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Jak Europa Środkowa
straciła prawo do
mieszkania i jak może
je odzyskać

Ubóstwo, ograniczony dostęp do kluczowych

Gdybyśmy zaś ruszyli poza granice Europy i przyjrzeli

usług publicznych i nierówności ekonomiczne,

się sytuacji mieszkaniowej na innych kontynentach,

Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, wchodzące

szczególnie w obszarze mieszkalnictwa, to zja-

okazałoby się, że pod manifestem sprawiedliwości

u schyłku lat 80. w okres transformacji, jako obszar

wiska systemowe: w ostatnich trzech dekadach

mieszkaniowej równie chętnie podpisaliby się miesz-

o wielkim potencjale. Z ogromnymi zasobami w postaci

przyzwoite mieszkanie, zapewniające odpo-

kańcy Kazachstanu, Chile, Kanady czy Indii. Widziane

publicznego mieszkalnictwa, obejmującego od 20 pro-

wiednie warunki zdrowotne i higieniczne, stało

z tej perspektywy problemy mieszkaniowe w Europie

cent (Węgry) do nawet 70 procent (Łotwa) wszystkich

się luksusem, na który może sobie pozwolić

Środkowej okazują się nie zjawiskiem endemicznym,

dostępnych mieszkań, tworzyły idealną przestrzeń do

coraz mniej osób. Prywatyzacja zasobu miesz-

ale częścią globalnego kryzysu. Była sprawozdawczyni

sprawdzenia nowych rynkowych rozwiązań w praktyce.

kań socjalnych, rządowe wsparcie ograniczone

specjalna ONZ ds. prawa do odpowiednich warunków

Wydarzenia w tym regionie po 1989 roku interpretuje się

w praktyce wyłącznie do budownictwa pry-

mieszkaniowych Raquel Rolnik widzi w tym kryzy-

często jako oczywistą kontynuację rozwijających się na

watnego i firm deweloperskich, wspieranie

sie „wyraz i rezultat długiego procesu dekonstrukcji

Zachodzie neoliberalnych polityk i nieunikniony rezul-

przekształceń przestrzeni mieszkaniowej

mieszkania jako dobra społecznego i przekształcenia go

tat przemian geopolitycznych. Warto jednak pamiętać,

w inwestycje dla zysku – wszystko to doprowa-

w towar i aktywa finansowe”5.

że polityki te były wówczas wdrażane na Zachodzie

Proces ów jest nierozerwalnie związany z ekspansją

dziło do obecnego stanu rzeczy 1.

Neoliberalni ideolodzy i ekonomiści postrzegali kraje

zaledwie od dekady i wciąż jeszcze kształtowały się

reakcyjnej koncepcji polityczno-ekonomicznej – neo-

w procesie „chaotycznych eksperymentów” 7. Państwa

Cytat ten pochodzi z Manifest pentru dreptate locativă

liberalizmu. W dziejach komodyfikacji i finansjalizacji

postkomunistyczne i postsocjalistyczne nie były więc

(Manifest sprawiedliwości mieszkaniowej), opubliko-

mieszkalnictwa państwa Europy Środkowej odegrały

jedynie miejscem implementacji gotowych rozwiązań,

wanego w kwietniu ubiegłego roku przez rumuńską sieć

szczególną rolę. Przyglądając się tej historii, możemy

ale też „ważnym laboratorium tworzenia nowego para-

stowarzyszeń i grup Blocul pentru Locuire (Blok Miesz-

oświetlić zarówno kluczowe właściwości neoliberalnej

dygmatu polityk mieszkaniowych, wyrażonego jasno

kaniowy), walczących o sprawiedliwą politykę mieszka-

doktryny, jak i źródła problemów mieszkaniowych,

w dokumentach Banku Światowego” 8. Jeżeli wzięliby-

niową, w reakcji na pandemię koronawirusa. Odsłoniła

z którymi mierzymy się obecnie w naszym regionie.

śmy pod uwagę koszty tych eksperymentów poniesione

ona i pogłębiła skalę kryzysu mieszkaniowego w Rumunii. Dane udostępnione przez Eurostat wskazują, że kraj

Wolny rynek wchodzi do mieszkań

istotnie mierzy się z poważnymi problemami: w 2018

Już od narodzin neoliberalnej ideologii sektor mieszka-

roku Rumunia odnotowała najwyższy wśród państw

niowy zajmował w niej ważne miejsce. Hojnie finanso-

Unii Europejskiej odsetek przeludnionych mieszkań

wany ze środków publicznych w ramach powojennej

(46 procent) i poważnej deprywacji mieszkaniowej

polityki dobrobytu, dla zwolenników wolnorynkowych

(16 procent populacji żyje w przeludnionych mieszka-

rozwiązań stał się przykładem tego, jak nie należy

niach z przynajmniej jednym poważnym mankamen-

organizować polityki społecznej. Od lat 70. XX wieku

tem, na przykład przeciekającym dachem, bez łazienki

wzięli go na cel ideolodzy przekonani, że państwo

lub toalety, zbyt ciemnych) 2. Również odsetek osób

powinno drastycznie ograniczyć swoje wydatki, a także

zagrożonych ubóstwem i żyjących w przeludnionych

wycofać się z pozycji regulatora różnych obszarów życia

mieszkaniach był najwyższy właśnie w Rumunii. Po

społecznego. Chodziło nie tylko o oszczędności dla

zapoznaniu się z danymi Eurostatu zauważymy jed-

budżetu i otworzenie źródła potencjalnych zysków dla

nak, że wiele krajów doświadcza tych problemów na

komercyjnych przedsiębiorstw. Mieszkanie było sferą,

podobną skalę. Pod względem przeludnienia mieszkań

w której doktryna neoliberalna stykała się bezpośrednio

tuż za Rumunią plasują się Łotwa, Bułgaria, Chor-

z osobistym, codziennym doświadczeniem jednostek,

wacja i Polska. Najwyższe współczynniki poważnej

i mogło posłużyć za przestrzeń transmisji i treningu

deprywacji mieszkaniowej notuje się w Łotwie, Bułgarii,

pożądanych norm i postaw. W jego efekcie, pisze David

Polsce, Węgrzech i Litwie. Podobnie jak w Rumunii,

Harvey, „wszystkie formy solidarności społecznej”

niepokojąco wiele osób zagrożonych ubóstwem zajmuje

miały zostać zastąpione wiarą w „indywidualizm, wła-

przeludnione mieszkania w Polsce, Słowacji i Bułgarii .

sność prywatną, osobistą odpowiedzialność i wartości

3

Kusi, by zinterpretować te zestawienia jako kolejny
symptom „nędzy małych państw Europy Środkowo-

rodzinne”6.

o laboratorium, ile raczej o poligonie.

←
Osiedle Ruczaj w Krakowie,
fotografie z cyklu Autoafirmacja
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Sztandarowy przykład neoliberalnej polityki miesz-

-Wschodniej”, typowo środkowoeuropejską przypadłość,

kaniowej – wprowadzony przez Margaret Thatcher na

rezultat wielokrotnie opisywanego strukturalnego

początku lat 80. program „Right to buy”, umożliwia-

zacofania całego regionu. Kiedy jednak weźmiemy pod

jący lokatorom mieszkań komunalnych ich wykup

uwagę także inne wskaźniki związane z jakością miesz-

na własność – otworzył przestrzeń dla działalności

kalnictwa, obraz nieco się komplikuje: wśród państw

instytucji finansowych oferujących kredyty hipoteczne,

o największych obciążeniach związanych z kosztami

dla prywatnych firm administrujących budynkami

mieszkania (wyrażonych liczbą gospodarstw domo-

i komercyjnych przedsiębiorstw budowlanych, przede

wych, które wydają ponad 40 procent dochodów na

wszystkim jednak uświadamiał lokatorom, że relacje

mieszkanie) wyraźnie przoduje Grecja; zbyt wysokie

między nimi i państwem uległy wyraźnej zmianie i że

3

przez mieszkańców regionu, powinniśmy mówić nie tyle

koszty mieszkań trapią też wielu mieszkań-

od tej pory zapewnienie sobie odpowiednich warunków

ców Wielkiej Brytanii, Belgii i Niemiec 4.

życia będzie spoczywać przede wszystkim na nich.
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7
8

Blocul pentru Locuire, Manifest pentru dreptate locativă. Împotriva pandemiei capitalismului
și rasismului, 2.04.2020, https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/02/manifest-pentru-dreptate-locativa-impotriva-pandemiei-capitalismului-si-rasismului/. Wersja w języku
angielskim: Manifesto for Housing Justice:
Fighting the Pandemic of Capitalism and
Racism, 2.04.2020, https://bloculpentrulocuire.
ro/2020/04/02/manifesto-for-housing-justice-fighting-the-pandemic-of-capitalism-and-racism/ (dostęp: 15.03.2021), tłum. W.P.
Severe housing deprivation rate, 2017 and
2018 (%), Eurostat, https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Severe_housing_deprivation_rate,_2017_
and_2018_(%25)_SILC20.png (dostęp:
15.03.2021).
Housing statistics, Eurostat, https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Housing_statistics#Tenure_status (dostęp:
15.03.2021).
Tamże.
R. Rolnik, Urban Warfare: Housing Under the
Empire of Finance, London–New York: Verso,
2019 (ebook).
D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism,
Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 23.
Tamże.
R. Rolnik, dz. cyt.

do najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych.

które od początku budziły wątpliwości? Powodów było

kich tych eksperymentów. W 1993 roku Bank Światowy

Żeby zwiększyć podaż mieszkań na rynku prywatnym,

co najmniej kilka. Zacznijmy od jednego z najbardziej

opublikował raport Housing. Enabling markets to work

zaproponowano stopniową wyprzedaż zasobów publicz-

oczywistych, a zarazem znamiennych: Bank Światowy,

(Mieszkalnictwo. Jak umożliwić działanie rynków). Jego

nych. Zasugerowano też „usprawnienie” regulacji

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i wiele innych

skutki Raquel Rolnik porównuje do wypuszczenia dżina

przestrzennych i budowlanych oraz uzależnienie ich od

międzynarodowych instytucji finansowych od początku

z butelki. W dokumencie tym, trafnie określanym przez

warunków ekonomicznych. Od państwa oczekiwano,

uzależniało umorzenie długów lub udzielanie nowych

Zacznijmy od ekspertyzy, która stała u źródeł wszyst-

badaczkę mianem „manifestu prywatyzacji mieszkal-

że wycofa się ze wspierania przemysłu budowlanego,

kredytów na rozwój od implementacji propagowa-

nictwa”, znalazły się konkretne wskazania odnośnie do

a zamiast dotychczasowej aktywności „podejmie wysiłki

nych przez siebie rozwiązań. Właśnie dlatego autorzy

reform w państwach Europy Środkowej. Ich lektura daje

w celu zwiększenia konkurencji”.

rumuńskiego manifestu nawołują dziś między innymi do

wgląd w szersze, ideologiczne założenia przyświecające

Ten zestaw rozwiązań był elementem szerszego

„potępienia i odejścia od programów stabilizacyjnych […]

całemu raportowi. Dowiadujemy się, że w byłych pań-

programu politycznego, nakazującego, aby nie postrze-

narzuconych przez wielkie międzynarodowe organizacje”.

stwach socjalistycznych i komunistycznych „podstawą

gać dłużej mieszkalnictwa jedynie przez pryzmat

polityk mieszkaniowych [...] było postrzeganie mieszkal-

„zapewniania schronienia” lub wyłącznie jako „element

od chwili jej narodzin, czego najbardziej dramatycznym

nictwa raczej jako części sektora usług publicznych niż

polityki społecznej”. Mieszkalnictwo w roli „sektora

przykładem jest zamach stanu dokonany przez gene-

produktywnego sektora gospodarki” , w czym autorzy

produktywnego” miało zwiększyć „wydajność całej

rała Augusta Pinocheta w Chile we wrześniu 1973 roku.

dopatrują się źródeł większości problemów nękających

gospodarki”. W dokumencie nie mówi się więc o miesz-

Reformy ekonomiczne, które wdrożono w czasie jego

ten sektor. Wśród wielu działań mających uruchomić

kaniu jako prawie człowieka, przestrzeni niezbędnej

bezwzględnej dyktatury, stały się prototypami rozwią-

ekonomiczny potencjał mieszkalnictwa wymieniono

do regeneracji fizycznej i psychicznej, zapewniającej

zań wykorzystywanych później przez wybrane w zgo-

między innymi reformę praw własności, nieograniczoną

poczucie bezpieczeństwa, umożliwiającej realizowanie

dzie z demokratycznymi procedurami rządy Zachodu.

możliwość sprzedaży i wymiany mieszkań, podniesienie

ludzkich potrzeb, tworzenie i podtrzymywanie więzi

Również tam zmianom gospodarczym towarzyszyły

czynszów w mieszkaniach komunalnych do poziomu

rodzinnych i społecznych. Ze szczegółowych celów

gwałtowne konflikty społeczne, a zachodnie władze

rynkowego, ograniczenie subsydiów mieszkaniowych

wyznaczonych „produktywnemu” sektorowi miesz-

reagowały nadużywaniem aparatu przemocy, na przy-

kaniowemu wyraźnie wynika, że dobrostan jednostek

kład przy tłumieniu strajków i rozbijaniu ruchu związko-

i grup społecznych jest podporządkowany szerokiemu

wego. Jeszcze innym mechanizmem jest opisana wyżej

spektrum wskaźników ekonomicznych; zaledwie nie-

przemoc ekonomiczna, wykorzystująca nierówny roz-

które z nich i nie zawsze bezpośrednio przyczyniają się

kład sił na linii państwa–międzynarodowe organizacje

do jego poprawy. Potrzeby lokatorów, nazywanych tu

w ramach globalnego systemu geopolitycznego. Często

konsekwentnie i zgodnie z wolnorynkową nomenklaturą

sięgają po nią instytucje w rodzaju Banku Światowego.

9

konsumentami, są wprawdzie opisane szczegółowo, ale

→
Osiedle Ruczaj w Krakowie,
fotografie z cyklu Autoafirmacja
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Wdrożenie neoliberalnych reform sprawia, że rów-

raport nie proponuje instrumentów, które pomogłyby

nież jednostki doświadczają różnego rodzaju przemocy.

chronić ludzkie prawa w sytuacji, kiedy owe potrzeby

Pozbawieni wystarczającej ochrony prawnej lokatorzy

stają w konflikcie z interesami instytucji finansowych

są skazani na mieszkanie w prekarnych warunkach,

z sektora mieszkaniowego. One, przeciwnie, są zabezpie-

abuzywne zapisy w umowach, a nawet przemoc

czone szeregiem mechanizmów.

fizyczną. Zastraszenia czy dzikie eksmisje, które znamy

Można powiedzieć, że w zakresie „umożliwienia

S.K. Mayo, S. Angel, Housing. Enable markets
to work, Washington: World Bank, 1993, s. 49.
10 Por.: L. Farha, When governments sell out to
developers, housing is no longer a human right,
„The Guardian”, 29.02.2020, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/29/
governments-developers-housing-human-right
(dostęp: 15.03.2021).
11 R. Rolnik, dz. cyt.
12 J. Kusiak, Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu, Warszawa:
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana–Muzeum
Warszawy, 2017, s. 107.
13 S. Shields, How the East Was Won: Transnational Social Forces and the Neoliberalisation
of Poland’s Post-Communist Transition, „Global
Society” 2008, vol. 22, s. 452.
14 Szerzej o tym procesie: K. Cupers, Human Territoriality and the Downfall of Public Housing,
„Public Culture” 2017, no 29.
15 Por.: D. Jarosz, Mieszkanie się należy… Studium
z peerelowskich praktyk społecznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2010,
s. 101.

Przemoc towarzyszy ekspansji neoliberalnej doktryny

chociażby z polskiej reprywatyzacji, widziane z szerszej

pracy rynkom” raport przyniósł wymierne efekty.

perspektywy również okazują się skutkiem funkcjono-

Bez wątpienia udało się uruchomić „produktywny”

wania tego modelu ekonomicznego. Morderstwo Jolanty

potencjał sektora mieszkaniowego, nie tylko w Europie

Brzeskiej (jego dziesiąta rocznica minęła w marcu tego

Środkowej. Nieruchomości sytuują się dziś w grupie

roku) też możemy postrzegać jako konsekwencję podpo-

najatrakcyjniejszych inwestycji. Ich globalna wartość

rządkowania ludzkiego życia potrzebom bezwzględnego

jest trzykrotnie wyższa niż suma PKB wszystkich państw

czerpania zysków i stawiania prawa własności prywatnej

świata . Zaspokajanie potrzeb lokatorów wypada gorzej.

ponad prawo do godnych warunków mieszkaniowych.

10

„Urynkowienie mieszkalnictwa razem z coraz częstszym używaniem mieszkań jako aktywów finansowych,
zintegrowanych z globalnym rynkiem finansów, głęboko

Neoliberalizm ukrywa
się skutecznie

naruszyły prawo do odpowiednich warunków mieszka-

Oczywiście neoliberalizm nie opiera się jedynie na

niowych na całym świecie” – pisze Raquel Rolnik 11.

przemocy, a zdemaskowanie mechanizmów związanych

Neoliberalizm potrzebuje
przemocy

z różnymi jej formami jest często procesem długotrwałym. Zarówno w Europie Środkowej, jak i w innych
częściach świata wolnorynkowe reformy wdrażano przy

Zdaniem Joanny Kusiak ograniczenia tego programu

poparciu – często entuzjastycznym – ze strony przy-

szybko wyszły na jaw i doczekały się krytycznej ewalu-

najmniej części społeczeństwa. Dzieje się tak między

acji nawet ze strony ekspertów pracujących dla Banku

innymi dlatego, że doktryna ta, którą za Stuartem

Światowego 12. Dlaczego więc państwa Europy Środkowej

Shieldsem możemy określić jako proces intensyfikacji

podjęły decyzję o realizacji polityk mieszkaniowych,

utowarowienia stosunków społecznych 13, jest niezwykle

WERONIKA PARFIANOWICZ

skuteczna w naturalizowaniu leżących u jej podstaw

prywatnej jest wpisane w ludzką „naturę”. Towarzyszyły

stan gospodarek i warunków życia w tych państwach

ideologicznych założeń oraz przekształcaniu towarzy-

im produkcje telewizyjne dokumentujące podupadłe

przed wojną, trudno nie patrzeć na rezultaty tej polityki

szących jej norm i wartości w szeroko podzielaną, „zdro-

w czasie kryzysów lat 70. brytyjskie osiedla komunalne.

z uznaniem. System mieszkaniowy w państwach Europy

worozsądkową” wizję rzeczywistości. Trudno znaleźć

Sugerowały, że taki los czeka nieuchronnie każdą prze-

Środkowej nie był pozbawiony wad: mieszkania często

dla niej alternatywę i podziela ją szerokie spektrum grup

strzeń publiczną, najbardziej efektywnym sposobem

budowano z najtańszych materiałów, ich jakość pozo-

społecznych, często wbrew swoim najbardziej oczywi-

gospodarowania nią jest więc jej prywatyzacja 14.

stawiała wiele do życzenia, infrastruktura towarzysząca

stym interesom.
Na Zachodzie grunt pod introdukcję prorynkowych,

Warto się przyjrzeć, jak neoliberalna ideologia

osiedlom powstawała znacznie wolniej niż budynki

torowała sobie drogę w państwach Europy Środkowej.

mieszkalne, więc lokatorzy niekiedy latami musieli

konserwatywnych polityk był przygotowywany co naj-

Przed rokiem 1989 ambitna polityka mieszkaniowa

czekać na zapewnienie w okolicy podstawowych usług.

mniej od lat 60., kiedy popularność zyskiwały publika-

była istotnym elementem socjalistycznego projektu

Sposób dystrybucji mieszkań też budził kontrowersje,

cje, które – jak słynna Tragedy of Commons (Tragedia

politycznego. Władze większości państw tego regionu

niemniej przez prawie cały okres socjalistyczny w Euro-

dóbr wspólnych) Garreta Hardina – dezawuowały

budowały swoją legitymizację między innymi na syste-

pie Środkowej mieszkania powstawały na skalę masową.

ideę dóbr wspólnych lub, jak Defensible Space: Crime Pre-

matycznie realizowanej obietnicy zapewnienia miesz-

W Polsce między rokiem 1971 a 1980 wybudowano

vention through Urban Design (Przestrzeń, którą łatwo

kania każdemu, niezależnie od wykonywanego zawodu,

łącznie około 2,5 miliona mieszkań; w rekordowym roku

obronić. Zapobieganie przestępczości przy pomocy

sytuacji materialnej czy pozycji społecznej. Biorąc pod

1978 oddano ich do użytku 248 tysięcy 15. W 1960 roku

projektów urbanistycznych) Oscara Newmana, budo-

uwagę skalę zniszczeń, jakich region doświadczył w cza-

Węgry rozpoczęły ambitny „plan piętnastoletni”. W jego

wały w odbiorcach przekonanie, że dążenie do własności

sie II wojny światowej, a przede wszystkim katastrofalny

ramach do 1975 roku miał powstać milion mieszkań.

5
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Realizowano go sukcesywnie, w latach 70. przyby-

obrazy, od gazet codziennych po ilustrowane magazyny.

finansowych, a polityka niskich czynszów utrudniała

wało do stu tysięcy mieszkań rocznie 16. W Rumunii

Na temat przemiany w obszarze wyobrażeń o dobrym

pozyskiwanie na te cele adekwatnych środków, dla-

od początku lat 70. budowano rocznie około stu czter-

życiu i wygodnym mieszkaniu pisze szeroko Dorota

tego już w latach 70. niektóre z państw regionu zaczęły

dziestu tysięcy mieszkań . Ponadto państwa te starały

Leśniak-Rychlak w książce Jesteśmy wreszcie we własnym

nieśmiało zachęcać do budownictwa indywidualnego.

się utrzymać czynsze na jak najniższym poziomie.

domu 19. Wizji dostatniego życia „we własnym domu”

Nie chodziło przy tym jedynie o wprowadzenie w obieg

Eksperci Banku Światowego ze zgrozą donosili, że

towarzyszyły, podobnie jak na Zachodzie, różne zabiegi

gospodarczy oszczędności poczynionych przez bardziej

u progu transformacji czynsz na Węgrzech wynosił zale-

stygmatyzujące system mieszkań komunalnych oraz

zamożne gospodarstwa domowe. Dały o sobie znać prze-

dwie 3 procent przychodów gospodarstwa domowego .

ich lokatorów. Nawet jeżeli beneficjenci mieszkalnictwa

miany zachodzące w filozofii gospodarczej i społecznej

komunalnego i innych form wsparcia socjalnego, jakie

państw socjalistycznych. Na Węgrzech ich symbolem

regionu, których dekady aktywnej polityki mieszkanio-

państwo zapewniało przed rokiem 1989, nie byli skłonni

stały się reformy z 1968 roku określane mianem Nowego

wej utwierdziły w przeświadczeniu, że mieszkanie czło-

do entuzjastycznej oceny reform, dla powodzenia trans-

Mechanizmu Ekonomicznego, otwierające kraj na

wiekowi się należy, tak szybko udało się przekonać, że

formacji ważniejsze było, aby znalazła poparcie wśród

bardziej prorynkowe formy organizacji gospodarczej 20.

jest ono sprawą prywatną i każdy powinien zatroszczyć

przedstawicieli elit. Ci zaś chętnie przejmowali i repro-

Podobne procesy zachodziły w Czechosłowacji i Polsce.

się o nie sam? Bez wątpienia dużą rolę odegrał wszech-

dukowali indywidualistyczny dyskurs.

Próba uchwycenia momentu, w którym socjalistyczny

17

18

Jakim więc sposobem obywateli państw tego

obecny w okresie transformacji dyskurs promujący

Co ważne, dyskurs ów nie był w Europie Środkowej

etos kolektywnych działań na rzecz wspólnej, lepszej

indywidualizm i własność prywatną. Przenikał wszyst-

zupełną nowością. Rozwój mieszkalnictwa w pań-

przyszłości zaczął korodować i być stopniowo wypierany

kie sfery: od dyskusji publicystycznych po popkulturowe

stwach socjalistycznych wymagał dużych nakładów

przez indywidualistyczny dyskurs aspiracji i materialnej
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konsumpcji, wartości rodzinnych i konserwatywnych

wpływaniu na tempo zmian widział Polanyi kluczowe

wśród tych, którym proponowano nowo

modeli relacji społecznych, nabiera dziś szczególnej

narzędzie łagodzenia skutków społecznych wywo-

wybudowane mieszkania, udział dobrze

wagi. Ukazuje bowiem, że przygotowanie gruntu pod

ływanych przez głębokie przekształcenia systemów

wykształconych, zamożniejszych rodzin był nie-

introdukcję neoliberalnych rozwiązań w regionie było

ekonomicznych. Dla zwykłych ludzi było zasadniczo

proporcjonalnie wysoki. Nowe osiedla mieszka-

rozciągnięte w czasie. Jeszcze zanim eksperci z Banku

ważne, czy reformom w latach 90. towarzyszyły dzia-

niowe stały się domem dla socjalistycznej klasy

Światowego sformułowali swoje rekomendacje dla

łania osłonowe, łagodzące skutki zmian i poprawiające

średniej, podczas gdy robotnicy i inne uboższe

Europy Środkowej, obradujący w ramach Okrągłego

jakość życia codziennego, czy może jako jedyną formę

rodziny musieli pozostać w mieszkaniach, które

Stołu zespół ds. gospodarki mieszkaniowej postulował

rekompensaty zaoferowano im symboliczną nobilitację,

były subsydiowane dużo skromniej, albo często

„odejście od egalitaryzmu w dziedzinie mieszkalnic-

prowadzącą do wzrostu napięć na tle etnicznym i anta-

zajmowali mieszkania gorszej jakości w śród-

twa” 21, a jego współprzewodniczący Aleksander Pasz-

gonizującą różne grupy społeczne.

mieściach miast bądź na ich obrzeżach, gdzie

kowski domagał się, by mieszkania zostały przesunięte
„w znacznie większym niż dotychczas stopniu do sfery
konsumpcji” 22. W przekonaniu, że „mieszkanie się

Nierówności, dyskryminacja,
rasizm

należy”, dostrzegał przejaw „postawy roszczeniowej”

Jedną z kategorii fetyszyzowanych przez neoliberalny

i „spustoszenia w świadomości” .

dyskurs jest wzrost gospodarczy. Przykład Europy

23

Różne twarze neoliberalizmu

Środkowej dowodzi, że ideologia ta wykazuje niezwykłą
skuteczność w generowaniu wzrostu w innej dziedzinie.

Choć właściwie wszystkie państwa Europy Środkowej

David Harvey zauważył, że po wprowadzeniu wolno-

podjęły decyzję o prywatyzacji zasobów mieszkanio-

rynkowych reform region doświadczył największego

wych, dostrzeżemy pomiędzy nimi wiele różnic w szyb-

wzrostu „pod względem nierówności” 28. Prywatyzacja

kości, skali i sposobie wprowadzania reform. W Litwie

mieszkalnictwa odegrała w tym procesie istotną rolę.

do roku 1995 sprywatyzowano 95 procent zasobów

Sprzedawane z wysoką, sięgającą 90 procent bonifikatą

mieszkaniowych, w innych krajach proces ten trwał zaś

mieszkania wyceniano arbitralnie, bez uwzględniania

do późnych lat pierwszej dekady nowego tysiąclecia 24.

czynników, które miałyby wpływ na cenę rynkową.

Historia regionu pokazuje, że neoliberalizm od początku

W rezultacie

nie był monolitycznym projektem polityczno-ekonomicznym. Kształtował się pod wpływem lokalnych
kultur politycznych, w wyniku negocjacji pomiędzy
różnymi grupami aktorów, i przybierał różne formy.
W Polsce introdukcja neoliberalnych reform przebiegała
szczególnie agresywnie. Reformatorzy chętnie korzystali
z dyskursu „terapii szokowej” i nie pozostawiali złudzeń:
dobrostan społeczeństwa przechodzącego transformację
nie był ich pierwszorzędną troską. W Estonii neoliberalna ideologia została zintegrowana jako element
tożsamości narodowej, a prywatyzacja mieszkań weszła
w skład procesu symbolicznego zrywania z przeszłością byłej republiki radzieckiej. Niedogodności związane
z przebiegiem reform władza starała się symbolicznie kompensować, wzmacniając nacjonalistyczny
kurs 25. Jeszcze innym przypadkiem były Węgry, gdzie

gap), czyli różnicy pomiędzy ceną, którą zapłacili lokatorzy za wykup mieszkań, a ich szybko
zmieniającą się wartością rynkową. Kapitalistyczna logika rynku nieruchomości, w ramach
której lokalizacja przekłada się na wartość
rynkową, wzmocniła istniejące podziały społeczno-ekonomiczne nie tylko wewnątrz miast,
ale także pomiędzy nimi. […] Jeśli na przykład
dwie nauczycielki, jedna z Wałbrzycha, a druga
z Warszawy, zarabiające na początku transformacji mniej więcej tyle samo, wykupiły w 1991 za
taką samą cenę takie samo mieszkanie w takim
samym bloku z wielkiej płyty, nie znaczy to, że
obie zrobiły taki sam interes 29.

Podziały społeczno-ekonomiczne miały źródła między

a największe partie polityczne odpowiadały na to zapo-

innymi w sposobie dystrybuowania mieszkań w czasach

trzebowanie wprowadzaniem różnych mechanizmów

socjalizmu. Choć egalitaryzm był istotnym elemen-

łagodzących przebieg transformacji, między innymi

tem socjalistycznego projektu politycznego, rozmaite

inwestowały w system emerytalny, politykę rodzinną,

praktyki petryfikowały dawne hierarchie społeczne bądź

zasiłki dla bezrobotnych 26.

wytwarzały nowe. Nie chodziło jedynie o przywileje
wynikające z zaangażowania politycznego i lojalności

różnice te nie mają wielkiego znaczenia, skoro wszyst-

wobec władzy, dzięki którym udawało się niekiedy

kie polityki dały podobny efekt. Warto jednak w tym

otrzymać lokal w prestiżowej okolicy, ale o zjawisko sys-

miejscu przywołać słowa Karla Polanyiego z Wielkiej

temowe i obserwowane w różnych krajach regionu. Już

transformacji: „tempo zmian często jest nie mniej ważne

w latach 60. węgierscy urbaniści i socjolodzy zwrócili

niż sama zmiana; a jeśli zmiana często nie zależy od

uwagę na niepokojący mechanizm nierównej dystrybu-

7

←
Osiedle Ruczaj w Krakowie,
fotografie z cyklu Autoafirmacja

można mówić o „rozstrzale wartości” (value

społeczeństwo oczekiwało zabezpieczeń socjalnych,

Z dzisiejszej perspektywy mogłoby się wydawać, że

infrastruktura była znacznie gorsza 30.

naszej woli, możemy mieć wpływ na tempo,

cji mieszkań wśród różnych grupy społecznych. Z ich

w jakim ona zachodzi” 27. To właśnie we

badań wynikało, że

JAK EUROPA ŚRODKOWA STRACIŁA PRAWO DO MIESZKANIA

16 Por.: C. Jelinek, Uneven development, urban
policy making and brokerage. Urban rehabilitation policies in Hungary since the 1970s, rozprawa doktorska, Central European University,
Budapest 2017, s. 61–62.
17 Por.: A.N. Dan, M. Dan, Housing Policy in Romania in Transition: between State Withdrawal and Market Collapse, [w:] Globalization,
European Integration, and Social Development
in European Postcommunist Societies, eds.
H. Rusu, B. Voicu, Sibiu: Psihomedia Publishing
House, 2003.
18 Por.: S.K. Mayo, S. Angel, dz. cyt., s. 128.
19 D. Leśniak-Rychlak, Jesteśmy wreszcie we
własnym domu, Kraków: Fundacja Instytut
Architektury, 2019.
20 Por.: C. Jelinek, dz. cyt., s. 51.
21 D. Jarosz, dz. cyt., s. 150.
22 Tamże, s. 149.
23 Tamże.
24 Por.: H.M. Broulíková, J. Montag, Housing
Privatization in Transition Countries: Institutional Features and Outcomes, „Review of Economic Perspectives” 2020, vol. 20, no 1, s. 65–69.
25 Por.: D. Bole, Post-Socialist Housing Meets
Transnational Finance: Foreign Banks, Mortgage Lending, and the Privatization of Welfare in
Hungary and Estonia, „Review of International
Political Economy” 2014, vol. 21, no 4, s. 10–11
(pre-published).
26 Por.: tamże, s. 9–10.
27 K. Polanyi, The Great Transformation. The
Political and Economic Origins of Our Time,
Boston: Beacon Press, 2001, s. 39.
28 D. Harvey, dz. cyt., s. 17–18.
29 J. Kusiak, dz. cyt., s. 109–110.
30 C. Jelinek, dz. cyt., s. 64–65.

Podobne wyniki jak prace węgierskich ekspertów
opisywane przez Csabę Jelinka przyniosły badania
prekursorskiego zespołu pod kierownictwem Ewy
Kaltenberg-Kwiatkowskiej, zajmującego się socjologią
mieszkania w Polsce lat 70. Badacze zwracali uwagę, że
dostęp do mieszkania – obok wykształcenia czy zasobów
wolnego czasu – jest jednym z głównych czynników
różnicujących społeczeństwo 31. Przedstawiciele inteligencji częściej niż przedstawiciele robotniczych profesji
mieszkali w lokalach o wyższym standardzie, w nowym
budownictwie, w lepiej położonych i skomunikowanych
częściach miast.
Na nierówności na tle klasowym nakładają się inne
formy wykluczenia. Autorzy rumuńskiego manifestu
piszą:
Niektóre grupy doświadczają jednocześnie
prekarnych warunków, przemocy i marginalizacji. Między innymi społeczności romskie
nieustannie odczuwają skutki kryzysu mieszkaniowego […] niesprawiedliwość w obszarze
mieszkalnictwa działa według rasistowskiej
logiki, ujawniając się poprzez dotkliwe i konsekwentne wywłaszczanie i przemieszczanie
osób pochodzenia romskiego i całych społeczności romskich.

Istotnie, polityka mieszkaniowa może być jednym
z najbardziej efektywnych narzędzi segregacji rasowej,

różnicach jakościowych pomiędzy grupami korzystają-

Nic dziwnego że na rynku mieszkaniowym szybko poja-

cymi z opieki społecznej […] czego głównym skutkiem

wili się przedsiębiorcy, którzy w odbiorcach zasiłków

była stygmatyzacja uboższych i rodzin romskich” 32.

dostrzegli źródło gwarantowanego zysku. Prywatne

Efekty takiej stygmatyzacji dało się zauważyć także

firmy zaczęły skupować dawne hotele robotnicze oraz

o czym przypomina chociażby redlining – niesławna

w Czechosłowacji. Kiedy na gruzach starego górniczego

mieszkania w wielorodzinnych blokach i wynajmować je

praktyka planistyczna stosowana w Stanach Zjedno-

miasta Most wybudowano nowoczesny ośrodek prze-

osobom otrzymującym dodatki mieszkaniowe. Przepisy

czonych od lat 30. XX wieku. Jej skutki dotkliwie dają

mysłowy, jego mieszkańcy sprzeciwili się osiedlaniu

nie określają warunków, jakie powinny spełniać lokale

o sobie znać do dzisiaj. Całe grupy społeczne są wyklu-

w ich sąsiedztwie romskich rodzin. Ostatecznie w odle-

socjalne. Liczne rodziny romskie, które nie mogą zna-

czane przestrzennie i skazywane na życie w gorszych

głości kilku kilometrów od nowych, wygodnych osiedli

leźć mieszkań na wynajem na rynku komercyjnym, mię-

warunkach materialnych i sanitarnych, gorszy dostęp

powstała osada Chánov, przeznaczona dla romskiej

dzy innymi ze względu na uprzedzenia społeczeństwa

do usług i instytucji publicznych, problemy ze znalezie

społeczności. Odseparowana przestrzennie, wykluczona

większościowego 35, są więc zmuszone mieszkać w sub-

niem zatrudnienia. Gdy nadchodzi poważny kryzys

komunikacyjnie i gorzej zaopatrzona w usługi, szybko

standardowych, przeludnionych, podupadłych hotelach

zdrowia publicznego, taki jak pandemia, mieszkańcy

stała się rodzajem getta 33.

robotniczych czy niszczejących blokach. Krótkotermi-

tych obszarów są najbardziej narażeni na zachorowanie,

Błyskawiczna gettoizacja tego rodzaju ośrodków

nowe umowy najmu i fatalny stan budynków (mogą

mają gorszy dostęp do placówek medycznych i ciężej

po transformacji ustrojowej i upadku dużych zakła-

w każdej chwili zostać wyłączone z użytku) wymuszają

doświadczają skutków krachu ekonomicznego.

dów przemysłowych następowała w wielu regionach.

na romskich rodzinach częste przeprowadzki. Ujawnia

Warunki życia Romów w latach 90. uległy pogorszeniu

się kolejna cecha neoliberalnego modelu gospodar-

społeczności romskich w krajach Europy Środkowej, na

od Chánova przez podkoszyckie osiedle Luník, po blo-

czego: nie ma grupy zbyt ubogiej ani wrażliwej, żeby nie

skutek zarówno systemowej i długotrwałej dyskrymina-

kowiska węgierskiego Miskolca, a współczesne badania

mogła się stać źródłem dodatkowego zysku. Niekontro-

cji, jak i współczesnych mechanizmów ekonomicznych.

pokazują, że sytuacja mieszkaniowa tej grupy etnicznej

lowany rynek nie tylko nie zapewnia godnych warun-

Mimo że po zakończeniu II wojny światowej w regionie

poprawia się powoli. Romowie mieszkają w wyraźnie

ków mieszkaniowych dla osób mniej zamożnych, ale też

podejmowano wiele działań ukierunkowanych na eman-

gorszych warunkach niż społeczeństwa większościowe:

niezwykle skutecznie przechwytuje środki publiczne

cypację Romów, poprawę ich warunków życia i wspar-

w bardziej przeludnionych, substandardowych lokalach,

przeznaczone na pomoc dla nich 36.

cie rozwoju instytucji społecznych i kulturalnych,

pozbawionych podstawowych udogodnień – bez bieżą-

poszczególne państwa realizowały te polityki w sposób

cej wody i odpowiedniej infrastruktury sanitarnej .

Z takimi problemami boryka się obecnie wiele

34

„Handel biedą” w czeskich miastach nie jest wypadkiem przy pracy ani środkowoeuropejską aberracją.

mało konsekwentny, stosowały też praktyki sprzyjające

Wolnorynkowa polityka mieszkaniowa wzmacnia

segregacji. Csaba Jelinek wskazuje, że na Węgrzech taki

te problemy i generuje nowe, co możemy prześledzić

odbiorcom zasiłków mieszkaniowych, to obok tok-

efekt towarzyszył wprowadzeniu Nowego Mechanizmu

na przykładzie Czech, kraju o niewielkich zasobach

sycznych usług finansowych (takich jak wysoko opro-

Ekonomicznego: „wcześniejszy uniwersalistyczny i ega-

8

Obrót substandardowymi lokalami, wynajmowanymi

mieszkań komunalnych. Główną formą wsparcia dla

centowane pożyczki chwilówki) jedna z najbardziej

litarny dyskurs został przekształcony w bar-

rodzin w trudnej sytuacji materialnej są tam zasiłki

rozpowszechnionych praktyk prężnie rozwijającego się

dziej ekskluzywny i selektywny, skupiony na

mieszkaniowe, wprawdzie niewielkie, ale stałe i pewne.

sektora poverty industry. Jego działalność negatywnie
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odbija się na sytuacji mieszkaniowej w Europie Środko-

czerpali z niego zyski i zgromadzili ogromne

wej, ale też na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tam

bogactwo niezależnie od miejsca zamiesz-

– podobnie jak w Czechach – jego skutki najdotkliwiej

kania, spłacili swoje długi. […] Czas skończyć

odczuwają przedstawiciele grup mniejszościowych.

z reżimem, w którym prywatni deweloperzy,

„Handel biedą” prowadzi też do przestrzennej izola-

←
Osiedle Ruczaj w Krakowie,
fotografie z cyklu Autoafirmacja

wielkie firmy wynajmujące mieszkania i prywatni

cji osób w trudnej sytuacji materialnej, do podupadania

dostawcy usług czerpią zyski kosztem tych,

budynków i całych osiedli, a w konsekwencji do kolej-

którym ledwo starcza do pierwszego.

nych napięć i konfliktów. Kryzys mieszkaniowy uderza
w romską społeczność w dwójnasób: po pierwsze, naraża

Postulat brzmi może radykalnie, ale z tego typu rady-

ją na mieszkanie w prekarnych warunkach; po drugie,

kalizmem powinniśmy zacząć się oswajać. W sytuacji

prowadzi do pogłębiania się ksenofobicznych nastrojów

wielowymiarowego kryzysu, z którym mierzymy

w społeczeństwie większościowym oraz intensyfikacji

się obecnie, nie wystarczy demaskowanie znaturali-

rasistowskich ekscesów. Niechętną Romom atmosferę

zowanych „zdroworozsądkowych” elementów ideo

wyraźnie czuć w Moście. Przed trzema laty czeską opi-

logii neoliberalnej. Konieczne jest upowszechnianie

nię publiczną zbulwersowała kampania przed wyborami

wartości i postaw, które mogą mieć wpływ na zmianę

samorządowymi, w której lokalne ugrupowania poli-

paradygmatu społeczno-ekonomiczno-politycznego.

tyczne wykorzystały otwarcie rasistowską, antyromską

Może warto wreszcie uznać odejście od kapitalizmu za

retorykę. Mieszkańców Mostu i okolic trapi przede

rozsądny i dobrze uzasadniony postulat? Przywołane

wszystkim postępujące zaniedbanie osiedli i zadłu-

przeze mnie przykłady z historii państw środkowo

żenie wspólnot mieszkaniowych, po części w wyniku

europejskich wskazują, że systemy socjalistyczne, w któ-

spekulacji na rynku mieszkaniowym. Gniew obracają

rych mieszkanie traktowano jak podstawową potrzebę,

jednak nie ku skorumpowanemu kierownictwu lokalnej

nie zaś towar, zdecydowanie lepiej radziły sobie z jej

spółdzielni mieszkaniowej, sprawującemu opiekę nad

zabezpieczaniem. Pokazują też jednak, że mechanizmy

znaczną częścią zasobów mieszkaniowych w regionie,

gospodarcze (na przykład planowy wzrost wydatków na

lecz ku lokatorom na zasiłkach – w większości są to

budownictwo mieszkaniowe) oraz jedynie deklaratywny

osoby romskiego pochodzenia. Zamiast walczyć z nie-

egalitaryzm, którym nie towarzyszy stała ewaluacja poli-

uczciwymi praktykami prywatnych firm, mieszkańcy

tyk przeciwdziałających nierównościom, nie wystarczą,

Mostu domagają się stworzenia obszarów, do których nie

szczególnie w społeczeństwach obciążonych bagażem

będą mogły wprowadzać się rodziny pobierające zasiłki,

społecznego rozwarstwienia i długich tradycji dyskrymi-

a więc de facto kolejnej formy segregacji przestrzennej .

nacji na tle narodowym bądź etnicznym.
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Neoliberalna polityka mieszkaniowa żeruje na istnie-

32
33

34

Jeśli ponownie dostrzeżemy w mieszkaniach sposób

jących w społeczności podziałach, a co gorsza je pogłę-

na zapewnienie podstawowych potrzeb człowieka, sku-

bia: gniew osób dotkniętych jej negatywnymi skutkami

teczniej poradzimy sobie też ze środowiskowymi

kanalizuje się nie przeciwko niej, ale przeciwko grupom

obciążeniami generowanymi przez sektor budowlany.

jeszcze słabszym i bardziej wykluczonym. Dyskryminu-

W czasie pogłębiającego kryzysu klimatyczno-ekolo-

jące mechanizmy ulegają nasileniu.

gicznego niezmiernie ważne jest zapewnienie wszyst-

Jak walczyć z pandemią
kapitalizmu i rasizmu?

31

kim ludziom godnych warunków mieszkaniowych bez

35

nadmiernej presji na środowisko. Zacznijmy wreszcie
wyciągać naukę z doświadczeń polityk mieszkaniowych,

Opisane wyżej kwestie tłumaczą, dlaczego przywoły-

a następnie wykorzystajmy ją w solidarnej walce o świat,

wany we wstępie manifest rumuńskiego kolektywu

w którym wszystkim będzie się mieszkało – i żyło – lepiej.

nosi znamienny podtytuł Împotriva pandemiei capitalismului și rasismului (Zwalczyć pandemię kapitalizmu

36

i rasizmu). Jak zwalczyć tę pandemię? Autorzy mają
jednoznaczną receptę:
Nadszedł czas, by bogaci zapłacili za wszystko,
co ukradli przez lata eksploatowania siły roboczej, spekulowania na rynkach nieruchomości
i przywłaszczania sobie państwowych środków
[…]. Potrzebujemy radykalnych środków, by
sprawić, że pokryzysowy porządek będzie się
opierał na równości i sprawiedliwości społecznej. Najwyższy czas, by wszyscy uprzywilejowani przez ten system, którzy przez dekady

9
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E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Słowo wstępne, [w:] Mieszkanie. Analiza socjologiczna,
red. E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Warszawa:
Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, 1982.
Na podobne kwestie oraz przestrzenno-klasową segregację polskich miast zwracali uwagę
również badacze z Zachodu. Por.: J. Kusiak,
dz. cyt., s. 106.
C. Jelinek, dz. cyt., s. 52.
Historię wyburzenia starego Mostu i budowy nowego ośrodka miejskiego oraz relacje
czesko-romskie w tym regionie szczegółowo
opisuje: M. Spurný, Most do budoucnosti: laboratoř socialistické modernity na severu Čech,
Praha: Karolinum, 2016.
Dostępu do bieżącej wody nie ma aż 68 procent społeczności romskiej w Rumunii, a także
ponad jedna trzecia Romóww Chorwacji
i Węgrzech. Podobnie wysoki odsetek rodzin
romskich żyje w domach lub mieszkaniach
pozbawionych odpowiedniej infrastruktury sanitarnej (toalet i łazienek): w Rumunii
deprywacja ta dotyczy prawie 80 procent
osób, w Bułgarii i Chorwacji ponad 40 procent,
w Słowacji i Węgrzech – blisko 33 procent.
Por.: A persisting concern: anti-Gypsyism as
a barrier to Roma inclusion, European Union
Agency for Fundamental Rights, 2018, s. 43
i n., https://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf (dostęp: 15.03.2021).
Badania sprzed kilku lat pokazują, że aż
60 procent Romów w Czechach doświadczyło
w trakcie poszukiwań mieszkania lub domu
dyskryminacji na tle etnicznym. Por.: T. Peric,
The Housing Situation of Roma Communities:
Regional Roma Survey 2011, Bratislava: UNDP,
2012, s. 49.
Duże poruszenie i falę protestów wywołały
ostatnio eksmisje romskich rodzin prowadzone
zimą w Varnsdorfie, w trakcie drugiej fali pandemii. Por.: SUH, Majitel bytů v Kovářské ulici
ve Varnsdorfu se zbavil poslední rodiny. Město
pomoc odmítá, A2.Alarm, 06.01.2021, https://
a2larm.cz/2021/01/majitel-bytu-v-kovarske-ulici-ve-varnsdorfu-se-zbavil-posledni-rodiny-mesto-pomoc-odmita/ (dostęp: 15.03.2021);
P. Šplíchal, Romské rodiny z Kovářské ulice ve
Varnsdorfu dopadly jako obvykle, A2.Alarm,
02.03.2021, https://a2larm.cz/2021/03/romske-rodiny-z-kovarske-ulice-ve-varnsdorfu-dopadly-jako-obvykle/ (dostęp: 15.03.2021).
Por.: S. Uhlová, P. Šplíchal, Most k české
politice, A2.Alarm, 16.09.2018, https://a2larm.
cz/2018/09/most-k-ceske-politice/ (dostęp:
15.03.2021).
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Potoczył wzrokiem dookoła, spojrzał na ogro-

w konfrontacji ze scentralizowanym systemem politycz-

dzenie, na beczkę z wodą, na gujawę i całą

nym. Wyemancypowanie człowieka z pełnej zagrożeń

resztę, i pomyślał, że to było częścią niego.

rzeczywistości stało się historycznym punktem zwrot-

Od tej pory miał żyć jak teraźniejsze zwierzę,

nym, otworzyło drogę nowemu porządkowi, któremu

którego ogon tkwi uwiązany w przeszłości. Ta

w mniejszym lub większym stopniu zaczęła przyświecać

refleksja przybiła go najbardziej i pod jej wpły-

niechlubna maksyma Margaret Thatcher „Nie ma cze-

wem się rozpłakał, gdy Elochukwu, który miał

goś takiego jak społeczeństwo”. W dyskursie etyczno-

przekazać klucze do domu nowym właścicie-

politycznym utopijne wizje sprawiedliwego społe-

lom, zamykał wszystko po kolei 1.

czeństwa zaczęły być wypierane przez nowe cele,
skoncentrowane na jednostce i jej nigdy nieskończo-

Mieszkanie, choć niewątpliwie wydzielone z prze-

nym projekcie tożsamościowym. Nowoczesny stan

strzeni solidną strukturą ścian i stropów, wykracza poza

„nieprzerwanej transgresji” okazał się pozbawiony nie

pierwotne ramy fizycznego schronienia i pełni kon-

tylko wiary w opanowanie przyszłości – a więc w jakiś

stytutywną funkcję w życiu człowieka. Jak przekonuje

cel, do którego warto dążyć – lecz także wsparcia ze

Joanna Erbel, socjolożka i działaczka miejska, miesz-

strony wspólnoty zmierzającej w podobnym kierunku.

kanie decyduje o naszej sytuacji wyjściowej, określa

Fragmentaryczność świata i niedookreśloność jed-

bowiem możliwości lub staje się źródłem ograniczeń 2.

nostki skutkowały jej niepokojami, a także samotnością

Sposób, w jaki udaje nam się zaspokoić potrzeby miesz-

w mierzeniu się z życiowymi wyzwaniami. W dodatku,

kaniowe, determinuje pozostałe życiowe strategie –

konstatuje Bauman, indywidualizacja jest nie wyborem,

wpływa na decyzje o podjęciu pracy, założeniu rodziny

lecz losem człowieka, a niezależność czy samowystar-

się podsumować dziedzictwo transformacyjnej restruk-

czy kształceniu. Reguluje rytm codzienności oparty na

czalność jednostki – kolejnym złudzeniem 4. Wolność

turyzacji polskiego mieszkalnictwa, wyodrębniając jego

rutynie koniecznych zwyczajów i zachowań. Może stać

miewa więc gorzki posmak pozoru, bo nie my wybrali-

najważniejsze kierunki, a także wykazać, że mieszkanie

się wymownym elementem autokreacji albo, przeciw-

śmy okoliczności, w których przychodzi nam wybierać,

i debata o nim jako o dobru specyficznym, bez którego

nie, alegoryczną klatką, z której pragniemy się wyrwać,

prawdopodobnie też nie mamy na nie wpływu.

nie sposób się obejść, może stać się zaczynem szerszych,

o czym wielu boleśnie się przekonało podczas pande-

Zgubne dla dobrego systemu mieszkaniowego są

pozytywnych przemian zapobiegających dalszemu roz-

mii. Materialną powłokę mieszkania osnuwa przy tym

jednak nie tyle egzystencjalne rozterki jednostek, ile

gęsta sieć nadawanych mu osobistych znaczeń i sko-

towarzyszące im rozbicie idei wspólnoty. Jednostka jest

jarzeń, wspomnienia chwil spędzanych z bliskimi czy

największym wrogiem obywatela, ponieważ obywatel

przeżywanych emocji. Mimo wielowymiarowości tego

„wiąże na ogół własną pomyślność z pomyślnością polis,

zagadnienia Polacy przyzwyczaili się rozważać je w kate-

podczas gdy jednostka odnosi się z reguły ostrożnie,

U podstaw współczesnych tendencji bytowych tkwi

goriach narzuconych przez doktrynę neoliberalną.

sceptycznie lub nieufnie do wspólnej sprawy” 5. Obawy

transformacyjne przetasowanie ról i wartości. Zaspo-

Sprowadza ona zamieszkiwanie do parametrów ekono-

Baumana podziela amerykański filozof i historyk idei

kajanie potrzeb mieszkaniowych należy teraz do

micznych, dyktowanych nawet nie tyle przez rzeczywi-

Mark Lilla. Krytykuje współczesną politykę liberalną za

obowiązków nowoczesnej, a więc samowystarczalnej

ste koszty kształtowania środowiska mieszkaniowego,

to, że zrezygnowała z inspirowania ludzi do czynnego

i niezależnej jednostki, nie zaś polityki społecznej pań-

ile przez imperatyw zysku. W rezultacie najbardziej

przekształcania społeczeństwa na rzecz biernego, spo-

stwa, bo ono dobrowolnie zrzeka się narzędzi kontroli

uświęconym wskaźnikiem opisującym mieszkalnictwo

łecznego konstruowania jednostek: „W czasach, kiedy

w tym obszarze. Nierozerwalnie sprzężona z tym zjawi-

stała się cena sprzedaży metra kwadratowego.

powinniśmy uczyć młodych ludzi myślenia o sobie jako

skiem jest obecnie ostateczna nobilitacja własności pry-

o obywatelach, którzy mają wobec siebie obowiązki,

watnej, utożsamianej z bezpieczeństwem i uchodzącej

Fundamentalne przeobrażenie polskiego systemu
mieszkaniowego ma oczywiście transformacyjny

my skłaniamy ich do wskakiwania w króliczą dziurę

rodowód i jest wyrazem nie tylko zmian ustrojowych

własnego «ja»” 6. Jednostka wciągnięta w projekt tożsa-

czy gospodarczych, ale przede wszystkim społecznych.

mościowy z rozpędu zajmuje także pozycję w wojnie kul-

Krystalizującą się w latach 90. na Zachodzie współcze-

turowej, w której „to, o czym mowa, jest znacznie mniej

sność, do której w pośpiechu dostrajała się III RP, Zyg-

ważne od tego, kto chce mówić i z jakiego powodu” 7.

munt Bauman określił mianem płynnej nowoczesności.

Michał Markowski, krytyk literacki i eseista, tłumaczy,

Według niego zastąpiła w dziejach etap wczesnego, „sta-

że bezpośrednią konsekwencją „agresji opinii, emocji,

łego, zwartego” kapitalizmu, wywodzącego się wprost

wartości” staje się postępująca polaryzacja, ponieważ

z rewolucji przemysłowej. Na jego symbole wyrosły

linia podziału przebiega dzisiaj w relacji horyzontal-

fordowska fabryka, biurokracja, Panoptykon, Wielki Brat

nej, dół–dół, między sprzecznymi światopoglądami

i w końcu obóz koncentracyjny 3. Nad tą epoką rozpo-

wyborców, nie zaś wertykalnej, dół–góra, czyli między

ścierało się groźne widmo totalitaryzmu, podsumowane

społeczeństwem a władzą 8.

w kanonicznym Roku 1984 Orwella, a w polskiej literatu-

Gdy ponowoczesność dotarła nad Wisłę, do kraju

rze na przykład u Witkacego w Szewcach czy Pożegnaniu

zapóźnionego względem Zachodu, w zmęczonym PRL-

jesieni. Lęki dotyczyły bezbronności jednostki rozta-

-em społeczeństwie trafiła na podatny grunt i poskut-

11

piającej się w homogenicznej masie

kowała szeroko zakrojonym „manifestowaniem długo

społeczeństwa i tracącej autonomię

tłumionej jednostkowości” 9. W tym artykule postaram
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warstwieniu społecznemu.

Prywatyzacja zysków,
uspołecznienie strat

1

2

3

4
5
6

7

8
9

C. Obioma, Orkiestra bezbronnych, przeł.
M. Słysz, Warszawa: Wydawnictwo Albatros,
2020, s. 185.
J. Erbel, Poza własnością. W stronę udanej
polityki mieszkaniowej, Kraków: Wydawnictwo
Wysoki Zamek, 2020, s. 18.
Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł.
T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie,
2006, s. 41–42.
Tamże, s. 53.
Tamże, dz. cyt., s. 56.
M. Lilla, Koniec liberalizmu jaki znamy. Requiem
dla polityki tożsamości, przeł. Ł. Pawłowski,
Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna, 2018,
s. 123.
M.P. Markowski, Wojny nowoczesnych plemion.
Spór o rzeczywistość w epoce populizmu,
Kraków: Karakter, 2019 (ebook).
Tamże.
Tamże.

za symbol jednostkowej zaradności. W następstwie tego

idyllicznego domku jednorodzinnego w naturze;

mieszkaniowym, a z drugiej zdominowaniem tego

przewartościowania i wynikających z niego decyzji poli-

już w latach 80. powoli ewoluował z „kostki polskiej”

rynku przez podmioty prywatne zorientowane na zysk

tycznych podejmowanych w latach 90. polskie mieszkal-

w stronę podmiejskiego dworku. W rezultacie

z inwestycji. Wolnej, autonomicznej i samowystarczalnej

nictwo można opisać przez trzy najsilniej determinujące

w 2011 roku mieszkania prywatne składały się na blisko

jednostce pozostaje co najwyżej wybór stosunku, z jakim

je aspekty: niemal zupełne sprywatyzowanie sektora

80 procent wszystkich zasobów. Niewiele ponad

odniesie się do konieczności zadłużenia: uwierzy w kre-

mieszkaniowego, oparte w dużej mierze na kredytach

10 procent pozostawało pod kontrolą publiczną i zaled-

dyt albo będzie się czuć na niego skazana. W dodatku na

hipotecznych; zmiany w ustawach dotyczących pla-

wie kilka procent w sektorze społecznym .

ten wątpliwy luksus mogą liczyć tylko najbogatsi Polacy,

nowania – posiadanie działki stało się równoznaczne

13

Nieuniknioną konsekwencją uznania kupna

około 20 procent społeczeństwa, z których większość

z prawem do budowy 10; i w końcu ograniczenie środków

mieszkania za jedyną słuszną strategię jest pokolenie

nie kupi mieszkania za gotówkę, lecz „osiągnie” zdol-

publicznych przeznaczanych na mieszkalnictwo do

obarczone kredytami hipotecznymi na dwadzieścia,

ność kredytową 16. Wybór pożyczki staje się też oczywi-

0,08 procent PKB, czyli pięć razy mniej, niż wynosi śred-

trzydzieści lat. Jego przedstawiciele często utożsamiają

sty z powodu zderegulowanego i niezbyt opłacalnego

nia europejska 11.

podpisanie umowy kredytowej z prawdziwą dojrza-

rynku najmu. Jeśli można, lepiej płacić swoją ratę niż

łością. „Dla wszystkich, którzy dorośli do własnego

czyjąś, zwłaszcza że umowa najmu nie ma partnerskiego

w 1990 roku w dokumencie Model prywatyzacji miesz-

mieszkania, kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim

charakteru i od kaprysu właściciela zależą swoboda

kalnictwa dla Europy Środkowo-Wschodniej, reforma

z marżą 1,1 procent przez pierwszy rok” – obwieszczała

i komfort zamieszkiwania – od wystroju po zabezpiecze-

finansowania sektora mieszkań i prywatyzacja zasobów

reklama PKO w 2011 roku 14. Tymczasem kredyt, choć

nie w dłuższym okresie. Dodając do tego często zwy-

komunalnych miały uzdrowić nowe demokracje. Dojście

we współczesnym globalnym porządku ekonomicznym

czajnie żenujący standard oferowanych mieszkań, nic

do własności traktowano jak przejaw upodmiotowie-

niewątpliwie jest narzędziem umożliwiającym osiągnię-

dziwnego, że zaledwie 4,5 procent Polaków decyduje się

nia Polaków w nowej rzeczywistości ekonomicznej .

cie celów mieszkaniowych i nie tylko, często wiąże się ze

wynajmować na wolnym rynku 17.

Jednocześnie z procesem uwłaszczania krzepł wzorzec

znacznym ograniczeniem swobody przy podejmowaniu

Zgodnie z receptą, którą Bank Światowy opracował

12

W jeszcze gorszym położeniu są osoby wpadające
w tak zwaną lukę czynszową: zarabiają za mało, by osiągnąć zdolność kredytową, ale za dużo, by mogły ubiegać
się o mieszkanie socjalne lub inną formę wsparcia ze

12

10 M. Staniszkis, Polityka i urbanistyka, „Autoportret” 2016, nr 3 (54), https://autoportret.
pl/artykuly/polityka-i-urbanistyka/ (dostęp:
17.01.2021).
11 A. Twardoch, System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa
mieszkaniowego, Warszawa: Wydawnictwo
Bęc Zmiana, 2019, s. 137.
12 J. Erbel, dz. cyt., s. 37.
13 A. Twardoch, dz. cyt., s. 45.
14 F. Springer, 13 pięter, Wołowiec: Wydawnictwo
Czarne, 2015, s. 180.
15 K. Pobłocki, Kapitalizm. Historia krótkiego
trwania, Warszawa: Wydawnictwo Bęc Zmiana,
2017 (ebook).
16 A. Twardoch, dz. cyt., s. 53.
17 Dane organizacji Habitat for Humanity. Za:
Tylko niespełna 5 proc. Polaków wynajmuje
mieszkania, Forbes, 14.0.2016, https://www.
forbes.pl/wiadomosci/tylko-niespelna-5-proc-polakow-wynajmuje-mieszkania/pwpqft0
(dostęp: 17.01.2021).
18 A. Twardoch, dz. cyt., s. 54. Organizacja
Habitat for Humanity szacuje, że jest to aż
40 procent społeczeństwa. Informator
Rzeczniczy, Warszawa: Habitat for Humanity
Poland, 2020, https://habitat.pl/files/Informator_Rzeczniczy.pdf (dostęp: 17.01.2021).
19 Living conditions in Europe. 2018 edition,
Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/3217494/9079352/KS-DZ-18001-EN-N.pdf/884f6fec-2450-430a-b68d-f12c3012f4d0?t=1532352347000 (dostęp:
10.01.2021).
20 Z. Bauman, dz. cyt., s. 32.
21 Cyt. za: F. Springer, dz. cyt., s. 180.
22 D. Leśniak-Rychlak, Jesteśmy wreszcie we
własnym domu, Kraków: Instytut Architektury,
2018–2019, s. 14.
23 J. Kusiak, Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu, Warszawa:
Fundacja Bęc Zmiana, 2017 (ebook).
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strony państwa czy samorządu. Według szacunków problem dotyczy 30–40 procent społeczeństwa18. Niepokoi
też wysoki odsetek młodych Polaków między dwudziestym piątym a trzydziestym czwartym rokiem życia,
którzy wciąż mieszkają z rodzicami. Z danych Eurostatu
wynika, że jest ich aż 40,5 procent 19. W neoliberalnym
modelu ryzyko, sprzeczności i utrudnienia nadal są
wytworem społeczeństwa, ale obowiązek i konieczność
radzenia sobie z nimi zostają przerzucone na barki
jednostek 20. Jak tłumaczy socjolog Mateusz Halawa,
w rezultacie w miejsce tradycyjnych klas społecznych
powstały „klasy mieszkaniowe” 21, a przynależność do
nich związana jest ze sposobem, w jaki radzimy sobie
z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych i w efekcie,
jak mieszkamy.
życiowych decyzji. Może nawet równać się uziemie-

Przestrzenne implikacje nowych form zamieszki-

niu w konkretnej sytuacji osobistej lub zawodowej, na

wania wymienia Dorota Leśniak-Rychlak w książce

przykład stabilnej, ale niewystarczająco satysfakcjo-

Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Należą do nich:

nującej. Narzucona przez kredyt dyscyplina wzbudza

zgentryfikowana kamienica, zmodernizowany blok,

kontrowersje także w szerszym, społecznym wymiarze.

apartament na osiedlu grodzonym, dom na przed-

Zdaniem antropologa Kacpra Pobłockiego „granica

mieściu i rezydencja podmiejska 22. Socjolożka Joanna

między kredytowaniem po to, by zwiększyć dostępność

Kusiak wyjaśnia, że ich nieokiełznane pojawianie się

mieszkań i ułatwić życie milionom ludzi, a momentem,

w mieście i poza nim – mityczny chaos wizualny – to

w którym mechanizm długu zaczyna być instrumentem

nie fenomen nieznanego pochodzenia, lecz przejaw

sprawowania władzy, jest płynna” 15.

instalowania się porządku neoliberalnego, wyraz logiki

Podstawowym problemem w polskim systemie

działania kapitału w przestrzeni 23. Kluczowa w tym

mieszkaniowym nie jest kredyt sam w sobie, lecz jego

procesie jest swoboda, z jaką te paradygmaty mogą się

bezapelacyjna nieuchronność – z braku innych opcji,

realizować, wynikająca z praktycznego zniesienia roli

takich jak najem instytucjonalny, najem z dochodze-

urbanisty, luk w planie miejscowym, braku nie tylko

niem do własności czy mieszkania dostępne cenowo

woli, ale także strategii i narzędzi, dzięki którym samo-

– oraz długoterminowość, spowodowana z jednej strony

rządy mogłyby sprawować pieczę nad partnerstwem

zbyt niską siłą nabywczą polskich pensji na rynku

ze stroną prywatną, zabezpieczając reprezentowane

przedmieściach. Tę formę zamieszkiwania – a wraz z nią
deweloperów i banki – wspierało także państwo w swoich nielicznych interwencjach, na przykład w ramach
programu Mieszkanie dla Młodych proponowało
dopłaty do kredytów, ale tylko do określonego, niższego
pułapu ceny metra kwadratowego.
Dorota Leśniak-Rychlak tłumaczy, że przeprowadzka
bardziej przedsiębiorczych lub lepiej sytuowanych grup
społecznych do nowych przestrzeni zamieszkania, czy
to domku w zieleni na suburbiach, czy na grodzone
osiedle w mieście, stała się sposobem realizacji „przekonania przedstawicieli klasy średniej o dojściu do sukcesu
i majątku własnymi zdolnościami i pracą”25. Ponieważ zgodnie z koncepcją zaradnej jednostki własność
prywatna w sferze mieszkaniowej zarazem motywuje,
jak i świadczy o sukcesie, deweloperzy szybko zrozumieli, że wydzielenie nowych osiedli z tkanki miejskiej
zwiększy ich wartość. W Polsce statystycznie dochodzi
do znacznie mniejszej liczby rozbojów i kradzieży niż
w wielu krajach Unii Europejskiej 26. Obsesyjne tworzenie barier z siatki, notabene łatwych do sforsowania,
jest z jednej strony marketingowym chwytem opierającym się na komodyfikacji strachu, a z drugiej wyrazem
dorobkiewiczowskiego prestiżu związanego z miejscem,
gdzie takie „problemy”, jak „ludzie łażący pod oknami”,
„snujący się menele” czy „pijani studenci wracający
nocą do domu”, zostały wyeliminowane 27. Powoli
żegnamy się z grodzeniem za sprawą nowych ustaw
krajobrazowych, napisanych w przekonaniu, że miasto
przez nie interesy publiczne. Dlatego nowo powstające

powinno być platformą wspólną, miejscem zamieszka-

środowiska mieszkaniowe przyjmują kształt dysfunk-

nia i spotkania różnych grup społecznych, o strukturze

cyjnych osiedli, które albo rozlewają się w niekontrolo-

umożliwiającej swobodne przemieszczanie się.

wane przedmieścia, albo tworzą wygrodzone enklawy
w tkance miejskiej.
Pozamiejskie obrzeża organizują się wzdłuż długich

24
25
26
27

J. Erbel, dz. cyt., s. 44.
D. Leśniak-Rychlak, dz. cyt., s. 66.
A. Twardoch, dz. cyt., s. 99.
Cytaty pochodzą z komentarzy pod artykułem
o wprowadzeniu zakazu grodzenia w Warszawie: Zakaz grodzenia osiedli płotami wchodzi
w życie, Warszawa i Okolice, 18.01.2020,
https://wio.waw.pl/artykul/zakaz-grodzenia-osiedli/916076 (dostęp: 24.01.2021).
28 M.P. Markowski, dz. cyt.
29 Z. Bauman, dz. cyt., s. 64.
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Grodzenie jest czubkiem góry lodowej problemów
mających źródło w hermetycznych środowiskach mieszkaniowych o gentryfikującym potencjale. Prywatni

traktów domów jednorodzinnych na modłę amerykań-

inwestorzy już na poziomie marketingu ściśle określają

ską: bez społecznej infrastruktury, a więc przestrzeni

docelową grupę odbiorców; nie znoszą tym samym róż-

publicznych dla lokalnej społeczności, niewielkich

nic społecznych, a po prostu skutecznie nimi zarządzają.

centrów usługowych, miejsc pracy, przedszkoli i szkół;

Reklama na stronie jednego z warszawskich dewelope-

przydrożny sklep spożywczy uchodzi tam za szczyt

rów głosi, że nowe osiedle powstaje „dla ludzi otwartych,

funkcjonalnych możliwości. Ten naganny układ wpisał

ceniących niezależność i pragnących smakować nowych

się w kanon powszechnych oczekiwań – skoro miesz-

rzeczy”. Takie komunikaty wpisują się we współczesną

kamy w dużej odległości od centrum, to wydaje się

tendencję do definiowania swojej tożsamości przez „nie-

normalne, że wszędzie jest daleko. W śnie o podmiej-

współmierność oraz wzajemną obcość własnej wyjąt-

skim domku „czas zostaje zredukowany do jednego

kowości i całej reszty” 28. Powszechną alienację wzmaga

momentu, którym jest sobotnie popołudnie spędzane

niedostateczna ilość i jakość przestrzeni wspólnych,

z małymi dziećmi w ogrodzie na zabawach z psem albo

miejsc przypadkowego kontaktu, a nawet placów zabaw.

wspólnym grillowaniu”; w tej sielance „dzieci nigdy

Nie chodzi jednak o stworzenie iluzji bycia razem,

nie dorosną, a weekend nie stanie się nużącym dniem

lecz o „ponowne zaprojektowanie i zaludnienie opu-

pracy naznaczonym uciążliwymi dojazdami” – zauważa

stoszałej w większości agory – miejsca spotkań, spo-

Joanna Erbel24. Cokolwiek powiedzieć o posttransforma-

rów i uzgodnień między indywidualnym a wspólnym,

cyjnych aspiracjach Polaków, dodatkowo pobudzanych

między dobrem prywatnym a publicznym” 29. Na głębszy

kliszami z telewizji, przy rosnących cenach mieszkań

poziom rozważania te czterdzieści lat przed Baumanem

w centrum powiększenie przestrzeni życiowej okazuje

wprowadziła Hannah Arendt, opisując konstytutywne

się ekonomicznie możliwe wyłącznie na dużo tańszych

aspekty vita activa:

Działanie i mowa kreują przestrzeń między

że zapewnienie godnych warunków zamieszkiwania

czynszami. Instrumenty oddolne są związane z poten-

uczestnikami przedsięwzięcia, którzy mogą

wszystkim członkom społeczeństwa nie tylko tkwi

cjałem samoorganizacji grup osób; zalicza się do nich

znaleźć swe właściwe miejsce niemal gdziekol-

u podstaw wyrównywania życiowych pozycji startowych

małe spółdzielnie mieszkaniowe, grupy budowlane,

wiek i kiedykolwiek. Jest to przestrzeń poja-

i szans, ale okaże się korzystne z punktu widzenia dal-

cohousing. W zakresie przestrzennym chodzi o kon-

wiania się w najszerszym sensie tego słowa,

szego rozwoju wspólnoty, także gospodarczego.

kretne rozwiązania architektoniczne, w tym kon-

[…] w której pojawiam się innym, tak jak inni

W dwudziestym piątym artykule Deklaracji Praw

strukcyjne, a także o aspekty lokalizacyjne, dotyczące
wzajemnych relacji mieszkania i otoczenia 34.

pojawiają się mnie. […] Żaden człowiek nie może

Człowieka ONZ mieszkaniu nadano rangę części składo-

w niej przebywać cały czas. Być pozbawionym

wej „odpowiadającego potrzebom zdrowia i dobrobytu”

tej przestrzeni znaczy tyle, co być pozbawionym

poziomu życia, do którego prawo ma każda osoba 31.

zwiększenie dostępności, opierałby się na elastycznym

rzeczywistości […]. O rzeczywistości świata

Zgodnie z tym założeniem odpowiedzialna polityka

wykorzystywaniu różnych metod i narzędzi, w ramach

zapewnia ludzi obecność innych, jego pojawia-

mieszkaniowa za jeden z celów, obok liczby i jako-

spójnego planu obejmującego wszystkie stopnie organi-

nie się wszystkim. […] Wszystko, czemu brak

ści lokali, musi postawić sobie także ich dostępność.

zacji administracyjnej – na poziomie państwa, regio-

owego pojawiania się przychodzi i mija jak sen,

Chociaż odpowiedniej jakości, a nawet liczby nie da

nów i gmin. Chciałabym jednak skupić się na opisaniu

intymnie i niepodzielnie nasze, lecz pozbawione

się zapewnić wyłącznie siłami rynkowymi, to właśnie

dwóch wybranych strategii: oddolnie organizujących się

rzeczywistości .

dostępność – zwłaszcza rozumiana jako dostępność

spółdzielni oraz prefabrykowanych systemów miesz-

cenowa, czyli mniej niż 40 procent dochodów gospo-

kaniowych (ta druga dotyczy działań przestrzennych,

darstwa32 – po prostu nie może zrealizować się w rzeczy-

wierzę bowiem, że mają potencjał zmiany perspektywy

wistości wolnorynkowej sama z siebie. O zapewnienie

jednostkowej na optykę wspólnotową, kształtowania

powszechnego dostępu do godnych warunków mieszka-

postaw obywatelskich i wyznaczania śmiałych celów

niowych wzywa państwa członkowskie także Parlament

społecznych).

30

Ani Bauman przywołując agorę, ani Arendt pisząc
o przestrzeni pojawiania się, nie mają na myśli przestrzeni fizycznej. Architektom często zdarza się
zapominać, że wspólnoty się nie pojawiają, mimo że
zapewniliśmy im odpowiednie warunki przestrzenne –
przecież ich zaistnienie nie zależy wyłącznie od przestrzeni. Nie znaczy to, że projektowanie przestrzeni
wspólnych jest daremne. Po prostu są tylko jednym
z potrzebnych elementów. Oczywiście w ostatecznym
rozrachunku agora jest strukturą fizyczną – placem.
Wokół kwestii przestrzeni, w szczególności zaś przestrzeni mieszkaniowej, dotyczącej po równo każdego
z nas, powinny jednak rozwinąć się debata i działanie.
Zrozumienie specyfiki dobra każdemu niezbędnego,
jakim jest mieszkanie, wyznaczyłoby nowy, ponadindywidualny cel: prawo do mieszkania. Ten z gruntu
solidarnościowy projekt opiera się na przekonaniu,

Europejski w rezolucji przyjętej na początku 2021 roku 33.
Zgodnie z podziałem, który zaproponowała w swojej

Dobry system mieszkaniowy, zorientowany na

Drugie narodziny

książce System do mieszkania architektka i badaczka

Historia spółdzielni w Polsce zaczęła się obiecująco

Agata Twardoch, na kształtowanie dostępnego budow-

w międzywojennej Warszawie, wraz z powstaniem

nictwa mieszkaniowego, poza imponderabiliami,

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Towarzystwa

wpływają czynniki organizacyjne – odgórne i oddolne

Osiedli Robotniczych. Niestety, pierwsze dążenia do

– lub przestrzenne, związane z formą architektoniczną

zapewnienia sprawiedliwego środowiska mieszkanio-

oraz lokalizacją. Odgórne, systemowe działania organi-

wego przerwała wojna, a ideały protoplastów ruchu,

zacyjne, wynikające z polityki państwa lub samorządu,

podchwycone przez komunistyczne władze PRL,

to na przykład elementy polityki fiskalnej (ulgi podat-

w momencie podjęcia decyzji o ich centralnym zarzą-

kowe), podażowej (budownictwo komunalne i socjalne),

dzaniu uległy całkowitemu wypaczeniu. Dlatego dzisiaj

popytowej (dopłaty do kredytów mieszkaniowych lub

nie budzą pozytywnych skojarzeń, a nowoczesne formy

preferencyjne kredyty), sprawowanie kontroli nad

kooperatyw lub cohousing są traktowane jak ciekawostki
bez szans na upowszechnienie. Nietrudno sobie wyobrazić defetystyczną argumentację, opartą na przekonaniach, że w Polsce nikomu nie będzie się chciało lub że
osiedla deweloperskie są wygodnymi i przede wszystkim gotowymi rozwiązaniami, a Polacy to zapracowany
naród i nie mają czasu.
Myślę jednak, że na niekorzyść powstawania małych,
oddolnych spółdzielni mieszkaniowych działa przede
wszystkim nieświadomość korzyści wynikających
z takiego rozwiązania. Winę za ten stan rzeczy ponosi
promowanie wyłącznie jednego słusznego modelu.
Przekonująca narracja kredytu i mieszkania na osiedlu
deweloperskim w znacznej mierze czerpie siłę z braku
alternatyw. Tymczasem inicjatywa spółdzielcza ma
szanse być znacznie tańsza, a więc atrakcyjna, szczególnie dla tych, którzy wpadają w lukę czynszową. Na
wkład w inwestycję i późniejsze jej koszty trzeba będzie
zaciągnąć kredyt, ale znacznie niższy, ponieważ od
kosztów budowy mieszkania odejmie się opłacenie
zysku dewelopera, a także jego obsługę, to znaczy biura
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sprzedaży, agentów i marketing. Różnica robi się niebagatelna, jeśli wziąć pod uwagę wysokie deweloperskie
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marże, utrzymujące się od kilku lat na poziomie
30 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka,
Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2010,
s. 229.
31 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
Artykuł 25, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/
onz/1948.html (dostęp: 10.01.2021).
32 Zgodnie z definicją Eurostatu: Housing statistics, Eurostat Statistics Explained, May 2020,
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics#Housing_affordability (dostęp: 17.01.2021).
33 Parlament wzywa do działań dla rozwiązania kryzysu mieszkaniowego, Parlament
Europejski, 21.01.2021, https://www.europarl.
europa.eu/news/pl/headlines/society/
20210114STO95643/parlament-wzywa-do-dzialan-dla-rozwiazania-kryzysu-mieszkaniowego (dostęp: 26.01.2021).
34 A. Twardoch, dz. cyt., s. 144.

15

OPUSTOSZAŁA AGORA

35 Narodowy Bank Polski, Raport o sytuacji na
rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2019 roku, Warszawa:
Departament Stabilności Finansowej, 2020,
https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/raport_2019.pdf (dostęp: 22.01.2021).
36 Od 2019 roku w procesie opiniowania jest projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych,
przewidujący ulgi podatkowe i bonifikaty dla
spółdzielców. Projekt ustawy o kooperatywach
mieszkaniowych, Rządowe Centrul Legislacji,
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321969
(dostęp: 24.01.2021).

20–30 procent 35. Samorządy, po przekonaniu się do
oddolnego budownictwa mieszkaniowego, mogłyby
wspierać spółdzielców, na przykład sprzedając działki
po preferencyjnych cenach, co przyczyniłoby się do
dalszej redukcji kosztów 36. Budując z myślą o własnym
środowisku mieszkaniowym, spółdzielcy określaliby
i mogli realizować swoje oczekiwania co do jakości
przestrzeni prywatnych i wspólnych. Jako oddolnie
zorganizowana grupa staliby się zaczynem sąsiedzkiej
społeczności.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że do poprawnego sfinalizowania procesu powstawania nowej dzielnicy mieszkaniowej, uwzględniającego różnych aktorów, potrzebny
jest silny samorząd. To on powinien wyznaczać mieszkaniowe standardy oraz zapewnić plan urbanistyczny

osiedla – wybrany drogą konkursową – w ramach
którego poszczególne działki sprzedawano by lub dzierżawiono inwestorom prywatnym i publicznym, małym
spółdzielniom, ale i organizacjom non-profit czy Towarzystwom Budownictwa Społecznego. Obowiązkiem
samorządu jako strony w negocjacjach publiczno-prywatnych byłoby dążenie do stworzenia niejednorodnej
społecznie wspólnoty sąsiedzkiej, poprzez uwzględnianie mieszkań o zróżnicowanym standardzie, wielkości,
typie czy sposobie zasiedlania (strategia mix tenure).
Samorządy pokrywają koszty infrastruktury i przestrzeni publicznych, mogą też oferować preferencyjne
ceny działek lub inne ułatwienia w zamian za przejęcie
części mieszkań i włączenie ich w zasoby komunalne.
System wymiany ułatwi przegłosowana 13 stycznia 2021
roku ustawa Lokal za grunt 37. Sprawowanie przez samorząd kontroli nad nowo powstającymi inwestycjami
(także organizowanymi oddolnie) ma duże znaczenie,
ponieważ nie tylko duże projekty deweloperskie, ale
także organizujące się grupy bazujące na prywatnym
kapitale, jak kooperatywy, mają zdolność do gentryfikacji, a więc pogłębiania przestrzennej segregacji.
„Słowem i czynem wpisujemy się w świat ludzki,
i to wpisanie jest niczym drugie narodziny. […] Działać, w najogólniejszym sensie, znaczy przedsiębrać coś
nowego, wprawiać coś w ruch” 38 – pisze Arendt. Ma
na myśli indywidualną zdolność każdego człowieka
do uruchamiania łańcuchów zdarzeń, które swoim
zasięgiem obejmą także innych. Oddolna inicjatywa,
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37 Lokal za Grunt – Senat przyjął pierwszą ustawę z rynkowej części pakietu mieszkaniowego,
gov.pl, 13.01.2021, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/lokal-za-grunt--senat-przyjal-pierwsza-ustawe-z-rynkowej-czesci-pakietu-mieszkaniowego (dostęp: 24.01.2021).
38 H. Arendt, dz. cyt., s. 206–207.
39 Z. Bauman, dz. cyt., s. 64.
40 M. Lilla, dz. cyt., s. 158.
41 Budownictwo wielkopłytowe – Raport o stanie
technicznym, kierownik zespołu J. Schulz,
Instytutu Techniki Budowlanej, https://budowlaneabc.gov.pl/budownictwo-wielkoplytowe-raport-o-stanie-technicznym/ (dostęp:
21.01.2021).
42 P. Alonso, H. Palmarola, Paneles voladores:
Cómo los paneles de hormigón cambiaron
el mundo, [w:] Paneles voladores: Cómo los
paneles de hormigón cambiaron el mundo, ed.
P. Alonso, H. Palmarola, Berlin: DOM
Publishers, 2019, s. 21.
43 Zwrot użyty przez Erika Stenberga w wykładzie
„Structural Systems of the Million Program
Era”, wygłoszonym na Wydziale Architektury
Politechniki Królewskiej w Sztokholmie we
wrześniu 2019 roku.
44 Na podstawie rozmów z mieszkańcami przeprowadzonych przez autorkę w sztokholmskiej
dzielnicy Tensta we wrześniu 2019 roku.
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zaangażowanie w stworzenie własnego środowiska

dziesięciu lat. Rekordowy dla szwedzkiego budownictwa

mieszkaniowego we współpracy z pozostałymi spół-

mieszkaniowego Program Milion (Miljonprogrammet)

dzielcami może obudzić poczucie sprawczości, przekie-

przyczynił się do rozwoju systemów prefabrykowanych,

rować zainteresowanie od tego, co jednostkowe, w stronę

do których opracowania, podobnie jak obiektów powsta-

tego, co wspólne. Nie da się zapełnić opustoszałej agory

jących w tradycyjny sposób, wykorzystano wiedzę zdo-

bez ożywienia instynktów społecznych: wyłącznie ci,

bytą podczas badań architektonicznych prowadzonych

którzy „wpoili sobie na powrót zapomniane już cnoty

już od lat 40. Szczegółowe analizy potrzeb przyszłych

obywatelskie i odzyskali utracone narzędzia pozwalające

mieszkańców, obejmujące wszystkie skale codziennej

wcielać je w życie” 39, mogą wznosić mosty spinające

rutyny – od idealnych wymiarów pokoi dziennych,

brzegi rozbitego świata jednostek. W postawie ponad-

kuchni, sypialni i łazienek, po normy dla szaf, schow-

jednostkowej panaceum odnajduje także Lilla, zwraca

ków i kredensów, a nawet szuflad z przegródkami na

jednak uwagę, że obywatelem nikt się nie rodzi – można

sztućce – zawarto w książce God Bostad (Dobre mieszka-

nim tylko zostać 40. Kooperatywy mają więc duży poten-

nie) z 1954 roku. Erik Stenberg z Królewskiej Politechniki

cjał aktywizacyjny, a w przeciwieństwie do cohousingu

w Sztokholmie, architekt i badacz „rekordowych lat”43,

są z zasady wolne od światopoglądowych dogmatów.

tłumaczy, że ten projektowy podręcznik – utrzymany

Kolektywne metody zaspokajania potrzeb mieszka-

w modernistycznym duchu poszukiwania wymierności

niowych przy wsparciu strony publicznej mają zatem

życia i odpowiadających mu standardów – przyczynił się

szanse stać się istotną częścią praktyki obywatelskiej.

w dużej mierze do późniejszego sukcesu Ikei. Szwedzkie

Nadzieja poprzecznie klejona

rze modernistycznym, którego logikę do dzisiaj doce-

dwanaście milionów Polaków. Mimo nadspodziewanie

niają ich lokatorzy 44. Ze współczesnej perspektywy

wytrzymałej konstrukcji klaustrofobiczne metraże,

najbardziej wyróżnia się w pełni prefabrykowany system

niedocieplone i niedostatecznie wygłuszone wnętrza

S-66 firmy Ohlsson & Skarne (wykupionej później

oraz estetyka kojarzona z ustrojem komunistycznym

przez spółkę Skanska), składający się z nośnych paneli

zdyskredytowały budownictwo wielkopłytowe, a wraz

ściennych i stropowych oraz kolumn. W tym układzie

z nim ideę masowego powiększania zasobów mieszka-

ściany nośne nie przecinają mieszkań, dzięki czemu ich

niowych dzięki systemowi tańszej i szybszej produkcji

aranżacja zależy od potrzeb użytkowników. Ortogonalna

projektów typowych. Wyabstrahowany wizerunek uno-

dyscyplina tego systemu narzuca ograniczenia w kształ-

szącej się w powietrzu wielkiej płyty rozpalał nadzieję

towaniu bryły architektonicznej, za to cechuje się

lepszego, sprawiedliwego jutra także w wielu miejscach

dużą elastycznością wewnątrz – możliwe jest nie tylko

na świecie poza radzieckim dominium, na przykład we

wydzielenie samodzielnych pomieszczeń lokatorskich,

Francji, Holandii, RFN, Wielkiej Brytanii, Włoszech,

ale i stosunkowo swobodne łączenie mieszkań, co udało

Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Danii,

się na przykład w projekcie wspomnianego Erika Sten-

Szwajcarii, Szwecji. Związany z Uniwersytetem Chilij-

berga dla dziesięcioosobowej rodziny. S-66 sprawdził

skim w Santiago oraz londyńską AA architekt Pedro

się zarówno w sześciopiętrowych blokach na sztokhol-

Alonso podjął się badań nad wielką płytą i spróbował

mskim osiedlu Tensta, jak i w kameralnym założeniu

umieścić ją w krytycznym dyskursie architektonicznym.

Orminge poza miastem, gdzie wysokość budynków nie

Podkreśla, że płyta prefabrykowana, „ponadczasowa,

przekracza trzech kondygnacji.

o zredukowanych do minimum środkach wyrazu”,

W tym krótkim historycznym podsumowaniu klarują

rzucając wyzwanie status quo, jest dla architektury tym,

się najważniejsze wątki zarzuconego projektowania

czym dla malarstwa stał się Czarny kwadrat na białym

systemowego. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie

tle Malewicza 42.

podaży mieszkań – dzięki typizacji i produkcji fabrycz-

Nadzieje związane z prefabrykacją mieszkań nie
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i dobrze oświetlone, a przy tym zaprojektowane w rygo-

W modernistycznych blokach epoki PRL wciąż mieszka
41
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mieszkania z wielkiej płyty były przestronne, wygodne

nej – dostępnych cenowo. Kluczowe jest także wsparcie

musiały okazywać się naiwnymi mrzonkami. Można się

procesu przemysłowego wyczerpującymi badaniami

o tym przekonać, studiując odpowiedniki chruszczowek

nad potrzebami mieszkalnictwa teraz i w przyszłości,

zza żelaznej kurtyny, na przykład systemy szwedzkie.

z uwzględnieniem zrozumienia lokalnego kontekstu,

Właśnie w Szwecji, w 1967 roku, największe stowa

na przykład prognoz demograficznych czy perspektyw

rzyszenie spółdzielni mieszkaniowych, HSB, wydało

rozwoju mniejszych i średnich miast, ale także przesła-

En social lyftkran (Społeczny dźwig) – publikację, w któ-

nek bardziej uniwersalnych, między innymi swobod-

rej wyrażono przekonanie, że wielka płyta i montujący

nych układów przestrzennych, które łatwo poddadzą

ją żuraw wesprą państwo w konstruowaniu nowego

się funkcjonalnej readaptacji. Badania rynkowe pro-

porządku społecznego. Fabryczna produkcja miała uła-

wadzone przez deweloperów – wbrew teoriom o nie-

twić dotrzymanie obietnicy złożonej przez socjaldemo-

widzialnej ręce, która rozwikła problemy i zapełni luki

kratyczny rząd – zbudowanie miliona mieszkań w ciągu

– w zasadzie zrównują finansowe możliwości Polaków

W warstwie teoretycznej powoli dokonuje się zmiana
głównych celów mieszkaniowych, także wśród władz,
przynajmniej na papierze. Projektowanie systemowe
mogłoby się okazać ważnym narzędziem ułatwiającym
realizację egalitarnego postulatu, zgodnie z którym
przynależność do wspólnoty jest wystarczającym powodem do zapewnienia godnych warunków życia i bardziej
wyrównanych szans rozwoju – z korzyścią dla całego
społeczeństwa.

Zapełnić agorę
„Budownictwem społecznem nazywam każde budownictwo nieobliczone na osiągnięcie bezpośredniego
zysku, to znaczy budowę domów z myślą o ich mieszkańcach, a nie o komornem, które ma być przez nich
płacone” – napisał słynny działacz spółdzielczy Teodor Teoplitz w 1929 roku 46. Blisko sto lat później ten
prosty postulat stawiający dobro społeczności przed
zyskiem jednostek brzmi prawie utopijnie – nie tylko
z racji priorytetów nowego ustroju, ale także dlatego, że
mit samodzielnej jednostki zalągł się i skonsolidował
w powszechnej świadomości i przynajmniej część społeczeństwa w niego uwierzyła.
„Doświadczenie osób, które wzięły kredyt na mieszkanie, zwłaszcza tych na granicy zdolności kredytowej,
to nieustanny wysiłek oraz praca nad «czynieniem
owego zadłużenia sensownym»”47. Pokolenie, które
próbowało zaspokoić mieszkaniowe potrzeby swoje i bliskich w posttransformacyjnej rzeczywistości, stworzyło
z ich aspiracjami. W rezultacie, zwłaszcza w centrach

materiałom, przemyślanym detalom, atmosferze miej-

swoisty etos wielkiego życiowego projektu; słuszność

większych miast, buduje się dużo małych mieszkań, co

sca kształtowanej przez skalę obiektów oraz ich wza-

obranej – czy raczej jedynej – ścieżki wyrzeczeń i cięż-

inwestorzy mętnie tłumaczą nadejściem nowego poko-

jemne relacje, a także świadomie prowadzone sekwencje

kiej pracy został w nim przypieczętowany sukcesem

lenia, które „żyje na mieście i nie potrzebuje dużych

przestrzenne, pełne napięć – intrygujących przejść,

posiadania mieszkania własnościowego. W obliczu

metraży” ; rzekomo nie zauważają utrzymującej się ten-

wycięć, ożywionych parterów – ale i kameralnych

ułatwienia czy znormalizowania kwestii mieszkaniowej

dencji szukania przez rodziny własnego M na bardziej

zakątków, niedomkniętych dziedzińców itd. Pomimo

dla następnych pokoleń nietrudno zrozumieć poczu-

przystępnych cenowo przedmieściach.

uprzemysłowienia procesu budowy pozostaje więc

cie dziejowej krzywdy, ale nie można być pobłażliwym

Do największych wyzwań współczesnego budow-

sporo miejsca na twórczą inwencję architektów i urba-

wobec często sprzężonej z nim naiwnej wiary w „spra-

nictwa należy zminimalizowanie negatywnego wpływu

nistów, oni zaś powinni dołożyć starań, by przełamać

wiedliwy świat”, w którym ludzie sytuowani gorzej od

na klimat. Systemy wielkopłytowe jako kompleksowe,

negatywne skojarzenia wizualne, jakie w społeczeństwie

inteligentnie zaprojektowane szablony, gotowe do

budzi wielka płyta. Co ciekawe, powszechna niechęć

fabrycznej, wysoce kontrolowanej produkcji, można

do „monotonnej estetyki” nie obejmuje konsekwentnie

uznać za próbę pogodzenia interesów społeczeństwa

nudnych osiedli deweloperskich we wszystkich odcie-

i dobra planety, przy zastrzeżeniu weryfikacji rozwiązań

niach beżu.

45

materiałowych. Najlepiej sprawdzą się więc sztywne

Przez wiele lat przedstawiciele polskiego środowiska

panele z drewna poprzecznie klejonego, coraz częściej

architektonicznego podejmowali próby odczarowania

stosowane przy wznoszeniu bloków mieszkalnych na

prefabrykacji jako efektywnego rozwiązania konstruk-

przykład w Skandynawii.

cyjnego, powołując się na jej częste stosowanie w kra-

Architektura składana z nowej, bardziej przyjaznej

jach skandynawskich. Dopiero od niedawna można

dla środowiska wielkiej płyty jest przy tym neutralna

zaobserwować postępujące zainteresowanie systemami

estetycznie, ponieważ trzon nośny panelu, wykonany

mieszkaniowymi opartymi na projektach typowych

z kilku warstw drewna klejonego, musi być chroniony

i elementach wielkopłytowych. Coraz częściej temat

przez fasadę zewnętrzną, dowolnego rodzaju. Powta-

podejmują autorzy prac dyplomowych i organizatorzy

rzalna logika systemu prefabrykowanego nie do końca

konkursów, także tych przeprowadzanych z inicjatywy

pozwala na efekciarskie rozprawianie się z bryłą w stylu

państwowej spółki PFR Nieruchomości, odpowiedzial-

MVRDV, ale daje się zmiękczyć odpowiednio dobranym

nej za realizację części Narodowego Programu Mieszkań.
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45 Twierdzi tak na przykład Józef Wojciechowski,
przewodniczący rady nadzorczej firmy J.W.
Construction Holding SA, odpowiedzialnej za
powstanie Bliska Wola Tower w Warszawie.
K. Florencka, Józef Wojciechowski: Bliska
Wola jak Hong Kong? To komplement. Krytykują ci, których nie stać, INN Poland, 11.12.2020,
https://innpoland.pl/164047,osiedle-bliska-wola-w-warszawie-szef-jw-construction-o-krytyce-wywiad (dostęp: 21.01.2021).
46 T. Toeplitz, Społeczne budownictwo mieszkaniowe, [w:] Teksty modernizmu. Antologia
polskiej teorii i krytyki architektury 1918–1981,
t. 1, oprac. D. Jędruch, M. Karpińska,
D. Leśniak-Rychlak, Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 83.
47 J. Erbel, dz. cyt., s. 94.
48 Tamże, s. 70.
49 Tamże, s. 90.

nas najwidoczniej nie zasłużyli na lepszy los, bo byli

Fiasko neoliberalnego dogmatu nie powinno być

Nie krytykują polityki społecznej jako rozdawnictwa,

zbyt leniwi, nieporadni, a może w ogóle zdegenerowani.

dla nas zaskoczeniem. Obsługujący interesy jednostek

lecz uznają ją za normę w zdrowo rozwijającym się

Wychowałam się i przez większość życia mieszka-

wolny rynek koncentruje się na tym, co mu się opłaca,

społeczeństwie. Przemiany mentalne nie oznaczają, że

łam w typowym bloku z lat 70., więc szczególną odrazę

a opłacają się luksusowe apartamenty w prestiżowych

udało się wprowadzić realne reformy, ale, jak próbowa-

wzbudza we mnie przeświadczenie, że nagrodą za

lokalizacjach, nie zaś mieszkania dostępne cenowo.

łam udowodnić w tym artykule, bez nich nie da się roz-

„zaradność” – czyli lepszą pozycję startową, wynikającą

Krytykowanie deweloperów za bycie deweloperami jest

począć dyskusji prowadzącej do działania. Powszechna

z większego kapitału kulturowego, dobrego wychowa-

bezzasadne i prowadzi donikąd; przedmiotem krytyki

zmiana perspektywy to konieczny początek. Najwyższy

nia, sprzyjającego środowiska czy po prostu szczęścia,

powinna stać się polityczna strategia zakładająca zdanie

czas skierować ją ku społecznej solidarności.

a przy tym faktycznie włożonego wysiłku – powinno

się na ich łaskę i niełaskę: „to od państwowych regulacji,

być mieszkanie „bez jakiejś patologii za ścianą”. Joanna

a nie indywidualnych wyborów, powinno zależeć, co

Erbel, już jako dyrektorka Biura Innowacji PFR Nieru-

można zrobić z mieszkaniem”49.

chomości, wspomina w swojej książce, jak usłyszała od

Rozwiązania, które przywołałam, stosowane razem

sąsiadów nowo powstającego osiedla mieszkań dostęp-

z innymi metodami zwiększającymi ofertę i dostęp-

nych (nie socjalnych!), że „nie chcą, by obok mieszkali

ność mieszkaniową mogłyby się stać fundamentem

jacyś menele”48. Zanik elementarnej solidarności spo-

sprawiedliwszego ładu społecznego. W ostatnich latach

łecznej, choć słowo to nad wyraz często pada w naszej

świadomość tych zagadnień powoli wzrasta i nawet

przestrzeni publicznej, jest prawdziwie tragiczną konse-

prominentni liberałowie coraz częściej gryzą się w język.

kwencją przemian związanych z transformacją.
Zebrane w tym artykule i pokrótce opisane zjawiska związane z polskim mieszkalnictwem dobitnie
wskazują, że w nowym modelu odnajduje się zaledwie
wycinek społeczeństwa. W systemie niezniwelowanych,
a wręcz wzmożonych różnic materialnych, społecznych
i kulturowych koncepcja kowala własnego losu jest nie
tylko bezużyteczną strategią, ale i niebezpieczną iluzją
tworzącą jeszcze więcej barier między członkami zbiorowości.
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Ilustracje Kacpra Kępińskiego pochodzą
z publikacji K. Kępiński, D. Leśniak-Rychlak, Atlas
powszechnych patologii, Instytut Architektury:
Kraków, 2016, przygotowanej na 8. edycję festiwalu
warszawa w budowie Wreszcie we własnym domu.
Dom polski w transformacji.

VLADIMÍR
CZUMALO

Od blokowiska
Mieszkalnictwo
w Republice Czeskiej
1990–2010

do blokowiska
Modernistyczne osiedle
Dargovské hrdiny na górze
Furča w Koszycach
—
fot. Bubamara / Wikimedia
Commons BB BY-2.5

„Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda,

fizycznie, rodzą się nowe potrzeby i możliwości. Nigdy

lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by

nie udało się zmniejszyć różnicy między liczbą

głowę mógł oprzeć”.

mieszkań potrzebnych a wybudowanych. Zmieniały się

				

Łk 9,58 1

tylko dysproporcje i środki, po których spodziewano
się rozwiązań.

Trudno pisać o mieszkalnictwie na ziemiach dawnej

wacka starała się załatać odziedziczony niedobór miesz-

skomplikowaną problematykę mieszkaniową zawsze

kań. Tworzono warunki sprzyjające budowie nowych

składa się zawiły splot zagadnień społecznych. Gdy-

mieszkań na poziomie gmin i spółdzielni, a zarazem

byśmy rozważali to pojęcie w jego pełnym Heidegge-

ograniczające spekulację. Potem nadszedł kryzys gospo-

rowskim sensie   , dokopalibyśmy się aż do delikatnych

darczy i nie wszystkie plany udało się zrealizować. Tuż

kwestii domu, ojczyzny, tożsamości indywidualnej

po II wojnie światowej sytuacja lokalowa nie wydawała

i zbiorowej. Tutaj też nie obeszlibyśmy się bez słowa

się dramatyczna. W porównaniu z Polską czy Niemcami

„kryzys”. Zaczniemy jednak od prostej charakterystyki

ponieśliśmy niewielkie straty wojenne na rynku miesz-

ilościowej: Republika Czeska w ostatnim stuleciu nie

kaniowym. Co więcej, w rezultacie powojennych wysie-

odnotowała ani jednego roku, w którym mieszkań

dleń zwolniły się mieszkania i domy poniemieckie. Było

wystarczyłoby dla wszystkich, za to w niespokojnych

ich tak dużo, że w trakcie dosiedlania terenów przygra-

dziejach brak mieszkań nieraz przechodził w kryzys

nicznych nie wszystkie zagospodarowano. W pięcioleciu

mieszkaniowy. Jego przyczyna nie zmieniła się od

1946–1950 średni przyrost roczny wynosił zaledwie

czasów burzliwej urbanizacji XIX wieku: najszybciej

1,39 nowego mieszkania na 1000 mieszkańców. Skupio-

przybywa tych mieszkańców, dla których mieszkanie

no się na naprawie gospodarki. Ożywienie w budow-

jest dobrem finansowo trudno dostępnym, i zarazem

nictwie mieszkaniowym rozpoczęło się dopiero wraz

najwolniej przybywa mieszkań właśnie dla nich.

z nadejściem socjalistycznej industrializacji. Oprócz

3

Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że do

1
2

3
4
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Po I wojnie światowej młoda Republika Czechosło-

Korony Czeskiej   bez nadużywania słowa „kryzys”. Na
2

państwa znaczenia znowu nabrały spółdzielnie miesz-

1 stycznia 2011 roku było w Republice Czeskiej w sumie

kaniowe. Kulminacja nastąpiła w latach 70. – roczny

4,76 miliona mieszkań. Na 1000 mieszkańców przy-

średni wzrost przekroczył wówczas 8 nowych mieszkań

pada 465,5 mieszkania – nieco mniej niż wynosi średnia

na 1000 mieszkańców. Niestety gospodarka nie udźwi-

w Unii Europejskiej (489,4)  4. Dane statystyczne bywają

gnęła takiej dynamiki, przyszła stagnacja i do końca

wszak zwodnicze. Na przykład w Hiszpanii na 1000

lat 80. średnia ta spadła prawie o połowę. Po upadku

mieszkańców przypada 549,7 mieszkania, najwięcej

centralnie planowanej i rządzonej gospodarki przepaść

w Europie, lecz wskaźnik ten nie dotyczy ogólnego

ta jeszcze się pogłębiła: w pierwszej połowie lat 90.

dobrobytu; po tym bowiem, jak pękła bańka inwesty-

roczna średnia wynosiła 2,73, a w drugiej połowie lat 90.

cyjna, w Hiszpanii jest także najwięcej pustostanów.

– zaledwie 1,99.

W Republice Czeskiej z dostępnych mieszkań zasiedlo-

Powojenny rozwój, choć nawiązywał do głoszo-

nych jest 83,4 procent. W wartościach bezwzględnych

nych przez międzywojenny funkcjonalizm postulatów

oznacza to, że 652 tysiące mieszkań stoi pustych  5. Nie

typizacji, standaryzacji i industrializacji, zdegenerował

wiemy dokładnie, za jaką ich część odpowiada speku-

się w produkcję skrajnie ograniczonego zasobu prefa-

lacja właścicieli na wzroście cen nieruchomości, ale na

brykatów i technik budowlanych; nie przyniosły one

pewno za większość.

wymarzonych obniżek cen i przyspieszenia zabudowy.

Przeciętny wiek zasiedlonych mieszkań to pięć-

Mieszkania w blokach oferowały za to wyższy stan-

dziesiąt lat. Typowe czeskie mieszkanie pamięta zatem

dard, zimną i gorącą wodę, własną toaletę 7, centralne

socjalizm, radziecką okupację, upadek komunistycz-

ogrzewanie, windy, dużo świeżego powietrza i światła,

nej dyktatury i rozpad wspólnego państwa Czechów

a przede wszystkim względny dostatek przestrzeni.

i Słowaków. Wiele mieszkań oczywiście przetrwało też

Projektanci funkcjonalistycznego minimalnego miesz-

obie wojny światowe – ba, niektóre z nich nawet wojny

kania wyliczyli na jedną osobę dorosłą powierzchnię

napoleońskie. Statystykę bardziej interesują jednak

9 metrów kwadratowych; między 1970 a 1980 rokiem

nowsze mieszkania. W 2019 roku w Republice Czeskiej

powierzchnia ta wzrosła średnio z 12,4 do 14,6 metra

oddano do użytku 36 419 lokali mieszkalnych i rozpo-

kwadratowego na osobę, wreszcie jako standard przyjęło

częto budowę kolejnych 38 677, najwięcej w Pradze

się mieszkanie 3+1, o powierzchni użytkowej 74 metrów

(6 487) i kraju środkowoczeskim (6 489) 6.

kwadratowych, a mieszkalnej – 49 metrów kwadratowych.

Przeprowadzka do bloku

Rozkład nowych mieszkań nie był tylko mechaniczną konsekwencją wymogów ekonomicznych, jak

Tempem nowego budownictwa można mierzyć rytm

się powszechnie uważa, lecz przede wszystkim dalekim

kryzysów mieszkaniowych. Nigdy nie załatwimy

odgłosem funkcjonalistycznej koncepcji mieszkania.

sprawy raz na zawsze. Zasób mieszkaniowy zużywa się

Zakładano zmianę sposobu użytkowania mieszkań,
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Osiedle Modřany w Pradze,
wybudowane przed rokiem
1989
—
Fot. Packa / Wikimedia
Commons CC BY-SA 2.5

→
Osiedle Písnice w Pradze,
wybudowane przed rokiem
1989
—
Fot. Packa / Wikimedia
Commons CC BY-SA 2.5
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według wyobrażenia o nowym stylu życia socjalistycz-

świadomość, że tak zwana kompleksowa zabudowa

nego człowieka. Zgodnie z programem idealnego funk-

mieszkaniowa nie wystarczy, by rozwiązać problem nie-

cjonowania społecznego (mieszkanie bez gospodarstwa

dostatku mieszkań. Od 1953 roku samodzielna budowa

domowego) wiele domowych czynności – gotowanie,

własnego domu jednorodzinnego była dozwolona,

pranie, prasowanie – miały wziąć na siebie państwowe

później chętnych dodatkowo wspomagały prężnie dzia-

punkty usługowe. Nie udało się go zrealizować; prze-

łające spółdzielnie. Wspólna pracownia Stavoprojektu

ciwnie, w socjalizmie brakowało praktycznie wszyst-

i Państwowego Instytutu Typizacji wypuściła na rynek

kiego, a w takich okolicznościach rola gospodarstwa

wzornik projektów domów jednorodzinnych, zaczęły

domowego paradoksalnie jeszcze wzrosła. Mieszkania

się ukazywać podręczniki dla budowlańców amatorów,

oczywiście nie miały szans sprostać funkcjom, których

tematem zajmowało się także kilka czasopism. Wszystko

projektanci nie zakładali.

to działo się jednak na marginesie architektury. W zasa-

Wyprowadzka z bloku

dzie powielano typ domu jednorodzinnego z międzywojnia. Korzeniami sięgał wczesnego modernizmu i od

Państwo socjalistyczne nie żywiło sympatii dla domów

tamtego czasu dojrzał do formy uniwersalnej, prawie

jednorodzinnych.

bezstylowej.

Dom jednorodzinny w kapitalizmie stał się
twierdzą drobnomieszczaństwa. Posiadacz
domu jednorodzinnego czuje przecież
większą solidarność klasową z pozostałymi
posiadaczami, nie tylko domów jednorodzinnych. W jego sposobie myślenia kiełkują
zarodki indywidualizmu, wzmacnia się przekonanie, że własne interesy powinny stać
na pierwszym miejscu. Gdy cały ten balast
dostanie się do szerokich warstw obywateli
państwa, od razu hamuje rozwój społeczeństwa 8.

Nowe propozycje pojawiły się dopiero po okresie stalinowskiego tradycjonalizmu i obudziły potrzebę domu
jednorodzinnego stylowego, będącego wyrazem nowoczesnego życia. Co znamienne, zaspokajano ją oddolnie
i poza centrum: w 1967 roku architekt Josef Vaněk zaprezentował nowy model domu jednorodzinnego. Pierwsze
budynki powstały w powiecie Šumperk; skąd szybko
rozprzestrzeniły się po wsiach i obrzeżach mniejszych
miast na całym terytorium ówczesnej Czechosłowacji.
Najwięcej takich domów jest na północnych Morawach.
Badacze wspominają również o jednym budynku przy
granicy po polskiej stronie 9. Projektant nadał swojemu
dziełu nazwę typ V, ale wkrótce ludzie zaczęto mówić

Większość obywateli państwa oczywiście nie prze-

po prostu o šumperákach. Używano również zdrobnie-

stała tęsknić za domem jednorodzinnym z ogródkiem

nia šumperáček, wyraźnie tchnącego błogością, jaką

jako ideałem mieszkania, zresztą państwo miało

napełniało szczęśliwców spełnione marzenie o idealnym
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sposób ludzie odcinali się od socjalistycznej przeszłości.
Bloki i osiedla otwierały listę jej symboli, wciąż powtarzano opinię, że socjalizm wrzucił nas do mrówkowców.
W XX wieku ugruntowały się dwa fetysze wolności:
własne auto i dom jednorodzinny. Na czeskich ziemiach
oba torowały sobie drogę powoli. W Republice Masaryka  10
samochód uchodził oficjalnie za aspołeczny luksus, później w podobny sposób socjalistyczne państwo traktowało domy jednorodzinne. W czasach komuny auto było
towarem równie deficytowym jak mieszkanie, więc dla
wielu rodzin oba te symbole wolności pozostawały w sferze niespełnionych marzeń. Ucieczkę z bloków należy
więc rozumieć raczej jako pogoń za marzeniem o idealnym domu niż drogę od nieodpowiadającego sposobu
mieszkania do bardziej zadowalającego. Już w latach
70. i 80. badania socjologiczne wykazały, że dwie trzecie
mieszkańców jest zadowolonych z własnego mieszkania
na osiedlu11. Jeszcze dzisiaj jedna trzecia mieszkańców
Republiki Czeskiej mieszka na osiedlach i zdecydowanie
nie są to tylko osoby socjalnie najsłabsze, jak w latach
90. straszyły mroczne prognozy gettoizacji osiedli.
Część mieszkańców rzeczywiście zatrzymała tu sytuacja
ekonomiczna, ale nie wolno zapominać, że wielu z nich
wychowało się na osiedlach i identyfikuje się z tym śromieszkaniu. (Podobnie zwrot rodinný domek, domek

wskazują na ścisłe pokrewieństwo planu šumperáka

dowiskiem albo przynajmniej przywykło do jego zalet.

jednorodzinny, który w drugiej połowie XX wieku

z mieszkaniami w bloku. Dom nie wymagał wielkich

Techniczne niedostatki bloków były stopniowo usuwane

wyrugował z języka czeskiego rodinný dům, dom jedn

nakładów materiałowych: fundamenty z prostego

w trakcie modernizacji; w szczególności dzięki ocieple-

orodzinny, nie świadczy tylko o skromnych rozmiarach

betonu, parter z cegieł, na nim żelbetonowa płyta sufi-

niu, nowym windom, wymianie okien i węzłów sani-

ówczesnej zabudowy indywidualnej).

towa, piętro z betonu komórkowego albo cegły, prosta

tarnych mieszkania przystają dzisiaj do współczesnych

konstrukcja dachu pokryta ocynkowaną blachą. Charak-

standardów. Zainteresowanie nimi wzrasta, podobnie

Josef Vaněk wykorzystał wszystkie swoje praktyczne

teru nadawały mu kamienna licówka parteru, faktura

jak wzrastają ich ceny i czynsze im bliżej centrum.

doświadczenia murarza i doskonale rozumiał potrzeby

tynku, modrzewiowa okładzina gzymsu, balustrada

i możliwości budowniczego niedysponującego wiel-

balkonu – wdzięczne pole do popisu dla kreatywności

czone. Po zrealizowaniu części inwestycji bezwzględnie

kimi środkami, wykonującego większość prac wła-

budowniczego.

priorytetowej – postawieniu budynków mieszkalnych

Dlaczego šumperák cieszył się takim wzięciem?

snymi rękami. Jednocześnie projekt nosi wyraźne

Przez całe dwie dekady budowano według projektu

Osiedla przez dłuższy czas pozostawały niedokoń-

– z reguły nie starczało środków na społeczną infra-

ślady formalne stylu zwanego brukselskim, nawiązując

Vaňka, kolejne domy powstawały jako naśladownic-

strukturę, nie mówiąc już o terenach zieleni. Dziś na

do sukcesu czechosłowackiego pawilonu na wystawę

two šumperáka albo wariacje na jego temat. Dopiero

osiedlach oddanych do użytku dekady temu, zdążyły już

Expo’58. Źródeł šumperáka można się doszukiwać aż

w połowie lat 80. cechy stylistyczne modelu wyczerpały

wyrosnąć drzewa, dobudowano też obiekty użyteczno-

w Residência Prudente de Moraes Neto w Rio de Janeiro

się definitywnie i budowy zaprzestano. Właściciele tych

ści publicznej, zagęszczono sieć sklepów i komunikacji.

– projekcie Oscara Niemeyera z lat 40. – Vaněk jednak

domów zaczęli je modernizować, więc w latach 90. nie

Możliwościami rozwoju blokowisk i zagrożeniami dla

dość swobodnie czerpał z pierwowzoru. W grę wchodził

stały się – inaczej niż bloki – zastępczym atrybutem

nich zainteresowali się architekci i urbaniści 12. Zachwyt

przekład nowoczesności lat 60. na język zrozumiały dla

socjalizmu; niechęć do nich miała raczej charakter

młodszego pokolenia architekturą lat 70. i 80., często

laika, by budowniczowie mogli do niej nawiązać przy

pokoleniowy. Dla zrozumienia sytuacji mieszkaniowej

bezkrytyczny, nie słabnie i rzecz jasna dotyczy także

realizacji domu i jego wykończeniu.

na ziemiach czeskich w latach 60., 70. i 80. warto jednak

osiedli. Na szczęście powstaje coraz więcej opracowań

przeciwstawić šumperáki, najbardziej typową ówczesną

naukowych na temat historii architektury i urbani-

gospodarską i mieszkaniową. Na parterze niepodpiw-

realizację tęsknoty za własnym kątem, mieszkaniom

styki osiedli, więc zainteresowanie można pogłębić

niczonego domu mieściły się garaż, pełniący zarazem

w bloku. Te powstawały w wielu krajach ówczesnej

i ukierunkować  13. Dowartościowanie takich założeń

funkcję domowego warsztatu, pralnia, kotłownia

Europy, natomiast šumperák jest czechosłowackim

zapoczątkowało także temat ich ochrony. Pojawia się

z suszarnią, komórka na owoce i warzywa. Jedną

endemitem.

W šumperákach istniał wyraźny podział na części

przebłysk nadziei, że koniec epoki niechęci do monotonnej jednostajności osiedli jest blisko. Walkę z nią, pod

czwartą planu zajmował kryty taras wyłożony kafel-

Pod koniec epoki socjalizmu bloki mieszkalne ofero-

kami. W przedsionku schody prowadziły na wyższe

wały z grubsza 1,2 miliona mieszkań, żyło w nich ponad

hasłem humanizacji, prowadzono kolorowymi tynkami

piętro z salonem, sypialnią, kuchnio-jadalnią, spiżarnią,

trzy miliony Czechów, Morawian i Ślązaków. Jeszcze

fasad; wraz z polistyrenowymi panelami, oszkleniem

łazienką i toaletą. Rozkład jadalni i części kuchennej,
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w 1995 roku kończono budowę ostatnich osiedli blo-

czy zabudowaniem balkonów i wariacjami na temat

rozmiary balkonu i zaplecza sanitar-

ków, a równocześnie trwała ucieczka z nich. Wydawała

tradycyjnych dachów często przemieniały blokowiska

nego oraz wbudowane szafy wyraźnie

się wówczas masowa, ponieważ między innymi w ten

w żałosną karykaturę.
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Rysunek przedstawiający
šumperák – popularny
w okresie Czeskiej Republiki
Socjalistycznej typ domu
jednorodzinnego
—
Rys. Filo / Wikimedia Commons
CC BY 3.0

14 L. Krier, Architektura – wybór czy przeznaczenie, przeł. P. Choynowski, Warszawa: Arkady,
2001.
15 P. Cuřínová, dz. cyt.
16 Zelená architektura.cz: Architektura, krajina.
udržitelný rozvoj, inspirace přírodou, ed.
P. Kratochvíl, Praha: Galerie Jaroslava Fragnera
– Architectura, 2008, s. 32.
17 D. Prokop, Slepé skvrny: O chudobě,vzdělávání,
populismu a dalších výzvách české společnosti, Brno: Host, 2019, s. 47–49.
18 Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018, ed.
J. Klusáček, https://socialnibydleni.org/
wp-content/uploads/2019/04/Zpr%C3%A1va-o-vylou%C4%8Den%C3%AD-z-bydlen%C3%AD-za-rok-2018.pdf (dostęp:
5.03.2021).

nieustannie rozrastają się w krajobrazie jak pleśń

i oddziaływania dojazdu własnymi środkami lokomo-

się przedmieścia dotychczasowe miejsce zamieszkania

i oddzielają od niego miasta. Wokół wielkich miast coraz

cji na środowisko dochodzi to, co nazywam kryterium

wyposażyło w niejedno cenne doświadczenie; nasze

to nowe grunty przeznacza się pod zabudowę. Pleśń

akceptowalności społecznej. Wiek czeskich mieszkań

przedmieścia rozpoczęły się bowiem na osiedlach. Nie-

atakuje także starsze siedliska, które mądrze ograniczyły

jest z tego punktu widzenia cechą pozytywną. Budynki

które liczbą mieszkańców dorównują średniej wielkości

rozrost powierzchni planem zagospodarowania. Wystar-

mieszkalne mają coraz krótszy „okres przydatności do

miastom, jednak nimi nie są. Pasożytowały na prawdzi-

czy kupić starszy dom, często skromny jak za Pierwszej

użycia”, szczególnie te na przedmieściach. Problem nie

wym mieście tak samo, jak dziś czynią to podmiejskie

Republiki albo zgodnie z przepisami socjalistycznymi

ogranicza się do żywotności obiektów; społeczeństwo

dzielnice domków jednorodzinnych. Obie formy miesz-

ograniczony do stu dwudziestu metrów kwadratowych

przestaje też je akceptować. Jedno pokolenie spełniło

kania można precyzyjnie nazwać za Léonem Krierem

i maksymalnie pięciu pomieszczeń. Burzy się go i na

swoje marzenie o idealnym mieszkaniu, samodzielnie

przedmieściami bez miast 14. Urbanistyczne rozwiązania

odzyskanej ziemi stawia nowy, dużo obszerniejszy.

budując šumperáki, a już dla następnego stały się one

Uciekinierów z blokowisk na szybko rozrastające

osiedli rzadko bywają udane, a koncepcja urbanistyczna,

W Republice Czeskiej pod koniec ubiegłego roku

przedmiotem pogardy. Dzieci uciekinierów z osiedli na

nawet dobra, nie zawsze jest czytelna dla zwykłego

zarejestrowano 5 989 538 samochodów osobowych,

przedmieścia wracają do miast i przynoszą do starszej

mieszkańca. Przyzwyczajenie do pewnej nieforemności,

zatem jeden samochód przypada na niecałych dwóch

zabudowy elementy swojego stylu życia. Zasada zrówno-

rozmazanej nieokreśloności niemiejskiego środowiska,

mieszkańców, dokładnie na 1,78. Na przedmieściach

ważonego budownictwa wymaga, że nie będziemy jutro

podobnie jak doświadczenie zamieszkiwania w środowi-

stosunek ten wynosi raczej 1:1. Życie bez samochodu nie

burzyć tego, co zbudowaliśmy dzisiaj.

sku bez pamięci, pasują tam, gdzie wszystko jest niezbyt

jest tutaj możliwe. Granica zależności od auta przebiega

albo co najwyżej tak samo stare. Obie formy nie są ani

gdzieś pomiędzy gęstością zaludnienia trzydziestu

blice Czeskiej? Z jednej strony początki ekologicznego

miastem, ani wsią także pod względem kontaktów spo-

i czterdziestu mieszkańców na hektar. Doprowadze-

myślenia architektów można wyśledzić już w latach

łecznych: i tu, i tam panują anonimowość i zamknięty

nie komunikacji publicznej można brać pod uwagę od

40. XX wieku. Obecnie powstaje wiele ciekawych

charakter prywatnego życia, brakuje przestrzeni

gęstości zaludnienia pięćdziesięciu mieszkańców na

budynków ekologicznych, prowadzona jest obszerna

publicznej, możliwości spotkań.

Jak wygląda pod tym względem sytuacja w Repu-

hektar. Zwykłe, dające się przebyć w kwadrans pieszo

działalność oświatowa i edukacyjna. Z drugiej strony ze

Przedmieścia jako nową formę mieszkania na

odległości od sklepów i podstawowych usług zaczynają

statystyk wynika, że na przykład liczba energooszczęd-

początku lat 90. nazywano między innymi blokowi-

się przy gęstości stu mieszkańców na hektar. Na przed-

nych budynków klasy A rośnie powoli – regularnie,

skiem na leżąco. Określenie to wyrażało podstawowy

mieściach nie ma dokąd iść, a nawet którędy iść. Brak

z roku na rok o 6 procent, wzrasta tylko zainteresowanie

paradoks: ucieczka z egalitarnej stadności osiedla

publicznej infrastruktury transportowej przyczynia się

domami z drewna 15. Refleksję nad zmianą nastrojów

prowadziła nie do raju indywidualizmu, lecz do innego

do nasilenia ruchu indywidualnych pojazdów, a koszty

w czeskim społeczeństwie już od dawna utrudniają

rodzaju stadności. Przyczyniała się do tego (i nadal się

ekonomiczne i ekologiczne tego stanu rzeczy ponosi

antyekologiczne postawy części politycznej reprezenta-

przyczynia) także forma domów. Masowa produkcja tak

całe społeczeństwo, nie tylko ci, którzy pobudowali się

cji, ale i na tym polu na szczęście widać wielkie, budzące

samo jak powtarzalność dostępnych projektów domów

na przedmieściach (średni okres użytkowania samocho-

nadzieję różnice między pokoleniami. W Czechach nie

jednorodzinnych wpływa na indywidualne budownic-

dów osobowych w Republice Czeskiej wynosi obecnie

traktuje się priorytetowo ekologii społecznej. Jak pisze

two; handlowcy szybko nauczyli się oferować chodliwy

14,93 roku).

geolog i klimatolog Václav Cílek:

towar klientom o gustach ukształtowanych nie przez

Największy problem przedmieść wynika z podsta-

architekturę, lecz co najwyżej przez majsterkowanie

wowych warunków życia w domu jednorodzinnym:

W czeskim środowisku (ale także polskim,

przy wystroju mieszkania w bloku i drewnianej chaty

nie ma bowiem bardziej nieekonomicznego sposobu

węgierskim, rosyjskim) niewłaściwie określamy

na działce. Obie grupy obchodzą się zatem bez architek-

mieszkania, zarówno jeśli chodzi o materiały, jak

punkt wyjścia. Pytamy: jak mieć możliwie

tury – ba, w paru kompleksach mieszkaniowych dzieło
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i o energię. Wolnostojący dom jednorodzinny ze swej

największą przestrzeń użytkową i zużywać

architektoniczne sprawia wraże-

istoty nigdy nie będzie ekologiczny. Do wymienionych

przy tym jak najmniej energii? Człowiek, który

nie niedorzecznego. Przedmieścia

już potrzeb zwiększonej komunikacji, infrastruktury

tak rozumuje, uchodzi od razu za oświeconego,
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→
Šumperák po termoizolacji
—
Fot. Martin Strachoň / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Dom jednorodzinny typu
šumperák
—
Fot. Vít Švajcr / Wikimedia
Commons, CC BY-SA 3.0

przezornego inwestora. Tymczasem w rzeczywistości powinniśmy zacząć od próby
wynalezienia modelu społecznego lub definicji
wolności indywidualnej i zastanowić się, jak
godziwie i rozumnie urządzić się w małej przestrzeni 16.

Marzenie o własnym domu
i ubóstwo
Czesi chętnie składają na karb socjalizmu praktycznie
wszystkie niepowodzenia, mimo że od jego upadku
minęło już niemal tyle lat, ile żył Jezus, i zdążyło wejść
w dorosłość pokolenie, które tamtego sytemu nie
doświadczyło. Właśnie kwestia mieszkaniowa pokazuje,
jak – pomijając rozmaite wymówki – wciąż jesteśmy
obciążeni historycznym doświadczeniem. Mieszkanie
własnościowe, ulubiona forma inwestycji, nadal nie
daje żadnych gwarancji: jednej dziesiątej mieszkańców
Republiki Czeskiej nie stać na czynsz i borykają się
z długotrwałym problemem egzekucji komorniczej,
w biedniejszych regionach ich liczba dochodzi nawet do
20 procent 17.
Ubóstwo dzisiejsze jest zaczynem jutrzejszego.
Badanie przeprowadzone przez platformę „Lumos”
(zgromadzenie organizacji pozarządowych, fachowców i przedstawicieli społeczeństwa zajmujących się
problematyką mieszkania socjalnego i praw człowieka)
wykazało trudną sytuację mieszkaniową 83 tysięcy
osób, żyjących w 54 tysiącach gospodarstw domowych. Z 9,6 tysiąca takich rodzin pochodzi 20,5 tysiąca
niepełnoletnich 18, wystawianych na trudne warunki
życiowe w domach dziecka, domach opieki społecznej,
nieodpowiednich mieszkaniach; czasem są oddawani
pod niepewną opiekę krewnych i znajomych, narażani
na częste przeprowadzki. Związek między warunkami
mieszkaniowymi a szkolnymi problemami dzieci jest
udowodniony  19, podobnie jak odwrotnie proporcjonalny stosunek wyższego wykształcenia do zagrożenia
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Czeskiej było ich 21,3 procent, a więc proporcjonalnie
mniej więcej tyle, ile w Hiszpanii (23,7 procent) albo
w Norwegii (18,7 procent), jednak o ponad połowę mniej
niż w Niemczech (48,5 procent), Austrii (44,6 procent)
czy Szwajcarii (57,5 procent). Czy to zdrowy trend?
O narastającej nierówności społecznej i ubóstwie
w dalszym ciągu się milczy. Socjolog Daniel Prokop
mówi o nich na szczęście otwarcie i kompetentnie:
Najbardziej niedostrzeganą nierównością
w Czechach […] jest nierówność majątkowa.
Różnice w wartościach posiadanych nieruchomości są półtora raza wyższe niż nierówności
dochodowe. Do tego dodać trzeba różnice
w oszczędnościach i pozostałym majątku.
Nierówność majątkowa jest dużo bardziej
niebezpieczna niż dochodowa. Zamiast motywować prowadzi do dziedziczenia ubóstwa
i ugruntowania pozycji społecznej. Dochód do
pewnego stopnia świadczy o czyichś wysiłkach, nieruchomości pokazują zaś, czy i ile ktoś
odziedziczył i na ile rodzice mogą komuś poma-

ubóstwem. Ciągle jednak odkładamy tę bolączkę na

Nie znaczy to, że każdy, kto potrzebuje hipoteki, ją

bok, nie szukamy rozwiązania, a tylko walczymy ze

dostanie. Na jakich warunkach obecnie jest przyzna-

skutkami, do tego dotkliwie daje się we znaki brak

wana? Każdy bank ma oczywiście swoje wymogi, ale

ustawy o mieszkaniach socjalnych.

podam typowy przykład. Załóżmy, że będę chciał kupić

Gwałtowne zmiany stosunków społecznych zawsze

mieszkanie za trzy miliony koron i moim poręczeniem

gać ze spłaceniem kredytu, zwłaszcza gdy ceny
na rynku nieruchomości rosną i większości
młodych ludzi nie stać na zakup mieszkania,
a tych do wynajęcia jest mało. Przez pryzmat
mieszkania zupełnie inaczej patrzy się wtedy na
dochody: zarabiać piętnaście tysięcy i mieszkać

następują zgodnie z fizycznym prawem akcji i reakcji.

dla banku będzie właśnie ta nieruchomość, oczywiście

Na początku lat 90. przywrócenie własności prywatnej

po dokładnym sprawdzeniu mojej sytuacji finansowej.

jako podstawowej formy własności doprowadziło do

Bank pożyczy mi maksymalnie 2,7 miliona koron. Nie

ekstremów. W 1991 roku państwo i gminy posiadały

wystarczy mieć odłożone pieniądze na pokrycie różnicy

213 961 domów mieszkalnych, w 2011 roku zostało im

300 tysięcy koron; najprawdopodobniej zderzę się

48 146 domów, w ciągu dwudziestu lat nieruchomy

również z różnicą między domyślną ceną mieszkania

kańców wyraźnie hamuje zmianę społeczną i rozwój

majątek państwa i gmin spadł więc o 77 procent  20.

ustaloną przez bank a ceną rynkową. Zapłacę bankowi

ekonomiczny. Na zakup mieszkania o powierzchni

Zawrotne tempo reprywatyzacji pozbawiło wielu ludzi

różne prowizje, swoje zgarnie też biuro pośrednictwa

70 metrów kwadratowych według danych z 2018 roku

domów, ale przede wszystkim wytrąciło z rąk państwa

nieruchomości. Niedawno na szczęście zlikwidowano

w Republice Czeskiej potrzebne było 11 średnich

i samorządów ważne narzędzie rozwiązywania

podatek od nabycia nieruchomości – 4 procent od ceny

rocznych pensji (dla porównania w Belgii 3,7, w Niem-

problemów społecznych i w wielu miejscach zahamo-

zakupu. Wysokość raty nie może przekraczać 50 pro-

czech 5, w Polsce 7,5, we Francji 8, w Wielkiej Brytanii

wało rozwój gmin.

cent mojego miesięcznego dochodu, jeśli więc odważę

9,8)23  . Średni wydatek na wybudowanie jednego

we własnym domu w małej gminie jeszcze
się da, ale wynajem przy takiej samej pensji
w mieście jest zabójczy 22.

Od początku transformacji niska mobilność miesz-

się wziąć kredyt maksymalnej wysokości i na czysto

mieszkania w roku 2019 wynosi 3,55 miliona koron

norodzinnych do liczby osób zasiedlających domy

zarabiam miesięcznie 25 tysięcy koron, przy oprocen-

w domu jednorodzinnym i 2,27 miliona koron w wie-

wielorodzinne (na podstawie umowy najmu lub za

towaniu rzędu 2,5 procent hipotekę będę spłacał ćwierć

lorodzinnym budynku mieszkalnym. W przełożeniu

czynsz) zawsze na wielu poziomach odzwierciedla

wieku  21. Stopa procentowa może się zmienić, łatwo też

na średni koszt wybudowania 1 metra kwadratowego

stan danego społeczeństwa. Z 4,76 miliona mieszkań

sobie wyobrazić, jak przez te wszystkie lata będę żył

powierzchni użytkowej daje to 26 572 koron w domu

poświadczonych w spisie powszechnym z 2011 roku

z pozostałej części pensji, co się stanie, jeśli stracę pracę

jednorodzinnym i 33 321 koron w bloku.

2,4 miliona znajdowało się w blokach mieszkalnych

itd. Za trzy miliony koron poza ścisłym centrum Pragi,

i kamienicach, a 2,2 miliona – w domach jednorodzin-

ale też nie na peryferiach, można kupić kawalerkę

kwartale 2020 roku wyniósł 266 koron za metr kwadra-

nych. W 1989 roku domy jednorodzinne składały się na

o powierzchni 25 metrów kwadratowych, z oddzielną

towy; różnił się oczywiście w zależności od regionu.

24 procent zasobu mieszkaniowego, w roku 2019 było

kuchnią, w nowym budownictwie. Za taką samą kwotę

Najdroższa była stolica – 299 koron za metr kwadratowy

to już 52,8 procent. Większość mieszkań należy do osób

można kupić dom jednorodzinny o powierzchni

– tutaj również jednak dzielnica dzielnicy nierówna.

prywatnych, a spora część tej kategorii to domy jedno-

100 metrów kwadratowych na działce o powierzchni

Na Małej Stranie trzeba było zapłacić 365 koron, na

rodzinne. Państwo stale zachęca obywateli do kupowa-

435 metrów kwadratowych w małej wsi w środkowych

Královskich Vinohradach 334 korony, na peryferiach zaś

nia mieszkań, przede wszystkim niskimi podatkami od

Czechach, bez infrastruktury i sprawnej komunikacji.

kwoty oscylują wokół 200 koron. Najtańsze mieszkania

Stosunek liczby osób mieszkających w domach jed-
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nieruchomości i dofinansowaniem
rat kredytów hipotecznych.
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Spada liczba rodzin wynajmujących swoje lokum.
Według danych Eurostatu w 2018 roku w Republice

Średni koszt najmu w Republice Czeskiej w drugim

na wynajem znajdziemy w regionach przygranicznych
– od 73 do 100 koron. Liczby te świadczą między innymi

o wielkiej nierówności między regionami. Wzrost cen

państw europejskich nie podjęto tu na razie żadnych

najmu jest stały, choć nieregularny. W Pradze od dłuż-

działań, by rozwiązać problemy mieszkaniowe wynika-

szego czasu rośnie rok do roku o 7,4 procent; oczywiście

jące z turystyki, dopiero nieśmiało zaczynamy o nich

to średni wzrost, bo na przykład w 2017 roku podskoczył

mówić.			

			

o 12,5 procent.
W zestawieniu z innymi stolicami europejskimi
Praga plasuje się wśród najdroższych. Taniej wynaj-

←
Osiedle deweloperskie przy
ulicy Holubí w Pradze
—
Fot. Pavel Hrdlička /Wikimedia
Commons CC BY-SA 4.0

Tłumaczenie z czeskiego:
Emiliano Ranocchi

miemy mieszkanie między innymi w Berlinie, Wiedniu i Budapeszcie. Obecnie obserwujemy tendencję
spadkową, ponieważ pandemia COVID-19 sparaliżowała ruch turystyczny. Przed nią, w 2019 roku, po
raz pierwszy w Czeskiej Republice zakwaterowało się
więcej turystów, niż jest mieszkańców. Kryzys mieszkaniowy wywołują zwłaszcza krótkoterminowe wynajmy

↓
Central Park Praha – jedno
z nowych osiedli deweloperskich na Žižkovie w Pradze
—
Fot. ŠJů / Wikimedia Commons
CC BY-SA 3.0

mieszkań za pośrednictwem platform cyfrowych, na
przykład Airbnb, dla właścicieli kilkanaście razy bardziej rentowne niż najem długoterminowy. W centrum
Pragi takich mieszkań jest już około piętnastu tysięcy.
W centrach turystycznie atrakcyjnych miast nie znajdziemy mieszkań dla miejscowych, cały rynek najmu
został dostosowany do wyższej siły nabywczej turystów.
Dla Czechów wciąż święte jest prawo własności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, cały czas
wierzą, że turystyka przyniesie dobrobyt wszystkim.
W odróżnieniu jednak od zdecydowanej większości
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19 D. Prokop, Záleží na bydlení? Vztah nekvalitního bydlení a školních problémů dětí
v chudých českých domácnostech, „Sociologický časopis” 2019, roč. 55, č. 4, s. 445–472.
20 Zpráva o bydlení v České republice, dz. cyt.
21 Podmínky pro získání hypotéky 2021, https://
www.banky.cz/podminky-hypoteky/ (dostęp:
5.03.2021).
22 Prokop, Slepé skvrny..., dz. cyt., s. 37.
23 Zpráva o bydlení v České republice, dz. cyt.
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Restytucje,
�reprywatyzacja,
deregulacje
Czeska polityka
mieszkaniowa po 1989 roku

��

Wyobrażali sobie, że będą mieć własne mieszkanie,
a zamiast tego z trudem zarabiają na opłaty za wynajem.
Winna jest polistopadowa polityka1, bo wykluczyła mieszkalnictwo
z obszaru publicznego zainteresowania. Wykopała między ludźmi
głębokie podziały, do dziś uniemożliwiające porozumienie.

waną wolność system zapewnia im na ograniczony czas:
mogą opuścić dom rodzinny i używać życia przez kilka
beztroskich lat w mieszkaniu wynajmowanym razem
z innymi osobami. Potem przychodzi niepewność, na
którą dziś nie pomoże już nawet mityczny „milion od
rodziców”.
Jednocześnie ci sami rodzice w latach po zmianie

„Jeśli zdrożeje szynka, obejdziemy się bez niej, ale jeśli

systemu tłumaczyli kolejne problemy i zamieszanie

gwałtownie wzrośnie cena mieszkania, nie możemy

z mieszkaniami zdaniem „Robimy to dla naszych

z niego zrezygnować z dnia na dzień” – przyznał w 1993

dzieci”. Dla kogo zatem przez ostatnie dwadzieścia pięć

roku premier Václav Klaus w wywiadzie dla tygodnika

lat prowadzono politykę mieszkaniową (a raczej jej nie

„Respekt”. Tymczasem kolejnych dwadzieścia pięć lat

prowadzono)?

nieistniejącej polityki mieszkaniowej pokazało, jak łatwo
doprowadzić do tego, żeby w jednej chwili mieszkania
stały się nieosiągalnym dobrem.
Dla prawie stu osiemdziesięciu tysięcy ludzi dotknię-

Państwo nie powinno się mieszać
Czeska polistopadowa polityka mieszkaniowa to historia
małych i większych niesprawiedliwości. W krótkim

tych kryzysem mieszkaniowym własne lokum jest

horyzoncie czasowym skutkowały codziennymi konflik-

czymś w rodzaju luksusowej szynki. Dla następnego

tami między ludźmi, w dłuższej perspektywie wzmoc-

pokolenia może się nią stać w bliskiej przyszłości.

niły i tak już głęboko zakorzenioną nieufność wobec

Po transformacji młode rodziny nie miały pewności,
czy otrzymają własne mieszkanie, choć jednogłośnie
obiecywały im to ówczesne elity; dziś wielu nie ma

Kadry z reklamy telewizyjnej
jednej z czeskich firm
deweloperskich, 1994
—
źródło: YouTube

kredytową i móc jakąkolwiek rodzinę założyć. Obiecy-

państwa, a także dołożyły się do współczesnej ogólnej
frustracji.
Każdy zna przynajmniej jeden przykład niesprawie-

nawet nadziei. Wciąż silna jest tęsknota za własnością

dliwości, kiedy ktoś dostał za mało albo nic, podczas gdy

prywatną, mimo że obecne pokolenie podchodzi do niej

ktoś inny zyskał za dużo. Możemy się różnić w opinii,

z coraz większym dystansem.

dlaczego i jak do tego doszło, uniwersalne jest natomiast

W minionym reżimie ludzie zakładali rodziny i czekali na przydział wymarzonego mieszkania. W reżimie
współczesnym ludzie pracują, żeby uzyskać zdolność

doświadczenie niesprawiedliwości. Do dziś towarzyszy
ono czeskiemu społeczeństwu.
Spojrzenie na wydarzenia lat 90. i pierwszej dekady
XXI wieku tylko przez pryzmat otwartego konfliktu
między starym reżimem a nową ideologią czy między
najemcami a właścicielami byłoby uproszczeniem.
Przeciwstawne interesy oczywiście wpłynęły na kierunek publicznej i eksperckiej debaty, a nawet wyraźnie ją ukształtowały. Możemy jednak spojrzeć na te
wydarzenia jak na łańcuch przeważnie złych decyzji,
podejmowanych z nieświadomości, niechęci i braku
zainteresowania ze strony polistopadowych polityków.
Jednocześnie trzeba przyznać, że państwo nie miało
wielkich możliwości, by odegrać w kształtującej się na
nowo polityce mieszkaniowej znaczącą rolę. Potrzebie
wydostania się spod wszechogarniającej państwowej
kontroli – symbolizowanej przez znienawidzone listy
oczekujących na przydział lokalowy – towarzyszyło
nowe wyobrażenie, sformułowane wraz z nadejściem
neoliberalnej ideologii: „Każdy niech sam zadba o swoje
mieszkanie”.

1
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Przemiany związane z transformacją w Czechosłowacji/Czechach określane są często
mianem polistopadowych, przez odniesienie do
fali protestów nazwanych później aksamitną rewolucją, które wybuchły w listopadzie
1989 roku. Dlatego drugim często spotykanym
określeniem, które pojawia się również w artykule, jest „po rewolucji” (przyp. tłum.).

„Powodzenia Czechosłowacjo" –
hasło na billboardzie reklamowym firmy IBM, Praga, 1991
—
Fot. Jaromír Čejka

W skrócie: mieszkanie uznano za sprawę jednostki.

miast za pracą ani wzrostowi liczby osób mieszkających

Dla wszystkich będzie najlepiej, jeśli państwo przestanie

samotnie. Państwo przestało więc zapewniać mieszka-

interweniować w ten obszar – to wyobrażenie upo-

nia nie tylko ludziom w najtrudniejszej sytuacji ekono-

wszechniało się od lat 80. na całym Zachodzie. Repu-

micznej, ale też napływającym do miast.

blika Czeska wskoczyła do rozpędzonego pociągu tej

Polityka mieszkaniowa, która zajmowałaby się tym,

ideologii, lecz w odróżnieniu od większości zachodnich

jakie kto i gdzie ma potrzeby mieszkaniowe, przestała

państw do dziś z niego nie wysiadła.

funkcjonować. Pozostawiono ją działaniom wolnego

Niemal natychmiast po rewolucji '89 rokup aństwo

rynku. Państwo ograniczyło się do jego wspierania i ure-

wycofało się z zarządzania zasobami mieszkaniowymi.

gulowania kwestii związanych z dziedzictwem

Część została sprywatyzowana, resztę przekazano

minionego reżimu. Działaniami objęto trzy kluczowe

gminom, a w kilku przypadkach przedsiębiorstwom,

obszary: restytucje, prywatyzację i deregulacje. Z ich

które później zresztą również pozbyły się darowanych

przebiegu właściwie nikt nie jest dzisiaj zadowolony.

mieszkań. W przeciwieństwie do innych krajów postkożadnych ogólniejszych przepisów, by ujednolicić dzia-

Reprywatyzacja: jeden dostał
kamienicę, a drugi nic

łania gmin i przynajmniej zabezpieczyć w miarę równe

W kwietniu 1991 roku rozpoczął się proces, który nie

warunki dla wszystkich.

miał analogii w żadnym z krajów byłego bloku wschod-

munistycznych w Czechach nie ustanowiono przy tym

Jeżeli państwo wspierało cokolwiek, to przede

niego: przystąpiono do restytucji. Znacjonalizowano

wszystkim przekazywanie mieszkań w prywatne

więcej niż gdzie indziej i bardziej radykalnie. Inne kraje

ręce – w formie pożyczek budowlanych czy kredytów

bloku wschodniego, z wyjątkiem Estonii, przeważnie

hipotecznych; w pierwszych porewolucyjnych latach

wypłacały wywłaszczonym jakąś rekompensatę; u nas

jednogłośnie domagano się takiej pomocy finansowej.

obiekty upaństwowione po 1948 roku po prostu zwra-

O tym, że jakaś grupa ludzi wypadnie z rynku mieszka-

cano pierwotnym właścicielom lub spadkobiercom 2.

niowego, nie myślano. Nie poświęcano też uwagi zmianom społecznym, między innymi migracji do większych
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W praktyce dzięki reprywatyzacji powstał nowy segment: prywatny najem. W centrum Pragi objął aż

70 procent rynku mieszkaniowego. Większość osób,

większe zyski niż regulowany czynsz lokatorski. Dlatego

szczególnie w latach 90., godziła się z tym stanem rze-

sporo właścicieli starało się zorganizować lokatorom

rzyło dwutorowy system i skompromitowało istotę

czy, a jego koszty ponieśli lokatorzy mieszkań w domach

inne mieszkanie albo wręcz eksmitować ich bez żadnej

regulacji: nie służyły potrzebującym, lecz najemcom,

zwracanych poprzednim właścicielom. W minionym

rekompensaty.

którzy zdążyli wcześniej podpisać umowę. Jego koszty

reżimie zajmowali mieszkania państwowe. Przysłu-

Na swoją obronę właściciele przywoływali właśnie

Jego zdaniem rozporządzenie z 1995 roku wytwo-

poniosło wchodzące wtedy w dorosłość pokolenie

giwały im do nich pewne – nawet jeśli ograniczone

regulacje dotyczące wysokości czynszów, znacznie niż-

„dzieci Husáka”4. „Regulowane czynsze mieliśmy od

– prawa, na przykład prawo do zamiany lokalu. Po

szych niż wartość rynkowa. Niektórzy dostali z powro-

dziewięćdziesięciu pięciu lat. Mało kto wie, że nie był

reprywatyzacji państwo zastąpili prywatni właściciele,

tem domy zniszczone, więc remont wymagał znacznych

to wynalazek minionego reżimu. Już w czasie I Repu-

a ochrona, jaka przysługiwała lokatorom, była jeszcze

nakładów finansowych. Dlatego część z nich pozbywała

bliki obowiązywały czynsze regulowane” – przypomina

słabsza niż ta, którą gwarantują najemcom dzisiejsze

się budynków, inni podnajmowali mieszkania firmom,

Křeček.

umowy.

obcokrajowcom czy nowym najemcom.

��

Lokatorzy bezpowrotnie stracili dotychczasowe przywileje
i nigdy nie otrzymali w zamian żadnych rekompensat. Właściciele stworzyli nową grupę interesariuszy i pod hasłem ochrony
własności prywatnej domagali się możliwości dowolnych podwyżek czynszu czy eksmisji.

Wszyscy, którzy na różnych etapach krytykowali
deregulacje, mieli na względzie sytuację osób najbardziej potrzebujących. „Wiedzieliśmy, że trzeba
zwiększyć czynsze, ale nie tak, aby zrujnowało to część
społeczeństwa” – wspomina dziś Táňa Fischerová. Gdy
była posłanką, ostro krytykowała ustawę z 2005 roku,
równoznaczną z końcem regulacji. Z lokali z regulowanym czynszem korzystało wówczas około ośmiuset
tysięcy gospodarstw domowych. „Uważam, że to największa krzywda wyrządzona w czasie mojej politycznej

Oczywiście nie można twierdzić, że wszyscy dawni

Reprywatyzując nieruchomości, państwo nie wzięło

kariery. W miastach muszą też przecież mieszkać pielęgniarki czy emeryci” – dodaje cierpko Fischerová.

właściciele po odzyskaniu nieruchomości źle traktowali

pod uwagę tych problemów, a później nie starało się ich

swoich najemców. Przecież nawet nie wiemy, ile z tych

usunąć. Rozwiązaniem miały być deregulacje. Czynsze

osób pozostało właścicielami, a ile sprzedało budynki.

stopniowo podnoszono, a od 1995 roku zaczęło obowią-

wskazywały, że zupełne zniesienie regulacji zagrażało

Nie jest tajemnicą, które ulice w Pradze należą do wpły-

zywać rozporządzenie segregujące lokatorów na dwie

wielu gospodarstwom domowym. Zasiłki mieszkaniowe

wowych zagranicznych grup (albo mafii), wciąż jednak

grupy: ci, którzy podpisali umowy wcześniej, korzystali

były zbyt niskie, a ich zwiększenie stosownie do nowych

brakuje danych na temat skali rozprzedaży budynków

z regulowanego czynszu; nowi najemcy już nie. „Gdyby

stawek czynszów nadmiernie obciążyłoby budżet

w stolicy.

trzymano się stopniowej podwyżki czynszów, można

państwa. W dodatku nawet gdyby wszystkie mieszka-

by je regulować według wysokości dochodów, sprawie-

nia komunalne przeznaczono dla osób zagrożonych

„moralnie uzasadnionej”, wkrótce przypadki bezpardo-

dliwie” – wspomina Stanislav Křeček, wieloletni prezes

eksmisją, lokali by nie wystarczyło. Szczególnie trudna

nowego wysiedlania lokatorów (na przykład odcinano

Stowarzyszenia Lokatorów  3.

sytuacja panowała w Pradze i kraju południowomoraw-

Choć na początku pisano o reprywatyzacji jako

Analizy ekspertów już wówczas przyznawały jej rację:

im prąd) zmieniły ten obraz. Od dyskursu o naprawie

skim, gdzie spodziewano się największych podwyżek.

krzywd przeszłości publiczna debata przesunęła się

Ostatecznie w niektórych dzielnicach Pragi regulacje

w kierunku konfliktów między właścicielami a lokato-

czynszu przestały obowiązywać dopiero w roku 2012,

rami.

a nie – jak pierwotnie przewidywano – w 2010. Eksperci
wskazywali również na ryzyko tworzenia się gett na

Deregulacje: jeden mieszkał
tanio, a drugi nie

obszarach dotkniętych dużym bezrobociem.
Ekolog Milan Smrž mieszkał wówczas w kamienicy

Ten, kto po rewolucji musiał korzystać z rynku nieru-

czynszowej przy ulicy Truhlářskiej w Pradze. Pamięta

chomości, nie miał lekko. Kredyty hipoteczne jeszcze

gwałtowny wzrost czynszów. „Kiedyś płaciliśmy dwie

w zasadzie nie funkcjonowały, stopy procentowe

stówki. Wiadomo, że na dłuższą metę taka cena była nie

w stosunku do siły nabywczej były nie do udźwignięcia,

do utrzymania, ale w ostatniej fazie podwyżek czynsz

a mieszkań na wynajem brakowało. W szczególnie

w ciągu roku wzrósł o pięć tysięcy koron. Przekraczało

trudnej sytuacji znaleźli się młodzi ludzie usamodziel-

to możliwości finansowe wielu gospodarstw”. W latach

niający się w miastach. Wielu z nich obarczało winą

2003–2005 Milan Smrž był radnym w dzielnicy Praga 1

za ten stan rzeczy czynsze z regulowaną wysokością.
Na przykład w dzielnicach Praga 1 i Praga 2 liczba

i członkiem tamtejszego ruchu, który ostrzegał przed
2

mieszkań zmniejszyła się między rokiem 1991 a 2001
o prawie sześć tysięcy. Jeśli na rynku pojawiało się
mieszkanie na wynajem, schodziło na pniu. Niewystar-

3

czająca ochrona prawna i presja prywatnego kapitału
sprawiły, że właściciele domów czynszowych zmieniali
funkcję lokali z mieszkaniowych na inne. Centrum

31

miasta przeobraziło się w przestrzeń
biurową, bo przynosiła znacznie

4

Autorka nie uwzględniła Polski, gdzie reprywatyzacja również oznaczała zwrot nieruchomości, jednak proces ten rozpoczął się później niż
w Czechach (przyp. tłum.).
Ta i wszystkie następne wypowiedzi pochodzą
z rozmów przeprowadzonych przez autorkę na
potrzeby artykułu (przyp. red.).
Potoczne określenie roczników wyżu demograficznego lat 70., kiedy sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Czechosłowacji,
a następnie prezydentem Czechosłowacji był
Gustáv Husák (przyp. tłum.).
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skutkami deregulacji, a nawet organizował demonstracje. „Baliśmy się, że poszkodowane zostaną najsłabsze
osoby, dlatego chcieliśmy przynajmniej spowolnienia
tempa podwyżek i rekompensat dla osób w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej” – tłumaczy.
Nie wspomina o zupełnym odrzuceniu deregulacji.
Ówczesną aktywność postrzega jako próbę złagodzenia ich negatywnych skutków. Wiedział, że system
tworzył kolejne niesprawiedliwości, ponieważ osoby

z regulowanymi czynszami były w bardziej uprzywile-

prostu mieli pecha. Wielu z nich inwestowało w swoje

mieszkań” – wyjaśnia. Według Sládka było to niewyko-

jowanej sytuacji niż te wynajmujące na rynku komer-

mieszkania. Jeżeli zostały one zrestytuowane, wszystkie

nalne: prawa własnościowe właśnie poszerzano i takie

cyjnym. Mimo to członkowie ruchu nie byli lubiani.

te nakłady w zasadzie przepadły.

ich ograniczenie nikomu nie mieściło się w głowie.

„Występowaliśmy nie tylko przeciwko deregulacjom, ale

Jeszcze większe różnice niż w ramach jednej dzielPod pewnymi względami prywatyzacja repro-

nicy uwidoczniły się między gminami. Każda gmina

dukowała rosnące nierówności. Ci, którzy mieli

i dzielnica samodzielnie ustalała warunki sprzedaży.

dobrą pozycję w minionym reżimie, dzięki czemu

Gdzieniegdzie prywatyzowano wszystko, jak w Tepli-

udało im się zdobyć mieszkanie na przykład na

cach pod rządami Jaroslava Kubery. W innych miejscach

Vinohradach, potem niemal natychmiast mogli

– na przykład w Brnie – prywatyzacją objęto tylko część

„Chcieliśmy zorganizować lokalne referendum na temat

je bardzo tanio odkupić. Z kolei osoby nieuprzy-

zasobów mieszkaniowych. Różne były też ceny i tempo

podziału zysków z prywatyzacji po równo między tych,

wilejowane, żyjące w mieszkaniach z regulo-

procesu.

którzy nie mogli sobie kupić mieszkania” – wspomina

wanym czynszem, obawiały się prywatyzacji,

Smrž. „Przydział mógłby podobno wynieść nawet kilka-

ponieważ nie było ich stać na wykup

także przeciw prywatyzacji” – opowiada z uśmiechem.

Prywatyzacja: jeden miał
mieszkanie od zawsze, a drugi
nie miał go nigdy

set tysięcy koron na osobę. Rozklejałem ulotki w repry-

Zdaniem Sládka na przeszkodzie wspólnej polityce mieszkaniowej stanęła wszechobecna niechęć do
centralizacji. „Miejscowości też się wyraźnie decentrali-

watyzowanych kamienicach, ale większość właścicieli

– tłumaczy socjolog i ekspert w dziedzinie mieszkalnic-

zowały, można by nawet powiedzieć, że się fragmenta-

wyrzucała mnie za drzwi. A przecież również w ich

twa Jan Sládek.

ryzowały. Idealny do tworzenia polityki mieszkaniowej

interesie było, żeby lokatorzy mieli więcej pieniędzy”.
Nawet po latach ze zdumieniem kręci głową.

Na temat wykupu mieszkań krążyły miejskie

byłby poziom wojewódzki, ale tam nie istniały chyba

legendy. „Do starszego człowieka przychodził pan

nawet odpowiednie urzędy”. Gminy, które zostawiły

w garniturze, z teczką, i proponował, że odkupi miesz-

sobie część zasobów mieszkaniowych i zakończyły

cennych nieruchomości za pół darmo. Ceny prywatyzo-

kanie w jego imieniu i pozwoli mu w nim mieszkać do

proces prywatyzacji, dziś są raczej zadowolone z tych

wanych mieszkań wahały się między dwustoma a trzy-

śmierci”. Oszuści zarabiali w ten sposób na strachu star-

decyzji. Rozumieją, że rosnącej grupy ludzi nie stać na

stoma tysiącami koron. Ruch zwracał jednak uwagę

szych osób przed eksmisją. Na ogół jednak mieszkania

mieszkania z komercyjnego rynku.

przede wszystkim na oczywistą nierówność: jedni mieli

były nabywane przez rzeczywistych lokatorów.

Ruchowi nie podobało się, że Praga 1 pozbywała się

okazję tanio kupić mieszkanie, a inni nie, bo ich

Potwierdza to również Smrž. Jego zdaniem problem

Kolejnym problemem jest to, że wiele gmin nie
zainwestowało z powrotem w mieszkalnictwo pieniędzy

mieszkania przypadły dawnym właścicielom albo

leżał raczej w sposobie wyceny: wartość mieszkania

uzyskanych dzięki prywatyzacji. Zdaniem Sládka trzeba

spadkobiercom.

ustalano na podstawie metrażu – lokalizacji nie brano

też pamiętać, że często nie miały wystarczających środ-

pod uwagę. W ten sposób za tę samą cenę niektórzy

ków, by remontować domy i mieszkania w złym stanie.

najemcami na komercyjnym rynku, a prywatyzacja roz-

zyskiwali mieszkanie w prestiżowej okolicy, na wolnym

Po prostu musiały się ich pozbywać.

szerzyła quasi-własnościowe prawa minionego reżimu.

rynku warte znacznie więcej. „Zależało nam, żeby nowi

Lokatorzy domów znacjonalizowanych po 1948 roku po

właściciele nie mogli przez pewien czas sprzedać swoich

Restytucje sprawiły, że mieszkańcy stali się zwykłymi

„Nikt nie kwestionował prywatyzacji. Ludzie
mieli natomiast dobre powody, żeby czuć wściekłość
z powodu przebiegu transformacji. Mieszkaniami próbowano ich udobruchać” – przypomina Sládek. Milan
Smrž dodaje: „U nas, na Pradze 1, panowała zgoda: za
prywatyzacją opowiadali się wszyscy oprócz nas”. Innej
drogi nie potrafili sobie zresztą wyobrazić również
eksperci z pozostałych krajów postkomunistycznych –
nawet Węgrzy, którzy do dziś ponoszą koszty prywatyzacji większości mieszkań.

Plakat wyborczy Vaclava
Klausa w witrynie sklepu
z zabawkami, Praga, 1990
—
Fot. Jaromír Čejka
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GABY KHAZALOVÁ

Brno, 1998
—
Fot. Jaromír Čejka

Na progu nowego kryzysu

są mieszkania RPG 5. Cały region latami żył słusznym

niu ideologii neoliberalnej. Według niej wolny rynek

gniewem wywołanym przez tę aferę. Kto zresztą ufałby

zawsze rozwiąże wszystkie problemy w taki sposób, żeby

politykom, którzy nie potrafią zabezpieczyć jednej

wszystkie strony były zadowolone. W porewolucyjnych

z podstawowych ludzkich potrzeb nie tylko najsłabszym

latach mało komu przyszło na myśl, że rezultatem dzia-

jednostkom, ale nawet klasie średniej?

łania rynku są również nieprzewidywane, dalekosiężne

5
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Spółka RPG Byty należąca do barona
węglowego Zdeňka Bakali przejęła mieszkania od przedsiębiorstwa OKD (Kopalnie
Ostrawsko-Karwińskie), dzięki czemu stała
się największym właścicielem mieszkań w regionie. Krytykowano ją za podwyżki czynszu,
przekraczające nawet stawki na rynku komercyjnym, zaniedbywanie mieszkań, niekorzystne
dla lokatorów krótkoterminowe umowy najmu
i wiele innych działań na szkodę mieszkańców.
W 2015 roku spółka sprzedała mieszkania
zagranicznemu inwestorowi, powiązanemu
z funduszem inwestycyjnym Blackstone,
znanym ze spekulacji na rynkach mieszkaniowych oraz krytykowanym za przejmowanie
zasobów mieszkaniowych przeznaczonych dla
słabszych ekonomicznie grup społecznych.
Więcej na ten temat: P. Zewlakk Vrabec, Fotoreport: Firma RPG už Ostravě smrdí, A2Alarm,
31.10.2016, https://a2larm.cz/2016/10/fotoreport-firma-rpg-uz-ostrave-smrdi/; P. Šplíchal,
Po Bakalovi může být ještě hůř, A2Alarm,
26.10.2016, https://a2larm.cz/2016/10/pobakalovi-muze-byt-jeste-hur/ (dostęp: 18.02.2021)
(przyp. tłum.).

Najlepszym przykładem nieudanej prywatyzacji

Prywatyzowano, restytuowano i deregulowano w imie-

Ostatecznie nie ma więc różnicy między tymi, którzy

konsekwencje. Ich typowym przykładem jest właśnie

krytykują państwo za brak mieszkań komunalnych,

gwałtowny wzrost nierówności w dostępie do mieszkań.

tymi, którym przeszkadzają wysokie ceny najmu w Pra-

Upraszczając, właściciele mają wręcz interes w tym,

dze, i tymi, którym obiecano własne mieszkania, lecz

żeby nie szukano rozwiązań dla tej sytuacji, ponieważ

nic nie dostali. Dach nad głową to podstawowe prawo,

zarabiają na wysokich i stale rosnących czynszach.

ale też nasza największa życiowa troska i inwestycja.

Dzięki ekonomicznej przewadze zyskują w społeczeń-

Jeśli nie mamy pewności, czy starczy nam na wyna-

stwie większą władzę niż ci skazani na wynajem na

jem albo czy zdołamy zaoszczędzić na wkład własny,

komercyjnym rynku.

a potem spłacać kredyt, tracimy w życiu główny punkt

Ideologiczna wiara w rynek sprawiła, że nikt nie

oparcia. Sytuacja ta dotyka dziś coraz więcej ludzi.

poświęcał uwagi procesom i problemom, z jakimi
mierzyły się miasta na Zachodzie, tym bardziej że problemy te nie przenikały do publicznej debaty. Dopiero
później zaczęliśmy dostrzegać gentryfikację, prywatyzację przestrzeni publicznej czy rozszerzanie obszarów
wykluczenia.
Z latami 90. po prostu musieliśmy „sobie poradzić”.
W obliczu tak zwanej wielkiej prywatyzacji kwestia mieszkaniowa została odsunięta na dalszy plan i mimo swojego
znaczenia do dziś pozostaje w cieniu. Przypomnijmy,
że do niedawna media nie interesowały się na przykład
sytuacją mieszkaniową ludzi w regionie ostrawskim.

RESTYTUCJE, REPRYWATYZACJA, DEREGULACJE

Tekst Gaby Khazalovej Restituce, privatizace, deregulace: a politika bydlení je v troskách pierwotnie
został opublikowany na portalu Deník Referendum.
Dziękujemy autorce za zgodę na przedruk.
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Pokrywka na czynsz

wysokim poziomie, a jednocześnie zachowano stabilne

„Socjalizm made in Germany” 1, „atak na nasz porządek
gospodarczy” , „polityka rodem z NRD” – to tylko
2

Demonstracja osób wynajmujących mieszkania na
Karl-Marx-Allee przeciwko
rosnącym czynszom i planom
sprzedaży budynków koncernowi Deutsche Wohnen,
kwiecień 2019
—
fot. Florian Peters

3

ceny na rynku nieruchomości.
Tradycja wspierania przez państwo budowy miesz-

niektóre z negatywnych określeń ustawy o ograniczeniu

kań na wynajem sięga czasów Republiki Weimarskiej,

wysokości czynszu mieszkań na wynajem w Berlinie 4,

kiedy to prawo do mieszkania wpisano do konstytucji.

zwanej potocznie Mietendeckel (pokrywka na czynsz).

Powstałe wtedy nowoczesne osiedla mieszkaniowe

Ustawę w atmosferze skandalu uchwalił 30 stycznia

miały zapewnić zdrowe warunki życia ludziom o róż-

2020 roku berliński Senat, rządzony przez koalicję

nym statusie społecznym i stworzyły przeciwwagę dla

Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, Sojuszu 90/

„największego na świecie miasta kamienic czynszo-

Zieloni i Lewicy. Pierwsza część ustawy weszła w życie

wych”, jak określano Berlin czasów grynderskich. Ponie-

23 lutego ubiegłego roku i spowodowała zamrożenie

waż w centrum miasta brakowało gruntów i były drogie,

wysokości czynszu na ówczesnym poziomie; druga obo-

nowe budynki mieszkalne wznoszono głównie na

wiązuje od 23 listopada i określa maksymalną wysokość

ówczesnych przedmieściach. Sześć powstałych w tym

czynszu dla nieruchomości – wylicza się go na podsta-

czasie osiedli, które wybudowały dotowane przez pań-

wie wieku budynku, wyposażenia i lokalizacji. Senat

stwo spółdzielnie mieszkaniowe, wpisano w 2009 roku

Berlina szacuje, że dzięki nowemu prawu czynsz zosta-

na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zasłużyły na

nie obniżony dla trzystu czterdziestu tysięcy mieszkań 5.

wyróżnienie pionierskim jak na swoje czasy charakte-

Zgodność tej ustawy z konstytucją, w związku z narusze-

rem, w tym udogodnieniami spełniającymi nowocze-

niem ochrony własności prywatnej i działania wolnego

sne standardy higieny. Ponadto na listę dziedzictwa

rynku, podważali zarówno prawnicy, jak i politycy.

niematerialnego trafił ruch spółdzielczy. Co znamienne,

Jeszcze kilkanaście lat temu Berlin słynął z tanich

do dziś tylko dwoma z modernistycznych osiedli –

mieszkań na wynajem. Pod tym względem wyróżniał się

miastem-ogrodem Falkenberg i Schillerpark w dziel-

nie tylko na tle innych europejskich metropolii, ale rów-

nicy Wedding (oba autorstwa Brunona Tauta) – wciąż

nież dużych miast zachodnioniemieckich – Monachium
czy Hamburga. Dlaczego więc musiał sięgnąć po tak
radykalne środki? W tym artykule przedstawię znaczące

1

wydarzenia i zjawiska natury politycznej, ekonomicznej
i urbanistycznej, które doprowadziły do obecnej sytuacji
na rynku mieszkaniowym Berlina. Według szacunków
z marca 2020 roku w stolicy Niemiec brakuje stu czter-

2

dziestu pięciu tysięcy mieszkań 6.

Mieszkanie do wynajęcia
Aby zrozumieć tło powstania berlińskiej ustawy,
należy poznać specyfikę rynku mieszkaniowego

3

w Republice Federalnej Niemiec oraz jego historię
w podzielonym Berlinie. Niemcy mają długą tradycję wynajmu mieszkań.

��

Według statystyk z 2019 roku co drugi
mieszkaniec Niemiec żyje w wynajmowanym
mieszkaniu. W porównaniu z innymi krajami europejskimi tylko w Szwajcarii jeszcze mniej ludzi jest
właścicielami zajmowanych przez siebie mieszkań7.
Takie rozwiązanie umożliwił istniejący do niedawna

4

5

6

rozbudowany system dotowania przez państwo mieszkań na wynajem, zarówno socjalnych, jak i przeznaczonych dla lepiej zarabiającej klasy średniej. Wynajmem
mieszkań zarządzają spółdzielnie mieszkaniowe
pełniące jednocześnie funkcję deweloperów. W Berlinie
Zachodnim były spółkami akcyjnymi, ich udziały do
dziś należą do miasta. Dzięki takiej formie wspierania
mieszkalnictwa podaż mieszkań utrzymywała się na
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7

S. Stahl, Mietendeckel: Sozialismus made in
Berlin, Augsburger Allgemeine, 22.10.2019,
https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Mietendeckel-Sozialismus-made-in-Berlin-id55797226.html (dostęp: 4.02.2021).
M. Voigtländer, Der Mietendeckel ist ein Angriff
auf unsere Wirtschaftsordnung, Institut der
deutschen Wirtschaft, 11.08.2020, https://
www.iwkoeln.de/presse/in-den-medien/beitrag/michael-voigtlaender-der-mietendeckel-ist-ein-angriff-auf-unsere-wirtschaftsordnung.
html (dostęp: 4.02.2021).
dpa/bb, Merz sieht in Berliner Mietendeckel, „DDR-Politik”, Süddeutsche
Zeitung, 30.08.2019, https://www.
sueddeutsche.de/wirtschaft/wohnen-berlin-zeitung-merz-sieht-in-berliner-mietendeckel-ddr-politik-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190830-99-667370
(dostęp: 4.02.2021).
Pełna nazwa ustawy: Das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin
MietenWoG Bln.
T. Gabriel, Wird meine Miete ab 23. November
gesenkt?, rbb24, 15.11.2020, https://www.
rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2020/11/berlin-mietendeckel-fragen-und-antworten-zweite-stufe.html (dostęp: 4.02.2021).
R. Schönball, Mieten in Berlin steigen kaum
im Vergleich zum Vorjahr, Tagesspiegel,
25.03.2020, https://www.tagesspiegel.de/
berlin/hauptstadt-fehlen-145-000-wohnungen-mieten-in-berlin-steigen-kaum-im-vergleich-zum-vorjahr/25681530.html (dostęp:
4.02.2021).
Wohneigentumsquote in ausgewählten
europäischen Ländern im Jahr 2019, Statista,
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155734/umfrage/wohneigentumsquoten-in-europa/ (dostęp: 4.02.2021).

mieszkaniowe Hellersdorf, Marzahn i Hohenschönhausen, z trzystu trzydziestoma tysiącami mieszkań 12.
Wbrew powszechnemu wyobrażeniu o NRD nieco
więcej niż połowa obywateli mieszkała nie w blokowiskach, lecz w budynkach wzniesionych w pierwszej
połowie XX wieku, a znacznie więcej nowej architektury
powstało po wojnie w Niemczech Zachodnich 13.
W szczególnie trudnej sytuacji byli mieszkańcy
dziewiętnastowiecznych kamienic. Tej architektury,
utożsamianej z kapitalistyczną przeszłością, poza
nielicznymi przykładami projektów rewitalizacji
(Arnimplatz, Arkonaplatz) nie remontowano, podlegała
więc stopniowemu rozpadowi 14. Jakiekolwiek inwestycje remontowe uniemożliwiała sztucznie utrzymywana
w całych Niemczech Wschodnich wysokość czynszów
na poziomie z 1936 roku. Mimo upaństwowienia ziemi
41 procent mieszkań wciąż znajdowało się w rękach
prywatnych. Ponieważ niski czynsz uniemożliwiał nie
tylko zarabianie na wynajmie, ale i przeprowadzanie
jakichkolwiek prac remontowych, właściciele często
zrzekali się swoich nieruchomości na rzecz państwa. Ze
statystyk wynika, że obywatele NRD mieszkali w znaczWedding, dzielnica mieszkaniowa Berlina
Zachodniego, po rewitalizacji. Na miejscu
wyburzonych dziewiętnastowiecznych kamienic
powstała nowoczesna architektura. Swinemünder
Straße, 2011
—
fot. Sabine Klingner/Małgorzata
Popiołek-Roßkamp

8

Modernität und soziales Denken im Berlin der
Weimarer Republik, Deutsche UNESCO-Kommision, https://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/welterbe-deutschland/siedlungen-der-berliner-moderne (dostęp: 4.02.2021).
9 C. Reinecke, Am Rande der Gesellschaft?
Das Märkische Viertel – eine West-Berliner
Großsiedlung und ihre Darstellung als urbane
Problemzone, „Zeithistorische Forschungen –
Studies in Contemporary History” 2014, Nr.
2 (11), s. 213.
10 H. Häußermann, A. Kapphan, Berlin: Von der
geteilten zur gespaltenen Stadt? Sozialräumlicher Wandel seit 1990, Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenschaften, 2002, s. 57–58.
11 100 Jahre Städtebau für Gross-Berlin. Ausstellung, Hrsg. H. Bodenschatz, B. Goebel,
Ch. Gräwe, Berlin: DOM publishers, 2020,
s. 198–201.
12 H. Häußermann, A. Kapphan, dz. cyt., s. 68.
13 A.W. Putz, Wo Paul und Paula lebten. Zur
Erhaltung und „Rekonstruktion” des Baubestands in der DDR, [w:] Rationelle Visionen.
Raumproduktion in der DDR 2019, Hrsg.
T. Mager, B. Trötschel-Daniels, Ilmtal-Weinstraße: Bauhaus-Universitätsverlag, 2019, s. 81.
14 H. Häußermann, A. Kapphan, dz. cyt., s. 179.
15 S. Wolle, Die heile Welt der Diktatur. Alltag und
Herrschaft in der DDR 1971–1989, München:
Ullstein-Taschenbuchverl, 2001, s. 183–185.
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zarządzają spółdzielnie mieszkaniowe 8. Mieszkania na

nie gorszych warunkach niż zachodni Niemcy. W 1989

pozostałych osiedlach kilka razy sprzedawano, a osta-

roku 99 procent zachodnich mieszkań wyposażonych

tecznie trafiły w ręce nastawionych na zysk wielkich

było w prysznic lub wannę, a 98 procent w toaletę; na

koncernów deweloperskich albo do osób prywatnych.

wschodzie było to odpowiednio 80 i 73 procent 15.

Mieszkanie w podzielonym Berlinie

W Berlinie Zachodnim zasadniczym celem polityki
mieszkaniowej stała się odnowa dawnych dzielnic robot-

Po II wojnie światowej zapewnienie dachu nad głową

niczych. „Pierwszy program rewitalizacji miasta”, ogło-

wszystkim obywatelom i polityka mieszkaniowa stały

szony w 1963 roku przez Willy’ego Brandta, ówczesnego

się zasadniczym elementem zimnowojennej konkuren-

burmistrza, polegał na masowym wyburzaniu dziewięt-

cji państw niemieckich, a podzielony Berlin odgrywał

nastowiecznych kamienic i wznoszeniu na ich miejscu

w tej rywalizacji szczególną rolę 9. W kwestii budowy

nowoczesnych budynków. Wysiedlanym lokatorom ofe-

mieszkań obie części miasta były zdane na publiczne

rowano nowe mieszkania w blokowiskach Märkisches

dotacje: wschodnie dzielnice ze względu na charakter

Viertel, Gropiusstadt czy Falkenhagener Feld, które

politycznego systemu NRD i stołeczne znaczenie; Berlin

budowano na ówczesnych obrzeżach miasta. Protesty

Zachodni jako „okno wystawowe Zachodu”, odcięty od

mieszkańców na Kreuzbergu i Weddingu oraz zmiany

reszty kraju, byłby dla inwestorów zbyt ryzykownym

w postrzeganiu architektury historyzmu doprowadziły

rynkiem bez finansowego wsparcia państwa 10.

w latach 70. do zmodyfikowania kursu planistycznego

Pierwszym wielkim przedsięwzięciem w „bitwie na
mieszkania” było wybudowanie socrealistycznego osie-

i skupienia się na modernizacji kamienic i ich otoczenia.
Ważnym warunkiem tych przemian, funkcjonujących

dla przy Karl-Marx-Allee (wówczas Stalin-Allee). Berlin

pod nazwą „ostrożna rewitalizacja” (behutsame Stadter-

Zachodni odpowiedział najpierw osiedlem Ernsta-Reu-

neuerung), było włączenie osób wynajmujących

tera na Weddingu (jego otwarcie zaszczycił obecnością

mieszkania w kamienicach w proces planowania prze-

prezydent Theodor Heuss), a następnie Hansaviertel,

budowy i utrzymanie czynszów na poziomie umożli-

osiedlem powstałym jako międzynarodowa wystawa

wiającym powrót do dawnych mieszkań po zakończeniu

architektoniczna 11.

modernizacji 16.

Po odrzuceniu doktryny socrealizmu, nazywanej

Zarówno realizację projektów rewitalizacji w śród-

w NRD narodową tradycją, nowoczesne osiedla we

mieściu, jak i budowę nowych osiedli na przedmieściach

wschodnim Berlinie zaczęły wyrastać zarówno na przed-

prowadziły – przy ogromnym wsparciu finansowym ze

mieściach, jak i w centrum miasta. Działalność budow-

środków publicznych – spółdzielnie, między innymi

lana nasiliła się po ogłoszeniu w 1971 roku programu

Degewo i GESOBAU, o jeszcze przedwojennym rodo-

„rozwiązania problemu mieszkaniowego” do 1990 roku,

wodzie. Zajmowały się również zarządzaniem mieszka-

jednej ze sztandarowych obietnic polityki rządów

niami: wynajmem, naprawami i administracją. Część

Ericha Honeckera. Powstały wówczas wielkie osiedla

wybudowanych wtedy lokali powstała jako mieszkania

MAŁGORZATA POPIOŁEK-ROßKAMP

↓
„Ostrożna rewitalizacja” kamienic w dzielnicy
Wedding. Wyburzeniu uległa jedynie zabudowa
wnętrza kwartału, a kamienice frontowe zostały
poddane modernizacji. Starano się umożliwić
jak największej liczbie lokatorów pozostanie
w dawnych mieszkaniach i włączyć ich w proces
rewitalizacji. Graunstraße, 2011
—
fot. Sabine Klingner/Małgorzata
Popiołek-Roßkamp

16 S. Klingner, M. Popiołek, Wedding-Brunnen
Street Revitalization Area in Berlin: Planning
and Implementation, [w:] Community Spaces.
Conception – Appropriation – Identity, Hrsg.
M. Harnack, Berlin: ISR Impulse Online 2015,
s. 65–75.
17 A. Holm, Die Legende vom sozialen Wohnungsbau, Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt, Hrsg. A. Holm, U. Hamann,
S. Kaltenborn, Bd. 2, Berlin: EECLECTIC, 2018,
s. 6–7.
18 H. Häußermann, A. Kapphan, dz. cyt., s. 16–17.
19 C. Reinecke, Auf dem Weg zu einer neuen sozialen Frage? Ghettoisierung und Segregation
als Teil einer Krisensemantik der 1970er Jahre,
„Informationen zur modernen Stadtgeschichte”
2012, Nr. 2, s. 124–125.
20 H. Häußermann, A. Kapphan, dz. cyt., s. 16.
21 B. Hotze, Neue Wohnstätten und Wohnanlagen
im vereinten Berlin 1990–1999, [w:] Wohnen in
Berlin. 100 Jahre Wohnungsbau in Berlin, Hrsg.
L. Juckel, C. Hegnal, Berlin: Stadtbaukunst
1999, s. 238.
22 M. Bernt, Rübergeklappt: Die „Behutsame
Stadterneuerung” im Berlin der 90er Jahre,
Berlin: Schelzky & Jeep 2003, s. 236–237.
23 B. Hotze, dz. cyt., s. 238–239.
24 H. Häußermann, A. Kapphan, dz. cyt., s. 16.

socjalne; dotacje i tanie kredyty na ich budowę przyzna-

We wspólnym mieszkaniu

wano pod warunkiem utrzymania czynszów na stałym

Po przyłączeniu NRD do RFN obie części Berlina

poziomie. Andrej Holm pisze, że wbrew „legendzie”

znalazły się w zupełnie nowej sytuacji politycznej

o socjalnym charakterze powstałych mieszkań celem

i ekonomicznej, pozbawione dotychczasowego statusu

subwencji nie było długotrwałe zapewnienie lokum

konkurujących z sobą ośrodków. Nadzieję w zjedno-

najbardziej potrzebującym, ale budowa mieszkań

czone miasto tchnęła decyzja o przeniesieniu stolicy

własnościowych przy jednoczesnym bogaceniu się firm

Niemiec z Bonn do Berlina w 1991 roku. W związku

deweloperskich. Finansowe wsparcie państwa trwało

z tym oczekiwano szybkiego wzrostu liczby ludności

piętnaście lat, z możliwością przedłużenia go na taki

i pod tym kątem prowadzono na początku politykę

sam czas. Po spłaceniu nisko oprocentowanej pożyczki

mieszkaniową. Zachętą dla inwestorów były lukratywne

właściciel mieszkań, w tym przypadku firma dewel-

udogodnienia podatkowe. Starać mogli się o nie do

operska, nie był już zobowiązany do utrzymywania

1996 roku budujący nowe obiekty i do 1998 roku moder-

niskiego czynszu i mógł ustalać ceny według wolnego

nizujący istniejące  21. Na nowych przepisach skorzystali

rynku 17.

przede wszystkim kupujący mieszkania na wynajem

Powyższy model finansowania budowy mieszkań

dobrze zarabiający zachodni Niemcy, którzy potrakto-

socjalnych przez państwo doprowadził do sytuacji,

wali inwestycje na rynku nieruchomości jako okazję

w której niskie czynsze i status mieszkania socjalnego

do zmniejszenia płaconych przez siebie podatków

najdłużej obowiązywały na osiedlach powstałych naj-

dochodowych.

później – blokowiskach na obrzeżach miasta. W rezul-

Dużym wyzwaniem dla zjednoczonego miasta była

tacie skoncentrowała się tam najbiedniejsza ludność,

restytucja nieruchomości odebranych we wschodnim

a tym samym miejsca te uległy gettoizacji 18.

Berlinie. Wnioski o zwrot mogli złożyć również ci, którzy

W Niemczech Zachodnich utrzymywano po wojnie

stracili domy wcześniej, po 1933 roku. W dzielnicach

centralnie niski czynsz w wynajmowanych mieszka-

Prenzlauer Berg i Mitte 70 procent zabudowy wróciło do

niach. Od tej praktyki zaczęto stopniowo odchodzić

poprzednich właścicieli lub ich potomków. Wielu z nich,

w latach 60., w związku z nasyceniem rynku mieszka-

przytłoczonych ogromem niezbędnych inwestycji

niami po okresie odbudowy ze zniszczeń wojennych.

remontowych, odsprzedawało odzyskane nieruchomo-

Jeszcze w latach 50. zarówno klasa średnia, jak i gospo-

ści firmom deweloperskim. Większość od lat niemo-

darstwa domowe z najniższymi dochodami przezna-

dernizowanych kamienic czynszowych we wschodnich

czały na mieszkanie taką samą część swoich dochodów;

dzielnicach znajdowała się w opłakanym stanie. Zaraz

w latach 60. to najbiedniejsi płacili proporcjonalnie

po zjednoczeniu miasto rozpoczęło program odnowy

najwięcej  19. Od lat 70. trwa w Niemczech Zachodnich

czynszówek pod hasłem „ostrożnej rewitalizacji” sto-

postępująca deregulacja rynku mieszkaniowego i prywa-

sowanej w Berlinie Zachodnim. Zmniejszenie bezpo-

tyzacja, a trend ten nasilił się po 1989 roku 20.

średnich subwencji i restytucje powodowały, że mimo
programu ochrony lokatorów rozpoczął się proces
wymiany mieszkańców. Jeszcze w trakcie rewitalizacji
zaczęli opuszczać kamienice i często nie mogli sobie
pozwolić na pokrycie nowego, wyższego czynszu w odremontowanych mieszkaniach 22.
Obok rewitalizacji śródmiejskich dzielnic prze
prowadzono również modernizację blokowisk, które
odbiegały standardem od swoich zachodnioniemieckich
odpowiedników. Duże inwestycje w nowe budownictwo mieszkaniowe poczyniono w latach 90. przede
wszystkim na nowych przedmieściach Berlina (Buch,
Karow, Alt-Glienicke, Rummelsburger Bucht), czyli terenach przeznaczonych pod zabudowę jeszcze przed
1989 rokiem. W centrum miasta prowadzono natomiast
politykę dogęszczenia istniejącej zabudowy obiektami
dla „nowych urbanitów” – dobrze zarabiających pracowników biur światowych koncernów, które otwierały
swoje filie w Berlinie.
Od zjednoczenia do 1995 roku udało się wybudować
przy wsparciu miasta siedemdziesiąt jeden tysięcy
nowych mieszkań 23. Mimo tych inwestycji liczba
mieszkańców Berlina po 1994 roku zaczęła spadać 24.
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W połowie lat 90. senator ds. budownictwa i mieszkal-

sprzeniewierzeniem publicznych pieniędzy przez kon-

nictwa Wolfgang Nagel wskazał na konieczność zmian

cern deweloperski Neue Heimat 29. W związku z rosnącą

w polityce mieszkaniowej miasta opartej na rozbudo-

dziurą w budżecie miasta berlińscy politycy postawili

wanych dotacjach: „w Berlinie osiągnęliśmy w tym

sobie za cel redukcję długów za wszelką cenę. Strategia

zakresie finansowe granice naszych możliwości. A nawet

ta była częścią nurtu New Public Management (Nowe

je przekroczyliśmy” 25. Subwencjonowane mieszkalnic-

zarządzanie publiczne), który zakładał reformę komu-

two socjalne, programy rewitalizacji starej zabudowy

nalnych instytucji publicznych, mającą upodobnić je

w Berlinie Zachodnim jeszcze przed zjednoczeniem

pod względem funkcjonowania do wolnorynkowego

oraz rewitalizacja kamienic i modernizacja blokowisk

przedsiębiorstwa. Koncepcja ta charakteryzowała się

we wschodnich dzielnicach wpędziły miasto w gigan-

dążeniem do usprawnienia administracji, a także reduk-

tyczne długi . Dalsze wspieranie budowy mieszkań

cją długów poprzez prywatyzację również w sektorze

stało się zresztą niepotrzebne, gdyż w 1996 roku przyrost

mieszkaniowym. Miasto sprzedawało więc masowo

mieszkań wyniósł 6,4 procent, a odpływ mieszkańców –

działki budowlane oraz nieruchomości należące do

2 procent 27.

przedsiębiorstw komunalnych.

26

W pierwszych latach po zjednoczeniu sytuacja na

Skalę fenomenu wyprzedaży ziemi unaocznia

rynku mieszkaniowym przedstawiała się więc stabilnie.

zorganizowana w 2019 roku wystawa 1989–2019:

Wysoki odsetek mieszkań należących do miejskich spół-

Politik des Raums im neuen Berlin (1989–2019: Polityka

dzielni, nowe inwestycje budowlane, dotacje na rewita-

przestrzenna w nowym Berlinie) w Neuer Berliner

lizację kamienic we wschodniej części miasta i mniejszy,

Kunstverein. Florine Schüschke w pracy Kartografie

niż przewidywano przyrost ludności sprawiły, że jeszcze

der Privatisierung (Kartografia prywatyzacji) obliczyła,

w 2002 roku liczba wolnych mieszkań do wynajęcia

że od zjednoczenia sprywatyzowano w Berlinie grunty

wynosiła około stu dwudziestu tysięcy 28.

Mieszkanie na sprzedaż

Kamienica na rogu Rykestraße i Wörther
Straße w dzielnicy Prenzlauer Berg
w Berlinie, stan przed 1989 rokiem
—
źródło: Leibniz-Institut für Raumbezogene
Sozialforschung w Erkner, Zbiory naukowe,
Archiwum zdjęć, sygnatura: Berlin-Prenzlauer
Berg D1_1_7_2-005

o powierzchni dwudziestu jeden kilometrów kwadratowych, czyli tyle, ile zajmuje cała dzielnica Friedrich-

→
Kamienica na rogu Rykestraße i Wörther
Straße w dzielnicy Prenzlauer Berg w Berliniestan
przed 1989 rokiem
—
źródło: Leibniz-Institut für Raumbezogene
Sozialforschung w Erkner, Zbiory naukowe,
Archiwum zdjęć, sygnatura: Berlin-Prenzlauer
Berg D1_1_7_2-003

shain. Po 1989 roku Berlin sprzedał ponad połowę

W połowie lat 90. stolica Niemiec obrała kurs na

swoich zasobów terenowych, które nadawały się do

liberalizację rynku mieszkaniowego i umożliwiła

zabudowy; żadne inne niemieckie miasto nie pozbyło

jego postępującą prywatyzację. Od dotychczasowego

się w owym czasie takiej ilości gruntów. Działki sprze-

modelu, w którym budową mieszkań zajmowały się

dawano na zasadzie „kto da więcej”, więc inwestorzy,

prywatne przedsiębiorstwa korzystające z państwowych

chcąc na nich zarobić, zabudowywali je luksusowymi

dotacji i tanich kredytów, odchodzono w Niemczech

nieruchomościami, a nie mieszkaniami dostępnymi dla

Zachodnich już od lat 80., po skandalu związanym ze

przeciętnego berlińczyka. Jak zauważyła Schüschke,

25 W. Nagel, Wohnen in Berlin, [w:] Hauptstadt
Berlin. Metropole im Umbruch, Hrsg. W. Süss,
Berlin: Berlin-Verl. Spitz, 1996, s. 506.
26 H. Stimmann, Städtebau und Architektur der
Hauptstadt, [w:] tamże, s. 403.
27 B. Hotze, dz. cyt., s. 238–239.
28 A. Holm, Berliner Wohnungsfragen seit 1990,
[w:] Wohnungsfrage und Stadtentwicklung,
Hrsg. H. Bodenschatz, K. Brake, Berlin: Lukas
Verlag, 2017, s. 179.
29 A. Lepik, H. Strobl, Die neue Heimat (1950–
–1982). Eine sozialdemokratische Utopie und
ihre Bauten, München: Edition Detail, 2019;
Neue Heimat. Das Gesicht der Bundesrepublik. Bauten und Projekte 1947–1985, Hrsg.
U. Schwarz, München–Hamburg: Dölling und
Galitz, 2019.
30 F. Schüschke, Ausverkauft – Die Privatisierung
von landeseigenem Grundbesitz in Berlin,
„Arch+” 2019, Nr. 12 (241), s. 76–82.
31 A. Holm, Privatisierungspolitik in Berlin seit
1990, „Arch+” 2019, Nr. 12 (241), s. 96, 98, 101.
32 Tenże, Die Legende…, s. 16–17.
33 H. Bodenschatz, dz. cyt., s. 203.
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dochody ze sprzedaży gruntów nie przyczyniły się do
trwałej redukcji zadłużenia Berlina, w dodatku pozbawiły miasto możliwości strategicznego prowadzenia
polityki zarządzania gruntami 30.
Oprócz działek budowlanych prywatyzowano
również mieszkania komunalne. Zadłużone jeszcze
przed 1989 rokiem wschodnioniemieckie spółdzielnie
mieszkaniowe i prywatni właściciele mogli liczyć na
zmniejszenie długów w ramach ustawy Altschuldenhilfe,
pod warunkiem sprzedaży 15 procent swoich zasobów.
Ustawa zakładała wykup mieszkań bezpośrednio przez
ich lokatorów, jednak w całych Niemczech Wschodnich
tylko 20 procent sprzedanych w ten sposób mieszkań
trafiło w ręce wynajmujących; w Berlinie było to zaledwie 5–6 procent. Sprywatyzowano wówczas w sumie
277 tysięcy mieszkań w byłych Niemczech Wschodnich i 46 tysięcy we wschodniej części miasta 31. Sprzedaż mieszkań komunalnych objęła również Berlin
Zachodni. Na początku lat 90. miasto było właścicielem
480 tysięcy mieszkań komunalnych, a w 2009 roku –
jedynie 260 tysięcy 32.

W poszukiwaniu mieszkania
Od 2007 roku populacja Berlina znów zaczęła rosnąć,
a wraz z nią ceny na rynku mieszkaniowym 33. W latach
2009–2017 miastu przybywało średnio czterdzieści pięć
tysięcy mieszkańców rocznie. Lokalni politycy zdawali
się liczyć na to, że rynek nieruchomości sam zdoła
odpowiedzieć na rosnący popyt na mieszkania, tak się
jednak nie stało. Niedostateczna liczba mieszkań na
rynku wpłynęła również na wysokość czynszów – rosły
w zawrotnym tempie. Mieszkańcy Berlina zaczęli dzielić
się na tych ze starą umową najmu i tych z nową, gdyż
każde ponowne wynajęcie mieszkania pozwala właścicielowi na podniesienie czynszu. Osoby poszukujące
mieszkania muszą obecnie zapłacić znacznie więcej
niż te, które wynajmują od lat, zaś tym z niewielkimi
możliwościami finansowymi często pozostaje szukanie
lokum na obrzeżach miasta. Dla zasiedziałych berlińczyków dużym problemem są „luksusowe remonty”.
Właściciele przeprowadzają modernizacje kamienic
(na przykład dobudowują balkony, windy), a ich koszty
– zwykle wysokie – mogą później wliczyć w czynsz. Na
gruncie prawnym miasto może zapobiegać tego typu
inwestycjom między innymi dzięki prawu Milieuschutz
(ochrona społeczności), którym obejmowane są obszary
zagrożone gentryfikacją. Ma na celu ochronę lokatorów
przed wyprowadzką i nakłada na inwestorów konieczność uzgadniania z urzędem planowania miasta wszelkich prac remontowych.
Inną strategią jest niezwykle kosztowne odkupywanie byłych mieszkań komunalnych przez miasto.
W latach 2019 i 2020 podjęto dwie spektakularne akcje
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„Pokrywka na czynsz” początkowo wydawała się kon-

je należąca do miasta spółdzielnia Gewobag. Za dzie-

W styczniu 2020 roku zapowiedziano kupno kolejnych

więćset siedemdziesiąt milionów euro zakupiono od

stu pięćdziesięciu jeden lokali 36. Do dzisiaj nie podano

trowersyjną, ale w założeniach słuszną metodą ochrony

luksemburskiej firmy Ado Properties prawie sześć

do wiadomości publicznej sumy, jaką spółdzielnia

ładu społecznego. Już w pierwszych miesiącach jej dzia-

tysięcy mieszkań w dzielnicach Spandau i Reinicken-

Gewobag zapłaciła przy wsparciu miasta za mieszkania

łania okazało się jednak, że ustawa dotknęła nie tylko

dorf. Lokale powstały w Berlinie Zachodnim w latach

przy Karl-Marx-Allee.

wielkie koncerny spekulujące nieruchomościami. Spół-

1960–1990 w ramach programu budowy mieszkań komu-

W lutym 2021 roku rozpoczęła się akcja zbierania

dzielniom mieszkaniowym uniemożliwiła przeprowa-

nalnych, a sprzedano je w 2004 roku . W listopadzie

podpisów w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawo-

dzanie niezbędnych prac remontowych w istniejących

2019 roku, po protestach mieszkańców Karl-Marx-Allee,

dawczej, której celem jest wywłaszczenie Deutsche

obiektach i budowę nowych. W trudnej sytuacji znaleźli

którzy obawiali się podniesienia czynszu przez cieszący

Wohnen i innych koncernów deweloperskich. Operację

się również prywatni właściciele jednego mieszkania

się złą reputacją i zainteresowany przejęciem mieszkań

umożliwia paragraf 15 konstytucji, zakłada ona wypła-

na wynajem, którzy traktowali je jako dodatkowe źródło

koncern Deutsche Wohnen, odkupiono sześćset siedem-

cenie przez państwo odszkodowań . Burmistrz Berlina

dochodu, na przykład uzupełnienie niskiej emerytury.

34
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dziesiąt mieszkań od firmy Predac

Michael Müller zapowiedział już, że nie poprze tej

Immobilien Management AG35.

inicjatywy 38.
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Od wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2021 roku
będą zależały losy „pokrywki na czynsz”. Jeśli okaże

się niezgodna z konstytucją, właściciele mieszkań będą
mogli zażądać wyrównania czynszu wstecz. Wielu
lokatorów już odkłada zaoszczędzone na mieszkaniu
pieniądze, nie wierzą bowiem w utrzymanie ustawy.
Bez względu na to, co zadecyduje Trybunał, ustawa
o ograniczeniu wysokości czynszu najprawdopodobniej
nie przyczyni się do trwałego rozwiązania problemu
mieszkaniowego w Berlinie, bo, jak podkreślają jej
krytycy, dzięki niej w mieście nie powstało ani jedno
mieszkanie 39.
Historia kryzysu mieszkaniowego w Berlinie to
opowieść o zaprzepaszczonych możliwościach, krótkowzrocznych decyzjach i braku umiejętności wyciągania
wniosków z doświadczeń innych miast. Berlin miał
szansę pozostać wyjątkową metropolią, gdzie każdy, bez
względu na zawartość portfela, mógł znaleźć dla siebie
miejsce. Może na tym właśnie polega problem Berlina,
który, jak wiele innych miast przed nim, padł ofiarą

Reklama poradnika Mieszkanie na własność jako
lokata kapitału. Jak obliczyć zysk, jak uniknąć
ryzyka. Dzięki rosnącym czynszom kupowanie
mieszkań na wynajem stało się z jednej strony
lukratywnym interesem, z drugiej zaś sposobem
na zabezpieczenie finansowe w przyszłości.
—
fot. Małgorzata Popiołek-Roßkamp

↑
„Kochamy tę dzielnicę i szukamy mieszkania dla
naszej małej rodziny!” Na tego typu ogłoszenia
można się natknąć w całym mieście. Znalezienie
większego mieszkania w tej samej okolicy stało
się niełatwym zadaniem.
—
fot. Małgorzata Popiołek-Roßkamp

←
Kamienice przy Karl-Marx-Allee z wywieszonymi
na znak protestu kolorowymi chustami
—
fot. Florian Peters

własnej popularności. 			

Za wskazówki bibliograficzne dziękuję Stefanie
Brünenberg i Kathrin Meißner,
a Florianowi Petersowi i Anji Pienkny
za udostępnienie zdjęć.
Postscriptum: Trybunał Konstytucyjny ogłosił
15 kwietnia 2021, że ustawa Mietendeckel jest
niezgodna z konstytucją. Prawa wynajmu nie
może regulować land, ale wyłącznie państwo.
Ciąg dalszy nastąpi.
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34 djo/sti, Berlin kauft knapp 6000 Sozialwohnungen zurück, Deutsche Welle, 27.09.2019,
https://www.dw.com/de/berlin-kauft-knapp-6000-sozialwohnungen-zur%C3%BCck/a-50604521 (dostęp: 4.02.2021).
35 S. Krause, Berlin kauft mehr als 670 Wohnungen an der Karl-Marx-Allee, „Tagesspiegel”,
15.07.2019, https://www.tagesspiegel.de/berlin/
rekommunalisierung-in-berlin-berlin-kauft-mehr-als-670-wohnungen-an-der-karl-marx-allee/24594338.html (dostęp: 4.02.2021).
36 Gewobag übernimmt auch Block F-Nord an der
Karl-Marx-Allee, Gewobag, 31.12.2020, https://
www.gewobag.de/ueber-uns/presse-und-medien/gewobag-uebernimmt-auch-block-f-nord-

-an-der-karl-marx-allee/ (dostęp: 4.02.2021).
37 Strona inicjatywy: https://www.dwenteignen.
de/ (dostęp: 1.03.2021).
38 T. Gabriel, Volksbegehren zur Enteignung von
Wohnkonzernen startet, rbb24, 26.02.2021,
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2021/02/
berlin-volksbegehren-deutsche-wohnen-enteignen-startet-unterschriften.html (dostęp:
1.03.2021).
39 R. Maus, Mietendeckel bringt keine einzige
neue Wohnung, „Frankfurter Allgemeine Zeitung", 6.01.2021, https://www.faz.net/aktuell/
rhein-main/wohnungsnot-in-hessen-warnung-vor-mietendeckel-einfuehrung-17131830.html
(dostęp: 4.02.2021).

ZUZANNA
MIELCZAREK

ILUSTRACJE

WOJCIECH
GAWROŃSKI

KAMIL
TREPKA

PożegnAnie
z TBS-em?
� ���
„Statek” TBS Nasze Kąty
zrealizowany z rozmachem
przez prywatnego dewelopera
Intakus we Wrocławiu
—
fot. Michał Sierakowski

19 stycznia 2021 roku weszła w życie Ustawa o zmianie

Na początku lat 90. nie istniały jeszcze firmy dewelo-

i z powodzeniem wdrożonych w rządowym programie

niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

perskie w znanym nam współcześnie kształcie; głów-

Pod tajemniczą nazwą kryje się tak zwany Pakiet miesz-

nymi inwestorami budownictwa wielorodzinnego nadal

kaniowy – jeden z ostatnich projektów przygotowanych

były spółdzielnie mieszkaniowe. Banki nie udzielały

przedstawiony jeszcze w 1992 roku. Zawierał propozycję

przez wicepremierkę Jadwigę Emilewicz. Noweliza-

kredytów hipotecznych prywatnym gospodarstwom

kompleksowej przebudowy całego sektora polskiego

cja wprowadza nowe, korzystniejsze dla gmin zasady

domowym – choć dziś jest to bardzo powszechne narzę-

mieszkalnictwa i stworzenia od podstaw spójnej polityki

finansowania inwestycji mieszkaniowych, a także

dzie, wówczas nie istniały nawet przepisy, które regu-

mieszkaniowej (na początku lat 90. praktycznie nieist-

wiele zmian mających na celu usprawnienie procesów

lowałyby zasady udzielania takich pożyczek. Zmiana

niejącej), która uwzględniałaby nowe rynkowe realia

inwestycyjnych w budownictwie komunalnym i spo-

ustrojowa nie zlikwidowała trwającego od dekad kryzysu

gospodarki mieszkaniowej, uporządkowanie kwestii

łecznym. Zmianami zostały objęte także Towarzystwa

mieszkaniowego: raczkująca III RP odziedziczyła po

własności, wprowadzenie instytucji kredytów hipotecz-

Budownictwa Społecznego (TBS-y): pojawiły się między

PRL-u dramatyczne przeludnienie i ogromne zapotrze-

nych czy zasady funkcjonowania spółdzielni mieszka-

innymi „rozliczenie partycypacji” – czyli możliwość

bowanie na mieszkania.

niowych.

Parę miesięcy przed powołaniem Ireny Herbst na

odzyskania partycypacji lokatorskiej po pięciu latach
najmu – i kodyfikacja mechanizmu „dojścia do własno-

stanowisko wiceministry Jacek Kuroń (wtedy poseł

ści” w nowych inwestycjach.

Unii Demokratycznej) poprosił ją o analizę ówczesnej

Warto wspomnieć o jeszcze jednej zmianie: mimo
niezgody środowiska związanego z TBS-ami zdecydowano się na odejście od obowiązującego od 1995 roku
nazewnictwa. Istniejące już podmioty mogą wprawdzie zachować swoją nazwę, ale TBS-y powołane po
wejściu w życie noweli będą figurowały w rejestrach
jako Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, w skrócie
SIM. Nowa nazwa to dobra okazja, by przyjrzeć się
obecnym na polskim gruncie już od dwudziestu
pięciu lat TBS-om. Czym one właściwie są, jaka była
ich geneza i jak działały przez pierwsze ćwierćwiecze?
I czy za zmianą nazwy stoi coś więcej niż tylko chęć
rebrandingu starej marki?

Nowy ład, stare problemy
Polski program społecznego budownictwa czynszowego wystartował na dobre w 1995 roku, po wejściu
w życie Ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego, choć jego początki
sytuacji, ale także propozycję rozwiązań, które pomo-

sięgają 1992 roku.
W lipcu 1992 roku pracę w Ministerstwie Gospodarki

głyby przezwyciężyć kryzys mieszkaniowy. Wspólnie

reform „Nowy Ład Mieszkaniowy” 2).
Ten opracowany przez Herbst program został

��

Zarówno Memoriał, jak
i „Nowy Ład Mieszkaniowy” definiują mieszkalnictwo
jako system oparty na rynkowych zasadach i prawie własności, ale zwracają też uwagę
na rolę państwa w zakresie
zapewnienia każdemu obywatelowi dachu nad głową. Mocno
wybrzmiała konieczność stworzenia programu społecznego
budownictwa czynszowego,
skierowanego do osób i gospodarstw domowych, które nie
kwalifikują się do uzyskania
kredytu hipotecznego. Jednym
z głównych filarów programu
miały być nowe podmioty –
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego.

Przestrzennej i Budownictwa rozpoczęła ekonomistka

z ekonomistą Andrzejem Bratkowskim, późniejszym

Irena Herbst, ekspertka z Instytutu Gospodarki Miesz-

ministrem gospodarki przestrzennej i budownictwa,

kaniowej. Nowa wiceministra, politycznie związana

Herbst stworzyła Memoriał mieszkaniowy. Dokument,

z postsolidarnościową Unią Demokratyczną, otrzymała

wydany przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej,

trudne zadanie: uporządkować transformacyjny chaos

odbił się głośnym echem przede wszystkim wśród

i stworzyć regulacje dla rodzącego się rynku mieszkanio-

osób związanych z rodzącym się wówczas samorządem

wego, przypominającego wówczas – jak sama go określa

terytorialnym, a na co dzień zajmujących się gminną

– pustynię.

gospodarką mieszkaniową. W marcu 1992 roku klub

Nazwa jest nawiązaniem do przedwojennego Towarzy-

parlamentarny Unii Demokratycznej zaprosił samorzą-

stwa Osiedli Robotniczych, spółki powołanej w 1934

1

2

3

43

Por.: E. Kuminek, Memoriał Mieszkaniowy –
Dyskusja zorganizowana przez klub parlamentarny Unii Demokratycznej, „Sprawy Mieszkaniowe”, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej,
1992, nr 1–2.
I. Herbst, Nowy Ład Mieszkaniowy, „Sprawy
Mieszkaniowe”, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 1992, nr 4.
Por.: A. Szelągowska, Finansowanie społecznego budownictwa czynszowego, Warszawa:
Wydawnictwo CeDeWu, 2011, s. 270–271.

dowców z całej Polski na dyskusję poświęconą Memo-

roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz

riałowi. Odbyła się w słynnej Sali Kolumnowej Sejmu.

Pracy i inne podmioty państwowe. Towarzystwo Osiedli

Uczestnicy spotkania – również zainicjowanego przez

Robotniczych budowało mieszkania dla robotników

Kuronia – chwalili dokument, głównie za prekursorstwo

i mało zarabiających pracowników umysłowych. I choć

w zakresie proponowanych narzędzi instytucjonalnych,

jego działalność nie wystarczyła, by przezwyciężyć wie-

legislacyjnych i finansowych, pomijanych we wcześniej-

loletnie zaniedbania w kwestii budowy mieszkań robot-

szych opracowaniach 1. Herbst i Bratkowski postulowali

niczych, mogło się pochwalić przyzwoitą jak na polskie

nawet powołanie Ministerstwa Mieszkalnictwa (nigdy

warunki jakością i liczbą zrealizowanych mieszkań – do

nie powstało, w przeciwieństwie do pozostałych planów

wybuchu II wojny światowej zbudowało ich 2,2 tysiąca,

i założeń Memoriału, rozszerzonych, doprecyzowanych

a sfinansowało budowę około dziewięciu tysięcy  3.

POŻEGNANIE Z TBS-EM?

TBS-y były wzorowane na instytucjach znanych
z państw zachodnioeuropejskich: francuskich habitations à loyer modéré (HLM), holenderskich
woningcorporaties, brytyjskich housing associations.

W swoich założeniach TBS-y to przedsiębiorstwa non
profit; odgrywają rolę inwestora, administrują budynkami mieszkalnymi i działają w ścisłej współpracy
z samorządami. Zazwyczaj działają na określonym
obszarze i mogą funkcjonować jako spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółki akcyjne albo spółdzielnie
osób prawnych. Do głównych statutowych zadań TBS-ów należą budowa i eksploatacja budynków mieszkalnych z lokalami udostępnionymi na zasadzie najmu
społecznego, skierowanego do osób, które zarabiają za
dużo, by uzyskać przydział do mieszkania komunalnego, ale za mało, by wziąć kredyt hipoteczny. Opcjonalnie TBS-y mogą administrować zasobem mieszkań
komunalnych i prowadzić inną działalność związaną
z budownictwem i infrastrukturą mieszkaniową 4. Część
gmin zdecydowała się skorzystać z opcji rozszerzonej
– na przykład TBS-y w Stargardzie i Szczecinie z powodzeniem zarządzają mieszkaniami komunalnymi,
a Katowicki TBS realizuje aktualnie parking wielopoziomowy w Strefie Kultury i aparthotel w centrum miasta.
Większość TBS-ów została założona przez gminy,
lecz do ich powoływania są uprawnione również prywatne spółki (choć trzeba przyznać, że nonprofitowy
charakter z założenia nie miał być szczególnie
atrakcyjny dla biznesu). Własnym TBS-em może się
pochwalić między innymi holding deweloperski
J.W. Construction. Należące do tej spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Marki Sp. z o.o. zrealizowało
na warszawskim Żeraniu ogromny blok, nawiązujący architekturą do wieżowców mieszkalnych spółki
matki w pobliżu stacji metra Wilanowska. W drugim
największym mieście Polski, Krakowie, nie działa ani
jeden gminny TBS (Gmina Kraków posiada jedynie
udziały mniejszościowe w jednym z towarzystw), mimo
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Ponieważ model zorganizowania budownictwa społecznego
na bazie podmiotów podobnych do TBS-ów sprawdził się
w innych państwach Europy Zachodniej, a w konsultacjach polskiego projektu uczestniczyli zagraniczni eksperci, między innymi
z Wielkiej Brytanii i Francji, propozycja stworzenia programu
społecznego budownictwa czynszowego została bardzo dobrze
przyjęta przez samorządowców, czyli w dużej mierze przyszłych
inicjatorów pierwszych TBS-ów.

że w latach 90. w podwawelskiej metropolii powstało
aż dziesięć TBS-ów i do dzisiaj przetrwało ich osiem.
Największy z nich – TBS Kliny Zacisze – zrealizował 1013
mieszkań. Inwestycje te niczym nie wyróżniają się na tle
ówczesnej architektury osiedli deweloperskich.
Deweloperska estetyka nie jest przypadkowa, ponieważ wszystkie krakowskie TBS-y należą do prywatnych
firm budowlanych i konsekwentnie realizują politykę
budowy komercyjnych mieszkań na sprzedaż – ostatnie

↑
Osiedle pod Klonami zrealizowane przez
Szczecińskie TBS w latach 2003–2004,
projekt Wunsch i Wolanowski
—
fot. STBS

społeczne mieszkania na wynajem w stolicy Małopolski oddano do użytku w 2006 roku. Na mapie Polski
Kraków jednak pozostaje wyjątkiem – oprócz Rzeszowa
wszystkie inne miasta wojewódzkie mogą się pochwalić
własnym, należącym do gminy TBS-em.
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4
→
Inwestycja Paska–Parkowa Szczecińskiego
TBS (realizacja 2001–2003), projekt Domino
Grupa Architektoniczna
—
fot. STBS
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5

Por.: Ustawa z dnia 26 października 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego, Dz. U. 1995 Nr 133, poz. 654.
O ile nie zaznaczono inaczej, wypowiedzi pochodzą z wywiadów przeprowadzonych przez
autorów na potrzeby artykułu w marcu
2021 roku.

W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczył także

trzy nowe narzędzia: oszczędnościowe kasy mieszka-

i ukróconego finansowania budownictwa społecznego

Piotr Mync, wiceprezydent Szczecina w latach

niowe wraz z kredytami kontraktowymi, wspomniany

z budżetu państwa w latach 2009–2015.

1991–1998, odpowiedzialny za politykę mieszkaniową

KFM oraz instytucję prawną TBS-u. Narodził się współ-

(później między innymi prezes Urzędu Mieszkalnictwa

czesny sektor budownictwa społecznego w Polsce.

i Rozwoju Miast, wiceminister budownictwa, prezes

Samorządowi pionierzy

Stargardzkiego TBS-u, a obecnie wiceprezydent Stargardu).

W 1998 roku powołano sąsiedzki Stargardzki TBS.
Szybko przekuł najlepsze szczecińskie wzorce na
sprawną działalność w dużo mniejszym ośrodku: siedemdziesięciotysięczny Stargard poszedł nawet o krok

Jednym z pionierów programu TBS, zarejestrowanym

dalej i przekazał pod zarząd TBS-u cały swój zasób

pod numerem 27, było założone w grudniu 1996 roku

komunalny. Takie podejście to modelowe wcielenie

Mync. „Brakowało nam narzędzi do pracy w nowym

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w życie założeń Ireny Herbst. Jej intencją było, by

systemie społeczno-gospodarczym. Program zawierał

(STBS). Jego pierwszą prezeską została Grażyna Szot-

TBS-y budowały, ale także przejmowały zadania gminy

pomysł na ukształtowanie wszystkich zasadniczych

kowska, urzędniczka z Wydziału Spraw Lokalowych

w zakresie eksploatacji mieszkań komunalnych, co

problemów mieszkalnictwa i stworzył podwaliny, bez

Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Na początku 2021

miało zapewnić sprawne administrowanie zasobem.

których trudno byłoby wyjść z «pułapki» ówczesnego

roku STBS połączył się z TBS-em Prawobrzeże i wspól-

budownictwa wielorodzinnego. Istniało praktycznie

nie stworzyły największe tego typu przedsiębiorstwo

tylko budownictwo spółdzielcze, inflacja spowodowała

w kraju.

„Byliśmy tym programem urzeczeni” – wspomina

bardzo duże obniżenie wkładów z książeczek miesz-

Szczecińskie TBS-y swoją działalność od początku

kaniowych, ale również lawinowy wzrost odsetek od

opierają na kilku filarach – poza realizacją czynszowych

kredytów” 5.

mieszkań społecznych zarządzają też sporą częścią

W „Nowym Ładzie Mieszkaniowym” opisano także

zasobu komunalnego i budynkami należącymi do

system finansowania TBS-ów: środki na budowę

wspólnot mieszkaniowych oraz rewitalizacją śródmiej-

mieszkań na wynajem miały w dużej części pochodzić

skich kwartałów. Dywersyfikacja okazała się kluczem

z preferencyjnych kredytów zwrotnych udzielanych

do sukcesu prężnie realizowanej polityki mieszkanio-

przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM), zarzą-

wej, modelowej w skali regionu i kraju. Potwierdzają go

dzany przez BGK. Postulaty z Memoriału i „Nowego

liczby: STBS dysponuje dziś zasobem dziewięciu tysięcy

Ładu Mieszkaniowego” dotyczące TBS-ów zostały sko-

mieszkań społecznych, jego zarządowi podlega dodat-

dyfikowane w Ustawie o niektórych formach popierania

kowo 5,5 tysiąca lokali komunalnych i mieszkań nale-

budownictwa mieszkaniowego. Weszła ona w życie

żących do wspólnot. Zróżnicowane gałęzie działalności

w listopadzie 1995 roku jako część pakietu ustaw nazwa-

i silne zaangażowanie miasta pozwoliły STBS-owi prze-

nego roboczo konstytucją mieszkaniową i wprowadziła

trwać bez szwanku najciemniejsze czasy marginalizacji
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Zachodniopomorskie spółki są prekursorami nie tylko
w zakresie zarządzania. Inwestycje realizowane zarówno
w Szczecinie, jak i w Stargardzie zwracają uwagę architekturą
wpisującą się w kontekst urbanistyczny, wysokiej jakości materiałami wykończeniowymi i dobrze zaplanowanymi przestrzeniami
wspólnymi. Przyzwoite place zabaw i przyjazne tereny zieleni
z odpowiednią liczbą wygodnych ławek, których wciąż na próżno
szukać w wielu realizacjach deweloperskich w 2021 roku, w projektach zachodniopomorskich TBS-ów przełomu wieków były już
standardem.

Stało się tak nieprzypadkowo, ponieważ Piotr Mync,
z wykształcenia architekt, od początku miał ambicję,
by nie tylko realizować jak największą liczbę mieszkań, ale i tworzyć wysokiej jakości przestrzenie. STBS
przez cały okres swojego istnienia organizuje konkursy
architektoniczne we współpracy z SARP-em, Biurem
Planowania Przestrzennego Miasta (wcześniej Miejską
Pracownią Urbanistyczną) czy architektem miejskim.
Na szczególną uwagę wśród szczecińskich inwestycji
zasługuje Osiedle pod Klonami, zrealizowane według
projektu pracowni Wunsch i Wolanowski (2003–2004).
Pierzejowa zabudowa, klinkierowe elewacje i przedogródki lokatorskie w zespole klatkowców przywołują
skojarzenia z brytyjskimi czy holenderskimi townhouse’ami. Choć projekt ogólną ekspresją formalną
wpisuje się w powszechnie obowiązujący na początku
tego wieku trend historyzujących nawiązań (upodobały go sobie na równi spółdzielnie, TBS-y i raczkujący
deweloperzy), wyróżnia się dbałością o detal i przyjazną
skalą zabudowy względem standardowych kompleksów mieszkaniowych swoich czasów. Inna realizacja
Szczecińskiego TBS-u, Paska–Parkowa (2001–2003),
swoją architekturą przenosi nas do mekki społecznego
mieszkalnictwa – współczesnego Wiednia. Osiedle
zaprojektowane przez szczecińskie biuro Domino

Zespół domów senioralnych Nie Sami zrealizowany przez Stargardzkie TBS w 2011 roku, projekt
Domino Grupa Architektoniczna
—
fot. STBS

Grupa Architektoniczna dobrze wpisuje się w gęstą
śródmiejską zabudowę. Na fasadzie wyróżniają się
bryły obłożone naturalnym drewnem, okna są duże,
a ubalkonowienie szczodre. Na skanach analogowych
zdjęć zamieszczonych na stronie SBTS tylko samo
chody i stroje przechodniów zdradzają, że to Polska AD
2003. Pracownia Domino zaprojektowała także pierwsze
osiedle domów senioralnych, zrealizowane w 2011 roku
przez Stargardzki TBS.
Środowisko zachodniopomorskich TBS-ów stara
się spopularyzować inwestycje w formule konkursowej
jako ogólnokrajowy standard, jednak w mniejszych
miastach często brakuje odpowiednich jednostek, które
mogłyby wypracować warunki konkursu i z powodzeniem go przeprowadzić. Nie oznacza to, że TBS-owskie
konkursy się nie zdarzają. Choć nie są regułą, odbywają
się zarówno w mniejszych, jak i większych miastach.
Przykładowo, pod koniec 2019 roku należący do miasta
TBS Wrocław oddał do użytku wyłoniony w ramach
konkursu innowacyjny budynek mieszkaniowo-usługowy projektu Major Architekci na Nowych Żernikach.
Z inwestycji dla różnych pokoleń wyszła ciekawa
hybryda – połowa lokali mieszkalnych jest przeznaczona dla seniorów, połowa to standardowe mieszkania
na wynajem, a w przyziemiu usługowym mieszczą się
serwis opiekuńczy i przedszkole. Wyróżnia ją także
wysmakowana, obłożona naturalnym drewnem fasada
dziedzińca i funkcjonalna, zielona przestrzeń wspólna.
Przez lata zwykliśmy kojarzyć TBS-y z innym stylem
architektonicznym: skromnym, otynkowanym na
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Partycypacja z wesela

błękitno-cytrynowo, okraszonym spadzistymi daszkami

o niektórych formach popierania budownictwa mieszka-

blokiem, a więc polskim standardem lat 90. i pierwszą

niowego – TBS-y oddały do użytku pięćdziesiąt dziewięć

Do 2009 roku TBS-y finansowały budowę nowych

dekadą XXI wieku. Niektórym – zwłaszcza prywatnym

mieszkań. Próg realizacji tysiąca mieszkań rocznie prze-

mieszkań na wynajem z trzech źródeł: z preferencyjnych

– spółkom z większym budżetem nie brakuje jednak

kroczyły w 1998 roku; powstało wówczas 1218 mieszkań

kredytów zwrotnych udzielanych przez KFM, ze środ-

„rozmachu”. Fantazja zaowocowała między innymi

społecznych. Zaledwie trzy lata później – w 2001 roku

ków przekazanych TBS-om od właściciela, czyli zazwy-

swoistym mieszkaniowym folly, czyli gigantycznym

– TBS-y zbudowały już 6605 mieszkań, czyli 6,2 procent

czaj gminę, oraz z tak zwanej partycypacji w kosztach

„statkiem” TBS Nasze Kąty, zrealizowanym przez wro-

wszystkich nowo zrealizowanych lokali mieszkalnych

budowy, wpłacanej przez lokatorów. Działki, na których

cławskiego dewelopera Intakus (dziś TFI Holding SA).

w Polsce. W latach 2002–2007 roczna liczba mieszkań

powstawały inwestycje, wnosili do TBS-ów aportem

oddanych do użytku ustabilizowała się na poziomie

samorządowi albo prywatni właściciele.

Pierwsze sukcesy

między 4,5 tysiąca a sześcioma tysiącami, z wyjątkiem

„W pierwszej edycji programu społecznego budow-

Mimo początkowych trudności związanych z czaso-

rekordowego roku 2004, kiedy to TBS-y zrealizowały

nictwa czynszowego realizacja inwestycji była trudna.

chłonnym procesem zakładania i rejestracji nowych

7151 mieszkań. Nigdy później nie osiągną już takiego

Początkowo preferencyjny kredyt, udzielany TBS-om

TBS-ów program nabierał tempa. Liczba zbudowanych

rozmachu inwestycyjnego.

z KFM-u, nie mógł być większy niż 50 procent wartości

dzięki niemu mieszkań sukcesywnie rosła: w 1996 roku

przedsięwzięcia” – tłumaczy Piotr Mync. „Na szczęście

– pierwszym pełnym roku po wejściu w życie Ustawy

zakładanie TBS-ów, ich rejestracja, konstytuowanie ich
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organów, później przygotowanie inwestycji, projektowa-

lokatorzy byli zobowiązani wpłacić całość brakującej

nie i wreszcie budowa mieszkań trwały na tyle długo, że

sumy, czyli 30 procent kosztów budowy mieszkania, do

niecierpliwy Sejm zmienił te kryteria na korzyść inwe-

którego chcieli się wprowadzić; w innych partycypację

storów. Od tego momentu BGK udzielał kredytów na

w całości lub częściowo wpłacała za lokatorów gmina.

maksymalnie 70 procent wartości inwestycji”. Pozostałe

Powszechną praktyką było dzielenie zasobu gminnego

środki – czyli 30 procent kosztów inwestycji, tak zwany

TBS-u na segmenty skierowane do różnych grup miesz-

wkład własny – TBS-y musiały pozyskać z innych źró-

kańców – zależnie od wysokości zarobków przyszły

deł. Finansowanie wkładu własnego do kredytu TBS-ów

lokator wpłacał partycypację na poziomie 10, 20 lub 30

gminnych zależało od tego, jaką politykę mieszkaniową

procent kosztów budowy. Szczeciński TBS na przykład

prowadził dany samorząd: w jednych miastach przyszli

realizuje szereg programów dla kilku grup odbiorców,
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Blok zrealizowany w Warszawie w 2001 roku
przez prywatne TBS Marki – spółkę należącą do
holdingu deweloperskiego J.W. Construction,
nawiązuje do architektury innych realizacji spółki
matki
—
fot. Kuba Rodziewicz

6

A. Szelągowska, Finansowanie społecznego
budownictwa czynszowego, Warszawa:
Wydawnictwo CeDeWu, 2011, s. 297.

Żegnaj, KFM-ie!

w związku z czym stosuje zróżnicowane poziomy

dużo, by udźwignąć czynsz. O ile więc w realnych pie-

partycypacji w kosztach budowy (zgodnie z tą polityką

niądzach partycypacja zdrożała w stosunku do docho-

W pierwszych latach rządów PO-PSL sektor społecznych

wymagana partycypacja dla lokali powstałych w ramach

dów, to czynsz w mieszkaniach TBS-owskich, wręcz

mieszkań na wynajem stracił na dynamice inwestycyj-

programu „Dom dla absolwenta” wynosi 15 procent

przeciwnie, jest w tej chwili mniejszą częścią koniecz-

nej. Rząd stopniowo obniżał nakłady na finansowanie

kosztów budowy).

nych wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego.

KFM-u z budżetu państwa: jeszcze w 2007 roku zasilił

W dodatku banki nie oferują aktualnie kredytu na party-

go kwotą 408,2 miliona złotych; w 2008 roku dofinan-

cypację, a wcześniej to robiły”.

sowanie spadło do 220 milionów złotych, a w 2009

Konieczność wpłaty partycypacji lokatorskiej jest
prawdopodobnie najsłabszym punktem w programie
TBS. Z jednej strony usprawnia, a nawet umożliwia

roku sięgnęło jedynie 150 milionów złotych, najniższy

realizację inwestycji w gminach niemogących zapewnić

„Sprzedam mieszkanie w TBS-ie”

spółce wystarczającego finansowania; z drugiej – bywa

Na ogłoszenia o takiej treści możemy trafić w internecie.

Ostatecznie, z niezrozumiałych dziś powodów i mimo

przeszkodą na drodze do mieszkania w TBS-ie oraz

Oczywiście nie chodzi o sprzedaż lokalu, ponieważ nie

ogromnych protestów samorządowców i środowiska

prowadzi do nadużyć i wypaczenia idei społecznego

jest to mieszkanie własnościowe. Dlaczego więc można

TBS-ów, koalicja PO-PSL zdecydowała się zlikwidować

mieszkania na wynajem. Kwota partycypacji rzędu

„kupić mieszkanie w TBS-ie”?

KFM. Co ciekawe, ustawę kasującą fundusz (weszła

30 procent w dużych miastach nierzadko osiąga

Partycypacja lokatorska w założeniach miała być

poziom nakładów budżetowych na KFM od 1999 roku.

w życie w maju 2009 roku) poparły wszystkie środowi-

zawrotne wysokości, przewyższające wymagany wkład

jedynie opcją, lecz z czasem stała się ważną składową

ska polityczne zasiadające w ówczesnym Sejmie, od SLD

własny do kredytu hipotecznego przy analogicznym

budżetu większości inwestycji. Mieszkańcy z kolei

aż po PiS.

metrażowo mieszkaniu. Powstał paradoks, bo prze-

nierzadko traktują wniesione środki jak wkład własny,

cież TBS-y mają być alternatywą dla osób, których na

a w przypadku rezygnacji z najmu podejmują próby

Głównej Handlowej nazywa likwidację KFM-u jednym

kredyt nie stać. Na stronie Urzędu Miasta Stołecznego

spekulacyjne. W teorii towarzystwo ma pierwszeństwo

„z największych błędów polityki mieszkaniowej pań-

Warszawy widnieje informacja, że w nowo realizowanej

do wskazania nowego lokatora, ten zaś – także w teorii

stwa” 6. Decyzja wprawiła ludzi związanych z TBS-ami

inwestycji wysokość partycypacji za metr kwadratowy to

– wnosi jedynie partycypację. Najemcy rezygnującemu

w konsternację. „Do końca nie wierzyliśmy, że może

„jedyne” 2805 złotych (czyli 30 procent kosztu budowy

z mieszkania przysługuje jednak prawo do scedowania

do tego dojść” – Piotr Mync w 2009 roku był prezesem

lokalu – 9350 złotych za metr kwadratowy). Przyszły

umowy najmu na wybraną osobę. Jeśli zainteresowany

Stargardzkiego TBS-u. „To po prostu wydawało się tak

lokator mieszkania o powierzchni pięćdziesięciu

ogłoszeniem „klient” spełni warunki dochodowe wyma-

absurdalne, tak niegospodarne, tak niszczące jedyny

metrów kwadratowych musi więc wnieść partycypację

gane przez dany TBS, osoba zdająca lokal może nieźle

sektor mieszkalnictwa, który rozwinął się w nowych

w wysokości stu czterdziestu tysięcy złotych, a do tego

zarobić. Dodatkowe „odstępne” uiszczane przez nowego

czasach. Często się mówi się, że TBS-y i spółdzielnie

kaucję o równowartości czynszu za dwanaście miesięcy.

najemcę na rzecz zbywającego sięga kilkudziesięciu,

mieszkaniowe wybudowały z KFM-u tylko sto tysięcy

Plasuje to partycypację jako wydatek rzędu pomię-

a nawet stu tysięcy złotych.

Profesor Anna Szelągowska z warszawskiej Szkoły

dzy wkładem własnym do kredytu a kupnem całego
mieszkania. Oczywiście w razie rezygnacji z mieszkania
w TBS-ie uiszczoną partycypację możemy odzyskać,
w dodatku poddaną waloryzacji, a więc powiększoną,
przez co słusznie bywa traktowana jak lokata kapitału.
Wcześniej trzeba jednak zgromadzić niemałe środki, co
w wielu przypadkach prowadzi do konieczności zaciągnięcia pożyczki.
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że
kwota partycypacji odstraszy ewentualnych najemców,
przeczy temu wszak spore zainteresowanie, jakim lokale
TBS-owskie cieszą się na lokalnych rynkach. „Przy naborze na jedno nowo wybudowane mieszkanie w systemie TBS przypada przeciętnie czterech chętnych, a na
zwalniany lokal nawet kilkunastu” – informuje Janusz
Olesiński, prezes Katowickiego TBS-u. „W przeszłości
w Katowicach problem pojawiał się przy mieszkaniach
o dużym metrażu, wymagających większego zaangażowania finansowego. Wtedy jednak towarzystwo obniżało
wymaganą partycypację. Dziś problem braku chętnych
na mieszkanie TBS-owskie już nie istnieje”.
Piotr Mync wspomina, że w początkowych latach
działalności większą przeszkodą była wysokość miesięcznego czynszu niż koszt jednorazowo wnoszonej
partycypacji. „Na partycypację stać było młode małżeństwa, które miały duże wesela i tam mogły zebrać
gotówkę, ale już niekoniecznie zarabiały wystarczająco
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transakcje są zawierane ze szkodą dla osób
�� Nielegalne
oczekujących na liście rezerwowej. W 2019 roku uregulowano przepisy, aby ukrócić ten „handelek” – dziś do cesji mieszkania TBS-owskiego wymagana jest zgoda towarzystwa. Sytuacja
przypomina utowarowienie rodzinnych ogródków działkowych,
które nigdy nie miały być produktem rynkowym. Zostały wymyślone, by służyć celom społecznym, a od kilkunastu lat są sprzedawane „pod stołem”.
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mieszkań. Bywały lata, gdy na popyt rzędu miliarda

Wraz z objęciem władzy w 2015 roku przez rząd PiS

przeznaczyć na nasze społeczne projekty, na przykład

kilkuset milionów złotych rezerwowano w budżecie

popularność zyskała koncepcja tak zwanego „najmu

rewitalizację kamienic przy ulicy Mariackiej”. W tym

państwa mniej niż dwieście milionów złotych. Gdyby

z dojściem do własności”: lokator płaci podwyższony

miejscu – jednym z najbardziej znanych w Katowicach

przez cały czas działalności KFM-u realizowano wszyst-

czynsz, aby finalnie stać się właścicielem mieszka-

– KTBS planuje przebudować trzy zaniedbane przed-

kie poprawnie złożone wnioski, tych mieszkań byłoby

nia. Dzięki korzystnej linii kredytowej w BGK niektóre

wojenne kamienice na podstawie projektu, który w 2019

dużo, dużo więcej. Byliśmy zaskoczeni i oburzeni, że

towarzystwa, na przykład w Poznaniu czy Katowicach,

roku został wyłoniony w konkursie architektonicznym.

w 2009 roku fundusz przestał istnieć, tym bardziej że

realizują część mieszkań w tej formule. „Katowicki TBS

Inwestycja zaprojektowana przez katowicką pracownię

aż do 2015 roku nie zaproponowano w zamian innego

kieruje się strategią «szycia na miarę»” – wyjaśnia Janusz

OVO Grąbczewski Architekci zakłada powstanie czter-

narzędzia wspierającego rozwój sektora mieszkań na

Olesiński. „Szyjemy dla trzech grup klientów: dla osób

dziestu mieszkań dla seniorów i absolwentów uczelni.

wynajem o umiarkowanych czynszach”.

o niskich, średnich albo wysokich dochodach. Rodzinom

Dziś nie sposób już dokładnie zrekonstruować

z dwóch pierwszych grup oferujemy klasyczne mieszka-

Nowy początek?

powodów, jakie stały za likwidacją KFM-u. Pojawiają się

nia na wynajem w systemie TBS. Dla bardziej zamożnych

Pod koniec drugiej kadencji rządów koalicji PO-PSL

różne hipotezy: jedna głosi, że rząd chciał przeznaczyć

klientów budujemy mieszkania z «dojściem do własno-

powoli zaczęło się zmieniać nastawienie decydentów

te pieniądze na wykup pakietu akcji PKO BP, inna zaś, że

ści», gdzie partycypacja jest na poziomie 50 procent kosz-

do sektora mieszkań na wynajem. We wrześniu 2015

KFM padł ofiarą osobistej niechęci Piotra Stycznia, wice-

tów budowy, a lokatorzy płacą podwyższony czynsz”.

roku, rzutem na taśmę przed zbliżającymi się wyborami

ministra infrastruktury odpowiedzialnego za mieszkal-

parlamentarnymi, Sejm zrewidował swój błąd z 2009

nictwo w latach 2005–2013 i twórcy prowłasnościowych

roku i przywrócił preferencyjne kredytowanie społecz-

programów dopłat do kredytów hipotecznych „Rodzina

nych mieszkań na wynajem, co było ogromnym sukce-

na Swoim” i „Mieszkanie dla Młodych”.

sem całego środowiska TBS-ów. Operatorem nowego
programu wsparcia dla nich, znanym dziś pod nazwą

„Kiedy likwidowano KFM, strasznie się pokłóciłam
z jednym z posłów koalicji PO-PSL” – wspomina z rozgo-

handlową Społeczne Budownictwo Czynszowe, również

ryczeniem Irena Herbst. „Zapytałam go: «Jak możecie

został BGK. Liczba mieszkań oddanych do użytku przez

głosować za likwidacją KFM-u?». Odpowiedział: «Obie-

TBS-y znów zaczęła sukcesywnie rosnąć – z 1265 miesz-

cano nam, że jeśli zagłosujemy za likwidacją KFM-u,

kań w 2015 roku do 2472 w 2019 roku. Niestety, trend

to pieniądze pójdą na infrastrukturę drogową». Wtedy

okazał się krótkotrwały. Mimo rekordowej działalności

mu powiedziałam: «Zobaczysz, jak pójdą»”. I nie poszły,

budowlanej w 2020 roku – w całej Polsce powstały

oczywiście!”. Gdyby ówczesny rząd nie zdecydował

222 tysiące lokali mieszkalnych – drastycznie spadła

się na likwidację KFM-u i utrzymał jego odrębność, to

liczba mieszkań zrealizowanych przez TBS-y. W zeszłym

według obliczeń Herbst fundusz dysponowałby

roku towarzystwa oddały do użytku jedynie 1035

w 2018 roku w przybliżeniu trzystu pięćdziesięcioma

mieszkań; jest to najgorszy wynik sektora budownictwa

milionami złotych wolnych środków ze spłat zaciągnię-

społecznego od 1997 roku.

tych wcześniej kredytów, a w 2019 roku – aż pięciuset

Święta własność i dochodzenie
do niej

milionami złotych. Mógłby więc udzielać nowych kredytów zwrotnych na podobną skalę, jak w najlepszym okresie jego działalności, i to bez konieczności korzystania

W pierwotnych założeniach twórców polskiego systemu

z dotacji z budżetu państwa.

budownictwa społecznego lokale zbudowane przez

Pozbawione preferencyjnych kredytów TBS-y

TBS-y miały na stałe pozostać w zasobie mieszkań na

musiały się odnaleźć w nowej rzeczywistości. By utrzy-

wynajem. Miesiąc przed wyborami parlamentarnymi

mać działalność budowlaną, część towarzystw odeszła

w 2011 roku Sejm – podobnie jak dwa lata wcześniej,

od pierwotnych założeń programu i zaczęła realizować

gdy likwidował KFM – niemal jednogłośnie umożliwił

mieszkania własnościowe. TBS-y, które w imieniu gmin

lokatorom wykup mieszkań. Przepisy skonstruowano

zarządzały również zasobem komunalnym, były w lep-

jednak w taki sposób, aby maksymalnie do tego znie-

szej sytuacji od tych budujących wyłącznie społeczne

chęcić. Zdzisław Słabkowicz, ówczesny prezes Polskiej

mieszkania na wynajem, niemniej również miały pro-

Izby Gospodarczej TBS, tłumaczył nowe regulacje na

blem z finansowaniem nowych inwestycji. Piotr Mync

łamach „Rzeczpospolitej”: „Lokatorzy liczą na to, że

wyjaśnia ówczesny kontekst: „TBS-y bez działalności
inwestycyjnej to już nie jest to. Nie da się tak realizo-

dostaną bonifikaty. Tymczasem nowelizacja nakazuje
TBS należący do miasta Katowice koncentruje się

sprzedawać lokale po cenie co najmniej rynkowej,

wać ambitnej polityki mieszkaniowej. Aby nie przestać

na budowie mieszkań na wynajem. Janusz Olesiński

dotyczy to także mieszkań spółdzielczych. Trzeba też

inwestować, zdecydowaliśmy wtedy pójść w mieszkania

popiera tę strategię: „Jeśli miałbym określić idealne

spłacić kredyt ciążący na lokalu. To się więc zwyczajnie

finansowane z Funduszu Dopłat BGK, którego głównym

proporcje naszej działalności budowlanej, to powie-

nie kalkuluje, lepiej zrezygnować z najmu mieszkania

zadaniem jest dotowanie budowy mieszkań socjalnych

działbym, że Katowicki TBS w 80 procentach powinien

w TBS, odzyskać partycypację i kupić nowe mieszkanie

i komunalnych. Z tego powodu automatycznie prze-

realizować mieszkania na wynajem, a w 20 procen-

od dewelopera”  7.

staliśmy oferować mieszkania dla rodzin o średnich

tach mieszkania przeznaczone na sprzedaż na rynku

Środowisko osób związanych z samorządowymi

zarobkach, bo mieszkania z Funduszu Dopłat są prze-

komercyjnym lub z opcją dochodzenia do własności.

TBS-ami było raczej negatywnie nastawione do pomy-

znaczone wyłącznie dla osób z komunalnej kolejki”.

Środki pozyskane ze sprzedaży tych mieszkań chcemy

słu prywatyzacji mieszkań. W gronie niezadowolonych
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znalazła się też twórczyni programu TBS-ów Irena

stroną umowy najmu przez co najmniej pięć lat, będzie

przeprowadzonym konkursom architektonicznym

Herbst: „Jestem absolutnie przeciwna prywatyza-

uprawniony do odzyskania wpłaconej przez siebie

można uznać za wzorcowe w zakresie dbałości o jakość

cji zasobów TBS-owskich. Jeśli ktoś koniecznie chce

partycypacji w całości lub poprzez okresową obniżkę

przestrzeni. Piotr Mync ma wytłumaczenie dla wyjąt-

mieszkać w mieszkaniu własnościowym, to niech opuści

czynszu (czyli może udać się na tak zwane wakacje

kowości TBS-ów: „Wokół towarzystw budownictwa spo-

zasób społeczny utworzony specjalnie dla ludzi, którzy

czynszowe), oczywiście pod warunkiem, że TBS/SIM

łecznego powstało dynamiczne środowisko ekspertów

tego potrzebują. Tych mieszkań o dostępnym czynszu

spłacił preferencyjny kredyt z BGK. Jeśli lokator wpłacił

przejętych mieszkaniówką. Nie dla wszystkich jest to

mamy ciągle ogromny niedobór! To przede wszystkim

więcej niż 20 procent partycypacji (w stolicach woje-

temat priorytetowy, gdyż mało spektakularny w kontek-

prywatne TBS-y lobbowały za możliwością prywatyzacji

wództw lub miastach na prawach powiatu powyżej stu

ście politycznych działań i zysków”.

mieszkań TBS-owskich, a gminne, zdecydowanie licz-

tysięcy mieszkańców jest to 25 procent), będzie mógł

niejsze, były przeciw”.

przekształcić swoją dotychczasową umowę na umowę

��

W okresie wczesnej transformacji oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku promocja własności jako wartości nadrzędnej odcisnęła piętno zarówno na polityce mieszkaniowej,
jak i wykreowaniu potrzeby posiadania mieszkania za wszelką
cenę. Od 2015 roku sprzątamy chaos po prowłasnościowych programach dopłat do kredytów. Mimo to zarówno w inwestycjach
Mieszkania Plus, jak i w TBS-ach państwo, na przekór doświadczeniom i niedoborowi mieszkań społecznych, kładzie duży nacisk
na możliwość uszczuplania tego zasobu poprzez promowanie
wspomnianego już „dochodzenia do własności”.

Janusz Olesiński zaznacza, że wielką wartością jest
wzajemne wsparcie, jakiego udzielają sobie należące
do samorządów TBS-y: „Towarzystwa budownictwa
społecznego charakteryzują się fajną cechą: dzielą się
dobrymi praktykami. Jeśli zarząd jednego z TBS-ów
wprowadził ciekawe rozwiązanie, chętnie dzieli się tym
z przedstawicielami z innych TBS-ów. Dzieje się tak
zapewne dlatego, że gminne TBS-y nie konkurują ze
sobą. Każde towarzystwo buduje wyłącznie na swoim
terenie. Katowicki TBS buduje wyłącznie na terenie
Katowic, a nie na przykład w Chorzowie czy Sosnowcu”.
Odpowiadając na tytułowe pytanie: SIM-y to zdecydowanie nadal TBS-y, choć pod zmienioną nazwą. Nie
żegnamy się zatem z podmiotami od ponad dwudziestu
pięciu lat realizującymi pogram społecznego mieszkalnictwa czynszowego w dotychczasowej, znanej nam
formie. Wręcz przeciwnie, z nadzieją i zaciekawieniem
obserwujemy ich dalszy rozwój. Nasi rozmówcy jedno-

„najmu z dochodzeniem do własności” 8. Rządzący

głośnie uznają program TBS za sukces. Gorąco kibicu-

podziela entuzjazmu rządzących dla tego mechanizmu.

zapewniają wprawdzie, że decyzja o tym, czy lokatorzy

jemy towarzystwom budownictwa społecznego, by nie

„Szczeciński TBS nie realizuje mieszkań na wynajem

mieszkań społecznych zbudowanych przed wejściem

tylko utrzymały swój dotychczasowy zasób, ale i sukce-

z opcją «dojścia do własności»” – tłumaczy Grażyna

w życie Pakietu mieszkaniowego będą mogli w tym try-

sywnie go powiększały. 				

Szotkowska. „Osobiście jako prezes zarządu uważam za

bie „dochodzić do własności”, ma należeć do właścicieli

niecelowe, by TBS-y budowały tego typu mieszkania,

TBS-ów. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy przepisy

a już zupełnie, by to był podstawowy przedmiot ich dzia-

przejściowe ustawy nie zostały skonstruowane tak, by

łalności. Od 2009 do 2015 roku, czyli w trakcie zastoju we

poniekąd zobowiązać gminy do podjęcia tej decyzji,

wsparciu mieszkaniowym, upowszechniło się budowa-

a przez to otworzyć furtkę do prywatyzacji zasobu TBS-

nie mieszkań z «dojściem do własności». TBS-y wyszły

-owskiego. Wciąż bowiem pozostaje niejasne, czy gminy,

wtedy z tego typu ofertą, by zapełnić lukę w swojej

które nie zdecydują się wprowadzić możliwości prze-

działalności inwestycyjnej. Obecnie system został ure-

kształcenia starych umów najmu na takie z „dojściem

gulowany przepisami prawnymi, jednak moim zdaniem

do własności”, będą mogły korzystać z nowych, bardziej

gminne TBS-y powinny zachować ostrożność w takich

korzystnych instrumentów finansowania inwestycji

działaniach i traktować je jak uzupełnienie do budowy

wprowadzonych w ramach Pakietu mieszkaniowego.

Środowisko związane z TBS-ami w większości nie

klasycznych, TBS-owskich mieszkań na wynajem”.

Czy SIM to nadal TBS?

Mimo przeciwności losu towarzystwa budownictwa
społecznego przetrwały i stały się jednym z najciekawszym elementów polityki mieszkaniowej III RP. W latach

Czytając nową ustawę wprowadzającą Pakiet mieszka-

1996–2020 TBS-y zbudowały 74,7 tysiąca nowych miesz-

niowy, można odnieść wrażenie, że największa zmiana,

kań, czyli 2,2 procent wszystkich lokali oddanych do

jaka zaszła w zakresie systemu TBS-ów, dotyczy ter-

użytku w tym okresie. Choć te liczby mogą się wydawać

minologii. Nazwa Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

niezbyt imponujące, dzięki TBS-om zakosztowaliśmy

przywodzi na myśl mylne skojarzenia z kooperatywami

w Polsce namiastki zachodnioeuropejskiej polityki

mieszkaniowymi i większym stopniem oddolności

mieszkaniowej.

przedsięwzięcia, tymczasem charakter działalności

Korzystając z doświadczeń zagranicznych kole-

TBS-ów nie uległ znacznej modyfikacji, z wyjątkiem tak

gów, osoby zaangażowane w zainicjowanie programu

zwanego rozliczania partycypacji w kosztach budowy

i tworzenie TBS-ów realizowały i wciąż realizują
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7

lokalu. Od 1 stycznia 2022 roku najemca

prekursorski, nienastawiony na zysk model mieszkal-

mieszkania TBS-owskiego, który był

nictwa społecznego. Wiele z realizacji TBS-ów dzięki

POŻEGNANIE Z TBS-EM?

8

R. Krupa-Dąbrowska, Wykup mieszkań w TBS
i spółdzielniach możliwy od 11 października
2011, Rzeczpospolita, 10.10.2011, https://www.
rp.pl/artykul/729227-Wykup-mieszkan-w-TBS-i-spoldzielniach-mozliwy-od-11-pazdziernika-2011.html (dostęp: 28.02.2021).
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, Dz. U. z 2021 r. poz. 11.

WOJCIECH
WILCZYK

Ludzie
wyjdą
na ulice

Kraków, ul. Stanisławy Wysockiej
20.12.2020

Kraków, ul. Wielicka
31.07.2020

Ludzie wyjdą na ulice to tytuł wiersza Krzysztofa

Jaworskiego, który usłyszałem w 2015 roku, wyrecytowany przez autora na pewnym festiwalu literackim.
Tytuł i treść zarazem, ponieważ tekst składa się
z czterdziestu dwóch wersów o identycznym brzmieniu –
„ludzie wyjdą na ulice”. Utwór zainspirował mnie do
poszukiwań wizualnych, których tematem stała
się ostatecznie współczesna architektura mieszkaniowa
w Polsce. Budynki powstające tuż przed transformacją
ustrojową oraz dekadę, dwie po niej, tylko pozornie
uwolniły się od totalnego charakteru osiedli z wielkiej
płyty. Projekt nie jest skończony, ponieważ
nie znalazłem jeszcze ekwiwalentów do wszystkich
czterdziestu dwóch linijek tekstu. 		
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Kraków, al. Pokoju
27.07.2020
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WOJCIECH WILCZYK

Kraków, ul. Balicka
12.12.2020

55

LUDZIE WYJDĄ NA ULICE

Kraków, ul. Balicka
12.12.2020

56

WOJCIECH WILCZYK

Kraków, Osiedle Centrum E
20.12.2020

57

LUDZIE WYJDĄ NA ULICE

Kraków, ul. Mogilska
20.08.2020
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WOJCIECH WILCZYK

Tychy, ul. Romana Dmowskiego
3.08.2020
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LUDZIE WYJDĄ NA ULICE

AGATA
TWARDOCH
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→
Bezpieczeństwo na osiedlu
grodzonym w Krakowie
—
fot. Grzegorz Karkoszka

↓
Ogrodzenia i bezpieczeństwo
na osiedlu grodzonym, osiedle
Europejskie, Ruczaj, Kraków
—
fot. Jarek Matla

SYndrom
wyparcia

Dlaczego nie
umiemy poradzić
sobie z osiedlami
grodzonymi?

Najgorszym sposobem radzenia sobie z pro-

utowarowieniem w ogóle. Ogrodzenie i ochrona,

zamkniętych, manifestująca się w pogardliwych określe-

blemem jest udawanie, że problemu nie ma.

a wreszcie poczucie bezpieczeństwa są w niej wskazy-

niach „lemingi” i „słoiki” 7, bazuje na tym samym resen-

W psychologii taka postawa nazywa się wypar-

wane jako kolejny towar na sprzedaż (pisał o tym między

tymencie, na którym kiedyś opierała się ich elitarność.

ciem i może prowadzić do amnezji oraz licznych

innymi Zygmunt Bauman w Płynnym życiu: „eksperci

schorzeń psychosomatycznych. Objawem

od marketingu widzą w niepokoju niewyczerpywalne

dzonych osiedlach i wskazuje na odmienne fragmenty

wyparcia w miastach są osiedla grodzone.

źródło zysków”5), a ponieważ działają na niego rynkowe

problemu, nic więc dziwnego, że kolejne reakcje na

Każda z narracji zawiera inną części prawdy o gro-

mechanizmy popytu i podaży, jest poddawany zabie-

grodzenie osiedli także przystają tylko do wybranych

Temat grodzenia od końca lat 90. rozgrzewa polskie

gom marketingowym. Jeśli zatem podmiotom opłaca

wątków i narracji.

środowisko osób związanych z problematyką miejską.

się sprzedawać mieszkania na osiedlach grodzonych, to

To wtedy w naszym kraju pojawiły się takie osiedla.

w reklamach i przekazie publicznym będą wyolbrzymiać

Pierwsze osiedle grodzone powstało najprawdopodob-

zagrożenia zewnętrznego świata.

niej w Piasecznie jako enklawa domów jednorodzinnych.

Czwarta narracja zamienia ramę strachu na ramę

Próby prawnego rozwiązania
problemu
W wątku przestrzennym mieści się pomysł na wpro-

Odpowiedzialny za jej budowę deweloper Zbigniew

współpracy  6. Podkreśla się w niej intencjonalną stronę

wadzanie lokalnych uchwał krajobrazowych. Zgodnie

Niemczycki niewiele wcześniej wrócił z Ameryki; zza

grodzenia i osiągane dzięki grodzeniu możliwości

z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych

oceanu przywiózł nie tylko pomysł na grodzenie, ale

wytwarzania żywych sąsiedzkich społeczności, których

ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony

i domy – dosłownie – złożone z prefabrykowanych

członkowie działają dla wspólnego dobra, wspierają się

krajobrazu samorządy mogą wprowadzać lokalne

elementów1. Debata dotycząca osiedli grodzonych

i dążą do synergii. W tym miejscu narracja towarzysząca

przepisy krajobrazowe. W ich ramach, na mocy prawa

przeszła przez etapy zainteresowania, zdziwienia,

grodzonym osiedlom jest zbieżna z tą dotyczącą oddol-

lokalnego, pojawiają się decyzje o wolnych od reklam

zaniepokojenia, oburzenia i wreszcie, jak się wydaje,

nego budownictwa mieszkaniowego, czyli kooperatyw

pewnej rezygnacji. Nastąpił impas: środowisko

i cohousingu, a te mają przecież dobrą prasę – znacznie

profesjonalistów zgadza się co do szkodliwości zjawiska

lepszą niż osiedla za płotem. Z czwartej narracji wynika

zarówno z punktu widzenia przestrzeni, jak i funkcjono-

piąta, ona także dotyczy wspólnotowego charakteru

wania społeczeństwa, jednak ten konsensus nie prze-

osiedla grodzonego, niemniej wskazuje na wspólnotę

kłada się na rzeczywistość.

jako narzędzie opresji. Przyjmuje istnienie wewnętrz-

W dyskursie dotyczącym grodzonych osiedli domi-

nych społeczności, ale podkreśla ich wewnętrzną opre-

nują dwa wątki: przestrzenny i społeczny; kilka innych

syjną funkcję kontroli społecznej i zewnętrzną funkcję

mieści się w ich ramach. Wątek przestrzenny jest prost-

wykluczającą, opartą na poczuciu elitaryzmu i potrzebie

szy. Zamknięte osiedla to „otoczone murem lub płotem

dystynkcji.

jednostki mieszkalne, do których publiczny dostęp jest

Przy tej okazji pojawiają się pojęcie segregacji

ograniczony” ; w ramach tego wątku analizowane są

społecznej i kolejna narracja. Zjawisko rozwoju osiedli

stopnie i sposoby ograniczania dostępu oraz ich wpływ

grodzonych nazywane jest w niej gettoizacją. Słowo

na otaczającą przestrzeń. Mówi się o barierach komuni-

„getto”, mimo że użyte w znaczeniu à rebours, zacho-

kacyjnych3, o zaburzeniu ciągłości urbanistycznej, ale

wuje pejoratywne konotacje. Podkreśla istotność ogro-

także o monotonii i brzydocie ogrodzeń oraz o związa-

dzenia, jednak nie tylko w znaczeniu ochrony, lecz także

nych z nimi niewygodach.

przymusowego zamknięcia, oraz relatywizm krat – one

2

Wątek społeczny jest daleko bardziej wieloznaczny

zawsze mają przecież dwie strony. Ta narracja przedsta-

i złożony z wielu narracji. Pierwsza wiąże popularność

wia osiedla grodzone jako coś wstydliwego, niemodnego

grodzonych osiedli z naturalnymi procesami wyni-

i nienowoczesnego. Wynika nie tyle z ich szerokiej kry-

kającymi z transformacji ustrojowej i z przejściem od

tyki, ile z upowszechnienia zjawiska. Popularność osie-

niewydolnego ustroju uspołecznionego do wyidealizowa-

dli grodzonych sprawiła, że obecnie trudniej jest kupić

nej gospodarki wolnorynkowej. Zgodnie z nią powodem

nowe mieszkanie na osiedlu otwartym niż zamkniętym,

grodzenia są niskie zaufanie do instytucji publicznych

a osiedle zamknięte straciło jednocześnie nobilitujący

i liberalne przekonanie klasy średniej, że mieszkanie

i ekskluzywny charakter. Co więcej, z siermiężnymi

jest sprawą całkowicie prywatną4. W tej narracji osiedle

płotami w niczym nie przypomina najmodniejszych

grodzone staje się synonimem zaradności i nobilitacją.

obecnie miejsc do mieszkania: zróżnicowanych funk-

Najprostsze wytłumaczenie, często przyjmowane

cjonalnie kompleksów mieszkaniowo-usługowych,

intuicyjnie i bezkrytycznie, wskazuje na poczucie

najczęściej bazujących na historycznej tkance miejskiej.

zagrożenia jako główną podstawę decyzji o zamieszka-

Elektrownia Powiśle i Centrum Praskie Koneser w War-

niu za płotem. Zgodnie z tą narracją osiedla grodzone są

szawie elitarność i ekskluzywność manifestują w sposób

bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę bezpieczeństwa,

znacznie subtelniejszy i bardziej wysmakowany. Czynni-

jedną z najważniejszych ludzkich potrzeb. Ten punkt

kiem wykluczającym są tu z jednej strony zaporowa cena

widzenia szczególnie utrudnia walkę z grodzeniami.

mieszkań, a z drugiej ukryta ochrona i monitoring, które

Poszczególne narracje zazębiają się i nachodzą

pozwalają zachować pozory modnej obecnie przestrzeni

na siebie, i tym sposobem druga przechodzi w trze-

miejskiej, mimo że nie oferują nic z prawdziwej miejskiej

cią – związaną z komodyfikacją strachu i następnie

otwartości i różnorodności. W tej narracji krytyka osiedli
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Por.: P. Johnsson: Gated communities. Poland
holds the european record in housing for the
distrustful, Baltic Worlds 2012, no 3–4,
s. 26–32, http://balticworlds.com/poland-holds-the-european-record-in-housing-for-the-distrustful/ (dostęp: 10.02.2021).
S. Blandy et al., Gated Communities: A Systematic Review of the Research Experience,
Bristol: ESRC Centre for Neighbourhood Research, 2003. Cyt. za: D. Owczarek, Zamknięte
osiedla, czyli dylemat współczesnych polskich
miast. Badanie porównawcze mieszkańców
zamkniętych i otwartych osiedli w Warszawie,
„Przegląd Socjologiczny” 2011, nr 60 (2–3),
s. 365–291.
Por.: M. Smętkowski, Miasto deweloperów?,
[w:] B. Jałowiecki et al., Warszawa. Czyje jest
miasto?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, 2009, s. 8–88.
Por.: D. Leśniak-Rychlak, Jesteśmy wreszcie
we własnym domu, Kraków: Instytut Architektury, 2021.
Z. Bauman, Płynne życie, przeł. T. Kunz,
J. Pielichowski, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007, s. 143.
Por.: M. Szczepańska, Osiedla grodzone. Świadomościowe aspekty podziałów społeczno-przestrzennych i więź sąsiedzka, „Przestrzeń
Społeczna (Social Space)” 2012, t. 2, nr 1,
s. 102–125.
Por.: J. Gądecki, Gasnący urok lemingradu.
O osiedlach grodzonych w Polsce, „Autoportret” 2016, nr 3 (54).

Seestadt Aspern, Wiedeń.
Nowa dzielnica mieszkaniowa
zaplanowana z troską o równowagę społeczną, przestrzenną
i ekonomiczną, dzięki czemu
nikt nie czuje potrzeby, żeby od
innych oddzielać się płotem
—

fot. Agata Twardoch

8

9
→
Warszawa, Koneser Centrum
Praskie. Ogrodzenia często
stają się także uciążliwe dla
mieszkańców
—

fot. Agata Twardoch

10

11
↓
Seestadt Aspern, Wiedeń
—

fot. Agata Twardoch
12

parkach kulturowych, a także o zakazach grodzenia
przestrzeni miejskiej. Uchwały, które explicite zakazują

13

grodzenia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wprowadzono w 2018 roku Sosnowcu  8, Sopocie  9
i Gdańsku 10, a w 2020 roku w Krakowie11. W Nowym
Targu 12 i Cieszynie  13 uchwały zakazują jedynie ogrodzeń pełnych; w Katowicach nadal (marzec 2021) nie
przyjęto uchwały, mimo że prace nad nią rozpoczęły się

14

w 2015 roku, a w 2017 roku przepisy były wyłożone do
publicznych konsultacji. Również w Poznaniu trwają

15

konsultacje związane z zapisami uchwały, projekt niby
zakazuje grodzenia terenów zabudowy wielorodzinnej,

16

ale dopuszcza tak dużo wyjątków, że nawet jeżeli wejdzie
w życie, niewiele zmieni 14.
W styczniu 2020 roku radni w stolicy przyjęli warszawską uchwałę krajobrazową, ale w lutym 2020 roku
została w całości uchylona przez wojewodę mazowiec-

17

kiego. Miasto złożyło skargę na to rozstrzygnięcie,

Wzmacnianie bezpieczeństwa?

lecz w grudniu tego samego roku Wojewódzki Sąd

Istnieją także inne sposoby radzenia sobie z osiedlami

Administracyjny w Warszawie oddalił ją na posiedze-

grodzonymi, będące rozwiązaniem jedynie w ramach

niu niejawnym. Decyzjami sądowymi uchylone zostały

wybranego paradygmatu. Gdy osiedla za płotem

także uchwały krajobrazowe Łodzi i Opola, zaskarżona

postrzega się przez pryzmat drugiej narracji – związanej

została uchwała Gdańska.

z potrzebą bezpieczeństwa – jako antidotum proponuje

Wychodzi zatem na to, że od prawie sześciu lat

się architektoniczne koncepcje wzmacniające poczucie

istnieje narzędzie, które mogłoby zatrzymać grodze-

bezpieczeństwa. Większość z nich bazuje na klasycznej

nie osiedli, mimo to skorzystało z niego zaledwie kilka

teorii Oscara Newmana defensible space. Zawiera ona

gmin. Może to rozwiązanie ma niską skuteczność, bo

zasady urządzania przestrzeni osiedlowej w taki sposób,

dotyczy jedynie sfery przestrzennej, a całkowicie igno-

żeby zapobiegać zachowaniom niepożądanym – kra-

ruje wątek społeczny?

dzieżom, napaściom i aktom wandalizmu15.
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Uchwała nr 130/VI/2019 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
ustalenia zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane.
Uchwała nr XXXIX/521/2018 Rady Miasta
Sopotu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie
uchwalenia zasad i warunków sytuowania na
terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Uchwała nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta
Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane, na terenie Miasta Gdańska.
Uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia „Zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
Uchwała nr XVI/166/2019 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie
zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta
Nowy Targ.
Uchwała nr XIII/133/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie
Cieszyna obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe
oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane.
Odkryjmy Poznań. Projekt uchwały krajobrazowej, POZnań, https://www.poznan.pl/krajobrazowa/ (dostęp: 18.03.2021).
O. Newman, Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design, New York: Macmillan Publishing, 1969.
R. Głowacki, K. Łojek, A. Urban, Wpływ ukształtowania przestrzeni fizycznej na zapobieganie
przestępstwom i wykroczeniom, Szczytno:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008,
s. 58–62.
The International Crime Prevention
Through Environmental Design Association,
www.cpted.net (dostęp: 23.03.2021).
B. Lee Jr., America’s Cities Were Designed
to Oppress, Bloomberg CityLab, 3.06.2020,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-03/how-to-design-justice-into-america-s-cities (dostęp: 18.03.2021).

Newman zaleca czytelne strefowanie przestrzeni na
publiczną, półpubliczną i prywatną, zapewnienie
warunków do obserwacji wszystkich przestrzeni osiedla
i eliminację obiektów, które mogą posłużyć jako stopnie
drabiny, a tym samym umożliwić wspięcie się na wyższe
kondygnacje. W skrócie: proponowane przez niego
rozwiązania przestrzenne mają skutkować konkretnymi
zachowaniami użytkowników.
Na bazie teorii Newmana powstało wiele polecanych przez urbanistów i policjantów 16 programów,
między innymi Secured by Design – oficjalny program
brytyjskiej policji – oraz wywodzący się ze Stanów
Zjednoczonych program CPTED (Crime Prevention
Through Environmental Design), szeroko promowany
przez międzynarodową organizację pozarządową ICA
(International CPTED Association)17. ICA doprowadziła
do opublikowania w styczniu 2021 roku standardu ISO
poświęconego CPTED (ISO 22341:2021). Amerykańska
wersja skupia się wprawdzie na zagadnieniach przestrzennych, ale równolegle podkreśla znaczenie silnej
społeczności lokalnej. W drugiej generacji zasad CPTED
(pierwsza zawierała rozwiązania przestrzenne i techniczne, także dotyczące ograniczania dostępu) zapisano
na przykład, jak organizować straż sąsiedzką. Trudno
pozbyć się wrażenia, że zaproponowane lekarstwo
w pewnym momencie może stać się chorobą. Problem
zauważył między innymi
Bryan Lee Jr., czarny designer z Nowego Orleanu, który
zajmuje się problematyką miasta sprawiedliwego (just
city). Zdaniem Lee mechanizmy bezpieczeństwa oparte

na sąsiedzkiej kontroli i założeniu, że każdy człowiek
o aspołecznych zamiarach powinien czuć się niekomfortowo, mogą wywołać dyskomfort u każdego, kto wygląda
inaczej i nie wpisuje się w normatywne wzorce lub – co
szczególnie istotne w Stanach Zjednoczonych – ma inny
kolor skóry 18. Promowana przez CPTED strategia grozi
pogłębieniem podziałów na „nas” i „was” oraz spotęgowaniem zjawiska NIMBY (not-in-my-backyard), czyli
sprzeciwu mieszkańców wobec pewnych inwestycji (na
przykład schroniska dla osób w kryzysie bezdomności
czy poradni dla osób z uzależnieniami) w swoim najbliższym sąsiedztwie, choć ludzie ci nie zaprzeczają, że są
one potrzebne.
Do nadużyć może prowadzić także koncepcja
designu wpływającego na zachowanie użytkowników.
Są nim przecież kontrowersyjne hostile design, czyli
stosowane w przestrzeni publicznej elementy, które
mają zmieniać ludzkie zachowanie, na przykład uniemożliwiać bezdomnym leżenie na parkowych ławkach.
Trudno precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, kiedy
zastosowane elementy służą zachowaniu bezpieczeństwa, a kiedy podziałom i wykluczeniu.
Tego rozwiązania także nie można zatem uznać za
skuteczne. Skupianie się na jednej narracji nie prowadzi
do uzyskania rozwiązań w obrębie pozostałych, a co
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→
Gdzieś w Warszawie. W narracji
bazującej na strachu
najczęściej podkreśla się
troskę o dzieci.
—

fot. Agata Twardoch

gorsza prowokuje sytuacje, które zgodnie z kolejnymi

się na powierzchnię efektem syndromu wyparcia, który

narracjami mogą być uznane za problemowe. Podobnie

ukrywa to, co wywołuje przykre uczucia, na co podświa-

można oceniać skutki wymierzonej przeciw grodzeniu

domie nie chcemy patrzeć i co nie mieści się w naszej

osiedli krytyki bazującej w znacznej mierze na pogar-

wizji rzeczywistości?

dzie dla pragnących luksusu i dystynkcji mieszkańców

miejsca i ludzi, którzy nigdy nie wpiszą się w idealny

jednak nie przypisujmy jej nadmiernego znaczenia)

obraz miasta rodem z książek Jana Gehla, na niewy-

nową falą antagonizmów i niechętnego traktowania

godne prawdy, które nie mieszczą się w zbiorowej wizji

kolejnej grupy społecznej.

idealnego miasta. Wiele elementów razi nasze oczy

Diagnoza
↓
Warszawa, Elektrownia
Powiśle –nowy sposób grodzenia
bez płotów
—

fot. Agata Twardoch

Nie chcemy przecież patrzeć na wiele rzeczy: na

osiedli zamkniętych. Poskutkowała ona (poniekąd, bo

także w sferze mieszkaniowej.
Po pierwsze, problemu mieszkaniowego nie da się

Dla zrozumienia problemu osiedli grodzonych z całą

do końca rozwiązać. Nie da się urządzić miasta, w któ-

jego złożonością żadna narracja z osobna nie wystar-

rym nie będzie mieszkań substandardowych, za

czy. W medycynie, gdy zestaw objawów nie poddaje się

małych, przeludnionych, niedoświetlonych, brzydkich,

diagnozie ani leczeniu, poszukuje się wytłumaczenia

ani miasta, w którym każdy będzie miał dostęp

wykraczającego poza kwestie czysto fizyczne. Jako

do mieszkania, jakiego potrzebuje. Zasoby mieszka-

że problemy zdrowotne mogą być objawem choroby

niowe ulegają degradacji, zmieniają się wymagania,

nie tylko ciała, lecz także sfery psychicznej, szuka się

potrzeby i możliwości całego społeczeństwa oraz jedno-

odpowiedzi w życiu osobistym pacjenta, jego relacjach

stek, więc nawet w miastach, w których udało się

z bliskimi i wspomnieniach z dzieciństwa, a także

zlikwidować statystyczny deficyt mieszkań, trzeba

odkrywa niewygodne prawdy. Może na podobnej

prowadzić politykę mieszkaniową. Jeżeli przyjęlibyśmy

zasadzie problemy naszych miast wynikają z psycho-

do wiadomości, że kryzysowy stan mieszkalnictwa jest

logicznych problemów jednostek i społeczeństwa,

jego stanem właściwym, przestalibyśmy politykę miesz-

a osiedla grodzone są jedynie zasłoną, przebijającym

kaniową uznawać za działania interwencyje. Mieszkaniówka stałaby się infrastrukturą, nie zaś polityką
społeczną, przestałaby być postrzegana w kategoriach
jałmużny i powodu do wstydu. Nie trzeba by ukrywać
mieszkań socjalnych przy ulicy Dudziarskiej
w Warszawie ani w blaszanych kontenerach na obrzeżach wielu miast w Polsce.
Po drugie, nie da się rozwiązać problemu bez
domności ani pozbyć się z przestrzeni miejskiej osób
w kryzysie bezdomności. Część z tych osób nigdy
nie będzie potrafiła prowadzić życia, jakie ogół spo
łeczeństwa uznaje za normalne. Część nigdy nie
będzie tego chciała. Nie znaczy to, że należy zamknąć
noclegownie; wręcz przeciwnie – infrastrukturę dla
osób w kryzysie bezdomności należy uczynić
równoprawnym elementem miejskiego krajobrazu.
Noclegownie nie powinny znajdować się w najgorszych
lokalizacjach, a ławki w parkach – zniechęcać do położenia się na nich. Bez obaw, ludzie nie przerzucą
się na masowe spanie w parkach, ogół społeczeństwa
woli wygodne łóżka.
W Finlandii na szeroką skalę wprowadzono program
„najpierw mieszkanie”. W jego ramach wspomagane
mieszkanie może otrzymać każda osoba w kryzysie
bezdomności, niezależnie od tego, czy dostosuje się do
ustalonych odgórnie reguł. Hanna Gill-Piątek
na Kongresie Ruchów Miejskich w Katowicach w 2017
roku podkreślała, że koszty, które dla miasta generuje osoba w kryzysie bezdomności, już po mniej więcej
trzech latach przekraczają koszt budowy niewielkiego,
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podstawowego mieszkania. Może metoda fińska
pomogłaby nam znacząco ograniczyć problem

AGATA TWARDOCH

liczby i rodzaju potrzebnych mieszkań, wyznaczaniu
terenów pod ich budowę oraz planowaniu infrastruktury
technicznej i społecznej.
W praktyce potrzebujemy, żeby dla każdego obszaru
w granicach miasta, już na poziomie prawa miejscowego, ustalone zostały odsetki mieszkań z sektora
dostępnego. Potrzebujemy prowizji mieszkaniowych,
dzięki którym mieszkania socjalne będą powstawały
obok komercyjnych, z zewnątrz nie do odróżnienia,
zgodnie na przykład z przyjętymi w Anglii zasadami
pepper potting (rozpraszania mieszkań socjalnych wśród

mieszkań prywatnych) i tenure blindness (z zewnątrz
nie da się rozróżnić statusu mieszkania). Potrzebujemy
skoordynowania budowy nowych mieszkań z infrastrukturą nie tylko techniczną, ale i społeczną tam, gdzie to
konieczne, a jej koszty musimy przerzucić na deweloperów. Potrzebujemy zacząć traktować własność także jak
obowiązek, a nie tylko niczym nieograniczone prawo.
Potrzebujemy całościowej zmiany paradygmatu.
Jeśli ona nastąpi, może osiedla grodzone przestaną być
potrzebne. Gdyby jednak jakieś się pojawiły, włączymy
je w miejski krajobraz i zaakceptujemy. 		

bezdomności i przy okazji uratować kilka osób przed

oprzyrządowani. Chciałam wskazać, że jeśli miastu (ale

śmiercią na ulicy.

także nam – urbanistkom i urbanistom, mieszkankom

Po trzecie, gdy mówimy, że miasto to ludzie, nie

i mieszkańcom) zależy na rozwiązaniu problemu osiedli

możemy mieć na myśli jedynie heteronormatywnych

grodzonych, musi ono – kontynuując psychologiczną

rodzin z dwojgiem dzieci albo przedstawicieli klasy

paralelę – stanąć w prawdzie o sobie: pozbyć się swojego

średniej ze zinternalizowanymi normami społecznymi.

wyidealizowanego obrazu, a w zamian polubić się

Prawdziwe miasto to młodzi i starzy, biedni i bogaci,

takim, jakie jest, zaakceptować swoje elementy nieide-

mądrzy i głupi, ładni i brzydcy; przykładni obywatele

alne, a tylko wystarczająco dobre.

i obywatelki, ale także sprawiający problemy recydywiści, weganie, cykliści i jeżdżący SUV-ami z dieslem

Potrzebujemy

pożeracze golonek. Miasto to katolicy, buddyści

Potrzebujemy miasta inkluzywnego, które akceptuje

i wyznawcy latającego potwora spaghetti, melomani

swoje problemy i rozwiązuje je otwarcie zamiast się

i wielbiciele disco polo, zwolennicy i przeciwnicy abor-

ich wstydzić, ignorować je i wreszcie wypierać. Potrze-

cji, a nawet mieszkańcy osiedli grodzonych.

bujemy miasta, w którym każdy mieszkaniec i każda

Po czwarte, w mieście nigdy nie będzie całkiem

mieszkanka, niezależnie od statusu, płci, wieku, pocho-

bezpiecznie, więc zamiast chować dzieci za płotem

dzenia etnicznego i jakiejkolwiek innej cechy, po pierw-

nauczmy je minimalizować ryzyko.

sze, znajdą dla siebie miejsce (w ogólnym sensie), a po

Po piąte, nie wszędzie może być pięknie. Brzydota,

drugie, znajdą warunki, by zapewnić sobie godne miej-

brud i bylejakość mają takie samo, a nawet większe

sce do mieszkania. Obywatelom i obywatelkom należy

prawo do przestrzeni miasta jak czystość, piękno

się prawo do miasta i prawo do mieszkania. Mają prawo

i harmonia. Tak naprawdę czysto, pięknie i harmonijnie

sprawiedliwie korzystać z miasta i powszechnie brać

może być w odgórnie zarządzanym centrum handlo-

udział w zarządzaniu nim oraz obejmującej wszystkich

wym, lecz nie w żywym mieście.

dostępności mieszkań. O dostępności trzeba pamiętać

Nie zamierzam prowadzić psychoanalizy miasta.
Są autorzy, na przykład Andrzej Leder, lepiej do tego
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już na etapie zapewniania warunków podaży mieszkań,
czyli przy ustalaniu ram rozwoju miasta, szacowaniu

Warszawa, Elektrownia Powiśle
—

fot. Agata Twardoch

SPO
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Z socjologiem
Mikołajem
Lewickim,
autorem
książki
Społeczne życie hipoteki,
rozmawia
Dorota Leśniak-Rychlak

DOROTA LEŚNIAK-RYCHLAK: Zacznijmy od

neoliberalnej, lecz w Polsce mocniej doszedł do głosu

oraz indywidualną inwestycję we własność, czyli przede

opowieści transformacyjnej. Kiedy i w jaki

w przededniu jej wstąpienia do Unii Europejskiej, gdy

wszystkim kredyt hipoteczny. To jest opowieść o roli

sposób kredyt hipoteczny pojawił się w Polsce i innych

staliśmy się krajem wiarygodnym dla inwestycji. Hory-

państwa w rozwoju rynku mieszkaniowego.

krajach postkomunistycznych?

zont akcesji do Unii Europejskiej był ważny z trzech

DLR:

MIKOŁAJ LEWICKI: Pojawienie się kredytu

powodów. Po pierwsze, dla stabilności waluty i ceny

hipotecznego w Polsce jest zarówno symbolicz-

pieniądza. Po drugie, dla kwestii mieszkaniowej i jej

Brakuje ostatniego elementu układanki, czyli
prywatyzacji zasobu mieszkaniowego.

ML:

Nie do końca znamy skalę uwłaszczenia.

nym, jak i dosłownym znacznikiem transformacji całego

rozwiązania przez państwo. W tamtym czasie w Polsce

systemu mieszkaniowego. Można się pewnie spierać

ograniczono udział państwa w systemie mieszkaniowym

pokazały, ile mieszkań zostało ostatecznie sprywatyzo-

z ekonomistami i analitykami, lecz czuję się na siłach

– czyli także wydatki na politykę mieszkaniową – żeby

wanych, ani szacunków co do ich wartości.

obronić takie stwierdzenie w sferze symbolicznej.

ustabilizować wydatki publiczne, zmniejszyć deficyt

Do 1997 roku – wtedy pojawiła się ustawa o kredycie

i spełniać kryteria oczekiwane przez Unię Europejską.

hipotecznym – istniały pożyczki na mieszkanie, przy-

W podobny trend wpisały się Węgry. Po trzecie, wejście

znawane jednak w innym trybie, przede wszystkim

Polski do Unii Europejskiej było ważne dla inwestorów

spółdzielniom lub za pośrednictwem spółdzielni miesz-

nieruchomości. Nagle staliśmy się rynkiem, na którym

kaniowych, pożyczka była zaś włączona w czynsz za

można inwestować w nieruchomości mieszkaniowe.

lokal. Była to forma w zasadzie własnościowa,

Nieruchomości komercyjne zostały już wcześniej zgloba-

ale cały czas spółdzielcza.

lizowane i umiędzynarodowione; do dzisiaj ceny najmu

Aż nadszedł rok 1997 i została wprowadzona ustawa
o kredycie hipotecznym. Przez parę kolejnych lat kredyt

powierzchni biurowej liczone są w euro i dolarach.
Dla rynku mieszkaniowego rok 2004 był istotny, bo

hipoteczny nie był właściwie widoczny w życiu społe

słusznie oczekiwano, że pojawią się inwestorzy zagra-

czno-ekonomicznym. Pojawiał się z rzadka, w specyficz-

niczni. Napędziło to gwałtowny wzrost cen mieszkań,

nych formach, jak kredyt Alicja w PKO BP, który okazał

najbardziej dynamiczny w ostatnich trzydziestu latach.

się zresztą całkowitą porażką ze względu na inflację

Nawet dzisiejsze wzrosty nie mogą się z nim równać. Ci,

i stopy procentowe. W latach 2002–2003 roku zadebiu-

którzy wówczas sprzedawali mieszkania albo obracali

towała wersja kredytu walutowego denominowanego

mieszkaniami, mogli osiągać gigantyczne dochody.

i indeksowanego do waluty obcej. Nie była to jedyna

Pojawił się „kod pośpiechu”. Narracja dotyczyła tych,

forma kredytu, lecz okazała się kluczowa dla jego dalszej

którzy po raz pierwszy kupowali mieszkanie po to, żeby

historii.

w nim żyć: nie należy zwlekać z kupnem, bo mieszkania

W pierwszej dekadzie XXI wieku zmieniły się warunki

stale drożeją. Ważąc własny komfort i standard życia

Nie znalazłem wiarygodnych danych, które by

��

Wiemy jedno: transformacja miała ogromne
konsekwencje ekonomiczne.
Na rynku pojawiły się mieszkania prywatne, mogły być zbyte,
należały do kogoś. Właściciele mogli przyjmować różne
strategie: sprzedać mieszkanie, wymienić albo zachować.
W sensie społecznym prywatyzacja zasobu lokalowego
odegrała jeszcze większą rolę:
własność mieszkania stała się
normą.

makroekonomiczne: na poziomie finansów publicznych

związany z dochodami, które także jakoś tam mniej

udało się, zgodnie z polityką monetarną, zmniejszyć

lub bardziej przewidywalnie rosną, należało wziąć

deficyt państwa i jego zobowiązania, a jednocześnie zdła-

pod uwagę, że im bardziej będziemy odsuwali w czasie

wić popyt. Dzięki temu złotówka stała się stabilną walutą

kupno mieszkania, tym więcej za nie zapłacimy i relacja

domowych pokazują, że ta norma nie wzięła się znikąd.

z przewidywalnym oprocentowaniem. Doświadczyliśmy

między dochodami a kosztami kredytu może się tylko

Fantazjowaliśmy o tym, by mieszkać we własnym, pięk-

dużego kryzysu gospodarczego i wysokiego bezrobocia.

pogorszyć.

nym, przestronnym apartamencie w nowym budynku,

Po ustabilizowaniu się warunków makroekonomicznych

Wróćmy jeszcze do systemu mieszkaniowego.

Dane z GUS-owskich badań budżetów gospodarstw

a równolegle wynajem, nawet rynkowy, zaczął być koja-

sektor finansowy był skłonny stworzyć oferty kredytu

W 1997 roku oprócz kredytu hipotecznego wprowadzono

rzony z czymś przechodnim, związanym z określonym

hipotecznego. Opowieść o kredycie hipotecznym trzeba

kolejne rozwiązania, reformy sektora mieszkanio-

etapem w życiu albo z życiową porażką. Najemcami są

jeszcze nałożyć na zmiany w polskim systemie miesz-

wego, eksperymentowano z TBS-ami. Wydawało się,

albo ludzie młodzi, albo tacy, których sytuacja społe

kaniowym. W latach 90. i na początku XXI wieku nie

że równolegle będzie się rozwijał rynek najmu i stanie

czno-demograficzna i finansowa jest gorsza niż właści-

mieliśmy jasności, w którą stronę on pójdzie. Ścierały się

się konkurencyjny wobec własności. Miały to zapew-

cieli mieszkań.

z sobą koncepcje bliższe systemowi niemieckiemu, czyli

niać ulgi, różne rozwiązania podatkowe zachęcające do

zachęt do oszczędzania oraz zestawu różnych tytułów do

inwestycji w mieszkania na wynajem w celu zbudowania

w sektorze finansowym dotyczące złotego i stabilności

zamieszkania: oprócz własności funkcjonowały rynek

ich zasobu. Plan nie wypalił. Ulgi i wszelkie motywatory

makroekonomicznej, powiązana z nimi zmiana polityki

najmu, najem niekomercyjny, czyli dotowany, i mieszka-

dla prywatnych inwestorów zostały przycięte. Po roku

mieszkaniowej państwa oraz prywatyzacja – sprawiły,

nia socjalne. Ten system miał szanse sprawić, że odpo-

2000 dało się już zaobserwować rezultaty transformacji

że kredyt hipoteczny, choć prawnie i instytucjonalnie

wiedzielibyśmy na potrzebę mieszkaniową różnych grup.

(zakończy się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku),

pojawił się w 1997 roku, zaczął odgrywać istotną rolę

Koncepcja ta konkurowała jednak i ostatecznie przegrała

czyli malejące wydatki sektora publicznego na

dopiero od początku XXI wieku. W latach 2008–2009 był

z systemem mocno wówczas wspieranym przez USAID

mieszkaniówkę, radykalnie okrojone w 2009 roku

już głównym aktorem w hossie na rynku mieszkanio-

czy Bank Światowy. Agendy te zalecały utowarowienie

likwidacją Krajowego Funduszu Mieszkaniowego jako

wym Polsce, a potem w historii frankowiczów, emblema-

mieszkania.

instytucji, która była odpowiedzialna za politykę miesz-

tycznej dla tego, co się działo z kredytami hipotecznymi.

Kiedy pojawił się postulat utowarowienia 		

kaniową państwa. Udział mieszkaniówki w budżecie

Następnie został znaturalizowany; od drugiej dekady

mieszkania?

państwa drastycznie się zmniejszył, co przełożyło

XXI wieku wszedł w horyzont myślenia o przyszłości

Znacznie wcześniej niż w latach 90. Był

się na marginalizację rozwiązań konkurujących z czysto

przeważającej części usamodzielniających się młodych

powiązany z ogólnym trendem polityki

rynkowymi, stawiających na własność indywidualną

Polaków, czyli grupy, która zakładała rodziny i szukała

DLR:
ML:
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Podsumowując: trzy makroprocesy – zmiany

dla siebie kąta. Młodzi Polacy wiedzą, że kredyt hipo-

Takie zachowanie stoi w kontrze do przekonania, że

między innymi dlatego, że razem z ceremonią pojawia

teczny jest właściwie jedynym sposobem na własne

następuje ciągły i dynamiczny proces indywidualizacji,

się szansa na uzyskanie wkładu własnego do kredytu,

mieszkanie, o ile nie odziedziczyło się mieszkania ani na

czyli że każdy z nas chce jak najszybciej się usamodziel-

stworzenie w kręgu rodzinnym warunków, które będą

to nie czeka.

nić. Wygląda na to, że znaczenie więzów rodzinnych

wspierały staranie się o własność.

w polskim społeczeństwie będzie stale rosło. Mamy dwie

DLR:

W Polsce i Słowacji, inaczej niż w pozostałych dwóch

Jak byś wyjaśnił, czym jest zadłużenie gospo-

krajach wyszehradzkich, następuje międzypokoleniowy

Polski: jedna stara się zindywidualizować, usamodziel-

transfer mieszkań, dziedziczenie nabiera znaczenia jako

nić, pójść na własne; druga nie ma takiej możliwości,

globalnego kapitalizmu? Piszesz o tym w książce.

sposób na pozyskanie własnego lokum. Na Węgrzech

żyje nadzieją na dziedziczenie.

ML:

i w Czechach normą, a właściwie przymusem spo-

DLR:

łecznym jest kupno mieszkania. Polski rynek nie idzie

O znaczeniu więzów rodzinnych także wśród
osób, które decydują się na kredyt, sporo

darstw domowych w kontekście konfiguracji
Badania pokazują stały trend zadłużenia 		
gospodarstw domowych. Nie pojawił się wraz
z transformacją i neoliberalizmem; zaczął się wcześniej,

w stronę rynku aktywnych inwestorów, którzy obracają

piszesz w swojej książce. Poświęciłeś wiele miejsca

lecz jego naturę zrozumieliśmy dopiero teraz. Z port-

mieszkaniami jak na rynku anglosaskim. Zmierzamy ku

wsparciu rodziny w zgromadzeniu wkładu własnego,

feli banków wynika, że wartość kredytu gospodarstw

polaryzacji: niektórzy rzeczywiście wejdą w ten biznes,

opiece nad dziećmi czy pomocy finansowej przy zakupie

indywidualnych rośnie proporcjonalnie do kredytów

ale równocześnie będzie rosła grupa oczekujących,

mebli. Chcę dopytać o tytuł Twojej książki Społeczne

udzielanych przedsiębiorcom. W globalnym trendzie

aż zwolni się jakieś mieszkanie w zasobie rodzinnym,

życie hipoteki, czyli o to, w jakim stopniu doświadczenie

zadłużenie gospodarstw domowych zaczyna wpływać

podobnie jak we Włoszech. Ten sposób uzyskiwania

kredytu hipotecznego jest doświadczeniem społecznym.

na konfigurację sektora finansowego. Banki powoli prze-

lokum stał się w Polsce już stosunkowo powszechny.

Jak wpływa na społeczeństwo? Jakiej grupy Polaków

stają być zasobem i graczem rozwijającym sektor pro-

W populacji gospodarstw domowych 10–15 procent ich

dotyczy?

dukcji, a ich klientami są indywidualne gospodarstwa

przedstawicieli z młodszych kohort wiekowych mówi

ML:

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że odsetek kre-

domowe, które nie tyle oszczędzają, ile się zadłużają.

o tak zwanym wolnym użytku. Nie płacą formalnie

dytobiorców nie jest wysoki i gdyby trzymać

Trzeba pamiętać, że zadłużenie gospodarstw domowych

za używane mieszkanie, czytaj: mają je dzięki rela-

się odsetków, trudno byłoby uznać kredyt hipoteczny

jest wkomponowane w układy instytucjonalne. Na przy-

cjom rodzinnym. Kolejne kilkanaście procent liczy, że

za istotny dla całego systemu produkcji i dystrybucji

kład zadłużenie całego społeczeństwa holenderskiego

odziedziczy mieszkanie. Proces urynkowienia sektora

mieszkań. W 2018 roku 11,7 procent gospodarstw domo-

wyższe niż PKB kraju nie oznacza, że zadłużone i biedne

mieszkaniowego wcale nie musi się skończyć rozkwitem

wych deklarowało w reprezentatywnych badaniach

społeczeństwo musi na potęgę pożyczać. Trzeba zwrócić

społeczeństwa spekulantów. Może równie dobrze opie-

Eurostatu, że ma kredyt hipoteczny. Daleko nam więc

uwagę, że gospodarstwa domowe się zadłużają, bo są

rać się na przekazywaniu własności w rodzinie.

do Hiszpanii, gdzie co drugie gospodarstwo domowe

zachęcane do inwestowania na rynku. Fenomen ten

W PRL panowało przekonanie, że mieszka-

spłaca taki kredyt. Trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy:

charakteryzuje ostatnie dwadzieścia lat i Polska czy

nie się należy (choć długo na nie czekano). Jak

coraz większą liczbę kredytobiorców i brak alternatyw-

kraje Europy Środkowo-Wschodniej mocno się w niego

to się stało, że przestaliśmy je uważać za prawo, a zaczę-

nych form tytułu do mieszkania, z najmem włącznie.

wpisują, a transformacja ustrojowa w regionie zbiegła się

liśmy postrzegać jako towar, a w następstwie – jako

O konieczności istnienia rynku najmu poniewczasie

z dynamiką tego procesu. Najbardziej emblematycznymi

instrument finansowy?

zorientował się późny rząd Platformy Obywatelskiej. Po

przykładami owej tendencji są historie Irlandii i Hiszpa-

Pozwolę sobie tutaj na ćwiczenie intelektualne,

kryzysie finansowym było już jasne, że same kredyty

nii, czyli krajów, które zmodernizowały się dzięki akcesji

bo ten proces dopiero będę badał. Mam

hipoteczne nie rozwiążą kwestii mieszkaniowej, lecz

do UE i globalizacji. Jednocześnie mocno się sfinan-

wrażenie, że mieszkanie jako towar jest obecnie w dys-

minęła druga dekada XXI wieku i nie wypaliły żadne

sjalizowały, a ich rozwój w dużym stopniu wynikał ze

kursie zalegitymizowane. Młodsze pokolenie wie, że

programy, które dałyby mocny impuls rynkowi najmu.

związków sektora finansowego z sektorem mieszkanio-

rodzice dostali mieszkania za darmo albo wykupili za

Brak alternatyw sprawia, że rynek kredytów cały czas

wym. Mieszkania w tych krajach stały się high-quality

małe pieniądze, czyli mieli dużo łatwiej. Teraz miesz-

dynamicznie rośnie.

collateral, czyli zastawem o wysokiej wartości. Inwesty-

DLR:

ML:

kanie można kupić lub odziedziczyć. Z kupnem wiąże
się narastające wyzwanie, skoro rzeczywista relacja
między zarobkami a ceną mieszkania przedstawia się
coraz bardziej niekorzystnie dla nabywców. W subiektywnym przeżywaniu to znaczy, że skoro nie stać
mnie na mieszkanie, po prostu muszę uznać, że będę
czekać, aż coś się zwolni w zasobie rodzinnym. Takie
mieszkanie nie będzie towarem; będzie dziedzictwem
czy dziedziczonym majątkiem. Powyższe okoliczności
kierują nas ku porządkowi społecznemu opartemu na
zasadzie patrymonialnej. Pierwszorzędnego znaczenia

��

Kolejna rzecz to poziom normatywny: własność mieszkania świadczy o statusie społecznym; o tym, że mamy
przewidywalną trajektorię życiową, już nie jednostki, lecz rodziny.
Kredyty na mieszkania w Polsce biorą przede wszystkim pary,
więc obciążone kredytem osoby wysyłają do społeczeństwa
sygnał, na jakim etapie życia są i jakie mają plany na przyszłość.
W tym sensie kredyt hipoteczny promieniuje znacznie szerzej.

nabiera decyzja głowy rodziny o tym, kto i co dziedziczy.
Badacze Europy Środkowo-Wschodniej, którzy zajmują

Badania Marty Olcoń-Kubickiej i Mateusza Halawy,

się sektorem mieszkaniowym, też piszą, że już widzimy

systematyczne, ale jeszcze nie na całej populacji, poka-

potrzeby mieszkaniowe Hiszpanów i Irlandczyków,

tendencję do wykształcenia się systemu niejako patry-

zują, że pojawia się normatywizacja związana nie tylko

zabezpieczały kapitały potrzebne do generowania

monialnego. W związku z tym więzy rodzinne na pewno

z tymi, którzy kredyt hipoteczny biorą. Zwyczaj dawania

kapitału na rynkach finansowych. Są potrzebne, żeby

będą szersze, ludzie będą próbowali sprawować nad

małżonkom na ślubie w kopercie pieniędzy na wkład

dynamicznie rozwijać instrumenty rynku finanso-

nimi kontrolę.

własny jest pewną normą społeczną. Ślub bierze się

wego, które z mieszkalnictwem i pożyczaniem na cele
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cje mieszkaniowe, poza tym, że miały zaspokajać

mieszkaniowe nie mają już nic wspólnego. Sprawiają, że

na Wall Street czy w Madrycie, który zamierzał speku-

zmienia się logika relacji między podażą a popytem.

lować. Z połączenia tych dwóch elementów powstała

przelano ją do Europy Środkowo-Wschodniej.
Poszukiwanie nowych źródeł zysku dało główny

wybuchowa mieszanka, a raczej narkotyk, i teraz trudno

impuls do zwiększenia akcji kredytów hipotecznych

rozwija, zazwyczaj bierzemy pod uwagę przede wszyst-

się z tego wycofać.

w tym regionie. Mówimy o latach 2004–2008, ale ona

kim potrzeby mieszkaniowe. Ludzie muszą jakoś je

DLR:

Zastanawiając się, dlaczego kredyt hipoteczny się

zaspokoić, więc kupują mieszkania na rynku. Bolejemy
nad tym, że nie mają innego wyjścia. Sytuacja w Hiszpa-

ML:

nii i Irlandii była o tyle inna, że dysponowano rozwinię-

Spowodowała kryzys z 2008 roku, a jednocze -

trwała i później, tylko z różną dynamiką. Banki czę-

śnie ten system trwa…

ściowo wycofały się z kredytów ze względu na kryzys

Nie wydarzyło sie w nim nic wielkiego.

i jego skutki. Na przykład na Węgrzech kryzys finansowy

Możemy się spodziewać, że skoro Polska, kraj

miał dużo większe reperkusje, przerodził się w kryzys

tym i sprywatyzowanym zasobem mieszkaniowym. Do

w Europie Środkowo-Wschodniej, już się zglobalizował,

społeczny, i to zarówno ze względu na efekty załamania

zwykłych ludzi przychodzili agenci, brokerzy finansowi,

to też będzie w ten proces włączany. Sytuacja Polski

gospodarczego, krachu sektora finansowego, załama-

i wciskali im kredyty. Prezentowali je jako wyjątkową

nieco różni się od tej we wspomnianych krajach Europy

nia inwestycji, jak i w aspekcie kredytów hipotecznych

okazję, tani pieniądz, świetną lokatę i sposób na zaro-

Zachodniej: nie mamy tu nadwyżek kapitału, czyli

walutowych. Węgry, a także Chorwacja poniosły bardziej

bek. Robili to, ponieważ banki potrzebowały zabezpie-

agenci nie szukają kredytobiorców do generowania

dotkliwe koszty społeczne kredytu niż Polska.

czeń tych form kapitału.

większego kapitału. W Polsce banki udzielają kredytów

DLR:

��

Czyli generowano jakiegoś rodzaju fikcję…

hipotecznych, bo zarabiają na stopie zwrotu i stopie

ML:
Chodziło o to, żeby znaleźć kredytobiorców, którzy
		
zabezpieczaliby ważniejsze i bardziej zyskowne
instrumenty finansowe. Dlatego nikt specjalnie się nie zastanawiał nad warunkami kredytów hipotecznych, nie analizował, czy
są bezpieczne, czy zaspokajają faktyczne potrzeby, czy budowa
mieszkań jest sensowna. W pewnym momencie to wszystko przestało mieć jakiekolwiek znaczenie.

Po 2008 roku szybko się okazało, że kredyty hipoteczne, zwłaszcza denominowane oraz indeksowane
do waluty obcej, zwane walutowymi, są po prostu
niebezpiecznym narzędziem. Z ich powodu przybywa
tych, którzy już zbankrutowali albo mogą wkrótce
zbankrutować. W związku z tym wzrosła presja, żeby coś
z tymi kredytami zrobić, inaczej je nazwać, nie wspominając o regulacjach instytucjonalno-finansowych.
Na Węgrzech i w Chorwacji dokonała się transformacja
znaczenia kredytu hipotecznego. Orbán nazwał sektor
bankowy obcym kapitałem i zapowiedział rewanż za
doprowadzenie tylu Węgrów na skraj bankructwa albo
do bankructwa i straty mieszkania. Zaangażował państwo i sektor publiczny w rozwiązanie problemu, lecz

Cały fenomen miast-duchów w Hiszpanii i pustych

procentowej kredytu. Rynek nieruchomości nie jest

część kosztów rozwiązania kwestii frankowej przerzucił

kwartałów w dużych miastach w Irlandii wynika właśnie

wystarczająco płynny. Brakuje nieruchomości, które

na globalne sieci bankowe. W Chorwacji z kolei silny

z tamtego owczego pędu. W budowlance nie chodziło

szybko przechodzą z ręki do ręki, więc rynek nie jest

ruch konsumencki doprowadził do momentu zwrotnego

o to, żeby dostarczyć sprzedawalne i atrakcyjne miesz-

dość atrakcyjny dla tego typu operacji, jakich dokony-

w postępowaniach sądowych.

kania. Budowano, bo to był zastaw pod poważniejszy

wano w Hiszpanii.

kapitał.

DLR:
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niądza”? Pisałeś o niej. Wyjaśnijmy może, czym

Dlaczego mieszkanie jest dobrym zastawem dla

ona jest.

banku?
ML:

Czy to znaczy, że u nas nie działa „ściana pie-

Banki zakładają, że wartość mieszkania zawsze

ML:

W Polsce „ściana pieniądza” nie działa w taki
sam sposób jak we wspomnianych krajach

będzie rosła. Mieszkanie ma aspekt materialny,
czyli jest nieusuwalne. Będzie mieć lokatorów. Trzeba

Zachodu. Podstawowym problemem globalnego sektora

też pamiętać, że wbrew pozorom rynek finansowy działa

finansowego są nadwyżki kapitału, czyli ma on dużo

według stereotypów, wyobrażeń i fantazji. Inwestorzy

pieniędzy wygenerowanych przez kolejne operacje

kierują się nie tylko liczbami, ale także przekonaniami

finansowe i szuka nowych źródeł zysku. Te źródła siłą

oraz intuicją. Stąd biorą się manie spekulacyjne. Przez

rzeczy są coraz bardziej ryzykowne, bo ile jest opcji,

długi czas obowiązywała prosta zasada systemu poli-

żeby w przewidywalny sposób inwestować z dobrą stopą

tyczno-ekonomicznego: oddzielmy zwykłych ludzi,

zysku? A stopy zysku trzeba utrzymywać. W związku

z ich zwykłymi potrzebami i dążeniem do ich reali-

z tym ryzykowne inwestycje zabezpiecza się produktami

zacji, od sektora finansowego, w którym inwestorzy

finansowymi, które wydają się pewniejsze, takimi jak

zarabiają ciężkie pieniądze. Są do tego przygotowani,

obietnica przyszłych, stałych zysków ze spłaty kredytów

znają ryzyko, więc się zabezpieczają. Dopiero w latach

hipotecznych. Jednocześnie szuka się coraz bardziej

80. w Stanach Zjednoczonych, a w Europie w procesie

ryzykownych inwestycji. Dla bankiera inwestycyjnego

integracji rynków, przede wszystkim finansowych,

„ściana pieniędzy” oznacza, że wprawdzie może on

pomyślano, że warto by je z sobą powiązać, bo dzięki

posiadać w swoim portfelu bezpieczne inwestycje, lecz

temu można tworzyć instrumenty angażujące kredyty

one nie zrealizują jego podstawowego celu, czyli zwięk-

hipoteczne indywidualnych ludzi – konkretnego Hisz-

szenia stopy zysku albo przynajmniej utrzymania jej na

pana, który chciał kupić mieszkanie, by się do niego

dotychczasowym poziomie. Nadwyżkę pieniądza trzeba

wprowadzić, albo chciał zainwestować – z inwestorem

jakoś zagospodarować. W czasie kryzysu finansowego
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W Polsce nie mieliśmy do
czynienia z transformacją
znaczenia kredytu hipotecznego. Nadal jest zalegitymizowany społecznie, czyli uważany
za główny, wręcz jedyny sposób na dojście do własności.
Owszem, znamy historię frankowiczów, ale w gruncie rzeczy
ona nie powala społecznym
dramatyzmem. Raczej pokazuje ryzyka. Mówi: „wchodzisz
na niebezpieczny grunt”, a nie:
„ktoś nas skrzywdził”.

wszystkich architektów i urbanistów. Suburbanizacja nie

zostaniemy przy pokoju z kuchnią. Ludziom rzadko

publicznej, na razie nieskutecznie. Twierdzę, że doszło

polega na zakupie dużych połaci terenów przez dużych

udaje się zauważyć, że ich wybory są wpisane w pewną

do jurydyzacji tego problemu, czyli roszczenia zostały

inwestorów, którzy decydują, że zbudują wielkoskalowe

logikę, która zaprowadziła ich do tego, że na przykład

przeniesione ze sfery politycznej – w której mówimy:

osiedle pod miastem i ono będzie logiczną, sensowną

nie myślą o wynajmie długoterminowym jako sensow-

„banki postępowały nieuczciwie” (kategorie sprawiedli-

strukturą miejską czy podmiejską, o znacznym stopniu

nej opcji na dłuższy czas. Ważny jest w tym kontekście

wości i niesprawiedliwości widać w dyskursie Orbána)

zagęszczenia, lecz w miarę komfortową. Wymagania

wymiar aspiracji. Rynek najmu oferuje niski poziom

– do sfery sądów i prawników, case by case. Orbán

odnośnie do komfortu rosną: ludzie chcą mieć mieszka-

bezpieczeństwa i komfortu życia. Dominuje wynajem:

wykorzystał temat politycznie, ale też upolitycznił cały

nia, siłownię, przestrzeń dla siebie. Duzi deweloperzy

drogi, głównie przez ograniczoną podaż, więc nieatrak-

problem, teoretycznie finansowy, gospodarczy; powie-

biorą to pod uwagę na etapie planowania, jednak na

cyjny jako alternatywa dla własności, a jego warunki

dział, że to jest niesprawiedliwe i trzeba zmienić relacje

przedmieściach, czyli terenach o największej dynamice,

w większym stopniu określa wynajmujący. Przy bra-

z bankami. Społeczeństwo w Polsce nie zastanawia się:

dominują płotki. Działają w krótkim horyzoncie czasu;

kach na poziomie rynkowym pozostaje tylko własność,

coś tu się stało, mamy dużą grupę społeczną frankowi-

chodzi im o to, żeby zbudować i sprzedać dziś. Nie

a najem jest stanem przejściowym. Czyli kelner podaje

czów, więc nie możemy całej odpowiedzialności zrzucić

muszą kreować marki. Terenów podmiejskich jest na

ci menu, jesteś głodny, ale do wyboru masz wyłącznie

na tych ludzi. Podobnie spłynęła po nas reprywatyzacja.

tyle dużo, że jeśli inwestycja nie wypali w jednej części

sałatkę. Owszem, skomponowaną z różnych składników,

Jakie są społeczne i przestrzenne konsekwen-

miasta, można się przenieść do drugiej. Implikacje są

jednak nie możesz zamówić żadnego innego dania.

cje kredytu? W jaki sposób w jego wyniku 		

proste: niezbyt wysoki standard mieszkaniowy, raczej

Frankowicze cały czas próbują wybrzmieć w sferze

DLR:

wytwarzana jest przestrzeń?
ML:

Dotychczas nasze szanse na karierę, a co za tym idzie

nieduże oczekiwania co do wkomponowania inwestycji

na status społeczny i ekonomiczny, naszą pozycję spo-

Naukowcy zajmujący się urbanizacją są coraz

w otoczenie, przerzucanie kosztów na przyszłego loka-

łeczną, wynagrodzenie, określał wykonywany zawód.

bardziej zgodni, że bez kredytu hipotecznego

tora, bo chodzi o krótkotrwały zysk. Wina leży po stronie

nie doświadczylibyśmy równie dynamicznej suburbani-

deweloperów, ale też władz samorządowych. Zachęcały

zacji jak w ostatnich dwóch dekadach. Im szybciej rosną

do osiedlania się w podmiejskich gminach, bo zależało

ceny i popyt na rynku mieszkaniowym, tym większe ten-

im na większych dochodach z podatków, i niespecjalnie

dencje do suburbanizacji. Mieszkania drożeją, zwłaszcza

przejmowały się kompozycją urbanistyczną.

w centrach miast, kredyt także, więc osiedlamy się dalej

Ten proces będzie się utrzymywał. Wzrost oczekiwań

od centrum, w gorszych lokalizacjach. To w miarę oczy-

mieszkańców sprawia, że rynek może nieco się ucywili-

wista prawidłowość. Mówię o dużych miastach. Trochę

zuje, czyli powstaną inwestycje o wyższym standardzie,

inaczej sytuacja wygląda w mniejszych ośrodkach,

ale nie jest to oczywiste. Inwestorzy nie myślą w kate-

gdzie i rynek jest mniejszy, ceny nie tak wyśrubowane

goriach stworzenia tkanki miejskiej, czego najlepiej

i mamy więcej przestrzeni. To prosta pochodna wartości

dowodzą osławione grodzenia. Myślę, że deweloper chce

gruntów i możliwości inwestycyjnych indywidualnych

nimi wyraźnie pokazać mieszkańcom, dokąd sięga jego

kredytobiorców. Niewielu ludzi stać na mieszkanie

władza. Generuje to konfliktogenną kompozycję urbani-

w centrum, więc powstają tam coraz bardziej luksusowe

styczną. Siłą rzeczy w tym chaosie powstają przestrzenie

inwestycje, które często są przedmiotem spekulacji,

funkcjonalnie rozbieżne i mieszkańcy muszą sobie jakoś

czyli po prostu handlu nieruchomościami.

w nich radzić.

Zacznijmy się przyzwyczajać do widoku pusto-

DLR:

stanów, i to właśnie w centrum miast częściej niż na

Ostatecznie na swój sposób się samoorganizują. Badałeś te procesy z Joanną Kusiak
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Uważam, że rośnie nam
drugi porządek, w którym mieszkanie staje się równie
ważnym zasobem co profesja.
W związku z tym kredyt hipoteczny jest podstawową dźwig
nią, żeby ewentualnie wspiąć
się wyżej, a zatem funkcjonowanie rynku kredytu hipotecznego
ma ogromne znaczenie.
W socjologii uważało się, że wykonywany zawód jest
pochodną tego, jak rozwija się rynek. Dzisiaj można

peryferiach. Ofiarą padną mieszkania kupowane pod

w kontekście rozwoju Białołęki. Teraz chcę zapytać

powiedzieć, że kredyt sytuuje cię w porządku klasowym.

inwestycje, na wynajem długo- albo krótkotrwały.

o społeczną funkcję kredytu, jego udział w tworzeniu

Jeśli kupisz tanio dobre mieszkanie, w dobrej lokalizacji,

W Warszawie ponad połowa mieszkań kupowana jest za

rozwarstwienia społecznego i dystynkcji. W książce

a przy tym dostaniesz atrakcyjne warunki kredytowe,

gotówkę, i to przy rosnących cenach. Nie są to więc pie-

przywołujesz sformułowanie Pierre’a Bourdieu doty-

jesteś wygranym na rynku. Z badań wiemy, że miesz-

niądze wyciągnięte ze skarpety. Nabywcy wyjęli pienią-

czące „wyboru konieczności”. Mainstreamowe media

kania na suburbiach kupują przeważnie ci, których nie

dze z wcześniejszej inwestycji w mieszkanie i przełożyli

serwują nam piękne historie o wybieraniu mieszkania,

było stać na centrum, w dodatku mieli niewielką zdol-

w nową. Takie manewry już nawet doczekały się nazwy:

a potem jego urządzaniu, stosownie do naszego statusu

ność kredytową, więc musieli więcej zapłacić za kredyt.

flipping. Drobni przedsiębiorcy spekulują na rynku

czy aspiracji. Dopiero twarde dane czy właśnie kredyt

Ludzie ci są więc potencjalnie najbardziej wystawieni na

mieszkaniowym w krótkim horyzoncie czasowym, i to

pokazują, do jakiego stopnia sytuację mieszkaniową

ewentualne zawirowania wynikające ze zmiany statusu

między innymi oni napędzają ceny. Wypierają tych,

determinuje zdolność kredytowa albo jej brak.

ich nieruchomości (może stracić na wartości), a przy

którzy chcą kupić mieszkanie, by w nim zamieszkać

ML:

„Wybór konieczności” miał opisywać podsta-

niestabilnych źródłach dochodów mogą mieć problemy

wowe doświadczenie klasy niższej. Oczywiście

ze spłatą kredytu.

i założyć rodzinę. Pozostają im mieszkania w niższym
standardzie i poza centrum. Następuje ekstensywny

Pierre Bourdieu stworzył oksymoron. Choć przeżywamy

rozwój miast.

coś jako opcję, faktycznie jesteśmy pozbawieni możli-

DLR:

Do tego dochodzi rola państwa w kreowaniu
polityki mieszkaniowej. W okresie posttransfor-

wości wyboru. Teoretycznie możemy kupić mieszkanie

macyjnym poprzez tak zwane programy mieszkaniowe

niejednorodna, gorzej wyceniana i bardziej ryzykowna

albo nie. Możemy to zrobić z kimś albo w pojedynkę.

państwo wspierało działalność deweloperów i banków.

z punktu widzenia deweloperów przestrzeń. Zaczynają

Możemy kupić lokum tańsze albo mniejsze. To my decy-

ML:

Wraz z dynamiczną suburbanizacją pojawia się
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w niej dominować indywidualni, mali

dujemy, czy dodamy sobie jeszcze pokój dla dziecka,

deweloperzy. To ważny sygnał dla

choć będzie nas to więcej kosztowało, czy bezpiecznie

ROZMOWA Z MIKOŁAJEM LEWICKIM

Ta logika uderza prostotą. W 2009 roku
kończy się boom na rynku mieszkanio-

wym, bo maleje dostępność kredytów hipotecznych

denominowanych w walutach obcych, a potem nastę-

system, mówiąc kolokwialnie, to jednak zło. W centrach

z osobna. Nie widzimy na poziomie dyskursu związku

puje ich radykalnie ograniczenie. W tym czasie rozkręca

miast powstają puste skorupy mieszkaniowe pod pozo-

między protestami młodych przedsiębiorców a Straj-

się rządowy program „Rodzina na swoim”, czyli de facto

rem budowy faktycznych mieszkań, tymczasem ludzie

kiem Kobiet. Tymczasem w doświadczeniu jednostek

dopłaty do kredytu, wsparcie indywidualnych inwestycji

są wypychani w niesprzyjające środowisko. Betonoza,

wszystkie one wkomponowują się w szanse życiowe,

we własność mieszkania. Podobny program, „Mieszka-

patodeweloperka. Moim zdaniem osiedla ostatniej

obok kredytu hipotecznego i kwestii mieszkaniowej.

nie dla młodych”, trwał pomimo zmiany opcji politycz-

dekady są jeszcze bardziej zoptymalizowane w katego-

Mnogość ruchów, w które angażują sią młodzi, postrze-

nych u władzy. Jedni będą mówili, że mamy konsensus

riach zysku niż wcześniej, deweloper myśli już wyłącz-

gałbym jako element pewnego procesu społecznego,

w kwestii mieszkaniowej, czyli jest coraz bardziej

nie excelem. Czy można jakoś rozszczelnić system

choć nie wierzę, że państwo albo politycy zaczną

urynkowiona, inni będą narzekali: ogarnęła nas niemoc.

neoliberalny, wejść na alternatywne ścieżki?

zmieniać system, by uczynić go racjonalnym. PiS-owi

Państwo nie potrafi rozwiązać problemu, choć wiemy,

ML:

że własnością prywatną nie da się zrealizować potrzeb

Chcę wyraźnie zastrzec, że nie demonizuję

nie udało się odpalić programu mieszkaniowego jako

kredytu hipotecznego jako pewnego rozwią-

programu najmu. To pokazuje, że nawet jeśli ktoś przy-

zania, które dostarcza ludziom mieszkań na własność.

chodzi z sensownymi programami i wykonuje pierwsze

Chodzi o to, żeby miał swoje miejsce w systemie instytu-

ruchy: ustawy, powoływanie kolejnych instytucji, w któ-

tekście demograficznym. Populacja gwałtownie się

cjonalnym, nie był bezalternatywny.

rymś momencie kończy mu się para.

kurczyła jeszcze przed pandemią. Kiedy polska demo-

DLR:

mieszkaniowych Polaków.
Ostatnio myślałem o kwestii mieszkaniowej w kon-

grafia była na plusie? Zaraz po boomie na rynku miesz-

Czy działanie rynków finansowych i trakto-

DLR:

wanie mieszkań jak zasobu do produkcji instru-

kaniowym, czyli w latach 80. ubiegłego wieku. PRL pod

mentów finansowych nie jest równie problematyczne?

koniec lat 70. produkował dwieście dwadzieścia tysięcy

ML:

Czy w dyskursie publicznym może na nowo 		
pojawić się hasło i przekonanie, że mieszkanie

jest prawem, a nie towarem? Czy widzisz szansę na prze-

Choć głośno mówi się o patologiach tego

bicie się takiej dyskusji i wartości do mainstreamowych

mieszkań rocznie. Pamiętamy, że były to lokale substan-

powiązania, jednocześnie zarówno interesy,

mediów?

dardowe (Alternatywy 4 śmieszą do dziś), ale też bardziej

jak i wspomniane ideologie, przy relatywnej słabości

dostępne. Zaraz potem nastąpił boom demograficzny.

państw narodowych sprawiają, że krytyka nie prowadzi

Sprawił, że weszliśmy w transformację z zasobem osób

do zmiany.

wkraczających na rynek pracy. Obecnie w badaniach
młodych Polaków znajdziemy deklaracje o przywiązaniu
do wartości rodzinnych, i czytałbym je nie tylko w kontekście fantazji o tym, żeby stworzyć świetną rodzinę,
lecz również w kontekście zasobów, które rodzina przynosi. Badani mówią też, że najbardziej potrzebne są im
mieszkania. Widzimy już, na czym polega dramatyzm
tego problemu.

��

ML:

Znaczenie mainstreamu maleje. Pojawiają się
młodzi dziennikarze i tworzą przestrzeń

na innego typu języki, artykulacje. Myślę, że między

Joe Biden i Barack Obama niby mówią, że sektor finansowy jest straszny i że chcą coś z tym zrobić, ale nic się nie
dzieje. Przed finansjalizacją funkcjonował zakaz łączenia inwestycji na rynku finansowym z kapitałem indywidualnych klientów
banków, w tym kredytobiorców. Nikt go nie przywrócił.

Tytułem podsumowania kwestii klasowej: to jest
tykająca bomba. Może nam grozić to, co w Hiszpanii.

Tego nie zmienimy. Możemy wywierać społeczną

innymi pandemia, doświadczenie chwiejności życia,

Tam własność prywatna nie była mocno zakorzeniona,

presję na standardy życia, lecz znowu natkniemy się

znaczenia tego, gdzie się mieszka, przyspieszą proces

ale w pewnym momencie państwo, rządzone przez

na duży problem. Potrafię sobie wyobrazić porządek

uświadamiania sobie, że logikę indywidualizacji trzeba

dyktatora Franco, zorientowało się, jak obiecać ludziom,

zreformowany na poziomie lokalnym, czyli coraz lepiej

zastąpić jakąś formą solidarności. Oczywiście nie cho-

że staną się lepszym sortem. Sięgnięto po mieszkania

urządzane miasta. Regulacje, które sprawią, że dzikiej

dzi o solidarność porządków quasi-patrymonialnych,

własnościowe, by robotników uczynić właścicielami.

urbanizacji będziemy mieli mniej.

opartych na dziedziczeniu i reprodukcji nierówności.

Ten sam proces w Polsce zapoczątkowała prywatyzacja

Rośnie grupa osób świadomych, że komfort życia nie

Wybuchną też spory o przestrzeń miasta, a wszystko

mieszkań. Hiszpania została sfinansjalizowana: spo-

kończy się na moim mieszkaniu i płocie mojej nieru-

to będzie się komponowało z językiem konkurencyjnym

łeczeństwo właścicieli trafiło potem w globalny obieg

chomości, mojego osiedla. Świadomych obywateli,

wobec dyskursu indywidualizacji – czytaj: prywatyzacji.

finansowy i w krótkim czasie mieliśmy pięćset tysięcy

wysuwających roszczenia pod adresem samorządów,

eksmisji na bruk. Sytuacja w Polce może zmierzać

będzie przybywało – na razie obserwuję ich w warszaw-

w podobnym kierunku. Drugim wymiarem kwestii kla-

skich dzielnicach – ale to nie znaczy, że ich roszczenia

sowej jest reprodukcja społeczna. Widać, że na pewnym

przełożą się na roszczenia wobec państwa jako ogólno-

etapie życia młodzi ludzie stają przed barierą, która

krajowego organizmu. Nie przepełnia mnie optymizm.

każe im odsuwać od siebie decyzję o założeniu rodziny,

Uważam, że takie duże zmiany zachodzą tylko na skutek

dopóki nie poczują się bezpiecznie. Ostatnio zauważy-

kryzysów. O mieszkaniówce i najmie prawdopodobnie

łem jeszcze, że ludzie myślący o mieszkaniu myślą też

zaczniemy myśleć inaczej pod wpływem koronawirusa.

o emeryturze. Gdy upadnie system emerytalny, tylko

Za jakiś czas będziemy świadkami bankructw speku-

mieszkanie zapewni komfort finansowy i bezpieczeń-

lantów na rynku mieszkaniowym, zobaczymy, jak wiele

stwo na starość. To każe zadać pytanie o inne elementy

mieszkań w środku miasta stoi pustych.

państwa opiekuńczego.
DLR:

Zarazem nie mam wątpliwości, że ten kryzys nie

Z opowieści o związkach rynków finansowych

71

poprawi losu młodych. Badacze muszą spojrzeć w szer-

z indywidualnymi losami mieszkańców

szym kontekście. Obecnie protesty młodych ludzi,

Europy Środkowej wynika, że nowy

organizowane z różnych powodów, rozpatrujemy każdy

SPOŁECZNE ŻYCIE KREDYTU
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MIESZKANIE

Kiedy mieszkanie traci status prawa i staje się towarem,

brak stabilności najmu od osób prywatnych oraz widmo

pociąga to za sobą wiele zmian, nie tylko prawnych

powrotu do wysokich cen sprzed pandemii raczej nie

i finansowych. W skali architektonicznej funkcja inwe-

sprawią, że ostatnie obniżki przyczynią się do poprawy

stycyjna odciska piętno na powierzchni lokali miesz-

jakości przestrzeni życiowej w kraju. Wiele z propono-

kalnych, ich rozkładzie, nasłonecznieniu, standardzie

wanych do najmu lokali wyczerpuje kryteria przeludnie-

wyposażenia. W skali urbanistycznej zmienia się sposób

nia 4 przyjęte przez Eurostat.

kształtowania osiedli, a także scenariusze ich użytko-

Mieszkanie nieprzeludnione to takie, w którym para

wania i przeznaczenie. W chwili, gdy obiekty budowane

domowników lub jedna osoba powyżej osiemnastego

jako bloki mieszkalne przestają spełniać normy miesz-

roku życia ma do dyspozycji przynajmniej jeden pokój

kaniowe, a w lokalach inwestycyjnych nie można się

(sypialnię). W pokoju dla dzieci tej samej płci powinny

nawet zameldować, ujawnia się prawdziwy i namacalny

mieszkać nie więcej niż dwie osoby, a jeśli są różnej płci,

wymiar inwestycji w nieruchomości. Setki lokali nie-

każde dziecko powinno mieć swój pokój. Takich warun-

spełniających norm tworzą śmieciową przestrzeń, którą

ków nie spełniają oferowane masowo mikrokawalerki

trudno będzie zaadaptować na inne cele. Tego typu

i mikroapartamenty. Również w większych, dwupokojo-

inwestycje przynoszą większą stopę zwrotu niż najpo-

wych mieszkaniach często nie da się zapewnić osob-

pularniejsze lokaty czy obligacje, ale też niekorzystnie

nego pokoju dla dziecka, sypialni opiekunów i wspólnej

zmieniają krajobraz i funkcjonowanie miast, generują

przestrzeni dziennej. Czy takie lokale w ogóle przystają

gigantyczny ślad węglowy i przyszłe koszty utrzymania.

do definicji mieszkania?

Rynek mieszkań na sprzedaż

Produkt osiedle

W trudnym pandemicznym okresie rynek mieszka-

W 2016 roku na potrzeby wystawy Jesteśmy wreszcie we

niowy nie odczuł spowolnienia 1. Lokale przeznaczone

własnym domu. Dom polski w transformacji, prezentowa-

na sprzedaż drożeją pomimo obowiązujących obostrzeń

nej jako główny punkt programu festiwalu WARSZAWA

i chwilowych ograniczeń w przyznawaniu kredytów

W BUDOWIE, przygotowałem projekt „Produkt osie-

hipotecznych. Według danych Eurostatu mieszkania

dle” 5. Poprzez makiety, rysunki i opisy miał przybliżyć

w Polsce nadal drożeją najszybciej w całej Unii Euro-

odbiorcom proces projektowania standardowych współ-

pejskiej – w okresie od końca 2019 roku do III kwartału

czesnych osiedli i wyjaśnić stojące za rozwiązaniami

2020 roku ich ceny wzrosły o niemal 8 procent. Z jed-

przestrzennymi przepisy oraz sposoby ich obchodzenia

nej strony jest to skutek niskich stóp procentowych

przez inwestorów i architektów.

i odpływu gotówki z bankowych depozytów. Kredyty
hipoteczne są obecnie najtańsze w historii III RP –
z poziomu 4,39 procent spadły średnio do 2,95 procent,
co przekłada się na setki złotych oszczędności przy każdej racie. W przeciwieństwie do drożejących w całej Unii

←
Osiedle Biska Wola w Warszawie,
inwestor: J.W. Construction,
proj. Studio B.A.U.

mieszkań obniżenie kosztów kredytów jest zjawiskiem
specyficznym dla Polski.
Z drugiej strony utrzymanie wzrostów sprzedaży
nie byłoby opłacalne ani możliwe, gdyby nie tendencje

1

utrzymujące się na polskim rynku mieszkaniowym od
dłuższego czasu. Prawo do mieszkania czy powszechny
dostęp do rynku najmu instytucjonalnego to niezmiennie niezrealizowane postulaty. Negatywne zjawiska
nasilają się za sprawą niemieszkalnych lokali inwesty-

2

cyjnych, wypierających z deweloperskich inwestycji
mniejsze mieszkania i kawalerki.

Rynek wynajmu
Inaczej wygląda sytuacja na rynku mieszkań na wyna-

3

jem. Odpływ pracowników czasowych, studentów
i turystów sprawił, że w dużych miastach wskaźnik
niewynajętych lokali sięgnął 12 procent  2. Tylko w Warszawie stanowi to dziesięć tysięcy lokali. Jednocześnie

4

z danych Eurostatu wynika, że niemal co trzeci najemca
w Polsce mieszka w przeludnionym mieszkaniu – to
wynik trzykrotnie gorszy od średniej unijnej  3. Niestety

5

Por.: R. Kędzierski, Mieszkania w Polsce drożeją pomimo pandemii. Niemal najszybciej w UE,
Gazeta.pl, 18.01.2021, https://next.gazeta.pl/
next/7,151003,26697316,mieszkania-w-polsce-drozeja-pomimo-pandemii-w-ciagu-pieciu.html
(dostęp: 8.03.2021).
Por.: K. Sulowski, Ponad 10 tysięcy mieszkań
na wynajem w Warszawie stoi pustych. „Płacimy karę za pazerność”, Wyborcza.pl Warszawa, 25.09.2020, https://warszawa.wyborcza.
pl/warszawa/7,54420,26328314,co-dziesiate-mieszkanie-na-wynajem-stoi-puste-wlasciciel-placimy.html (dostęp: 8.03.2021).
Dane statystyczne dotyczące mieszkalnictwa,
Eurostat, 05.2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics/pl#Jako.C5.9B.C4.87_mieszka.
C5.84 (dostęp: 8.03.2021).
Słownik pojęć, Eurostat, https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate (dostęp:
8.03.2021).
K. Kępiński, Produkt osiedle, „Autoportret”
2019, nr 1 (64).

←↓
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6

7

8

Wtedy na pierwszy plan wysuwały się kwestie marketingowe i normy prawne: język reklamy, zabiegi estetyzujące i dobór popularnych materiałów, naginanie zasad

kredytów, szybko jednak wrócił do normy. Banki zaczęły
też obniżać wymagany minimalny wkład własny.
Dlatego większość z oferowanych na rynku mieszkań

naświetlenia czy intensywności zabudowy. W przewa-

wygląda identycznie. Mają około pięćdziesięciu metrów

żającej części dotyczyły lokali mieszkalnych oraz ich

kwadratowych. Zwykle składają się z przedpokoju,

najbliższego otoczenia. Deweloperzy maksymalnie ogra-

salonu z aneksem kuchennym w najciemniejszym miej-

niczali obszar swojego zainteresowania (i inwestowania),

scu, łazienki oraz sypialni. Tylko delikatnie zmodyfi-

co było podyktowane minimalizacją kosztów. Na targach

kowany został rzut, który w blokach wielkopłytowych

nieruchomości królowały więc wizualizacje tonących

realizowano od lat 70. ubiegłego wieku. PRL-owskie

w zieleni apartamentowców, będących w rzeczywistości

mieszkanie od jego deweloperskiego następcy różnią

częścią pozbawionego infrastruktury społecznej osiedla,

detale. Z czasem wzrosła głębokość traktu mieszkania,

a nierzadko pojedynczym blokiem, który pełnił wyłącz-

a więc zmniejszyła się powierzchnia bezpośrednio

nie funkcję mieszkaniową.

nasłoneczniona. Kształt mieszkania ewoluował od
kwadratu w stronę coraz dłuższego prostokąta z krótszą

Więcej tego samego

ścianą zewnętrzną – jedyną, na której mogą być umiesz-

Mieszkania w głównej mierze są kształtowane przez

czone okna. Do standardu weszły balkony i loggie.

współczynniki i regulacje określające minimalne

Rośnie także popularność narożnych okien, mimo że

nasłonecznienie, odległości czy powierzchnie biolo-

naginają zasady linijki słońca. Warunki techniczne

gicznie czynną. Były i nadal są szyte na miarę zdolności

precyzyjnie określają minimalny czas nasłonecznienia

kredytowej przeciętnego nabywcy, ta zaś stale rośnie  6.

mieszkania, więc architekci kalkulują go co do minuty.

Większa zdolność kredytowa nie przekłada się jednak na

Zwykle nie uwzględniają grubości futryn i ram okien-

możliwość zakupu mieszkań o wyższych parametrach

nych, w efekcie szpros w narożniku zacienia pomiesz-

– te wciąż drożeją szybciej, niż rosną zarobki Polaków   .

czenie zamiast je doświetlać. Nie wpływa to jednak na

7
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Na początku 2020 roku na chwilę

obliczenia, co z kolei pozwala architektom i dewelope-

załamał się indeks dostępności

rom na większe zagęszczenie zabudowy. W niepamięć
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Por.: B. Turek, Zdolność kredytowa 2020 –
coraz łatwiej dostać kredyt mieszkaniowy,
Infor, 16.09.2020, https://mojafirma.infor.
pl/nieruchomosci/kredyty-mieszkaniowe/
rynek-kredytow/4685662,Zdolnosc-kredytowa-2020-coraz-latwiej-dostac-kredyt-mieszkaniowy.html (dostęp: 8.03.2021).
Por.: M. Gwardecki, Zdolność kredytowa
2020 – będzie trudniej o kredyt hipoteczny?,
Enerad, 30.03.2020, https://enerad.pl/aktualnosci/zdolnosc-kredytowa-2020/ (dostęp:
8.03.2021).
Polskie Obozy Mieszkaniowe, Facebook,
https://www.facebook.com/polishresidentialcamps/ (dostęp: 08.03.2021).

odeszła ścianka wydzielająca kuchnię z salonu; dziś

szczytowych, doświetlające dłuższe korytarze. Stan-

gotuje się w aneksach. W przeludnionych mieszkaniach

dardowo do każdego mieszkania przynależały też

niektórzy, stały się obiektem krytyki – początkowo

PRL-u duży pokój służył często także jako sypialnia, dziś

piwnice czy komórki lokatorskie. Teraz są dodatkowo

ze strony miejskich aktywistów, następnie środowisk

sprzedawany jest przede wszystkim jako pokój dzienny.

płatną opcją i często przegrywają z potrzebą posiadania

branżowych, prasy, w końcu lokalnych władz. Nowe

wydzielonego miejsca parkingowego.

możliwości legislacyjne oferowane przez tak zwaną

Najbardziej zmieniły się przestrzenie wspólne
i najbliższe otoczenie bloków. Klatki schodowe często
są dziś indywidualnie projektowane – pojawiają się

Życie i śmierć grodzonych osiedli

Polskie Obozy Mieszkaniowe  8, jak nazywają je

ustawę krajobrazową sprawiły, że miasta zaczęły na swoich terenach zakazywać grodzenia osiedli – takie próby

dekoracje i portale drzwiowe, niekiedy też recepcja. Te

Półtorej dekady po wstąpieniu Polski do Unii Euro-

podjęły między innymi Kraków i Warszawa. Na skutek

proste zabiegi mają podnieść standard (przynajmniej

pejskiej najczęściej budowano niewielkie osiedla albo

powszechnej krytyki deweloperzy z własnej inicjatywy

wizualny) oddawanej inwestycji. Wraz ze zmniejsza-

pojedyncze bloki. Deweloperzy dopiero się rozkręcali.

zaczęli zmieniać formę i umiejscowienie ogrodzeń, choć

niem się metrażu mieszkań rośnie ich liczba na piętrze.

Realizowali mniejsze przedsięwzięcia i akumulowali

osiedla w pełni otwarte do dziś pozostają wyjątkami od

Pojedyncze windy muszą obsłużyć więcej mieszkań-

kapitał, aby wkrótce wejść na rynek dużo większych

reguły. Ogrodzenia są lokowane pomiędzy budynkami,

ców, a długość korytarzy ograniczają jedynie przepisy

kompleksów mieszkaniowych. Przez lata deweloperskie

dla odseparowania półprywatnej przestrzeni osiedla

przeciwpożarowe. Coraz częściej przestrzenie wspólne

osiedle będzie się kojarzyło z równo przystrzyżonym

od ulic i przestrzeni publicznych. W parterach bloków

wewnątrz budynku są pozbawione dostępu światła

trawnikiem, nieskalanym zwierzęcymi odchodami

sytuowanych wzdłuż ulic coraz częściej mieszkania

dziennego, obudowane ze wszystkich stron mieszka-

(te potrzeby są załatwiane poza osiedlem), skutecznie

z niezbyt atrakcyjnymi ogródkami są wypierane przez

niami. W blokach sprzed 1989 roku normą były obszerne

odgrodzonym od najbliższego otoczenia płotem, szlaba-

lokale usługowe. Jest to możliwe poniekąd także dzięki

przeszklenia klatek schodowych czy okna w ścianach

nami i stróżówką.

temu, że przybywa powierzchni miejskich pokrytych

1970-80

2010–…

ok. 36–38 m2

ok. 46–50 m2

mały balkon lub
porte-fenêtre

piwnica w standardzie

2018–…
balkon, taras
lub ogródek

komórka lokatorska
dodatkowo płatna

ok. 15–20 m2
balkon lub
porte-fenêtre

aneks kuchenny
bez miejsca na stół
ciemna kuchnia
z oknem na pokój
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aneks kuchenny
brak lub niewiele
miejsca na szafę,
pawlacze

NIE-MIESZKANIE

brak sypialni
szafa w przedpokoju

miejscowymi planami zagospodarowania

Na tej rozkładówce: osiedle
Biska Wola w Warszawie,
inwestor: J.W. Construction,
proj. Studio B.A.U.

przestrzennego, te zaś często wymuszają zróżnicowanie funkcjonalne.

Produkt dzielnica
Odwrót od grodzonych osiedli czy wzrost oczekiwań
kupujących poskutkowały zmianą także rodzaju nowych
inwestycji. Deweloperzy zaczęli realizować osiedla
o funkcjach mieszanych, często reklamowane jako
niewielkie („kameralne”) dzielnice lub „miasteczka”,
gdzie funkcja mieszkaniowa uzupełniona jest przez
lokalne usługi, prywatne placówki edukacyjne i sieciowe
przychodnie. Wciąż mało miejsca pozostawia się na
przestrzenie wspólne. Ogrodzeń wprawdzie nie widać
lub znacząco zmniejszyła się ich ilość, jednak na takich
osiedlach prawie nigdy nie znajdziemy publicznego
parku, samorządowego przedszkola, żłobka.
Spektakularnym przykładem dużego osiedla wzno9

Por.: P. Wróblewski, Marlena Happach:
Chcielibyśmy, żeby Towarowa nie stanowiła
arterii komunikacyjnej, a stała się miejską ulicą,
Nasze Miasto Warszawa, 28.03.2019, https://
warszawa.naszemiasto.pl/marlena-happach-chcielibysmy-zeby-towarowa-nie-stanowila/
ar/c3-5055089 (dostęp: 8.03.2021).
10 Por.: Opracowanie redakcyjne, Top 10 –
największe centra handlowe w Warszawie,
Property Design, 6.06.2016, https://www.
propertydesign.pl/architektura/104/top_10_najwieksze_centra_handlowe_w_warszawie,8522.
html (dostęp: 8.03.2021).
11 Por.: T. Żuchowski, Pismo podsekretarza stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
w sprawie interpretacji przepisów regulujących
budowę aparthoteli, 04.2017, https://orka2.
sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/283B8401/$FILE/
z03324-o1.pdf (dostęp: 8.03.2021).

szonego przez tylko jednego dewelopera jest warszawskie osiedle Wilno. Inwestycja Dom Development na
obrzeżach Targówka dysponuje własną stacją kolejową
i centralnym placem. Osiedle projektowane przez HRA
Architekci ma zamieszkiwać kilkanaście tysięcy osób.
Urbanistykę, kwartały i układ drogowy dostosowano
wprawdzie do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lecz planiści dali deweloperowi niemal wolną rękę w kształtowaniu zabudowy.
Nie wyznaczono dróg ani przestrzeni publicznych,
ustalono jedynie podstawowe wskaźniki wysokości,
intensywności, powierzchni biologicznie czynnej.
Marketingowe opisy i prasowe wypowiedzi zarówno
inwestora, jak i architektów skupiają się na przestrzeniach wspólnych czy indywidualizacji podobnych do
siebie bloków poprzez murale. Próżno szukać informacji

i mieszkań: już nie „zielone oazy”, „lawendowe wzgó-

o szkołach czy przedszkolach. Całe osiedle Elsnerów, na

rza”, „brzozowe zagajniki” i „nowe rezydencje królo-

którym powstaje osiedle Wilno, nie dysponuje ani jedną

wej Marysieńki”, lecz nawiązujące do historii miejsca

szkołą podstawową. Przyrost liczby dzieci między 2010

„browary”, „fabryki”, „manufaktury”. Ponieważ prezen-

a 2017 rokiem wyniósł tu 1592 procent. To najwyższy

tują wyższy standard przestrzeni wspólnych i kreują

wynik w stolicy, niewątpliwie spowodowany między

półpubliczne, otwarte dla osób postronnych place

innymi budową osiedla Wilno. W liczbach oznacza to

i skwery oraz lepszą architekturę, zyskują przychylność

pojawienie się trzystu pięćdziesięciorga dzieci do lat

aktywistów, władz i prasy branżowej. Jednocześnie

czterech. Dane dotyczą jedynie osób zameldowanych,

z prasy i debaty publicznej niemal zniknęły obecne jesz-

można więc założyć, że są znacząco zaniżone. W 2018

cze dekadę temu kontrowersje związane z oczywistym

roku na osiedlu były zameldowane 1622 osoby, nato-

efektem gentryfikacyjnym tego typu przedsięwzięć.

miast według szacunków dewelopera osiedle Wilno ma
już pięć tysięcy mieszkańców.
Osiedla na peryferiach kojarzą się z przeciętnym
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Koń trojański
Trudno oprzeć się wrażeniu, że inwestorzy znakomi-

standardem architektonicznym i długimi dojazdami,

cie wykorzystują narracje zbudowane przez

niemniej pozostają w portfelu inwestycyjnym najważ-

miejskich aktywistów przeciwko ich twórcom. Nie

niejszych deweloperów, mimo że w ostatnich latach

sposób bowiem zrozumieć zachwytu warszawskiego

wchodzą oni na rynek inwestycji premium – skiero-

środowiska aktywistycznego i przedstawicieli

wanych do bardziej zamożnych klientów i inwestorów,

(wywodzących się z tych ruchów) władz miasta nad

w centrach miast. Często są reklamowane jako część

projektem Towarowa 22  9. Przygotowany na zlecenie

rewitalizacji poprzemysłowych dzielnic. Zmienia się

Echo Investment projekt powstał w pracowni BIG.

narracja wykorzystywana do promowania inwestycji

Wcześniejszy projekt zaprezentowany przez inwestora

spotkał się z ostrą krytyką, głównie ze względu na plano-

Nawet jeśli to uczyni, nakryty zielonym dachem moloch

przeznaczeniem nie jest normalne życie. Popularność

wane ogromne centrum handlowe, przykryte szklanymi

pozostanie wielkim komercyjnym centrum handlowym.

tak zwanych aparthoteli, których nie da się przyporząd-

dachami pasaże zamiast ulic i dużą intensywność zabu-

Aż połowę powierzchni kompleksu – 110 tysięcy metrów

kować ani do kategorii mieszkaniowej, ani usługowej

dowy. BIG wszystkie te założenia powielił, jednak ubrał

kwadratowych – przeznaczono na cele handlowe. Przy

(hotelarskiej), wypływa z możliwości naginania pla-

je w efekciarską architekturę i przykrył setkami drzew

30 tysiącach metrów kwadratowych biur i 15 tysią-

nów miejscowych do potrzeb inwestora. Samorządy są

parku na dachu, a prezentacji dokonał rozpoznawalny

cach metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej

związane interpretacjami ministerialnymi, te zaś nie

architekt. Te sztuczki diametralnie zmieniły odbiór

otrzymujemy dowód na prawdziwe intencje dewelopera.

oferują prostych definicji ani wskazówek  11. Nakładają

inwestycji. Przedstawiciele miasta chwalą dewelopera

Powierzchnia handlowa wyniesie tyle, ile w najwięk-

na samorządy obowiązek analiz i interpretacji, niestety

za dodatkową zieleń i nowe funkcje względem poprzed-

szym warszawskim centrum handlowym – Arkadii  10.

łatwych do podważenia. Funkcja budynku nieuregulo-

niego projektu – oprócz centrum handlowego zaplanowano także hotele i stosunkowo nieduży budynek

wanego przepisami planistycznymi wynika nie z funkcji
deklarowanej lub faktycznie planowanej, ale z bieżącego

Niekiedy trudno przyporządkować powierzchnię

rachunku finansowego. Do której kategorii przyporząd-

MPZP inwestor (plan powstaje od

inwestycji do jej funkcji. Coraz częściej powstają lokale

kować tego typu budynek – hoteli czy mieszkań – urzęd-

2004 roku) zrealizuje te zamierzenia.

niespełniające norm mieszkań, bo ich funkcją ani

nicy muszą wywnioskować z planów zagospodarowania,

mieszkalny. Pytanie, czy niezobowiązany przepisami
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1989

2017

zaludnienie
3,4 osoby /
mieszkanie
zaludnienie

podaż

2,66 osoby /
mieszkanie

142 000
mieszkań rocznie
centralne ogrzewanie
63%

18%

podaż
178 000
mieszkań rocznie

27%
10 tys.

podaż i standard

10 tys.

toaleta

podaż
73%
toaleta

118 000
mieszkań rocznie

~2001–2005

91%

10 tys.
82%

centralne ogrzewanie

rzutów lokali, ewentualnych możliwości ich modyfika-

– dwadzieścia pięć metrów kwadratowych. Choć wydaje

trzy metry!) połączoną z ogromną gęstością zabu-

cji. Wszystko to są poszlaki i nie dają solidnych podstaw

się, że to niewiele, jako kawalerki deweloperzy oferują

dowy i niewielkimi odległościami między budynkami.

do orzekania wbrew interesom inwestora.

kilkunastometrowe pomieszczenia. Te same zmiany

W budynkach zaplanowano trzysta osiemdziesiąt lokali

warunków technicznych wprowadziły możliwość

użytkowych oraz tysiąc mieszkań, w tym osiemnasto-

w budynkach mieszkalnych, ale nie spełniają norm,

Sytuacja prawna mieszkań, które znajdują się

umieszczania kuchni w aneksach mieszkań jednopoko-

metrowe „miniapartamenty inwestycyjne” po piętnaście

jest nieco prostsza. Coraz częściej deweloperzy umiesz-

jowych (wcześniej kuchnia musiała być wydzielona).

tysięcy złotych za metr kwadratowy. Takie ukształto-

czają w ofercie „lokale inwestycyjne” – wyglądające
jak mieszkania zespoły pomieszczeń oferowane do

Polski Hongkong

wanie przestrzeni osiedla było możliwe między innymi
dzięki temu, że w najbardziej zacienionych obszarach

sprzedaży komercyjnej; są obarczone podatkiem VAT,

Lokale inwestycyjne są więc niczym innym jak fizycz-

zaprojektowano niemieszkalne lokale inwestycyjne.

ale zwolnione z podatku od czynności cywilnopraw-

nym wymiarem instrumentu finansowego, inwestycji

W odpowiedzi na zainteresowanie mediów Józef

nych (PCC). W takim lokalu można zamieszkać, ale nie

w nieruchomości, w których nieistotna jest jakość prze-

Wojciechowski, przewodniczący rady nadzorczej J.W.

można się zameldować. Ma status lokalu użytkowego

strzeni. Mogą być wynajmowane krótkoterminowo, ada-

Construction Holding SA, opublikował list, w którym

i oczywiście może być wynajmowany jako mieszkanie,

ptowane na biura, ale równie dobrze stać puste i służyć

przedstawił swoje spojrzenie na zyskującą raczej złą

ale nie kupi go osoba posiłkująca się kredytem hipotecz-

spekulacji. W 2020 roku wiele mówiło się o osiedlu Bli-

sławę budowlę  12. Z oświadczenia dewelopera dow

nym. Zbieramy pokłosie wprowadzonych w 2018 roku
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ska Wola, realizowanym przez J.W. Construction według

iadujemy się, że inwestycja odpowiada na zapotrze-

zmian w prawie. Ustalono wówczas

projektu Studia B.A.U. Prasa okrzyknęła je „polskim

bowanie rynku i oczekiwania młodych ludzi. Według

minimalną powierzchnię mieszkania

Hongkongiem”. Przeraża wysokością (dziewięćdziesiąt

Wojciechowskiego wielu młodych wybiera życie

KACPER KĘPIŃSKI

w mniejszych, często wynajmowanych mieszkaniach
ze względu na potrzebę mobilności i komfortu oraz
bliskość pracy. „Deweloper nie może być wobec tych
potrzeb obojętny, dostosowuje się do sytuacji rynkowej,
buduje zarówno bardzo małe, jak też bardzo duże mieszkania”. Małe mieszkania są także na celowniku inwestorów, bo to najbezpieczniejsza od lat forma lokowania
nadwyżek finansowych. Zdaniem inwestora osiedle
wpisuje się w obecne trendy lifestylowe, „na przykład
popularny wśród młodych ludzi minimalizm […]. Osoby
z pokolenia Y często najwięcej czasu spędzają poza
domem. Chcą spotykać się z przyjaciółmi, uprawiać
sport i poświęcać się swoim pasjom”.

Dziurawy system czy brak woli?
Rozwiązaniem tej sytuacji i jedynym zabezpieczeniem
interesu publicznego oraz jakości przestrzeni mieszkalnej są według przedstawicieli władz państwowych
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
„Z takimi inwestycjami trzeba walczyć. Rozwiązaniem
są przede wszystkim plany miejscowe” – tak wiceministra Anna Kornecka, odpowiedzialna za budownictwo, planowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
skomentowała w mediach Bliską Wolę13. Nie byłoby to
stwierdzenie pozbawione podstaw, gdyby nie fakt, że
inwestycja jest realizowana zgodnie z obowiązującym
planem zagospodarowania. Pojawia się więc ponownie,
tak jak przy okazji wspomnianego wcześniej osiedla
Wilno, kwestia wątpliwej jakości powstających w Polsce

gruntów. Dochód z podatku katastralnego mógłby

planów, które umożliwiają realizację tak patologicznej

pokryć, przynajmniej w części, koszty związane z uzbro-

przestrzeni.

jeniem terenu czy realizacją i utrzymaniem

Władze samorządowe, pod presją właścicieli gruntów
i w obawie przed próbami sądowego podważania zapi-

Reformę należy rozpocząć od systemu planowania
przestrzennego w Polsce. Uzgodnienia planistyczne

interesowi publicznemu. Grunty są masowo odrolniane,

wymagają większej kontroli i współudziału strony

zabudowa jest przeskalowana, wprowadza się zbyt

społecznej w ich tworzeniu, a wprowadzanym zapi-

ogólnikowe zapisy. Na zaplanowanych w ten sposób

som trzeba nadać większą moc prawną. Począwszy od

terenach już można by pomieścić budynki dla dwustu

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

milionów ludzi14. W dodatku szacunki zdają się nie brać

przestrzennego, wszelkie akty planistyczne powinny

pod uwagę kreatywności inwestycyjnej deweloperów,

być wiążące dla inwestorów. Dziś studium nie ma mocy

ukrywających pod płaszczem lokali usługowych kolejne

prawnej; zgodne z nim muszą być plany miejscowe, ale

mikromieszkania.

już nie inwestycje powstające na podstawie warunków
zabudowy. W rezultacie wiele spośród obszarów o naj-

mniej z dwóch stron jednocześnie. Przede wszystkim

większej presji inwestycyjnej w polskich miastach pozo-

plany powinny zabezpieczać interesy miasta i lokalnej

staje niezaplanowanych – dość wspomnieć krakowskie

społeczności oraz redukować koszty środowiskowe.

Krowodrzę i Grzegórzki czy niemal cały obszar warszaw-

Nie da się tego osiągnąć bez scalania gruntów, a więc

skiego Śródmieścia z Muranowem, Ścianą Wschodnią

działki pod usługi publiczne i zieleń trzeba wykupić

czy Powiślem.

albo zamienić z prywatnymi właścicielami. Takie dzia-

Jednocześnie potrzebujemy planów do tego stopnia

łania są oczywiście drogie i czasochłonne. Skąd wziąć

szczegółowych, aby realnie kształtowały jakość prze-

na nie środki? Z podatku katastralnego – jego wprowa-

strzeni polskich miast: wyznaczały siatkę ulic, obszary

dzenie postulowane jest od lat. Wymierne, bo finansowe

zabudowy, zróżnicowanie funkcji oraz ich przestrzenny

narzędzie polityki przestrzennej sprawiłoby, że gmina,

rozkład. Część z tych postulatów można wprowadzić już

uchwalając plan zagospodarowania korzystny dla inwe-

dziś, używając istniejących rozwiązań prawnych.

stora, także czerpałaby zysk, gdyż wzrosłaby wartość
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Osiedle Wilno w Warszawie,
inwestor: Dom Development,
proj. HRA Architekci

usług publicznych.

sów planów zagospodarowania, działają często wbrew

Aby uzdrowić sytuację, trzeba zadziałać przynaj-

←
Podaż i standard mieszkań,
porównanie lat 1989–2017

12

Por.: KOS, Wszystkie apartamenty sprzedane.
Deweloper Józef Wojciechowski o najsłynniejszym polskim osiedlu, Money.pl, 27.02.2021,
https://www.money.pl/gospodarka/wszystkie-apartamenty-sprzedane-deweloper-jozef-wojciechowski-o-najslynniejszym-polskim-osiedlu-6612477124819904a.html (dostęp: 8.03.2021).
13 Cyt. za: D. Czerny, Ministra twierdzi, że ma
lek na patodeweloperkę. Architekt: to nic nie
zmieni, NOIZZ, 27.02.2021, https://noizz.pl/
design/ministra-twierdzi-ze-ma-lek-na-patodeweloperke-architekt-to-nic-nie-zmieni/q08scnt
(dostęp: 15.03.2021).
14 Por.: J. Dybalski, Koszty chaosu przestrzennego to 84,3 mld zł rocznie, Transport Publiczny,
11.06.2019, https://www.transport-publiczny.
pl/mobile/koszty-chaosu-przestrzennego-to-843-mld-zl-rocznie-61843.html (dostęp:
8.03.2021).
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Prezentacja „dewelopera”, czyli
grupy studentów pod kierunkiem Łukasza Pancewicza
w starej Nowej Hucie podczas
warsztatów OSSA 2020
„Eksperyment”

Do napisania tego tekstu zainspirowało mnie hipo-

efektywności. Krytyk architektury Owen Hatherley oce-

tetyczne ćwiczenie zrealizowane z grupą studentów

nił, że zniknęły wszystkie, poza przestrzennym osadem,

architektury w trakcie letnich warsztatów OSSA 2020

„socjalne” aspekty socjalizmu  3. Opinię wyrobił sobie

w Nowej Hucie. Jeden z kwartałów socjalistycznego

między innymi po wizytach w blokowiskach Niżnego

osiedla został na próbę zastąpiony całkowicie nową

Nowogrodu budowanych w technologii prefabrykowanej.

zabudową. W fałszywym fragmencie miasta otwarto

Czy dziedzictwo modernizmu to jedynie techniczne

sfingowany punkt sprzedaży dewelopera, po czym skon-

artefakty? Na zakończenie wywiadu dla NN6T o post-

frontowano go z tamtejszymi mieszkańcami 1. Przaśną

transformacyjnych przemianach Warszawy Joanna

architekturę nowej zabudowy, wzorowaną na dewelo-

Kusiak postawiła następującą diagnozę:

perskiej zabudowie obrzeży Nowej Huty, zaprojektowała
duża krakowska pracownia komercyjna. Rezultat wywołał skrajnie różne emocje. Starzy nowohucianie skwitowali koncepcję bon motami w rodzaju: „My mieszkamy
z widokiem na park, wy będziecie na parking”. Bardziej
zaskoczyli młodzi ludzie: dla nich patodeweloperski
wycisk powierzchni mieszkań kosztem jakości przestrzeni to już norma; część rozmówców wręcz doceniła
pojawienie się plamki zieleni mikroparku na wizualizacjach „nowego” osiedla.
Reakcje młodych ludzi, głównie pokolenia spła-

1

Potrzebujemy zupełnie nowej koncepcji własności. To jest zadanie, od którego później zależeć
będą wszystkie dalsze formy planowania.
W tym sensie potrzebny jest nam jakiś nowy,

2

odważny model. Ostatnim systemem urbanistyczno-architektonicznym, który miał odwagę
myśleć kompleksowo o porządku społeczno-polityczno-przestrzennym, był modernizm.

3

Pytanie: czy my mamy odwagę stworzyć nowy,
inny modernizm? 4

cającego kredyt lub przymierzającego się do zakupu

W Krakowie studenci dowiedli, że potrafimy prosto

mieszkania, pokazują, jak bardzo przyzwyczailiśmy się

zwizualizować biedamodernizm polskich deweloperów.

w Polsce do życia w biedamodernizmie (termin autor-

Skoro tak, to czy możemy z równą łatwością pokusić się

stwa Kacpra Pobłockiego)  2. Idee modernistyczne zostały

o poszukiwanie praktyk „nowego modernizmu”?

zredukowane do poziomu technokracji i ekonomicznej
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Prowokacyjna propozycja zastąpienia jednego
z kwartałów starej Nowej Huty nową zabudową
deweloperską. Praca grupy studentów pod
kierunkiem Łukasza Pancewicza podczas
warsztatów OSSA 2020 „Eksperyment”
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4

OSSA 2020 Kraków, Projekt „Co by było, gdyby
Nowa Huta powstała w 2020 roku?”, tutor:
Łukasz Pancewicz, autorzy: Pola Godlewska,
Szymon Pawelczuk, Michał Różycki, Aleksandra Różańska, Aleksandra Stasica, Corinne
Stefanini, Aleksandra Szymańska.
K. Pobłocki, Stypa w Atomicach, czyli życie
w czasach biedamodernizmu, [w:] Architektura
niezrównoważona. Synchronizacja – projekty
dla miast przyszłości, red. K. Pobłocki,
B. Świątkowska, Warszawa: Fundacja Bęc
Zmiana, 2016.
O. Hatherley, Paradise lost? The enduring
legacy of a Soviet-era utopian workers district,
The Calvert Journal, 4.12.2014, https://www.
calvertjournal.com/articles/show/3405/owen-hatherley-avtozavod-workers-paradise-nizhny-novgorod-russia (dostęp: 12.02.2021).
Żeby zlikwidować chaos, potrzebujemy nowego modernizmu, wywiad z J. Kusiak, NN6T,
6.05.2018: https://www.nn6t.pl/2018/05/05/
zeby-zlikwidowac-chaos-potrzebujemy-nowego-modernizmu/ (dostęp: 12.02.2021).

zabudowy w najlepszym razie nieznacznie odbiegają od
standardów i osiągnięć PRL-owskich bloków  7.
Niedawno „odkryte” przez warszawskich aktywistów zjawisko „patodeweloperki”  8 jest z perspektywy
trzydziestu lat logiczną konsekwencją wyścigu między
kosztami, zyskami i przedmiotem optymalizacji. Przy
przewartościowywaniu zasad budowania osiedli, jeśli za
kluczowy parametr przyjmie się powierzchnię użytkową
mieszkań, oczywistym polem dla redukcji standardów
są niemieszkaniowe części inwestycji – tereny zieleni,
usługi, czas dostępu do światła słonecznego – projektowane na poziomie ustawowego minimum albo nawet
zmniejszane na skutek „kreatywnej” interpretacji przepisów w wykonaniu projektantów. Ilustracją tego są groteskowe mikroplacyki zabaw, kwalifikowanie zieleńców
na balkonach i tarasach jako powierzchni biologicznie
czynnej czy inne sztuczki deweloperskie. Równie
mało zaskakują presja na maksymalizację wysokości
zabudowy mieszkaniowej, której ucieleśnieniem jest na
przykład osiedle Bliska Wola (Hongkong w Warszawie),
czy próby wylansowania mody na mikromieszkania i ich
marketingowej normalizacji.

Mieszkalnictwo w czasach
biedamodernizmu:
patodeweloperka i miasta z Excela
Poszukiwanie jakiegokolwiek wyjścia z mieszkaniowego
impasu poprzez redefinicję modernizmu nie jest możliwe bez naszkicowania mechanizmów wtłaczających
idee masowego zapewnienia mieszkalnictwa w logikę
zysku.
Paradoks biedamodernizmu polega na tym, że idee
Existenzminimum  5 zostały skaptowane dla „zoptyma-

lizowania” efektywności inwestycji, czyli okrojenia
niezbędnej powierzchni mieszkań, by zmaksymalizować zysk. Deweloperzy redukują koszty, a jednocześnie
testują próg tolerancji odbiorców mieszkań. Rozwój
technologiczny, pozwalający na przyspieszenie produkcji zasobu i obniżenie kosztów produkcji, nie służy już,
jak pierwotnie, programom masowego budownictwa
mieszkaniowego, za to poprawia wyniki finansowe
deweloperów oraz instytucji finansujących budowę.
Integracja w projektowaniu nie dotyczy wyłącznie stosowania coraz lepszych technologii, lecz także ścisłego
mariażu formy i wyników rynkowych. Wynik spekulacji
gruntami (w 2020 roku średnio jedna czwarta kosztów
metra kwadratowego mieszkania wynikała z kosztu
gruntów), jak i prognozowane stopy zwrotu z inwestycji

życia mieszkańców  6. W tym sensie najgorsze praktyki

wprost dyktują kształt i charakter zabudowy mieszka-

deweloperów przypominają działania ze schyłkowej

niowej. Jest ona niejako kontenerem na sprzedawany

fazy późnego modernizmu, kiedy kluczem dla budow-

produkt, jakim stały się poszczególne mieszkania.

niczych blokowisk było zaspokojenie potrzeb efektyw-

Stąd bierze się idea miast tworzonych w arkuszu

ności inwestycji – ilości, a nie jakości – nie zaś realizacja

kalkulacyjnym Excela. Z języka finansów uczyniono

założeń osiedli społecznych. Z perspektywy przecięt-

narzędzie do opisu miast i dyktowania warunków

nego mieszkańca polskiego miasta parametry nowej
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Osiedle Nowe Żerniki pod
Wrocławiem – rzadki przykład
budowy osiedla z uwzględnieniem przestrzeni publicznej,
racjonalnego planu i niższych
wskaźników intensywności
—

fot. Maciej Lulko

↑
Osiedle Nowe Żerniki – przestrzeń wspólna w obrębie alei
—

fot. Maciej Lulko

krytyka ze strony społeczników i socjologów szybko zre-

Miasto jako pole eksperymentu

widowała redukcjonistyczne zapędy inżynierów czy nie-

Koncepcja idei, testu i realizacji, działań strategicznych

zrozumienie miejskiej złożoności przez technokratów.

w skali miejskiej, wraca dzisiaj nie jako totalne założe-

Modernizm był jednak siłą kreacji o ogromnym oddzia-

nia urbanistyczne kreowane przez technokratę; bliższa

ływaniu. W mieszkalnictwie moderniści, przy wsparciu

jest rozłożonemu zarządzaniu miastem. Na tym polega

programów socjalnych budownictwa, zrealizowali zna-

chyba największa różnica między ideami modernistów

czące zasoby mieszkaniowe i opracowali zestaw zasad

a dzisiejszymi projektantami – moderniści kierowali się

organizacji dobrego miejsca zamieszkania. Uniwersalne

przede wszystkim logiką „wielkiego gestu”, realizowali

koncepcje, takie jak tworzenie „jednostek sąsiedzkich”,

megaprojekty planowane i wdrażane przez projektantów-

zapewnienie terenów zieleni, segregacja ruchu kołowego

-technokratów. Z modernizmem kojarzą się raczej roz-

i nanizanie osiedli na systemy transportu zbiorowego,

mach, miejskość i odwaga. Podobnie jak w przypadku

były aplikowane i modyfikowane narodowo i lokalnie

planów modernistycznych, sukces eksperymentów

w ramach „realnie istniejących modernizmów”  9.

zależy od politycznego, publicznego poparcia, zapew-

Jeśli zatem mielibyśmy poszukiwać szans budowa-

niającego margines bezpieczeństwa dla ich realizacji.

nia porządków „nowego modernizmu” w 2021 roku, za

Dlatego domeną eksperymentu i zmiany są głównie

punkt wyjścia należałoby przyjąć ideę mobilizacji archi-

wspólne zasoby miasta – przestrzenie publiczne i ulice,

tektury do czegoś więcej niż działanie podyktowane

systemy miejskiej infrastruktury i transportu, prze-

zyskiem. Wzorem modernistów powinniśmy zmierzyć

strzenie zieleni, skromne, lecz nadal istniejące zasoby

się z głównymi wyzwaniami: kryzysem mieszkanio-

mieszkalnictwa komunalnego.

wym i środowiskowym. Nie da się prowadzić dyskusji
o koncepcjach „nowego” modernizmu bez poruszenia
kwestii wartości. Moderniści sprzed stu lat kierowali
się wprawdzie ideami technologicznego postępu, lecz
ściśle związanymi z ideami społecznych reformatorów,
motywowanych postawami moralnymi, często lewicoOczywiście w debatach pojawia się wątek „oświe-

wymi  10 – chęcią poprawy warunków mieszkaniowych,

conego dewelopera”, z reguły w kontekście osiedli

zdrowia, godności zamieszkania. Praktyczną aplikacją

budowanych w lepszym standardzie. Deweloperzy

tych zasad były między innymi osiedla spółdzielcze,

wciąż starają się zróżnicować wartość nieruchomości na

protoplaści dużych programów powojennego mieszkal-

osiedlach komercyjnych, zgodnie z zasadami segmen-

nictwa publicznego.

tacji rynku, poprzez ulepszanie tych miejsc. Elementy

Bezpośrednio związane z projektowaniem w dużej

modernistycznego minimum – odległość od sąsiada,

skali byłoby przywrócenie czegoś, co roboczo nazwał-

teren zieleni, spełnienie warunków środowiskowych,

bym myśleniem urbanistycznym, czyli łączeniem

całościowe projektowanie osiedli – otrzymujemy co

działań w skali miasta i jego dziś niemal planetarnego

najwyżej w bonusie. Podobnie działają nowe praktyki

zasięgu oddziaływania 11. Chodzi o budowanie i nego-

tak zwanej odpowiedzialności społecznej biznesu: zaan-

cjowanie pomysłów i planów na miasto wykraczających

gażowanie jest sparametryzowane, wliczone w bilanse

poza wąskie horyzonty planów inwestorów poszcze-

kosztowe i wplecione w PR-ową narrację, dziś obliga-

gólnych prywatnych czy fragmenty miasta, o oddzia-

toryjny element komercyjnego budownictwa mieszka-

ływanie na całość miejskiego systemu. Modernistów

niowego. W gruncie rzeczy są to działania opcjonalne,

wyróżniały odwaga do działania, pragnienie przekracza-

zależne od dobrej woli inwestorów, a nie od standardu.

nia granic tego, co było możliwe realizacyjnie, oraz przy-

Modernistyczne miejsce
zamieszkania jako wynik
racjonalnego planowania

woływany przez Mike’a Daviesa „optymizm wyobraźni  12.
To pozwolenie sobie na projektowanie utopijne, na
marzenie, intelektualną spekulację, działania nienastawione wyłącznie na efektywność. Jest to praktyka

Cechą modernistycznego myślenia była idea przebu-

odwrotna od działań rynkowych, często nacechowanych

dowy miasta „od nowa” w ramach możliwości ofero-

konserwatyzmem, unikaniem ryzyka czy angażowania

wanych przez nowe technologie, wiedzę i działanie

się w działanie wspólnoty. Wiąże się także z pozwole-

projektantów. W odpowiedzi na patologie pierwszej

niem sobie na eksperymenty rozumiane jako praktyki

odsłony miasta przemysłowego modernistyczni planiści

budowania i testowania nieznanego. Bez możliwości

tworzyli nową formułę koncepcji zamieszkania i miasta.

skutecznego budowania teoretycznej odpowiedzi na

Ich orężem były zarówno idee socjalne, jak i rozwiązania

pytanie, czym może być zamieszkanie w mieście doby

techniczne – prefabrykacja, rozwój technik budownic-

zmian klimatycznych, jedyną sensowną opcją staje się
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twa, nowe zasady kompozycji. Łączyli

miejski eksperyment  13.

ideę, wartości i działanie. Późniejsza
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Osiedle Nowe Żerniki, jeden
z zespołów mieszkaniowych
—

fot. Maciej Lulko

5

Minimum potrzebne dla egzystencji. Wątek ten
był eksplorowany w kontekście mieszkalnictwa
na II Kongresie CIAM we Frankfurcie w 1929
roku.
6 Za: A. Celiński, P. Szmilewski: Inwestorzy
mówią Excelem, Magazyn Miasta, 29.12.2016,
http://magazynmiasta.pl/2016/12/29/szmilewski-inwestorzy-mowia-excelem/ (dostęp:
12.02.2021).
7 M. Ostrowski, Zmiany, które (nie) zaszły,
[w:] Architektura niezrównoważona…, dz. cyt.
8 Jan Śpiewak, post na Facebooku, 12.02.2020,
https://www.facebook.com/JanDawidSpiewak/
photo/a.1528675940483966/
3016948681656677 (dostęp: 12.02.2021).
9 Parafrazuję termin użyty przez Łukasza Stanka
w odniesieniu do narodowych, lokalnych wersji
modernizmu. Ł. Stanek, D. van den Heuvel,
Team 10 East and Several Other Useful Fictions, [w:] Team 10 East: Revisionist Architecture in Real Existing Modernism, ed. Ł. Stanek,
Warszawa: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2014.
10 H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego,
1925–1975, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1976.
11 Adrian Krężlik używa określenia „architektura
zorientowana na planetę”. A. Krężlik, Many
beginnings: the thought, thinkers and actions
behind the planet-oriented architecture, „Budownictwo i Architektura” 2021, nr 20 (1).
12 M. Davies, Who Will Build the Ark?, „New Left
Review” 2010, No. 61.
13 Por.: A. Karłowska, P. Jaworski, Zwinna urbanistyka, „Autoportret” 2017, nr 1 (56), https://
autoportret.pl/artykuly/zwinna-urbanistyka/
(dostęp: 25.02.2021).

Miejskie „realne utopie” w takiej skali nie są totalnym, skończonym projektem. Powstają jako złożone
systemy, procesy i instytucje, a z czasem ewoluują – są
rozwijane, dają podstawy dla dalszych działań. Przykładem wdrażania utopii jest idea „miasta piętnastominutowego” – polityczne hasło wybranej na drugą kadencję
lewicowej mer Paryża Anne Hidalgo, nawiązujące do
modernistycznych pomysłów „jednostki sąsiedzkiej”.
Idą za nim zróżnicowane działania władz: wyłączanie
ruchu samochodowego z centrum stolicy, akcje zazieleniania przestrzeni miejskiej, budowa bezpiecznych dróg
do szkoły dla dzieci podróżujących rowerem lub pieszo,
sąsiedzkiej infrastruktury – przedszkoli, domów sąsiedzkich. W komunikatach władz rozwiązania techniczne są
wymieniane na równi z ideą poszerzania partycypacji
i współdzielenia się podejmowaniem decyzji. Wszystkie
te działania są możliwe dzięki zaakceptowaniu wspólnych korzyści wynikających z ograniczenia ruchu samochodów i z sadzenia drzew: poprawy jakości powietrza,
walki z falami upałów, lepszych warunków do życia.
W praktyce realizację ma zapewnić kombinacja działań
prawnych – regulacji, testowania i wdrażania nowych
rozwiązań czy nowych projektów publicznych.
Długotrwałym i złożonym działaniem w sferze
mieszkalnictwa jest „model wiedeński”, czyli kreowany
długofalowo system mieszkalnictwa publicznego

było budowanie wielkich osiedli blokowych, „maszyn

ten skutkuje wycofywaniem się z nierentownych usług

obejmujący wiele działań: budowę publicznego zasobu,

do mieszkania” z kompletem podstawowego zaplecza

publicznych: zamykaniem szkół tracących uczniów

rozwój spółdzielczości, eksperymenty urbanistyczne

socjalnego – szkoły, przedszkola, parku. Realia współ-

i zbywaniem budynków, sprzedażą zasobu nieruchomo-

przy projektowaniu nowych osiedli. Gwarantem sukcesu

czesnego, zróżnicowanego miasta wymagają rozbu-

ściowego miast, wycofywaniem się z utrzymania funkcji

była spójność idei zapewnienia godziwego mieszkal-

dowania tego podejścia i uzupełnienia go o myślenie

transportowych.

nictwa oraz konsekwencja w utrzymaniu mechanizmu

dotyczące infrastruktury sąsiedzkiej.

przez ponad sto lat.

Mechanizmy rynkowe próbują nadążyć za potrze-

Miasto jako usługa publiczna

Tworzenie miasta zapewniającego właściwą kombinację usług gwarantujących zabezpieczenie jakości

bami konsumenckimi poprzez działania kapitalizmu

zamieszkania powinno polegać na połączeniu działań

nadzorczego: gromadzenie i analizę danych, poszuki-

publicznych i być uzupełniane przez usługi komercyjne.

Zapewnienie godziwych warunków życia wiąże się nie

wanie powiązań między zachowaniami w przestrzeni

W protomodernistycznym mieście rozwój publicznej

tylko z budowaniem nowych struktur, co jest odejściem

miejskiej a personalizacją i doborem usług. Idea smart

infrastruktury decydował o tym, czy w procesie urba-

od modernistycznej koncepcji totalnej przebudowy

cities była wyrazem technologicznej utopii cyfrowej,

nizacji powstaną przyjazne miejsca zamieszkania;

miasta, lecz także z zagwarantowaniem dostępu do

polegającej na wykorzystaniu panoptykalnej analizy

prawie sto lat później nic się nie zmieniło. Organizacja

miejskiego „nowego minimum”, czyli usług miejskich na

danych, natomiast nowe koncepcje skupiają się na

zamieszkania wiąże się z zapewnieniem podstawowego

istniejących terenach miejskich.

wspólnym zagospodarowywaniu różnych informacji.

minimum, ono zaś nadal bazuje przede wszystkim

Joanna Erbel, powołując się między innymi na

Nowe pomysły próbują łączyć analizy danych rynko-

na usługach publicznych – parku, szkole, dostępie do

wiedeńskie rozwiązania oraz idee co-livingu i cohou

wych, wiedzy o zasobie nieruchomościowym z prak-

transportu zbiorowego. Jednocześnie strona publiczna

singu, wskazuje, że z impasu malejącej dostępności

tykami śledzenia zachowań użytkowników  15. Nowym

powinna zapewnić przestrzeń dla wsparcia koniecznych

mieszkalnictwa na kredyt pomogłyby wyjść miesz-

hasłem staje się potraktowanie „miasta jak usługi” 16,

potrzeb wynikających z różnych ścieżek życiowych –

kania na wynajem 14. Mechanizmy modernistycznego

czyli uelastycznienie dostępności usług i dostosowa-

miejsc spotkań dla różnych aktywności sąsiedzkich.

„państwa opiekuńczego” – gwarantowany dostęp do

nie ich do mechanizmów wyborów wolnorynkowych.

bazowych usług publicznych – nie zawsze spełniają

W wyniku wspomnianej zmiany organizacyjnej w mia-

światła, czyste powietrze, transport; dzisiaj do listy

wymagania złożonego życia we współczesnym mieście,

stach sprawnie rozwinęły się sieci franczyzowych

dochodzi infrastruktura społeczna pozwalająca na

zróżnicowanych potrzeb, dróg i wyborów życiowych.

sklepów sąsiedzkich, rynek usług logistycznych, dostaw

uniknięcie problemu samotności, spotkanie mieszkań-

Problem dotyczy zwłaszcza odejścia od modelu rodziny

żywności wykorzystujących te działania. Takie podej-

ców tej samej dzielnicy, wytchnienie od życia w coraz

na rzecz różnych form bycia razem – indywidualnie

ście pozwala maksymalnie spersonalizować wszystkie te

mniejszych mieszkaniach, poprawę warunków środo-

i społecznie. Pojawienie się nowych sposobów na życie

usługi.

wiskowych. Chęć kształtowania środowiska miejskiego

wymaga zrewidowania działań, na których skupiali się
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Przeciwieństwem upłynnienia i komercjalizacji usług

Moderniści w skali miejskiej walczyli o dostęp do

oznacza pielęgnację i zakładanie miejskich zieleńców

projektanci „modernizmu twardej

jest ucieczka kapitału od miejskich funkcji nieprzyno-

i skwerów, tworzenie społecznej infrastruktury – domów

infrastruktury”. Jego przykładem

szących zysku i atrofia zasobów publicznych. Proces

sąsiedzkich i bibliotek – czy chociażby utrzymanie

ŁUKASZ PANCEWICZ

miejsc alternatywnego handlu, jak sąsiedzkie targo-

W jego ramach projektowanie obejmuje kompleksowo

uczy, to przede wszystkim kluczowej roli zaplecza strony

wiska. Działaniem równoległym jest wypracowanie

wszystkie elementy osiedli, łącząc zarówno różne skale

publicznej we wsparciu radykalnych innowacji mieszka-

mechanizmów pozwalających na finansowe przetrwanie

projektowania (od urbanistycznej po architektoniczną),

niowych. Przez kilkadziesiąt lat rozwiązywanie strate-

wymienionych usług: preferencyjny najem, ułatwione

jak i objęcie projektem wszystkich aspektów osiedla

gicznych wyzwań miejskich – szybkiej budowy dobrego

dotowanie takiej działalności przez jej użytkowników,

(zabudowy mieszkaniowej, przestrzeni wspólnych).

zasobu mieszkaniowego, jego obsługi infrastrukturą

uproszczenie kwestiii prawnych i organizacyjnych.

Projektanci wrocławskiego osiedla odeszli, przynajmniej

społeczną i techniczną – stało się przedmiotem uwagi

na pierwszym etapie, od reżimu efektywności – zrezy-

strony publicznej.

Ucząc się od modernistów –
eksperyment w skali osiedli

gnowali z zatrudnienia architekta dla szybkiej realizacji

Trzydzieści lat prywatyzacji miasta spowodowało

projektu na rzecz działań warsztatowo-projektowych,

dotkliwą lukę zarówno w myśleniu, jak i działaniu na

Porządki nowego modernizmu nie oznaczają zarzuce-

mających na celu wypracowanie głównych założeń osie-

tym polu. Odpowiadając na pytanie Kusiak, wdrożenie

nia idei budowy nowych osiedli jako alternatywnych

dla. Przy założeniach WDS i Osiedla Warszawy w proces

nowego porządku, oprócz zapewnienia pola dla ludzkiej

sposobów zamieszkania. Wrocławski architekt Mikołaj

tworzenia wytycznych projektowych włączyli się także

inwencji i przewartościowania w myśleniu o mieszkal-

Smoleński w naszej prywatnej rozmowie o Nowych

specjaliści innych dziedzin – mieszkalnictwa, socjologii.

nictwie, musi bazować na działaniach strony publicznej

Żernikach, jednym z niewielu nowych polskich „osiedli

Projekty konsultowano społecznie – to także było odej-

– samorządów i strony społecznej. Narzędziami budo-

modelowych”   , wspomniał o chęci stworzenia osiedla

ściem od komercyjnego redukcjonizmu na rzecz praktyk

wania „nowego modernizmu” muszą być nie tylko idee

porównywalnego do osiągnięć architektów WUWA czy

holistycznych.

i „realne utopie”, ale też zmiany w prawie  21, wykorzy-

17

kompleksowych projektów socjalistycznych osiedli

Większość dużych projektów modelowych powstaje

stanie narzędzi podatkowych (na przykład podatku

mieszkaniowych. Idea Wohnungsausstellung – wystawy

dzięki zabezpieczeniu ze strony publicznej. W przy-

katastralnego), projekty publiczne, praktyki gospodaro-

architektury jako żywego prototypu i wzorca dla innej,

padku wrocławskiego osiedla architekci z SARP prze-

wania wspólnym zasobem, moderowania wspólnotowej

lepszej formuły budowania mieszkań – została świado-

konali władze Wrocławia do wspólnych działań. Dzięki

debaty, stawianie oporu wolnorynkowym, prywatyzacyj-

mie zaadaptowana przez projektantów wrocławskiego

współpracy z miastem doszło do zapewnienia publicz-

nym zakusom. 					

osiedla. Oprócz Żerników podjęto inne próby budowy

nego gruntu pod osiedle, wypracowania kompleksowego

takich dzielnic, głównie w Warszawie: Warszawska

pomysłu w formule projektowania testowego  19, zabez-

Dzielnica Społeczna, Jeziorki czy Osiedla Warszawy.

pieczenia wynegocjowanej koncepcji zapisami planu

Jedynie Żerniki doczekały się kompletnej realizacji.

miejscowego i budowy niezbędnej infrastruktury. Mia-

Wszystkie łączy wspólny mianownik: niezadowolenie ze

sto odpowiadało za sprzedaż gruntów i stopniową reali-

standardu obecnie powstających osiedli komercyjnych

zację miksu mieszkaniowego: mieszkań komercyjnych,

i „mobilizacja wyobraźni” ich autorów.

komunalnych, TBS-ów i kooperatyw. Strona publiczna

Wyrazem wspólnej motywacji, kolektywnej kre-

działała więc w charakterze współorganizatora całości

atywności oraz chęci ulepszenia miasta była bezprece-

procesu, a jednocześnie promowała najlepsze praktyki,

densowa współpraca „superbiura” – kolektywu ponad

które w innych okolicznościach nie miałyby szansy

czterdziestu architektów z różnych pokoleń. Symbolicz-

powstać. Planowanie zadziałało wspólnie z publiczną

nie gestem tym zanegowano typową dla komercyjnych

formą własności.

architektów praktykę rywalizacji o zlecenie. Odejściem
od komercyjnego modelu działania było częściowe
odwrócenie logiki zysku. Wyjściowym zagadnieniem

„Nowy modernizm” jako praktykowanie budowania dobrego miasta

dla projektowania Żerników miały być reorganizacja

Ćwiczenie z Nowej Huty pokazuje, że po trzydziestu

i poprawa sposobu zamieszkania, a nie produkcja

latach budowania neoliberalnego modelu miasta

metrów kwadratowych, jak w większości projektów

wpędziliśmy się w poważny kryzys wyobraźni połą-

komercyjnych.

czony z dyktatem „miast z Excela”. Nadchodzi moment,

Zrealizowane Nowe Żerniki są także przykładem

w którym zmiana jest konieczna – nie tylko ze względu

nowej odsłony idei kompletnej jednostki urbanistycz-

na problem mieszkaniowy, ale też wyzwanie egzysten-

nej, nowego sąsiedztwa, z usługami i przestrzeniami

cjalne, jakie niesie kryzys klimatyczny. Krytyka starego

publicznymi. Wrocławskie osiedle powstało w wyniku

modernizmu, poza rozmontowaniem modelu budowy

całościowego procesu, rozpoczynającego się od warsz-

dużych, kompletnych osiedli, nie wypracowała skutecz-

tatowych szkiców, a kończącego na realizacji budynków.

nej alternatywy dla idei, które przyświecały moderni-

W pewnym sensie pobrzmiewa w nim dalekie echo

stycznej rewolucji. Jako architekci i urbaniści musimy

masowych programów budowy mieszkań. Oczywi-

brać odpowiedzialność za kształtowanie dobrego i god-

ście nie chodzi tu o skalę. Eksperymentalne osiedla

nego miejsca zamieszkania w miastach. Inspiracją jest

modelowe nadal są niewielkie i brakuje im rozmachu

dla nas na pewno modernistyczna odwaga przy wypra-

masowej, uprzemysłowionej produkcji. Z moderni-

cowywaniu nowego porządku działania, uruchomienie

stycznymi projektami łączy je raczej całościowy proces

zbiorowej wyobraźni, chęć przeprowadzania miejskich

kształtowania przestrzeni. Narzędziowo jest to przy-

eksperymentów, praktykowania miasta odpowiedzial-

wrócenie praktyki projektowej rzadko już dziś w Pol-

nego wobec innych  20. Dobre intencje to zdecydowanie

sce stosowanego projektowania urbanistycznego   .

za mało. Jeśli doświadczenie modernizmu czegoś nas

18
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←
Intensywna zabudowa osiedla
Avia w Czyżynach, Kraków
—

fot. Jarek Matla

14 J. Erbel, Poza własnością. W stronę udanej
polityki mieszkaniowej, Kraków: Wysoki Zamek,
2020.
15 Praktyka ta jest określana jako analizy 3B (ang.
bricks, bytes, behaviour).
16 Modele „jak usługa” (ang. as a service) odnoszą się do koncepcji elastycznego udostępnienia zasobów według potrzeb zamiast opierania
się na stałej, już istniejącej infrastrukturze. Termin ten pierwotnie był używany w odniesieniu
do oprogramowania korzystającego z zasobów
„w chmurze” zamiast sprzedaży kopii użytkownikowi. Celem stosowania tej praktyki było
ograniczenie stałych kosztownych zasobów
i udzielania ich, w miarę potrzeb czy dostępności, na zasadzie abonamentu.
17 Termin używany przez autorów koncepcji
osiedla Nowe Żerniki.
18 Proces projektowania wielobranżowego i wieloaspektowego, łączącego urbanistykę, architekturę i realizację. Projektowanie odnosi się do
większego obszaru przestrzeni niż pojedyncze
budynki.
19 Inna nazwa procesu pracy warsztatowej zastosowanej na wstępnym etapie projektowania
Nowych Żerników.
20 Na temat mobilizacji zbiorowej wyobraźni i wartości w ramach koncepcji „totalnej miejskiej
mobilizacji” por.: K. Nawratek, Total Urban Mobilisation. Ernst Jünger and the Post-Capitalist
City, Singapore: Palgrave Pivot, 2018.
21 Przykładem jest niedawny pakiet ustaw mieszkaniowych wspierających działania samorządów na rzecz budowy zasobu komunalnego.
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Gra pozorów
Wiosną 2020 roku renomowany Portal Samorządowy
zorganizował kolejną edycję konkursu Top Inwestycje Komunalne. W jego radzie konsultacyjnej zasiedli

jako społeczeństwo poważnie zmniejszamy swoje szanse

kapitału i nie trzeba się przykładać, aby je sprzedać;

na wysoką jakość.

z drugiej – nie można naiwnie liczyć, że deweloperzy,

Debata, z której nic nie wynika

bazując wyłącznie na rynkowych mechanizmach, sami
racjonalnie urządzą nam miasta. Ich obszar interwencji

ministrowie i przedstawiciele znamienitych instytucji.

Stwierdzenie, że w ogóle nie oceniamy jakości zabudowy

co do zasady ogranicza się do działki budowlanej. Choć

Wśród nominowanych znalazło się osiedle mieszka-

mieszkaniowej, jest uproszczeniem. W ostatnim okresie

w ostatnim czasie powstają coraz bardziej kompleksowe

niowe Dębno, zrealizowane przez gminę Kurzętnik.

furorę robi słowo „patodeweloperka”, coraz więcej

przedsięwzięcia pozwalające budować spore dzielnice

Rzecz niewątpliwie godna pochwały, że gmina poprzez

szokujących wręcz przykładów określanego przez nie

(z korzyścią dla ich jakości – patrz osiedle Wilno na

własną inwestycję tworzy nowe możliwości zaspokoje-

zjawiska można znaleźć w mediach społecznościowych

warszawskim Targówku), pojedynczy deweloperzy nie

nia potrzeb mieszkaniowych na obszarach, gdzie trudno

i tradycyjnych. Służą jednak głównie rozrywce (tak,

będą – miejmy nadzieję – budować ani przebudowywać

o aktywność deweloperów.

często wywołują śmiech) lub rozładowaniu słusznych

całych miast.

Zanim wydamy werdykt przyjrzyjmy się wszak

frustracji. Znacznie rzadziej rodzą poważniejszą dysku-

Tęsknota za standardem

inwestycji. Jej architektura, delikatnie mówiąc, nie

sję o przyczynach, na przykład o tym, jakie mechanizmy

rzuca na kolana. Urbanistycznie natomiast zasługuje na

napędzają wyraźną w ostatnim czasie presję na zwięk-

W tym miejscu musi powrócić wątek władzy publicznej.

zdecydowaną krytykę – jest usytuowana poza obszarem

szanie intensywności zabudowy – wszędzie tam, gdzie

Jej działanie i aktywność są niezbędne, aby wkład nowej

zurbanizowanym, wciśnięta między kopalnię piasku

ustalenia planistyczne nie regulują jej wystarczająco

zabudowy mieszkaniowej w tworzenie dobrego miasta

i zabudowę gospodarczą. W sąsiedztwie pięknie mean-

ściśle. Czy owa intensywność wynika z braku skrupułów

był normą, nie zaś sporadycznym wynikiem zbiegu

druje Drwęca, co tylko potwierdza, że to nie miejsce na

i z chciwości deweloperów, a może to proces rynkowy

różnych czynników.

kompleks bloków.

będący pochodną ułomnego systemu planowania prze-
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Czy więc taka – ewidentnie wybrakowana – inwesty-

strzennego? Skoro daje on komuś możliwość znaczą-

cja publiczna faktycznie zasługuje na wyróżnienie ze

cego „pompowania” swojej inwestycji, to konkurencja

strony członków rady konsultacyjnej? Oczywiście nie,

wymusza, aby inni też „wyciskali z działek, ile się da”.

a mimo to je otrzymała. To porażka gminy, która „zafun-

Podobnie destrukcyjny skutek ma systemowe przyzwo-

dowała” mieszkańcom takie warunki życia, ale też nas

lenie na chaotyczny urban sprawl – dopuszczalność

wszystkich jako społeczeństwa, „Eksperci” przyznający

realizacji kolejnych osiedli w przypadkowych i rozpro-

nominacje, jak i opinia publiczna nie widzą problemu.

szonych lokalizacjach podmiejskich, nierzadko o dra-

Największymi przegranymi są nowi lokatorzy, gotowi

matycznie złej strukturze przestrzennej. Przychodzi na

zadowolić się życiem w substandardowej lokalizacji – bo

myśl analogia z wypieraniem pieniądza lepszego przez

nie mają porównywalnych ofert do wyboru, nie wiedzą,

gorszy. Powszechna świadomość problemu i wzmożone

że mogliby oczekiwać więcej, nie przewidują, z jakimi

zainteresowanie nim w mediach społecznościowych

problemami wiąże się życie w takim miejscu.

nie prowadzą na razie do żadnych szerszych zmian na

Gdyby taką inwestycję zrealizował prywatny przedsiębiorca, można by standardowo ponarzekać na jego

lepsze.
Jednocześnie – paradoksalnie – w ostatnich latach

pozbawioną skrupułów chęć zysku i filozofię „sprzedaj

poprawia się przeciętny standard deweloperskiej zabu-

byle co i zapomnij”, po czym zamknąć temat. Tu jednak

dowy mieszkaniowej. W dużych miastach, w obliczu

chodzi o inwestycję publiczną. Co ważne, nie jest ona

rywalizacji o klienta, coraz więcej deweloperów przy-

wyjątkiem, bo tego typu „wpadek” publiczni inwestorzy

kłada wagę do wspólnych przestrzeni między budyn-

mają na koncie więcej. Gdy oddano do użytku pierwszą

kami, udogodnień dla pieszych i rowerów, dostępu

inwestycję w ramach Mieszkania+ (osiedle pod Jaro-

do transportu publicznego itp. Zmniejsza się liczba

cinem), informacja o tym pojawiła się we wszystkich

wygrodzeń, urządzane są ogólnodostępne przestrzenie

mediach. Nie zwrócono uwagi na wołające o pomstę do

rekreacyjne, a liczne osiedla zyskują strukturę kwarta-

nieba – z punktu widzenia jakości życia i wyzwań klima-

łową z lokalami usługowymi w parterach. Nieraz taka

tycznych – lokalizację osiedla i usytuowanie budynków.

zabudowa wynika z obowiązującego planu miejscowego,

Od inwestora publicznego można, a nawet trzeba

ale walka o klienta wydaje się silniejszym czynnikiem.

wymagać więcej. On przecież nie działa dla zysku, ale

Można ją mierzyć stopniem odnalezienia się na rynku,

w interesie publicznym – czyli w założeniu dla dobra

bo istotne różnice w podejściu do powyższych spraw

wszystkich. Niestety, żeby wymagać, trzeba mieć świa-

widać nawet u deweloperów sąsiadujących ze sobą

domość i kontrolę społeczną, sprawowaną chociażby

osiedli, realizowanych na podstawie tych samych aktów

przez media. Dysponując nimi, zyskalibyśmy szansę na

planistycznych. Ci bardziej ambitni/rzetelni niewąt-

wytworzenie pewnego standardu, do którego można by

pliwie zasługują na pochwałę i chciałoby się, aby ich

się odwoływać także przy ocenie komercyjnych inwesty-

postępowanie wyznaczało nowy standard. Trzeba

cji mieszkaniowych. Tymczasem zdaje się, że zbiorowo

jednak pamiętać, że proces „ulepszania” produktu

uczestniczymy w swego rodzaju grze pozorów – niewielu

mieszkaniowego ma granice. Z jednej strony na pewno
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bylejakość przeszkadza, inni wręcz

osłabia go obecna sytuacja niezaspokojonego popytu,

są gotowi ją wyróżniać. W ten sposób

w której mieszkanie jest przede wszystkim lokatą

CZY STANDARD URBANISTYCZNY NAS OCALI?

Praktycznie w każdej
dyskusji w tym kontekście pada hasło „standard
urbanistyczny”. Jego wprowadzenie, a właściwie przywrócenie, postuluje każda propozycja
reformy systemu planowania
w Polsce. I słusznie, choć podejście do standardu jest chyba
nieco odrealnione. Starsi urbaniści z rozrzewnieniem wspominają go jako element czasów,
gdy skuteczne projektowanie
i realizacja założeń urbanistycznych były prostsze niż dziś;
młodsi idealistycznie widzą
w nim symbol „lepszej urbanistycznie” epoki, w której między budynkami zostawiano tyle
miejsca na zieleń, że dziś kreatywnym deweloperom często
udaje się zmieścić tam kolejny
pełnowymiarowy blok.

To prawda, że w PRL-u funkcjonowały przepisy
w sprawie normatywu urbanistycznego. Po raz ostatni
ustalono je w 1974 roku i formalnie obowiązywały do
połowy lat 80. Określały między innymi standardy
wyposażenia terenów zabudowy mieszkaniowej w infrastrukturę techniczną, zabezpieczenie terenów zieleni,
zapewnienie dostępu do usług, w tym publicznych.
Normatyw całkowicie stracił znaczenie wraz z reformą
samorządową i następującym po niej w 1994 roku
przyjęciem ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W całkowicie zmienionych warunkach ustrojowych
uznano, że gminnym urbanistom nie trzeba nic narzucać. Oni mieli najlepiej wiedzieć, jakie przy lokalnych
i konkretnych uwarunkowaniach określić wskaźniki
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Podstawowe pytanie brzmi: jak standard urbanistyczny
miałby wyglądać? Jakie mają być jego zakres i mechanizm
funkcjonowania? Dotyczyłby w sposób jednolity terytorium całego
kraju czy byłby zróżnicowany w zależności od cech gminy, rodzaju
zabudowy lub innych parametrów charakteryzujących dany
obszar? A może gminy mogłyby go modyfikować (tylko zaostrzać
czy również łagodzić?) lub rozszerzać tematycznie? Obowiązywałby wyłącznie na obszarze bez szczegółowych planów miejscowych czy byłby wiążący przy ich sporządzaniu?

zagospodarowania terenu oraz inne zasady i parametry
Okazuje się, że jeśli ustawodawcy zależałoby na

urbanistyczne.

planowania przestrzennego w Polsce. Zakres stosowania

wypracowaniu optymalnego rozwiązania – takiego,

ustawy jest wprawdzie mniejszy niż zakładali twórcy,

godnym zaniedbaniem, nie było zupełnie nieracjo-

które rozwiązywałoby jak najwięcej problemów,

lecz to nie osłabia jej grzechów. A to, że dziś wielu

nalne. Wszelkie dziedziny bazujące na fachowości oraz

a rodziło jak najmniej komplikacji – to praktycznie we

odnajduje w niej dzisiaj pozytywy i wyprowadza z niej

inwencji projektanta trudno poddają się sztywnym,

wszystkich powyższych kwestiach każda z opcji ma

podstawy do ułomnego mechanizmu finansowania

odgórnie narzuconym przepisom – a jeśli już są do

wady i zalety. Największe wyzwanie wiąże się chyba

przez dewelopera infrastruktury społecznej, świadczy

tego zmuszone, najczęściej dzieje się to ze szkodą dla

z prawidłowym określeniem rzeczowego zakresu

o stopniu desperacji samorządów pozbawionych sku-

ostatecznych rozstrzygnięć projektowych. Na przykład

standardu oraz sposobu jego sformułowania. Z góry

tecznych narzędzi urbanistycznych. Niemniej standardy

w złożonych przypadkach warunki techniczne dla

można odrzucić wariant posłużenia się normatywem

urbanistyczne są postrzegane jako niewątpliwy pozytyw

budynków bywają zbyt rygorystyczne i blokują wdraża-

PRL-owskim, chociażby z racji zmian w stylu życia, jakie

lex deweloper – i słusznie, przy czym należy zwrócić

nie racjonalnych pomysłów, a mimo to nie chronią przed

zaszły przez ostatnie pięćdziesiąt lat; wprost przekładają

uwagę na sposób ich wykorzystywania przy stosowaniu

substandardowymi rozwiązaniami, chociażby w zakre-

się one na całkiem inne potrzeby w zakresie kształto-

tej ustawy. Najczęściej gminy dążą do przeciwstawienia

sie nasłonecznienia.

wania zespołów mieszkaniowych. Przełożenie nowych

się proponowanej przez inwestorów zabudowie nie-

potrzeb na regulacje nastręczy nie lada problemów.

zgodnej z planami miejscowymi. Ustawowe standardy

woju sytuacji, a konkretnie tego, jak nowe realia wpłyną

Posłużę się przykładem z czasów Komisji Kodyfikacyjnej

urbanistyczne, często dodatkowo zaostrzane przez

na urbanistykę: że w większości przypadków przestanie

Prawa Budowlanego, pracującej nad Kodeksem urbani-

gminy, okazują się wówczas pomocnym narzędziem: nie

ona być sferą twórczej aktywności fachowego zespołu

styczno-budowlanym. Grono fachowców i tęgich głów

dopuszczają do powstania niepożądanej zabudowy.

projektowego, a stanie się raczej obszarem nieprzej-

planowało przywrócenie standardu, ale przy próbie

rzystej syntezy różnych uwarunkowań – prawniczych

jego sformułowania natrafiło na przeszkody. Pojawił

stycznych, o których myślimy, ma być blokowanie nowej

orzeczeń i interpretacji, możliwości finansowych gminy,

się zestaw warunków nieszczególnie przystających do

zabudowy czy jej kształtowanie? Wygląda na to, że wpro-

a często i niezbyt klarownych interesów i partykulary-

najważniejszych wyzwań rozwojowych – na przykład

wadzenie ich do powszechnego stosowania miałoby taki

zmów. W takim układzie na rozstrzygnięcia projektowe

proponowano uzależnienie dopuszczalnej liczby kondy-

sam skutek jak lex deweloper: duża część z planowanych

zgodne ze sztuką może zabraknąć miejsca. Problem

gnacji od wielkości miasta. W szesnastotysięcznych Słu-

inwestycji nie mogłaby powstać. Choć ten argument

z wynikowymi planami miejscowymi dotyczy nawet

bicach do dziś stoją na skutek decyzji Edwarda Gierka

w dyskusjach o zmianach systemowych jest ewidentnie

nie tyle niewłaściwych parametrów urbanistycznych,

jedenastopiętrowe bloki i nie wydaje się, aby miały jaki-

nadużywany przez środowiska deweloperów, w tym

ile często ograniczonego znaczenia regulacyjnego. Nie

kolwiek wpływ na urbanistyczne problemy tego miasta.

kontekście faktycznie należy się obawiać, że zmalałaby

zawierają odpowiednich ustaleń albo formułują je tak

W każdym razie profesorowie z komisji szybko ponie-

dostępność nowych mieszkań, a z powodu ograniczenia

„nieszczelnie”, że uparty inwestor przeforsuje korzystną

chali uciążliwego zadania i w projekcie kodeksu wpisali

podaży wzrosłyby ceny. Standardy nie wystarczą więc,

dla siebie interpretację, rujnującą pierwotną koncepcję,

tylko delegację do opracowania i wydania standardów

by uzdrowić sytuację. Potrzebne są skojarzone z nimi

na której oparto plan miejscowy.

w drodze rozporządzenia. Na zasadzie „pomyślę o tym

mechanizmy prawne gwarantujące powstawanie nowej

jutro”, a najlepiej, żeby pomyślał kto inny, czyli właściwe

infrastruktury. Przywrócenie standardu urbanistycz-

ministerstwo.

nego nie może być wyrwaną z kontekstu punktową

Choć dziś takie podejście może się wydawać kary-

Prawodawcy z początku lat 90. nie przewidzieli roz-

To nie takie proste
Standard urbanistyczny należy więc niewątpliwie wprowadzić. Pytanie, czy będzie to zabieg łatwy i oczywisty

Wyznacznik jakości czy bariera?

Dochodzimy do clou. Celem standardów urbani-

reformą, ale musi współgrać z wieloma innymi zmianami w systemie, zwłaszcza w zakresie finansowania

oraz jakie skutki przyniesie. Pytań nasuwa się zresztą

A przecież „standardy urbanistyczne” to nie tylko

wiele. Czy w rezultacie wszystkie nowo powstające

teoretyczny byt w naszym prawodawstwie. One już

budynki mieszkalne w Polsce mogłyby wpisać się

w pewnym zakresie funkcjonują jako element niesław-

standardów znaczenia nabierają niuanse, które w przy-

w kompletną strukturę urbanistyczną? Czy nie pojawią

nej ustawy lex deweloper. Jej konstrukcja pod znakiem

padku lex deweloper można było pominąć. Wymóg

zapytania postawiła resztki racjonalności tego, co

dostępu do przystanku komunikacyjnego to pozornie

(według niektórych na wyrost) nazywane jest systemem

zerojedynkowa kwestia, jeśli jednak oceniać faktyczną
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się skutki uboczne?

RAJMUND RYŚ

urbanizacji.
Dodatkowo przy chęci „pozytywnego” wykorzystania

użyteczność dla przyszłych mieszkańców, należałoby

w obszarze retencjonowania wody, też w końcu musi

i usprawnienia procedur planistycznych, poszerzenia

brać pod uwagę ofertę transportową z tego przystanku,

podążyć tym tropem.

dopuszczalnego zakresu treści regulowanych planami

a także inne tematy, które znajdują się w urbanistycz-

Tymczasem wokół polskich miast, nie tylko najwięk-

miejscowymi i wspomnianej już partycypacji społecznej.

nym elementarzu, ale trudno je przełożyć na język

szych, ale i całkiem małych, rozrastają się „pierścienie

bezwzględnie obowiązującego aktu prawnego. Przykła-

żywiołowej suburbanizacji” – coraz większe obszary

a co z istniejącą zabudową mieszkaniową, która nie

dowo jeśli przystanek będzie się znajdował w wymaga-

zabudowane przypadkowo i ze zróżnicowaną inten-

spełni powszechnych standardów urbanistycznych?

nej odległości od budynku mieszkalnego, przedszkole

sywnością. Samorzutnie się nie „naprawią” ani nie

Takiej na pewno jest wiele. Czy ją też miałyby objąć te

również, ale w przeciwnym kierunku, funkcjonalność

staną przyjazną i dobrze funkcjonującą przestrzenią

regulacje? Oczywiście, taki przepis można sformuło-

takiego układu dla mieszkańca będzie ograniczona,

zamieszkania. Na nich powinny więc skupić się prio-

wać, co jednak miałoby z niego wynikać? Tam, gdzie

chociaż zgodna z przepisami. W kontekście standardów

rytety odpowiedzialnej klimatycznie i ekonomicznie

warunki nie są spełnione, samorząd miałby dobudować

urbanistycznych należałoby kierować się zdrowym

urbanistyki w Polsce. Zamiast tworzyć nowe „idealne”

brakujące szkoły, przedszkola, poszerzyć ulice, chod-

rozsądkiem, o co jednak trudno, gdy przychodzi stoso-

osiedla, trzeba najpierw zająć się takim zagospoda-

niki, uruchomić transport publiczny? Niewątpliwie

wać i interpretować prawo powszechnie obowiązujące.

rowaniem przestrzeni, aby z jednej strony minimali-

taka norma prawna dołączyłaby do litanii regulacji

Jeśli na nowym osiedlu nie ma szkoły w odpowiedniej

zować powierzchnię przeznaczoną do zasklepienia,

powszechnie ignorowanych, a po latach wuzetkowej

odległości, przepisy mogą nakazać jej budowę nawet

a z drugiej – naprawiać obecną dysfunkcyjną strukturę

wolnoamerykanki i chaotycznym rozpraszaniu zabu-

w sytuacji, gdy niewiele dalej, na innym osiedlu, które

zabudowy podmiejskiej. Chodzi o racjonalne pod

dowy prowadziłaby do wielu trudnych sytuacji. Chyba

już zdążyło się „zestarzeć”, z dobrym dojazdem trans-

względem funkcjonalnym i środowiskowym wypełnie-

nie jesteśmy mentalnie ani finansowo gotowi, aby na

portem publicznym, jest szkoła wykorzystywana tylko

nia luk w chaotycznie rozproszonej zabudowie i próbę

przykład wyburzać zbyt gęstą zabudowę w celu uzupeł-

częściowo.

przekształcania ich w sensowne zespoły mieszkaniowe

nienia deficytu terenów zielonych, choć w przyszłości

z dostępem do usług i sprawnym powiązaniem trans-

i o tym należałoby pomyśleć. Co więcej, w niektórych

portem publicznym z miastami centralnymi. Zadanie

przypadkach obowiązek dostosowania się do sztywnego

Warto też zadać sobie pytanie, ile nowych osiedli miesz-

wydaje się tytaniczne i zapewne takie jest. Warto zadbać

standardu byłby po prostu niesprawiedliwy. Dlaczego

kaniowych mamy zamiar jeszcze zbudować, bo to dla

o to, aby sposób sformułowania przyszłego powszech-

wspólnota samorządowa miałaby ponosić ponadstan-

ich tworzenia standardy urbanistyczne wydają się

nego standardu urbanistycznego nie nastręczał dodat-

dardowe koszty uzupełniania infrastruktury ludziom,

idealnym narzędziem (dokładnie jak w czasach PRL-u).

kowych komplikacji – dlatego w przypadku obszarów

którzy świadomie zdecydowali się zamieszkać w miej-

Projektowanie nowego osiedla jest w miarę proste:

przedmieść powinien być odpowiednio elastyczny.

scach, gdzie jej nie było i nie była planowana? Jednocze-

W czasach chaosu i kryzysu

łatwo oszacować liczbę mieszkańców i adekwatnie do
niej ukształtować strukturę przestrzenną, pamiętając

Legislacyjny lek na całe zło?

Wielu zapyta o jeszcze jeden kluczowy aspekt:

śnie nawet bez ustawowych przepisów samorządowcy
wiedzą, gdzie w ich miejscowościach występują braki

o wszystkich funkcjach wymaganych przez standardy.

Jaka konkluzja płynie z powyższych rozważań? Niewąt-

w zakresie infrastruktury czy dostępu do usług publicz-

Jeśli dalszy rozwój (czy aby na pewno będzie to rozwój?)

pliwie standard urbanistyczny jest potrzebny. Filozofia

nych. Tę wiedzę zapewniają im chociażby pisma, petycje

przestrzenny Polski ma następować z dotychczasową

planowania przestrzennego sprowadzająca się do zasady

czy protesty niezadowolonych mieszkańców, mimo to

dynamiką i na niezmienionych zasadach – formalnych

„każda gmina będzie wiedziała najlepiej, jak ukształto-

lokalne władze nie realizują tych oczekiwań na bieżąco.

i jakościowych – faktycznie powstanie sporo nowych

wać ład przestrzenny na swoim terenie”, niestety – co

I tutaj tkwi istota problemu, nie tyle w braku przepisów

inwestycji tego typu.

wszyscy widzimy – się nie sprawdziła. Konieczne jest

o dostosowaniu istniejącej zabudowy do konkretnych

więc zawarcie w regulacjach (obok procedur) treści

standardów, ile w braku finansowania. To element

zmuszać do gwałtownej zmiany sposobu myślenia

merytorycznych zapewniających minimalną jakość

wspomnianego już fundamentalnego zaniechania

o pożądanych kierunkach zagospodarowania prze-

opracowań planistycznych. Należy je ponadto sformu-

w polskich przepisach urbanistycznych – braku racjo-

strzennego kraju. Już w 2015 roku do ustawy plani-

łować w taki sposób, by nie wylać dziecka z kąpielą–

nalnych i skutecznych mechanizmów ekonomicznych

stycznej wpisano zasadę sytuowania nowej zabudowy

w razie konieczności powinny umożliwiać gminie oraz

zapewniających powstawanie kompletnego miasta,

w pierwszej kolejności poprzez uzupełnianie już

używającemu własnych wiedzy i warsztatu projektan-

a więc zabudowy mieszkaniowej z równoległą realizacją

istniejącej. W szczególności powinno to oznaczać jak

towi elastyczne podejście do stosowania przynajmniej

infrastruktury oraz gwarantowanym dostępem do usług

najlepsze wykorzystanie terenów zagospodarowanych

niektórych elementów tego standardu. Oczywiście

publicznych i terenów zieleni.

– tych, które utraciły swoje dawne funkcje, a także tych

należy się zabezpieczyć, by to uelastycznienie nie poszło

zabudowanych byle jak: tymczasowo, przypadkowo,

za daleko. Przydatne będzie tu ustawowe pogłębienie

racjonalnych przepisów jest trudniejsze, niż byłoby

ekstensywnie. Trudno uznać, aby obecnie ta zasada

mechanizmów partycypacji społecznej w powstawaniu

kiedyś. Najłatwiej przyjąć, że koszty nowej urbaniza-

była konsekwentnie wcielana w życie. Winny jest przede

aktów planistycznych.

cji ponoszą jej użytkownicy, ale z czego w takim razie

Stojące dziś przed nami wyzwania powinny jednakże

wszystkim wciąż funkcjonujący wynaturzony mecha-

No właśnie. Wprowadzenie standardu urbanistycz-

Dziś, gdy sprawy zaszły tak daleko, sformułowanie

sfinansować braki tam, gdzie zabudowa mieszkaniowa

nizm decyzji o warunkach zabudowy. Nie unieważnia to

nego jako wyłącznej i samoistnej reformy planowania

już powstała? Wprowadzić powszechną opłatę infra-

jednak znaczenia tej zasady, wręcz przeciwnie – prze-

przestrzennego się nie sprawdzi. Jak już wskazano, aby

strukturalną? Każde potencjalne rozwiązanie znaj-

mawia za nią coraz więcej argumentów. Nawet jeśli

przyniosła ona faktyczne i pozytywne zmiany, musi

dzie przeciwników, a wypracowanie sprawiedliwego

dotychczas nie ziściły się zapowiadane regulacje unijne

być powiązana z innymi zmianami w systemie plano-

mechanizmu będzie karkołomne, bo trudno uwzględnić

ograniczające możliwość dodatkowego zasklepiania

wania przestrzennego, zwłaszcza w zakresie efektyw-

wszystkie dotychczasowe złożone uwarunkowania. Na

gleby, to część krajów swoimi działaniami wyznaczyła

nego finansowania urbanizacji oraz wyeliminowania

przykład gdy to mieszkańcy w przeszłości współfinanso-

już ten kierunek jako jeden z mechanizmów przeciw-

niekontrolowanej zabudowy na wcześniej niezago-

wali infrastrukturę (choćby poprzez opłatę adiacencką),

działania zmianom klimatu. Polska, europejski maruder

spodarowanych terenach, ale także zracjonalizowania

powszechna opłata infrastrukturalna zmuszałaby ich
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do tego ponownie. To chyba najtrudniejszy obszar
niezbędnej reformy systemu planistycznego. Niestety,
z prowadzonej dotychczas debaty publicznej nie wynika,
aby projektodawcy rzeczywiście skupiali się teraz nad tą
problematyką.
Przyjmijmy jednak optymistycznie, że nowe i kompleksowe rozwiązania legislacyjne staną się obowiązującym prawem. Czy w dniu, w którym to nastąpi,
wejdziemy na prostą i szeroką drogę do naprawy polskiej
przestrzeni i określonego standardu zamieszkania?
Zapewne nie. Doświadczenia ze zmianami w planowaniu przestrzennym wskazują, że nie zawsze wszystko
idzie zgodnie z intencją ustawodawcy. Interpretacje
i orzecznictwo niejedno racjonalne rozwiązanie sprowadziły na manowce. Do tego dochodzi niepowstrzymana

��

Z natury są to skomplikowane inwestycje i trudno przy
nich osiągnąć imponujące wskaźniki finansowe, ale ich
potrzebujemy, bo wpisują się w politykę rewitalizacyjną ożywiania
starszych dzielnic oraz wzmacniają pożądaną z punktu widzenia klimatycznego strukturę urbanistyczną. Niestety, w niektórych miastach tendencja do lokowania zabudowy mieszkaniowej
w centrum, niezależnie od dostępności wolnych terenów, praktycznie nie jest dostrzegalna. Przyda się dobry przykład ze strony
miejskiego inwestora.
Największe miasta – Warszawa, Łódź, Gdańsk, Szcze-

ich wygląd) lub jest dopiero na początku tej ścieżki

inwencja części inwestorów i projektantów w obchodze-

cin – mają na koncie liczne własne inwestycje miesz-

rozwojowej – między innymi Stargard, Słupsk, Suwałki,

niu uchwalonych przepisów. W odpowiednich grupach

kaniowe w obszarach centralnych. Zresztą w dużych

Konin, Kwidzyn, Włocławek. Ten model działania jest

w mediach społecznościowych zapewne zaroiłoby się od

miastach istnieje największy potencjał do formułowania

też dostępny dla naprawdę niedużych miast. W Karlinie

środowiskowych dyskusji, jak „nagiąć” albo zinterpreto-

innowacyjnych przedsięwzięć, które jako główny cel

(niecałe sześć tysięcy mieszkańców) od 1997 roku funk-

wać dany wymóg, aby budować po staremu. Nawet jeśli

stawiają wykreowanie benchmarku dla wysokiej jako-

cjonuje TBS i zrealizował już sporo inwestycji. Część

będzie to tylko margines, a wprowadzone rozwiązania

ści zabudowy mieszkaniowej – zarówno publicznej, jak

z nich to niewielkie budynki wypełniające luki w zabu-

prawne okażą się skuteczne, wciąż będziemy potrze-

i komercyjnej. Nie sposób nie wymienić w tym miej-

dowie i kształtujące dzisiejszy wizerunek miasteczka.

bowali kogoś, kto te dzielnice według wyznaczonych

scu obsypanego nagrodami osiedla Nowe Żerniki we

Bez tej aktywności inwestycyjnej niewątpliwie wygląda-

standardów zbuduje.

Wrocławiu oraz, niestety niedokończonych, stołecznych

łoby ono zupełnie inaczej.

Tyle do zrobienia już teraz

inicjatyw: Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego

Obecnie nieliczne mniejsze miasta podejmują

oraz Warszawskiej Dzielnicy Społecznej. Szkoda, że takie

wyzwanie aktywnego i świadomego kształtowania na

Dlatego legislacja musi być istotnym polem aktywności

projekty są nieliczne i wrażliwe na zmiany kadrowe czy

swoim terenie tkanki mieszkaniowej, zwłaszcza takiej,

władzy publicznej, ale jednym z wielu. Polityka prze-

kłopoty proceduralne. Daleko im – w praktyce to lata

która ma ambicje tworzenia standardu. Ów deficyt to

strzenna nie może się sprowadzać wyłącznie do zmian

świetlne – do skali i znaczenia zagranicznych przedsię-

jedno z największych wyzwań polityki mieszkaniowej,

prawnych na szczeblu krajowym czy aktów planistycz-

wzięć o podobnych aspiracjach, jak choćby kolejnych

a przy okazji także przestrzennej i demograficznej. Dzi-

nych na poziomie lokalnym. Równie ważne jest propa-

„wystaw” IBA, które powstają w różnych lokalizacjach

siejsze wyjątkowe trzeba uczynić powszechnym. Tylko

gowanie określonych postaw, budowanie świadomości,

w Niemczech.

jak? Najpierw należy sobie odpowiedzieć na pytanie,

komunikowanie inwestorom pragnień i oczekiwań,
dawanie dobrego przykładu. Ten ostatni aspekt wydaje

Przykłady dobre i nieliczne

z czego wynika sukces wskazanych miast. Zapewne najwięcej zawdzięczają właściwym ludziom na właściwych

się szczególnie istotny. Gdy przedstawiciele władzy lokal-

Rola publicznego inwestora jako promotora standardu

nej narzekają na chaos przestrzenny lub niską jakość

urbanistycznego najbardziej potrzebna jest w mniej-

komercyjnej zabudowy, nie brzmią wiarygodnie, jeśli

szych miastach. Tam prywatnych deweloperów jest

zamieszkania przemienić w rzecz powszechną, należy

gmina na swoje komunalne lub TBS-owskie inwestycje

niewielu i często brakuje im bodźców, aby konkurowali

działać wielotorowo, a w centrum uwagi mieć efekty

przeznacza poślednie lokalizacje albo wręcz rezygnuje

ze sobą jakością. W tych warunkach aktywność miasta

uzyskiwane przez miasta-liderów. Oznaczać to powinno

z aktywności inwestycyjnej w sferze mieszkaniowej.

na rynku mieszkaniowym staje się koniecznością.

powiązanie działań legislacyjnych z edukacją i wspie-

Tymczasem to działalność inwestycyjna gminy ma

Jeśli szerzej porównamy polskie średnie i mniejsze

miejscach, etosowi pracy, ciągłości idei i działań.
Aby sporadyczną dbałość o jakość warunków

raniem urzędników i urzędów, odpowiednimi narzę-

potencjał, by wyznaczyć standard w zakresie kształtu

miasta, dostrzeżemy wyraźne różnice w ich rozwoju

dziami finansowania, różnorodnymi mechanizmami

i lokalizacji inwestycji, do którego powinni równać inwe-

przestrzennym. W niektórych nowa lub modernizowana

promocji, presji i regulacji ze strony władzy publicznej

storzy komercyjni. W szczególności odnosi się to do pro-

zabudowa, głównie mieszkaniowa, uzupełnia wcześniej-

wobec inwestorów oraz budową świadomości rynkowej

mowania nowej zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej

szą tkankę i wzbogaca strukturę miasta. W innych, co

wśród konsumentów, którzy nie powinni się zadowalać

tę już istniejącą albo powstałej w wyniku modernizacji/

prawda, powstają nowe budynki mieszkalne, jednak ich

byle czym.

adaptacji starych budynków na cele mieszkaniowe.

lokalizacja w żaden sposób nie wpisuje się w przemy-

mniej częściowo zrealizować, jest nadzieja, że standard

nego dla mieszkańców. Zwykle to zróżnicowanie ma

stanie się standardem.		

związek z bardziej lub mniej racjonalną polityką przestrzenną i uchwalaniem aktów planistycznych albo ich
brakiem, ale łatwo zauważyć też zależność od realizacji
przez miasto ambitnych śródmiejskich inwestycji mieszkaniowych. Wiele miast realizuje takie przedsięwzięcia
od dłuższego czasu (co już wyraźnie przekłada się na
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Jeśli większość zagadnień z tej listy uda się przynaj-

ślany plan ulepszania czy kształtowania miasta przyjaz
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Polskie
spółdzielnie
mieszkaniowe

Marzenia o współpracy

tysiące i łącznie posiadają 2,2 miliona lokali, czyli nieco

Robotniczych miał monopol w realizacji i dystrybucji

Spółdzielczość, jedna z najbardziej interesujących idei

ponad 5 procent krajowego zasobu 3. Wiele niemiec-

mieszkań, natomiast rola spółdzielni została ograni-

społecznych, to system oparty na samoorganizacji

kich miast wspiera budowę małych kooperatyw jako

czona do zarządzania istniejącym zasobem.

i zaangażowaniu wszystkich uczestników. Realizuje

miastotwórczego narzędzia uzupełniania zabudowy

koncepcję bezpośredniej demokracji nie w wymiarze

śródmieść lub aktywizowania społeczności w nowo

państwowymi potrzeby ludności miało zaspokajać

politycznym, ale bezpośredniego budowania gospo-

powstających dzielnicach. Najbardziej znane z takiej

budownictwo indywidualne i spółdzielcze. W konsty-

darki. Można spółdzielczość traktować jak ekonomiczną

działalności są Berlin i Hamburg.

tucji z 1952 roku zapisano nawet, że „w trosce o dobro

Lata 50. przyniosły odwilż. Poza mieszkaniami

utopię tworzoną wokół ideałów równości i samorządno-

Nawet na tle Niemiec i Szwajcarii, europejskich

ści albo jedną z metod zarządzania przedsiębiorstwem,

prymusów, Polska jest krajem wyjątkowym. W rapor-

rodziny Polska Rzeczpospolita Ludowa dąży do poprawy
sytuacji mieszkaniowej, przy współudziale obywateli

nie należy jednak zapominać, że jest to przede wszyst-

tach bijemy rekordy pod względem budownictwa

rozwija i popiera różne formy budownictwa mieszkanio-

kim ruch społeczny.

spółdzielczego, także w porównaniu do innych krajów

wego, a szczególnie budownictwa spółdzielczego, oraz

Spółdzielczość rodziła się od połowy XVIII wieku

postsocjalistycznych. Jeszcze w 2015 roku 16,2 pro-

dba o racjonalną gospodarkę zasobami mieszkaniowy-

w najbardziej wówczas rozwiniętym kraju kapitalistycz-

cent polskiego zasobu mieszkaniowego należało do

mi”5. Ustanowiono trzy rodzaje spółdzielni: lokatorskie

nym – Anglii. Pierwsze spółdzielnie spożywcze szybko

spółdzielni, podczas gdy sąsiadom o podobnej historii

(ich członkowie mieli niezbywalne prawo do lokalu,

upadały – same idee, bez dobrej organizacji i politycz-

publicznego wsparcia kooperatywnych modeli budowa-

nie mogli go więc przekazać innej osobie), budowlano-

nego wsparcia, nie wystarczały. Za przełomowy dla spół-

nia pozostało ich znacznie mniej – w Czechach było to

-mieszkaniowe (zapewniały ograniczone prawo rze-

dzielczości moment uznaje się powstanie w 1844 roku

9,4 procent, na Węgrzech zaledwie 1 procent 4. Postronny

czowe, zbywalne i dziedziczne) i spółdzielcze zrzeszenia

Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów, spółdzielni

obserwator mógłby uznać sytuację za godną pozaz-

budowy domów jednorodzinnych (po zakończeniu inwe-

spożywczej tkaczy z Rochdale. Sformułowane wówczas

droszczenia; polski czytelnik widzi w tych statystykach

stycji członkowie uzyskiwali pełne prawo własności).

zasady do dzisiaj tworzą fundament międzynarodowego

jedynie obraz bezużytecznego spółdzielczego bagienka.

Rozpoczęła się „złota era” spółdzielni mieszkanio-

Marzenia o nowej mieszkaniowej kooperatywno-

wych. Zawdzięczamy ją nie tyle ustawodawstwu, ile

skimi. Legendarnych reguł założycielskich wymienia

ści, choćby o realizacji pojedynczych przykładów grup

publicznemu finansowaniu; trwało do lat 80. Wkład

się sześć, siedem, czasem nawet osiem. Polska Krajowa

budowlanych, które działałyby jak „miejska akupunk-

własny dla mieszkań lokatorskich wynosił 10 procent,

Rada Spółdzielcza ujęła je w następujące punkty 1:

tura”, nie spełnią się, dopóki nie uporamy się z istniejącą

ruchu spółdzielczego i są nazywane zasadami rochdal-

masą spadkową po poprzednim systemie. Urbaniści
1.

Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa

i aktywiści obchodzą temat nawet w sferze języka:

2.

Zasada demokratycznej kontroli członkowskie

mówiąc o kooperatywach, ograniczają się do jednego

3.

Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków

wycinka zagadnienia i do jednego, zresztą najbardziej

4.

Zasada autonomii i niezależności

ekskluzywnego, modelu inwestycyjnego. A przecież

5.

Zasada kształcenia, szkolenia, informacji

w mieszkaniach spółdzielczych nadal żyją miliony

6.

Zasada współdziałania

Polaków. Nie oceniając, czy są one szlachetnym dzie-

7.

Zasada troski o społeczność lokalną.

dzictwem socjalizmu, czy przeklętym spadkiem
systemu opartego na korupcji, należy zadać sobie pyta-

Spółdzielczość najszybciej rozwijała się w obszarze

nie, co z nimi zrobić: naprawiać system czy ostatecznie

produkcji i dystrybucji żywności. Pod koniec XIX wieku

go zlikwidować?

w niektórych krajach spółdzielnie odpowiadały nawet za
15 procent obrotu detalicznego. Społeczna utopia została

Droga do chwały

przekuta jeśli nie w sprawny, to przynajmniej możliwy

Polacy tworzyli spółdzielnie mieszkaniowe już przed

do realizacji model gospodarczy obejmujący rolnictwo,

I wojną światową. W latach 90. XIX wieku aktywny

handel, przemysł, a później także mieszkalnictwo.

był ruch spółdzielczy na obszarze zaboru pruskiego,

W ostatnim czasie idee spółdzielczości zyskują coraz

działalność rozpoczęły pierwsze organizacje w Byd-

większą popularność i są wskazywane jako alternatywa

goszczy, Poznaniu, Toruniu. W międzywojniu powstała

dla dzisiejszej formy kapitalizmu, rozwiązanie, które

niezwykle postępowa społecznie i architektonicznie

prowadzi do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wiele budyn-

rozwoju gospodarczego. Częścią tej strategii jest spół-

ków zrealizowano w formule kooperatyw budowlanych

dzielczość mieszkaniowa. Dla jej zilustrowania najchęt-

tworzonych przez zamożną część społeczeństwa. Model

niej przytaczany jest przykład Zurychu, gdzie w rękach

nie zdominował jednak rynku nowych mieszkań, nie

spółdzielni znajduje się aż 38 procent zasobu mieszka-

zdobył nawet znaczącej pozycji, mimo to istniejące już

niowego (choć średnia dla całej Szwajcarii to jedynie

organizacje przetrwały II wojnę światową. Pod koniec

5 procent); trzy czwarte z nich to małe organizacje,

lat 40. udało się między innymi dokończyć rozpoczęte

każda zarządzająca mniej więcej dziewięćdziesięcioma

wcześniej projekty osiedla Koło II i Praga I w Warszawie.

mieszkaniami, choć zdarzają się większe, sprawujące

Szybko okazało się, że nowe władze chcą przejąć

pieczę nad pięcioma tysiącami lokali . Duże instytucje,

kontrolę nad wszystkimi dziedzinami gospodarki,

w segmencie od tysiąca do pięciu tysięcy mieszkań,

a społeczna działalność, każdego typu, trafiła na

dominują w Niemczech. Jest ich tam w sumie dwa

listę podejrzanych. Powołany do życia Zakład Osiedli

2
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←
Osiedle Stegny wybudowane w latach 70.,
znajdujące się dziś w zasobie spółdzielni MSM
Energetyka. Prawie połowę powierzchni osiedla
stanowią tereny zielone. Na osiedlu powstało
milionowe mieszkanie spółdzielcze wybudowane
w Polsce Ludowej, będące jednocześnie sto
pięćdziesięciotysięcznym mieszkaniem spółdzielczym oddanym do użytku w Warszawie

1

2

3

4
5

Zasady Spółdzielcze, Krajowa Rada Spółdzielcza, https://krs.org.pl/spoldzielczosc/zasady-spodzielcze (dostęp: 23.02.2021).
CCH The Confederation of Co-operative
Housing (https://www.cch.coop/co-operative-housing-zurich-becoming-a-go-to-housing-solution/) i Co-operative Housing International
(https://www.housinginternational.coop/co-ops/switzerland/) (dostęp: 23.02.2021).
The Housing Cooperatives Germany (https://
www.wohnungsbaugenossenschaften.de/
genossenschaften/how-cooperatives-work)
i Co-operative Housing International (https://
www.housinginternational.coop/co-ops/germany/) (dostęp: 23.02.2021).
A. Pittini et al., The State of Housing in the EU
2015, Brussels: Housing Europe, 2015.
Konstytucja Rzeczypospolitej Ludowej z dnia
22 lipca 1952, Dz. U. 1952, nr 33, poz. 232, art.
67, pkt 5.

dla budowlanych – 20 procent. Niskooprocentowanych

Takie dysponowanie finansami publicznymi musiało

postrzegane jak ofiary systemu. Nadal myśli się o nich

kredytów państwowych udzielano na sześćdziesiąt lat,

na dłuższą metę doprowadzić do kryzysu gospodar-

jak o uprzywilejowanych instytucjach, które znalazły

dodatkowo dotacje wystarczały na pokrycie nawet

czego. W latach 80. znacząco ograniczono fundusze

sobie komfortowy kącik w obowiązujących realiach

40 procent kosztów budowy. W rezultacie do lat 90.

na budowę mieszkań, choć w zakresie ustawodawstwa

prawnych. Społeczne wyobrażenia dobrze ilustruje

wydatki mieszkaniowe przeciętnej rodziny utrzymywały

wprowadzono tylko jeden istotny zapis – umożliwiono

opublikowany na początku tego roku reportaż dzien-

się na poziomie poniżej 5 procent domowego budżetu.

zakładanie ksiąg wieczystych dla ograniczonych praw

nikarzy Onetu Marcina Wyrwała i Mateusza Baczyń-

rzeczowych (a więc dla spółdzielczych mieszkań włas

skiego, zatytułowany stygmatyzująco dla całego zasobu

dobór beneficjentów programu. Ustanowiono czterdzie-

nościowych), które od tej pory można było obciążać

– Spółdzielnia 10. Dziennikarskie śledztwo odsłoniło

stoprocentowy parytet dla pracowników fizycznych,

hipoteką. Bez publicznego finansowania spółdzielnie

nieprawidłowości w funkcjonowaniu LWSM „Morena”,

przez co członkostwo w spółdzielni stało się zjawiskiem

przestały budować. W latach 90. rozpoczął się ostry

największej gdańskiej spółdzielni mieszkaniowej (zarzą-

masowym. Z czasem, zwłaszcza po zupełnym zaprzesta-

spadek liczby nowo powstających lokali, niezależnie

dza siedemdziesięcioma hektarami ziemi; stoi na niej

niu budownictwa komunalnego w połowie lat 70., część

zresztą od typu inwestora. W 1992 roku, ostatnim przed

6,5 tysiąca mieszkań, w których żyje dwadzieścia tysięcy

realizowanych mieszkań (nawet połowa) nie trafiała do

zapaścią, spółdzielnie zbudowały jeszcze osiemdziesiąt

osób).

oczekujących w kolejce, ale była rozdysponowywana

tysięcy mieszkań (63 procent nowych realizacji); dziś

według uznania władz lokalnych pomiędzy pracowni-

budują ich zaledwie trzy tysiące rocznie .

Rozdysponowanie finansów pozwalało kontrolować

ków administracji i służb oraz przez duże zakłady pracy.

7

W konstytucji z 1997 roku zapisano politykę sprzyja-

Na użytych w materiale nagraniach słychać, jak wiceprezes wydaje polecenia dewastacji klatek schodowych,
pokrywania ścian graffiti w celu wyłudzania pieniędzy

Liczba członków potrzebujących lokalu stale przekra-

jącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli,

od ubezpieczycieli („trzeba napisać: «Kaczor oszust», na

czała liczbę szczęśliwców, którzy go dostali. Według

w szczególności przeciwdziałanie bezdomności, wspie-

zasadzie takiej, że jest konotacja polityczna”); fałszował

statystyk z 1984 roku jedna trzecia kandydatów tkwiła

ranie rozwoju budownictwa socjalnego oraz działań

pełnomocnictwa potrzebne do przegłosowania istotnych

na listach ponad dziesięć lat, powszechną praktyką było

obywateli zmierzających do uzyskania własnego miesz-

decyzji na walnych zgromadzeniach, zlecał wykonywa-

zakładanie książeczek mieszkaniowych noworodkom 6.

kania 8. Ustawa z 2000 roku 9 realizuje tę politykę

nie dobrze płatnych usług prawnych zaprzyjaźnionym

poprzez prawo wykupu mieszkań lokatorskich i wyod-

kancelariom. Pomimo składanych latami doniesień do

narzucania rozwiązań architektonicznych i urbanistycz-

rębniania ich w osobną własność. Spółdzielnie mogą

prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

nych – obowiązywały normatywy i systemy budowy

prowadzić działalność deweloperską, a zysk z niej inwe-

wiceprezes usłyszał zarzuty dopiero na początku lutego

w technologii wielkiej płyty. Niewątpliwymi zaletami

stować w renowację i utrzymanie istniejącego zasobu.

tego roku. Z pewnością przyczyniły się do tego inter-

Centralne zarządzanie budżetem dawało możliwość

było zintegrowane planowanie osiedli z infrastrukturą
społeczną oraz współpraca instytucji publicznych

Obraz spółdzielczości

wencje posła PiS-u Kacpra Płażyńskiego i nagłośnienie
problemu przez dziennikarzy.

ze spółdzielniami. Jednocześnie pozwoliło stawiać

Pomimo zmian wprowadzanych na przełomie XX i XXI

Reportaż wpisuje się w powszechne wyobrażenie

budynki na gruntach o nieuregulowanym statusie wła-

wieku, niekorzystnych i niezgodnych z ideami społecz-

o spółdzielniach jako siedliskach patologii, w pełni pod-

sności, co do dzisiaj generuje wiele problemów.

nej współpracy i współwłasności, spółdzielnie nie są

porządkowanych prezesowi, w których bierni członkowie
Siedziba administracji Międzyzakładowej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka"
założonej w 1958 roku, administrującej obecnie
260 budynkami mieszkalnymi liczącymi 18 982
lokali i 21 budynkami użytkowymi. W zasobie
spółdzielni mieszka ponad 40 tysięcy osób

6

D. Jarosz, Polaków drogi do mieszkania w PRL
(szkic problemu), Zespół Badawczy Historii
Społecznej Polski XIX i XX wieku, http://www.
historiaspoleczna.uw.edu.pl/seminarium/
miasto-przestrzen-i-ludzie/polakow_drogi_do_
mieszkania_w_PRL (dostęp: 23.02.2021).
7 Raport. Stan mieszkalnictwa w Polsce, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2020, https://
www.gov.pl/attachment/26de9999-ea40-42c0-9396-74d3e2684a14 (dostęp: 23.02.2021).
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483,
art. 75.
9 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1222.
10 M. Wyrwał, M. Baczyński, Spółdzielnia, Onet,
15.01.2021, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kulisy-afery-w-najwiekszej-spoldzielni-mieszkaniowej-w-gdansku-reportaz-onetu/
fnp5e2c (dostęp: 23.02.2021).
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są pozbawieni realnego wypływu na funkcjonowanie

dostępne cenowo mieszkania na wynajem. Problemy

organizacji. W środowisku dominują mężczyźni, starsi

systemowe są jednak trudne do pokonania, a temat

lub w średnim wieku, co dodatkowo utrwala stereotyp

spółdzielni mieszkaniowych utknął gdzieś pomiędzy

o związkach spółdzielni z poprzednim systemem.

próbą kompletnego przekształcenia ich we wspólnoty

W ciekawej i skądinąd ważnej rozmowie zorganizowanej

(a więc związki właścicieli niezależnych lokali)

przez miesięcznik „Administrator” zaproszeni prezesi,

a niemrawymi i stosunkowo świeżymi pomysłami

ale również redaktorka prowadząca używają języka prze-

na wykorzystanie istniejących organizacji do realizowa-

czącego duchowi demokracji i równości. Działania spół-

nia dostępnego mieszkalnictwa. Kwestia dotyczy

dzielni komentują w pierwszej osobie: „I co zrobisz?”,

prawie pięciu milionów Polaków zajmujących dwa

„Sprzedasz?”, „Będzie pan budował?”, „Jeszcze nie wiem,

miliony mieszkań, nie jest więc marginalna. Obecnie

na razie chcę kupić grunt” .

mieszkalnictwo spółdzielcze z pewnością dalekie

11

W rzeczywistości wiele spółdzielni przeczy temu

jest od bycia ruchem społecznym czy równościowym

obrazowi: prowadzą działania rewitalizacyjne, podnoszą

modelem odpowiadającym na palący problem kryzysu

jakość przestrzeni wspólnych, dbają o program kultu-

mieszkaniowego. Czy ma szanse takim się stać? Czy

ralno-społeczny. Część z nich nadal buduje mieszkania

mogłoby realizować idee określone przez siedem założy-
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dla członków lub korzysta z preferencyjnych kredytów, by realizować
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Budynek mieszkalny przy ul. Zwierzynieckiej 6
w Warszawie ukończony w 2018 roku. MSM
„Energetyka” jest jedną z nielicznych spółdzielni
prowadzących działalność budowlaną przeznaczoną na potrzeby własne członków

cielskich zasad?

11

S. Augustowicz, Nie ma klimatu dla inwestycji w spółdzielniach, Administrator24.info,
20.12.2019, http://www.administrator24.info/
artykul/id11748,nie-ma-klimatu-dla-inwestycji-w-spoldzielniach (dostęp: 23.02.2021).

←→
Osiedle Stegny wybudowane w latach 70.,
znajdujące się dziś w zasobie spółdzielni MSM
„Energetyka”

Reanimacja spółdzielczości
w spółdzielniach

wątki na forum opisujące proces przygoto-

Zasada dobrowolnego i otwartego
członkostwa

Zasób mieszkań spółdzielczych powoli topnieje, trudno

wania takiej inwestycji od strony organizacyjnej, prawnej i proceduralnej?
○

Prawo spółdzielcze jest tak zagmatwane,

więc mówić o otwartości na nowych członków. Owszem,

że zdecydowanie lepiej powołać do tego

nieśmiałe jaskółki próbują nakłonić spółdzielnie do

spółkę celową13.

inwestowania. Spółdzielnie miały być jednym z filarów
realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, ale

Mieszkalnictwo spółdzielcze jest zasobem zamknię-

pomimo dostępnych państwowych kredytów niewiele

tym. W tym segmencie powstaje w miastach zaledwie

się na tym polu dzieje.

2,7 tysiąca nowych lokali rocznie – to tylko 2,2 procent

Własnościowe budowanie na potrzeby członków

wszystkich realizowanych mieszkań 14. Nie wiadomo

jest pozbawione sensu. „Dziś wybudujemy je członkom

zresztą, ile z tego, co spółdzielnie budują, jest sprzeda-

spółdzielni […], a jutro wyodrębni się wspólnota miesz-

wane na zasadach rynkowych, a ile przeznacza się na

kaniowa i tracimy zarówno budynek, jak i członków”12

potrzeby własne członków.

– słusznie zauważa Grzegorz Jakubiec, prezes zarządu
SM „Służew nad Dolinką”. Członkowie zresztą też nie
są chętni zabudowywaniu ich sąsiedztwa i na walnych

Zasada demokratycznej kontroli
członkowskiej

zgromadzeniach blokują je zgodnie z zasadą „nie na

Do pewnego stopnia potwierdza się stereotyp doty-

moim podwórku”.

czący spółdzielni: z jednej strony kierują nimi

Pomimo chęci wielu osób, by „wziąć sprawy w swoje

„przyrośnięci do stołków” prezesi i rady nadzorcze,

ręce”, nie powstają też nowe spółdzielnie. Wyjątkiem

z drugiej strony członkowie nie są zainteresowani

jest niewielka liczba kooperatyw budowlanych zareje-

działalnością spółdzielni i nie uczestniczą w zarządza-

strowanych w kilku polskich miastach.

niu organizacją.
W jednej z lubelskich spółdzielni mieszkaniowych

○
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Patrząc na marże deweloperów, zasta-

na zebrania rady przedstawicieli nieruchomości

nawiam się nad sensownością założenia

w latach 2017–2019 przychodziło dwóch z siedmiuset

własnej spółdzielni mieszkaniowej, mającej

członków (0,1 procent uprawnionych); podobnie było

na celu wybudowanie bloku na własne

z zebraniami rady nadzorczej, a na walnych zgroma-

potrzeby […] czy znacie jakieś strony, blogi,

dzeniach zjawiało się osiemnaście osób (2–3 procent)15.
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12
13

Tamże.
Dyskusja na forum Murator.pl, temat: Założenie
spółdzielni mieszkaniowej i budowa bloku,
https://forum.muratordom.pl/showthread.
php?169980-Założenie-spółdzielni-mieszkaniowej-i-budowa-bloku (dostęp: 23.02.2021).
14 Raport. Stan mieszkalnictwa..., dz. cyt.
15 Szkolenie online: Spółdzielcze rewolucje,
Fundacja Republikańska, 25.08.2020, https://
spoldzielniemieszkaniowe.org/lista-szkolen/
(dostęp: 23.02.2021).
16 M. Blaszke, M. Śpiewak-Szyjka, Satysfakcja
członków spółdzielni i innych osób korzystających z zasobów mieszkaniowych spółdzielni,
[w:] Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy
funkcjonowania i rozwoju, red. T. Skotarczak,
Warszawa: C.H. Beck, 2015, s. 158–163.
17 B. Baranowski, Co oznacza, jeśli mieszkanie
jest spółdzielcze własnościowe?, Domiporta,
14.08.2019, https://www.domiporta.pl/poradnik/7,126866,25087001,co-oznacza-jezeli-mieszkanie-jest-spoldzielcze-wlasnosciowe.
html (dostęp: 23.02.2021).

Podobną, choć mniej ekstremalną sytuację pokazują
badania szczecińskie: członkowie źle (22 procent)

Zasada ekonomicznego uczestnictwa
członków

Rzeczywistość może być jednak zupełnie inna.
Niektóre spółdzielnie zniechęcają swoich członków

i średnio (40 procent) ocenili pracę zarządu, ale w spo-

Na portalach tematycznych można znaleźć takie opinie

do wyodrębniania mieszkań – kuszą niższym

tkaniach nie uczestniczyli nigdy (39 procent) albo

dotyczące zakupu mieszkania spółdzielczego:

czynszem, często posiadają też nieruchomości przynoszące dodatkowe zyski (na przykład pawilony

uczestniczyli sporadycznie (42 procent). Z zasady mniejsze spółdzielnie cechują się większym zaangażowaniem

Wśród wad mieszkań spółdzielczych własno-

handlowe) lub prowadzą działalność deweloperską

członków 16.

ściowych można jeszcze wymienić możliwe

pozwalającą obniżyć składki na fundusz remon-

(choć nie jest to reguła) wyższe opłaty niż

towy. „Zróżnicowane portfolio” nie tylko pomaga

ści zarządu spółdzielni. W tej chwili można go jedynie

w przypadku mieszkań własnościowych. Wyż-

w bilansie ekonomicznym;, jest również wielką

odwołać, co, jak wiadomo, jest dużo trudniejsze niż

sze opłaty wynikają ze struktury zarządzającej

urbanistyczną wartością: lokale usługowe są raczej

powołanie go po raz kolejny. Warto byłoby także wpro-

spółdzielnią. Większość istniejących jeszcze

wynajmowane niż kupowane i większość dewe-

wadzić bezpośredni wybór prezesów – obecnie jest to

spółdzielni posiada bardzo rozbudowany sys-

loperów ma problem z komercjalizacją takich

kompetencja rady nadzorczej. Ta z kolei powinna trakto-

tem pracowników spółdzielni: prezesów (oraz

powierzchni, starają się więc ich nie projektować.

wać swoją pracę jak działalność społeczną i nie pobierać

zastępców), księgowych, pracowników admini-

za nią wynagrodzenia. Część zmian ma wkrótce zostać

stracji oraz działu technicznego. Wynagrodze-

wprowadzona.

nie tych osób jest zbierane właśnie z właśnie

Po doświadczeniach poprzedniego systemu funda-

z opłat lokatorów  17.

ment idei autonomii i niezależności wymaga porządnej

Słychać także apele o wprowadzenie kadencyjno-
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Zasada autonomii i niezależności

odbudowy. Inwestycje mieszkaniowe są bezpiecznym
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i wartościowym modelem biznesowym. Spółdzielnie

z jej obrębu Koła i Chomiczówki, niegdyś jej części) ma

operują w dłuższej perspektywie czasowej i w obecnym

ich trzydzieści jeden tysięcy!

systemie ukierunkowanym na szybki zysk potrzebują

Struktura osiedli z wielkiej płyty nie sprzyja rozdrob-

wsparcia państwa. Nie chodzi jednak o powtórkę nie-

nieniu zarządzania. Niestety, działania w wielkiej skali

zrównoważonych działań władz PRL-u, ale o umożliwie-

skutkują brakiem odpowiedzialności za przestrzeń, co

nie spółdzielniom realizowania inwestycji w dłuższym

jest wielką bolączką polskich blokowisk. Spółdzielnie

czasie – do tego potrzebne są gwarancje oprocentowania

mogłyby działać na zasadzie zrzeszenia mniejszych jed-

kredytu lub rozłożenie w czasie spłaty kosztów ziemi.

nostek lub pod opieką organizacji parasolowych zarzą-

Autonomia wiąże się także z możliwością spraw-

dzających funduszami remontowymi i utrzymywaniem

nego zarządzania, a ta z kolei – z wielkością organizacji.

terenów wspólnych, lecz przy obecnym stanie prawnym

W Szwajcarii preferowane są małe spółdzielnie tworzone

podział spółdzielni na mniejsze jest tak skomplikowany,

w obrębie jednego budynku; największe niemieckie

że praktycznie niemożliwy do przeprowadzenia.

organizacje zarządzają maksymalnie pięcioma tysiącami lokali. W Polsce do spółdzielni „średniej” wielkości
należy od dwóch do pięciu tysięcy członków, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (nawet po wyłączeniu
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Osiedle Stegny wybudowane w latach 70.,
znajdujące się dziś w zasobie spółdzielni MSM
„Energetyka”

18 S. Augustowicz, dz. cyt.
19 P. Słowik, Rząd chce odspawać prezesów spółdzielni mieszkaniowych od foteli, Bezprawnik,
22.12.2020, https://bezprawnik.pl/rzad-chce-odspawac-prezesow-spoldzielni-mieszkaniowych-od-foteli/ (dostęp: 23.03.21).

Zasada kształcenia, szkolenia,
informacji

Wiele spółdzielni mieszkaniowych, zwłaszcza
gospodarujących na terenie blokowisk, zarządza

zawsze pozostaną działaniem w małej skali, przeznaczonym dla osób w komfortowej sytuacji finansowej.

Spółdzielcza demokracja nie jest łatwa i nie można ocze-

publicznymi terenami zieleni, z których korzystają

kiwać, że obecni członkowie, którzy stali się nimi raczej

zarówno członkowie, jak i mieszkańcy nowo powsta-

wzięcie Mikrospółdzielnia, zainicjowane dziesięć lat

z przypadku niż z wyboru, zdecydują się aktywnie w niej

jącej zabudowy, mimo że ci drudzy nie dokładają się

temu przez Macieja Czeredysa i Piotra Topińskiego.

uczestniczyć. Bez transparentności systemu i precyzyj-

finansowo do ich utrzymywania. Działalność dewe-

Pomysłodawcy chcieli wznieść budynek, którego miesz-

nego prawa nie ma co liczyć na zmiany.

loperska spółdzielni polegająca na nieodwracalnej

kańcy pozostawaliby współwłaścicielami całości

prywatyzacji części wspólnego zasobu prowadzi do

z prawem najmu poszczególnych lokali. Zagwaranto

wzmacniania tego zjawiska.

wałoby to trwanie organizacji jako zasobu społecznego

Środowisko miejskich badaczy spisało temat
spółdzielni mieszkaniowych na straty, nie wspomina
się o nich w rozmowach dotyczących dostępnego

Społeczny wymiar spółdzielni może również obja-

Trochę inną wizję próbowało zrealizować przedsię

niezależnie od zmieniających się lokatorów. Kilka

mieszkalnictwa. W zamian powstają nowe podmioty

wiać się w indywidualnym podejściu do swoich człon-

lat pracy pozwoliło stworzyć organizacyjne ramy nie-

inwestycyjne: Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

ków, także w kwestii rozliczania należności. Już w tej

zbędne do realizacji projektu. Mimo że przedsięwzięciu

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, kooperatywy

chwili część spółdzielni oferuje możliwość zamiany

przyświecały idee kooperacji, nie zdecydowano się

(trwają prace nad definicją kooperatyw jako podmiotu

lokalu na mniejszy z wykorzystaniem rekompensaty

na skorzystanie z prawa spółdzielczego. Wybrano model

prawnego). Zważywszy na poziom skomplikowania

finansowej do spłaty zadłużenia. Elastyczne dostosowy-

spółki celowej – to nieskomplikowana forma prawna,

prawa spółdzielczego i skostniałe struktury organi-

wanie metraży do zmieniających się potrzeb właścicieli

nie wymaga ton dokumentacji i statutów. Najwięk-

zacyjne, strategia „rozpoczynania na nowo” mogłaby

w obrębie tego samego sąsiedztwa jest odpowiedzią na

szymi przeszkodami w zdobyciu kredytowania był brak

szybciej doprowadzić do realnych zmian, ale i o istnie-

problem osób starszych uwięzionych w zbyt dużych

doświadczenia w prowadzeniu podobnych inwestycji

jący zasób warto zawalczyć, bo składają się na niego

i drogich w utrzymaniu mieszkaniach.

oraz niejasne możliwości egzekwowania czynszów

ogromne tereny w centrach miast, z pełną infrastrukturą

Największa siła spółdzielni wynika z możliwości

od lokatorów w razie przejęcia budynku przez bank.

i potencjałem rewitalizacji – pod warunkiem, że mądrze

tworzenia całościowego obrazu środowiska życia –

Ostatecznie wypracowano model finansowania nie

dogęści się zespoły mieszkaniowe.

obejmującego infrastrukturę, społeczność, przestrzenie

w formie kredytu hipotecznego, ale leasingu; do czasu

zielone i działalność kulturową. Mimo wielu barier

spłacenia budynek pozostawałby własnością banku.

Zasada współdziałania

i nieprawidłowości w polskim systemie całościowe

Z biegiem lat […] deweloperzy rośli w siłę, orga-

zarządzanie zasobem jest wartością pielęgnowaną na

sprzedaży działek. Warszawska procedura przetargowa

nizowali się w związki, tworzyli własne lobby,

wielu osiedlach. Rozdział na pojedyncze własności

wymaga od zwycięzcy szybkiego dostarczenia gotówki

a my co zrobiliśmy, żeby na tym rynku się utrzy-

wiązałby się z utratą tego atutu.

(choć w praktyce terminy mogą być przedłużone,

mać? Jeśli się nie zorganizujemy, nie będziemy
sami mieli pomysłu na siebie, to nikt za nas tego

Nowe zasady

Realizację projektu udaremnił miejski system

trudno opierać powodzenie inwestycji na niepewnej
decyzji administracyjnej), tym samym preferuje

nie zrobi. My reagujemy na istniejące przepisy

Rządząca obecnie partia zainteresowała się spół-

grupy kapitałowe, a dyskryminuje podmioty,

i się do nich dopasowujemy, ale nie próbujemy

dzielniami (jak i wieloma dotychczas zapomnianymi

które korzystają ze źródeł finansowania wymagających

ich tworzyć

sprawami związanymi z mieszkalnictwem). W 2017 roku

czasu. Ostatecznie działkę przy ulicy Sprzecznej 4,

przyjęto pierwszą ustawę wzmacniającą prawa człon-

wskazywaną przez Mikrospółdzielnię w rozmowach

– gorzko ocenia Jacek Frydryszak, prezes zarządu SBM

kowskie, w planach jest wprowadzenie bezpośrednich

z urzędnikami, kupił komercyjny inwestor.

„Dom” 18.

wyborów i kadencyjności zarządów. Ministerstwo Roz-

Miasto prowadzi również politykę scalania małych

woju, Pracy i Technologii proponuje także nowe formy

działek w duże tereny budowlane, ostatecznie dyskre

ich bezpośrednio przepisy restrukturyzujące sposób

współfinansowania inwestycji spółdzielczych jako

dytującą małe podmioty i destrukcyjną dla miastotwór-

zarządzania, w publicznej debacie słychać głównie

części wieloaspektowego programu wspierania miesz-

czości. Należy podkreślić, że problem Mikrospółdzielni

członków walczących o pełne uwłaszczenie i wolność od

kalnictwa. Zanim jednak zaczniemy obecną władzę

nie wynikł z działania miasta na komercyjnych zasa-

spółdzielczych ograniczeń. W ramach stowarzyszenia

chwalić, poczekajmy, aż to zainteresowanie przełoży się

dach, dotyczących zarówno kredytowania, jak i ceny

Housing Europe (zrzesza podmioty tworzące publiczne

na konkrety. Jak pokazały choćby losy nigdy nieuchwa-

działki (małe i duże działki mają tę samą cenę za metr

i społeczne budownictwo) istnieje Związek Rewizyjny

lonej dużej ustawy reprywatyzacyjnej, diagnozowanie

kwadratowy). Społecznym inicjatywom wystarczyłoby

Spółdzielni Mieszkaniowych RP. „Lobby spółdzielcze”

problemów wychodzi PiS-owi lepiej niż wprowadzanie

wsparcie w postaci czasu umożliwiającego zdobycie

powinno obejmować zarówno istniejące organizacje,

w życie rozwiązań.

funduszy i dopełnienia formalności. „Dla mnie najwięk-

Choć mówi się o tym, jak prezesi blokują dotyczące

jak i przyszły ruch spółdzielczy, reprezentować inte-

„Najnowszy pomysł Ministerstwa Rozwoju, Pracy

resy członków i zarządów. W przeciwnym razie będzie

i Technologii to bardzo dobra diagnoza i zapowiedź

postrzegane jak stado krewnych i znajomych prezesa.

działania na pół gwizdka. Ale i tak każdy ruch zmie-

Zasada troski o społeczność lokalną
Spółdzielczość mieszkaniowa nadal aktywnie realizuje funkcje kulturalno-społeczne – prowadzi kluby

szym szokiem było to, że lepiej rozumiał nas bank niż
urzędnicy” – powiedział mi Piotr Topiński.
Nie oczekujmy pomocy publicznej w rodzaju specjal-

rzający do przywrócenia w Polsce idei spółdzielczości

nych przetargów czy preferencyjnych kredytów (chociaż

mieszkaniowej zasługuje na uznanie” – uważa prawnik

takie już są). Pracujmy nad tym, żeby wszystkie pod-

i dziennikarz Patryk Słowik 19.

mioty inwestycyjne miały równe szanse na rynku miesz-

W dyskusji nad dostępnością mieszkalnictwa nie

kaniowym. Główna zasada spółdzielczości (i nazwa

mieszkańca i lokalne domy kultury lub współpracuje

pojawiał się dotychczas temat dwóch milionów spół-

jednej ze spółdzielni ze Świecia) – „Pomóż sam sobie” –

z fundacjami prowadzącymi tego typu działalność. Ta

dzielczych mieszkań. Wysiłki aktywistów skupiają się na

jest w tej chwili niemożliwa do zastosowania.

„oldschoolowa” aktywność jest pięknym dziedzictwem

rozwijaniu idei kooperatyw budowlanych. Są z pewno-

PRL-u, powinna być zachowywana i wspierana.

ścią wartościowym narzędziem tworzenia miasta, ale
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Czas oszczędzania
na mieszkanie

�
Budapeszt
ALŽBĚTA MEDKOVÁ

Jest 24 września 2020 roku, sto czwarta minuta meczu:

Javí Martínez właśnie wykiwał bramkarza Sevilli Jasína
Bunú i zapewnił Bayernowi Monachium zwycięstwo
w superpucharze UEFA. Finał oglądało ponad piętnaście tysięcy zagorzałych kibiców. UEFA potraktowała
stadion im. Ferenca Puskása w Budapeszcie jak poletko
doświadczalne w zakresie powrotu kibiców na trybuny
po wiosennej pandemii, w naiwnym przekonaniu, że
wirus został pokonany raz na zawsze. Puskás Aréna,
obiekt otwarty w 2019 roku, to jeden z najnowszych
i najnowocześniejszych stadionów w Europie; kosztował
węgierskich podatników około pięciuset sześćdziesięciu siedmiu milionów euro. Najwyraźniej Viktor Orbán
zdecydował się nie zapuszczać na mętne wody i trzymać
dobrych, wypróbowanych przez autorytarne władze
metod dostarczania „chleba i igrzysk” – rozbudowa
infrastruktury futbolowej jest jednym z kluczowych
obszarów inwestycyjnych jego rządu. Koszty zapowiedzianych już prac remontowych i budowy kilkudziesięciu innych stadionów (zbiegiem okoliczności pierwszy
z nich powstał w rodzinnej miejscowości Orbána)
według różnych źródeł sięgną pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu milionów euro.
Budowa nowej ikony Budapesztu pożerała gigantyczne kwoty, a tymczasem otaczające ją miasto popadało w coraz dotkliwszy kryzys mieszkaniowy. Pod
pewnymi względami można go uznać za najgorszy
w Unii Europejskiej. W ostatnim dziesięcioleciu czynsze
wzrosły ponaddwukrotnie, a ceny nieruchomości pod-

1 750 000
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19 %
750 €
40 %
180 %
81 %
19 %
17 lat
82,7 %

Impas: między
luksusem
apartamentowców
a rządami Orbána

Liczba mieszkańców
Liczba jednostek mieszkalnych
Zasoby mieszkaniowe w posiadaniu miasta
Zasoby mieszkaniowe będące własnością prywatną
Średnia cena za m2
Średni czynsz za m2
Odsetek wynajmujących mieszkania
Średnie zarobki
Wzrost czynszów w latach 2015–2019
Wzrost ceny za m2 w latach 2015–2019
Zasoby mieszkaniowe będące własnością prywatną
Osoby wynajmujące mieszkania
Czas oszczędzania na mieszkanie (średnio 75 m2)
Odsetek średnich zarobków przeznaczany na
mieszkanie (średnio trzypokojowe)

skoczyły w niektórych dzielnicach o 180 procent.
W drogich lokalizacjach metr kwadratowy kosztuje

rząd Orbána twierdzi, że Węgrzy mieszkają w coraz

nawet cztery tysiące euro. Na Węgrzech ponad

lepszych warunkach, wielu ekspertów zgodnie uważa,

30 procent gospodarstw domowych wydaje na miesz-

że władze kraju nie robią praktycznie nic, by zwiększyć

kanie przeszło połowę dochodu, a w Budapeszcie ten

dostępność cenową mieszkań i zwalczyć kryzys w miesz-

odsetek jest jeszcze wyższy 1. Według danych Euro-

kalnictwie.

statu, przytaczanych przez Węgierski Bank Narodowy
w raporcie o rynku mieszkaniowym, Budapeszt plasuje

Liberalny sen

się w zestawieniu niedostępności cenowej mieszkań

„W praktyce wszystkie te statystyki oznaczają, że młody

w stolicach UE na czwartym miejscu, po Paryżu, Pradze

człowiek, jak ja, w zasadzie nie ma możliwości wynajęcia

i Bratysławie  2. Węgry regularnie pojawiają się na szczy-

mieszkania, nie mówiąc o jego kupnie” – mówi Csaba

cie europejskich statystyk także w kategorii liczby osób

Jelinek, socjolog miasta i antropolog z ośrodka badaw-

mieszkających w nieodpowiednich warunkach. Choć

czego Périferia 3. Siedzimy w pubie nieopodal stadionu

w ostatnich kilku latach sytuacja uległa znacznej popra-

im. Puskása. „Dużo zależy od dzielnicy, ale śródmieście

wie, Węgry nadal są w czołówce. Obecnie zajmują piąte

jest generalnie poza zasięgiem przedstawiciela niższej

miejsce – po Rumunii, Łotwie, Bułgarii i Polsce. I choć

klasy średniej”. Zdaniem Jelinka to wynik wieloletnich
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Living Conditions in Europe – housing quality,
Eurostat. Statistic Explained, 04.2020, https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Living_conditions_in_Europe_-_housing_quality#Key_findings (dostęp:
25.03.2021).
Housing Market Report, Magyar Nemzeti Bank,
https://www.mnb.hu/en/publications/reports/
housing-market-report (dostęp: 26.03.2021).
Wszystkie wypowiedzi pochodzą z rozmów
przeprowadzonych przez autorkę na potrzeby
artykułu (przyp. red.).

zaniedbań w publicznym mieszkalnictwie. „Od czasu
rewolucji żaden rząd nie zaproponował postępowych
rozwiązań w polityce mieszkaniowej. Dominuje klasyczny dyskurs odrzucający interwencję państwa, oparty
na historycznych doświadczeniach sprzed 1989 roku.
Państwo nie powinno ingerować w mieszkalnictwo, bo
przecież nie wykazało się przezornością biznesmena
i źle zarządzało własnością publiczną”.
Przed 1989 rokiem niemal 50 procent mieszkań
w Budapeszcie należało do miasta, choć lokatorom przy-

��

Po trzydziestu latach od rewolucji do miasta należy zaledwie około 6 procent zasobów mieszkaniowych. Podobnie jak w innych miastach postkomunistycznych ratusz ma więc
ograniczone możliwości prowadzenia polityki gwarantującej
dostępność tanich mieszkań oraz ochronę mieszkańców przed
negatywnymi konsekwencjami finansjalizacji i gentryfikacji.
Własność miejską jeszcze niedawno zresztą wyprze-

miejscowości. Wzmocniło to powszechnie krytykowaną

sługiwały też pewne prawa właścicielskie. W szczegóły

dawano, choć ceny nieruchomości i czynszów

tendencję do suburbanizacji. Rząd przyznał się do

wprowadza mnie socjolog i ekonomista József Hegedüs

wystrzeliły w górę. Wydany w 2019 roku raport o kryzy-

częściowej porażki programu, zwłaszcza po jego krytyce

z Metropolitalnego Instytutu Badawczego. „Jako lokator

sie mieszkaniowym na Węgrzech zawiera informację,

przedstawionej przez Węgierski Bank Narodowy i wobec

mogłem zamienić mieszkanie na inne albo nawet prze-

że w 2017 roku sprywatyzowano w Budapeszcie kolejne

tragicznej sytuacji mieszkaniowej, kiedy gwałtowny

kształcić wynajmowane mieszkanie we własność. Cena

pięćset trzydzieści sześć mieszkań .

wzrost cen mieszkań zaczął zagrażać stabilności całego

lokatorskiego wykupu mieszkania wynosiła mniej więcej
5 procent jego ceny rynkowej. Ogólnie rzecz biorąc,
była to gospodarka szarej strefy, która dostała oficjalne

4

Zasiłek mieszkaniowy – tylko dla
przyzwoitych rodzin z dziećmi

rynku finansowego.

Dlaczego (nie) chcemy na
Węgrzech cudzoziemców

imprimatur. Z naszych badań wynika, że w latach 80.

Po roku 2000, w okresie wzrostu gospodarczego, na

ubiegłego wieku około 30 procent ludzi kupiło mieszka-

Węgrzech popularnością zaczęły cieszyć się kredyty

„Niedostępność cenowa mieszkań była zawsze zmar-

nia w taki właśnie sposób”.

hipoteczne o zmiennej stopie oprocentowania zaciągane

twieniem biednych. Dziś jednak problem dotyczy także

Z perspektywy bloku wschodniego już wtedy na

w obcych walutach (zwykle w euro i frankach szwajcar-

klasy średniej, łącznie z dobrze wykształconym młodym

Węgrzech panował względny liberalizm, a prywatyza-

skich). Im jednak były tańsze, tym bardziej ryzykowne.

pokoleniem” – zauważa Áron Horváth, ekonomista

cja mieszkalnictwa zaczęła się jeszcze przed upadkiem

Czarny scenariusz ziścił się w 2008 roku, kiedy wybuchł

z Ośrodka Badań Własności przy Uniwersytecie Loránda

rządów komunistycznych. Przed 1989 rokiem sprywa-

kryzys bankowy, a po nim nastąpił globalny kryzys

Eötvösa. „Większość naszych studentów spędza jakiś

tyzowano pięćdziesiąt tysięcy mieszkań; po rewolucji

gospodarczy. Węgry należały do najciężej dotkniętych

proces był kontynuowany. Węgierska prywatyzacja, czy

krajów: dług państwa wyniósł ponad 70 procent PKB,

raczej restytucja, różniła się od rozwiązań przyjętych

a łączne zadłużenie węgierskich gospodarstw domo-

w Czechach – tam można było odzyskać całą kamienicę

wych przekroczyło sześć miliardów euro. Kryzysy

z lokatorami, na Węgrzech zaś prywatyzowano wyłącz-

gospodarczy i polityczny pomogły Viktorowi Orbánowi

nie poszczególne jednostki mieszkalne. Dawni właści-

dwa lata później sięgnąć po władzę.

ciele mogli ubiegać się o rekompensatę, lecz niezbyt
wysoką.

„Wtedy chyba po raz pierwszy mieszkalnictwo stało
się tematem ogólnospołecznej dyskusji, bo kryzys

W rezultacie sektor mieszkań na wynajem jest na

dotknął setki tysięcy ludzi ze wszystkich klas, z naj-

Węgrzech nietransparentny i nieuregulowany. „Wła-

bogatszymi włącznie” – mówi Csaba Jelinek. „Wycho-

ściwie nie mamy żadnych danych. Nie wiemy, kto

dzenie z niego zajęło całe lata, lecz nie pojawiło się

wynajmuje, co, komu i za ile. Zwykle odbywa się to

żadne publiczne wsparcie dla sektora mieszkaniowego,

nieoficjalnie” – Hegedüs próbuje mi wyjaśnić działanie

a przynajmniej nie w formie w jakikolwiek istotny

miejscowego systemu. Obu stronom towarzyszy niepew-

sposób skierowanej do grup społecznych najbardziej

ność, większa lokatorom, bo łatwo ich wykwaterować.

potrzebujących pomocy”. Chociaż rząd opracował

„Słyszałem jednak także o wielu sytuacjach, w których

program wspierający dzietność i rozwój gospodarczy

lokator nie regulował należności, a właściciel musiał mu

(w jego ramach rodziny z dziećmi mogą ubiegać się

jeszcze dopłacać, żeby się wyprowadził. Taki rozgardiasz

o zapomogi i pożyczki mieszkaniowe), aplikowanie

jest wygodny dla wielu ludzi i różnych grup interesów.

do niego wymaga spełnienia wielu kryteriów, łącznie

Nasz instytut proponuje przynajmniej częściowe uregu-

z określonym poziomem dochodów i niekaralnością.

lowanie sytuacji”.

„Takie wsparcie nie dociera więc do biednych, zagrożonych społecznie rodzin. Jest zarezerwowane dla
finansowo zabezpieczonej klasy średniej” – wyjaśnia
Jelinek. W ostatecznym rozrachunku system pogłębia
i tak rosnące różnice społeczne między grupami.

4
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K. Ámon et al., Annual Report on Housing
Poverty in Hungary – executive summary,
Budapest: Habitat for Humanity Hungary,
2019, https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelentes/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/
HFH2019EN_V2.pdf (dostęp: 25.03.2021).
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W Budapeszcie rządowy program miał dodatkowe
konsekwencje negatywne: około 40 procent rodzin,
które skorzystały z zapomogi mieszkaniowej, nie przeznaczyło otrzymanych środków na zakup mieszkania na
terenie miasta; wolały się wyprowadzić do okolicznych

czas na zagranicznych uczelniach. Chcieliby wrócić, ale

Nieruchomości coraz częściej są też nabywane jako

coraz częściej słyszę, że kiedy porównują koszty życia,

inwestycja. „Mieszkanie stało się towarem. Wyższa klasa

za kolejne wcielenie neoliberalizmu, z elementami auto-

powrót im się po prostu nie opłaca. Ceny mieszkań są

średnia i bogacze inwestują teraz więcej w mieszkania

rytaryzmu i nacjonalizmu gospodarczego. „Jeżeli

niższe w Holandii czy Wielkiej Brytanii (poza Londy-

niż w giełdę. To z kolei sprzyja powstawaniu nierów-

chodzi o politykę mieszkaniową, generalnie nadal

nem), w dodatku często pojawiają się tam również oferty

ności społecznych, a one w ostatnich dziesięcioleciach

uznaje się, że państwo nie powinno zbytnio w nią

dobrej pracy za lepsze pieniądze”.

i tak znacząco wzrosły” – zauważa József Hegedüs.

ingerować; że budowa domów nie jest rolą państwa”.

��

Wszyscy są zgodni, że bez pomocy rodziny młodzi ludzie po
prostu nie znaleźliby we własnym kraju mieszkania.

Niewystarczająca dostępność miejskich mieszkań

Csaba Jelinek uważa obecny system węgierski

Państwo nie jest wprost zaangażowane nawet we
wspomniany system zapomóg dla rodzin. Korzysta
z pośrednictwa banków. „Wcześniej mieliśmy klasyczny neoliberalizm: musimy prywatyzować, nawet

W nieruchomościach lokują pieniądze miejscowe elity,

jeśli kupują i inwestują głównie cudzoziemcy. A potem

na wynajem, nieuregulowany sektor prywatny, brak

a także zagraniczni inwestorzy – pomimo nieustannie

Orbán uznał, że należy zastąpić ich Węgrami, więc dał

systematycznego wsparcia ze strony państwa i nie-

powtarzanych przez władzę deklaracji, że ogranicza na

o wiele większą władzę lokalnym oligarchom”.

wielka oferta dostępnych cenowo mieszkań prywatnych

Węgrzech wpływy cudzoziemców i obcych mocarstw.

w połączeniu z charakterystycznym dla Europy Wschodniej pragnieniem zdobycia mieszkania na własność za
każdą cenę – wszystko to składa się na sytuację, w której
ponad 40 procent Węgrów między dwudziestym piątym
a trzydziestym czwartym rokiem życia mieszka z rodzicami. Ponadto wymienione czynniki cały czas nakręcają
wzrost cen.
W Budapeszcie dochodzi jeszcze atrakcyjność
śródmieścia dla inwestorów, zarówno węgierskich, jak
i zagranicznych, a także duża liczba mieszkań przeznaczonych na krótkoterminowy wynajem dla turystów.

��

Rząd Orbána kształtuje budapesztańską politykę
(nie tylko) mieszkaniową w o wiele większym stopniu,
niż zwykle dzieje się to w relacjach państwa ze stolicą
w innych krajach Europy. Choć oficjalny model systemu politycznego na Węgrzech można by opisać jako oparty na dogmatach
neoliberalizmu, Orbán wzmacnia też pozycję państwa, co część
ekspertów interpretuje jako oznakę centralizacji.
Mimo to w większość projektów budowlanych,
zwłaszcza w śródmieściu Budapesztu, wciąż zaangażowani są zagraniczni inwestorzy. Zdaniem Jelinka można
przyjąć, że wielu z nich wykorzystuje dobre stosunki
z politykami. Áron Horváth wspomina dawny rządowy
Węgierski Program Obligacji Pobytowych dla InwestoStadion im. Ferenca Puskása
w Budapeszcie na tle panoramy
miasta
—
Fot. OD Pictures / Wikimedia
Commons CC A-SA 4.0

rów. W jego ramach obywatele obcych państw mogli
uzyskać węgierskie obywatelstwo w zamian za inwestycję o wartości przekraczającej określoną kwotę. Program
cieszył się popularnością zwłaszcza wśród Chińczyków
i obywateli państw Bliskiego Wschodu. „Wydaje mi
się, że nie był w pełni transparentny” – ocenia. „Setki
mieszkań zostały w ten sposób sprzedane zagranicznym
inwestorom”. Program już się zakończył, lecz zastąpiono go innym, wprost skoncentrowanym na rynku
nieruchomości Węgierskim Programem Nieruchomości
Pobytowych. Na stronie firmy New Residency, która
organizuje program, widnieje informacja, że „pozwolenie na pobyt będzie się opierać na dochodach z inwestycji w rynek mieszkaniowy. Najprostszy sposób, żeby
uzyskać pozwolenie, to kupić co najmniej dwa mieszkania w Budapeszcie i je wynająć”. Staranie się o pobyt dla
zainteresowanego i jego rodziny wymaga zainwestowania „w jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się
rynków nieruchomości w Unii Europejskiej” co najmniej
dwustu tysięcy euro 5.

5
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New Residency, https://newresidency.com/
programs/hungarian-real-estate-residency-program (dostęp: 26.03.2021).

Łeb w łeb
Podczas spaceru Budapeszt nie sprawia wrażenia
wymarzonego miejsca dla inwestycji w nieruchomości.

ma narzędzi prawnych, żeby ograniczyć ten rodzaj

obrzeżach miasta. Zgodnie z rozpowszechnioną opinią

wynajmu”.

obcy ryzykuje już samym przejściem przez Hös Utca,

W sierpniu 2020 roku doszło jednak do ratyfikowa-

mimo to nie zauważyłabym, że trafiłam do „dzielnicy

Mocno sfatygowane kamienice są wprawdzie nadal

nia poprawki do ustawy o handlu. Dzięki niej politycy

wątpliwej reputacji”, gdyby mnie o tym nie uprzedzono.

piękne i mają romantyczny urok, ale ich mieszkańcy

szczebla lokalnego mogą ograniczać najem krótkotermi-

Jedyną oznaką społecznego wykluczenia jest tragiczny

chyba nie są nimi oczarowani. Rozwiązanie problemu

nowy, określając dopuszczalną liczbę dni tego rodzaju

stan budynków, ale podobne nie są w Budapeszcie

fatalnego stanu zasobów mieszkaniowych oraz poprawa

wynajmu. W Budapeszcie taka decyzja leży nie w gestii

niczym wyjątkowym. Po prostu bieda mocniej bije

dostępności mieszkań znalazły się wśród priorytetów

ratusza, lecz władz poszczególnych dzielnic. „Airbnb

w oczy w mieście, w którym setki milionów euro inwe-

nowych władz miasta. Jesienią 2019 roku opozycja

lobbuje przeciwko nowym regulacjom, a my staramy się

stuje się w wielkie projekty deweloperskie.

wygrała wybory do władz lokalnych; prezydentem mia-

namówić władze dzielnic do współpracy i jak najwięk-

sta został Gergely Karácsony z partii Dialog. Opozycja

szego ujednolicenia zasad” – mówi Misetics. „Tak czy

im. Ferenca Puskása. Wokół niej kręci się mnóstwo

utworzyła też koalicje rządzące w wielu dzielnicach. Po

inaczej, od tej pory mieszkania będzie można wynajmo-

bezdomnych, a także innych biednie wyglądających

klęsce w wyborach lokalnych partia rządząca przystąpiła

wać na krótkie terminy tylko przez mniejszą część roku”.

ludzi. Taki widok zdarza się we wszystkich metropoliach

jednak do wzmacniania tendencji centralistycznych

Airbnb i inne tego rodzaju platformy często podają,

Wracam do centrum ze stacji metra przy stadionie

świata, lecz w Budapeszcie spotykam znacznie więcej

i dalszego ograniczania autonomii miasta. Rząd stara

że w Budapeszcie krótkoterminowo wynajmuje się jedy-

biednych i żebrzących niż, powiedzmy, w Pradze, i to

się przede wszystkim ograniczyć lokalne budżety. Pod

nie dziesięć do piętnastu tysięcy mieszkań, czyli około

nie tylko w głównych węzłach komunikacyjnych. József

pretekstem walki z pandemią zastosował nadzwyczajne

1 procenta, w związku z czym turystyka nie ma realnego

Hegedüs mówi, że około 15 procent Węgrów można

środki i skonfiskował potężne sumy z miejskich kas.

wpływu na wysokość czynszów i dostępność zasobów

uznać za dotkniętych ubóstwem, a kolejne 70 procent

Balkan Insight donosi, że na przykład ósma i dziewiąta

mieszkalnych. „To złudne informacje” – protestuje

żyje w niedostatku i lęku przed utratą pracy, mieszka-

dzielnica Budapesztu, najbardziej dotknięte szalejącym

Misetics. „Budapeszt to wielkie miasto, a wynajem na

nia. Takie zdarzenie bywa początkiem poważniejszych

w mieście kryzysem mieszkaniowym, straciły setki

cele turystyczne dotyczy jedynie siedmiu z dwudziestu

kłopotów.

milionów forintów przeznaczonych na remonty miej-

trzech dzielnic. W dzielnicach centralnych wynajmuje

Resztki gotówki daję starszemu mężczyźnie, który

skich mieszkań i pomoc ubogim rodzinom.

się w ten sposób nawet połowę mieszkań, a może i trzy

gra na gitarze w przejściu podziemnym. Wygląda, jakby

czwarte”.

jeszcze w zeszłym tygodniu uczył angielskiego w liceum.

Choć ratusz dysponuje propozycją planu miejskiej
polityki mieszkaniowej na lata 2020–2030 (opraco-

W ostatnich latach śródmieście Budapesztu uległo

Może cały czas ma jakąś pracę, ale nie wystarcza ona

wał ją Metropolitalny Instytut Badawczy), to cały czas

gentryfikacji. Najgorzej obeszła się ona, rzecz jasna,

na życie. Dla emeryta siedzącego przy drugim wyjściu

nie wiadomo, jakie jej elementy uda się zrealizować.

z najbiedniejszymi mieszkańcami. Dzielnice centralne

nic mi już nie zostało, więc odwracam oczy. Kilka dni

W problem wprowadza mnie Bálint Misetics, ekspert

po peszteńskiej stronie Dunaju (gdzie stoi budynek

spędzonych w Budapeszcie sprawia, że trudno odpędzić

w zakresie polityki społecznej i mieszkaniowej, doradca

parlamentu) są dziś drogie i popularne wśród turystów.

myśl banalną, a równocześnie podstawową i ważną:

budapesztańskiego urzędu miasta. Plan przygotowany

Tradycyjnie śródmieście Budapesztu miało charakter

bieda pozbawia ludzi jednej z najbardziej wartościowych

przez instytut polega na realizacji trzech podstawowych

robotniczy i ubogi, z wysokim odsetkiem mieszkańców

cech – godności. 			

trybów poszerzenia segmentu dostępnych mieszkań na

stygmatyzowanych społecznie, także tych pochodzenia

wynajem: lepszym i skuteczniejszym dbaniu o istnie-

romskiego. Po 1989 roku ludzi ze śródmieścia zaczęto

jące zasoby; powołaniu agencji non profit, która będzie

wyprowadzać, proces przybrał na sile w ostatnim dzie-

zarządzać miejskim zasobem mieszkaniowym i go posze-

sięcioleciu. W jego zawiłości wprowadza mnie Csaba

rzać; oraz wspieraniu alternatywnych form własności,

Jelinek. „Dzięki temu, że można prywatyzować i resty-

na przykład wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni.

tuować jedynie poszczególne mieszkania, w dzielni-

Gdyby miasto zrealizowało tę strategię, odsetek miesz-

cach centralnych wytworzyła się specyficzna mozaika

kań będących własnością jego albo wspomnianej agencji

własnościowa, która nie pozwala inwestorom na wykup

wzrósłby do 12 procent, a w dłuższej perspektywie – do

całych kamienic czy kwartałów. Pod tym względem

30 procent. Jak na razie jednak wszystkie plany pozo-

mamy szczęście w porównaniu z Pragą, ponieważ zapo-

stają na papierze.

biegło to szybkiemu przenoszeniu mieszkańców i prze-

Tekst jest częścią cyklu reportaży Bydlení je nad
zlato  6 (Mieszkanie ponad złoto) opisujących kryzys
mieszkaniowy w Europie. Cykl został opublikowany
na łamach czeskiego portalu a2larm.cz, a jego
wydanie wsparła Fundacja im. Róży Luksemburg
w Pradze (Nadace Rosy Luxemburgové). Dziękujemy
autorce i redakcji portalu za zgodę na przedruk
artykułu.

kształceniu śródmieścia w Disneyland. Ale oczywiście

A biedni dokąd?

inwestorzy mają swoje sposoby”.

Po wybuchu epidemii koronawirusa z Budapesztu znikła
większość turystów, w związku z czym tysiące mieszkań

Prawo do godności

przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy wróciły

Za radą dziennikarki Eszter Neuberger, która zajmuje się

na rynek nieruchomości, a czynsze nieznacznie spadły.

kwestiami społecznymi i mieszkaniowymi, idę na Hős

Uregulowanie wynajmu mieszkań turystom było jed-

Utca, do najsłynniejszej budapesztańskiej dzielnicy

nym z głównych punktów programu Karásconya. Krótko

społecznego wykluczenia, miejsca stygmatyzowanego

po wyborach prezydent miasta spotkał się z przedstawi-

w mediach głównego nurtu jako rozsadnik rozmaitych

cielami Airbnb. „To spotkanie miało charakter jedynie

negatywnych zjawisk społecznych. W rzeczywistości

dyplomatyczny” – wyjaśnia Bálint Misetics. „Strony

mieszka tu kilkanaście rodzin, głownie romskich. Na

przedstawiły sobie nawzajem

razie „mają szczęście” koczować w rozpadających się

swoje stanowiska. Miasto nie

domach zamiast w namiotach rozbitych w parku czy na
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Bydlení je nad zlato, https://a2larm.cz/bydleni-je-nad-zlato/ (dostęp: 1.04.2021).
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Miasto bez mieszkań
postanowiło odnieść
się do kryzysu mieszkaniowego

Pod koniec lutego 2020 roku w Bratysławie zaroiło się od
plakatów z uśmiechniętymi mężczyznami i kobietami.
Pod potężnym mostem SNP, zaledwie kilka metrów od
pomnika Holokaustu, zawisł plakat nacjonalistycznej
partii SNS. Widniały na nim orzeł i obietnica zwolnienia
matek z podatków, a obok polityk otoczony wianuszkiem kobiet. Dla uniknięcia nieporozumień każda z nich
została podpisana: to jego żona i córki. Kampania przed
wyborami do parlamentu osiągnęła w słowackiej stolicy
apogeum, a ważnym jej elementem – chyba po raz
pierwszy od 1989 roku – była polityka mieszkaniowa. To
znak, że kryzys mieszkaniowy dotyczy też Słowacji i że
również tutaj wszyscy widzą ograniczenia wynikające
z neoliberalnego podejścia do polityki mieszkaniowej.

Kraj w jarzmie długu
„Temat mieszkalnictwa przenosi się z kręgów eksperckich, w których oczywiście zawsze go dyskutowano
zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, do debaty politycznej. To może okazać się dobre

430 000
223 000
1%
80 %
3500 €
11,5 €
11 %
1587 €
4000–4500

albo niedobre” – mówi Elena Szolgayová, najważniejsza

sterstwie Transportu i Budownictwa 1. „Tragedia polityki
mieszkaniowej polega na tym, że każde dobre rozwiązanie zaczyna działać najwcześniej po sześciu, siedmiu
latach. Żeby zrobić coś wartościowego, potrzebujemy
długoterminowych, konstruktywnych i przemyślanych działań, a nie przeskakiwania co chwilę z jednej
skrajności w drugą”. Szolgayová brała udział w przygotowaniu Konwencji Genewskiej ONZ dotyczącej zrów-

Liczba jednostek mieszkalnych
Zasoby mieszkaniowe w posiadaniu miasta
Zasoby mieszkaniowe będące własnością prywatną
Średnia cena za m2
Średnia cena czynszu za m2
Odsetek wynajmujących mieszkania
(dane dla całego regionu Bratysławy)
Średnie zarobki
Liczba osób bezdomnych
Wzrost cen za m2 od 2015 roku
(dane dla całego regionu Bratysławy):

słowacka ekspertka od mieszkalnictwa, była dyrektorka
do spraw polityki mieszkaniowej i jej narzędzi w Mini-

Liczba mieszkańców

1693 €
2273 €
12 lat
0,45 m2

2015
2020
Czas oszczędzania na kupno mieszkania
Tyle można kupić za miesięczne zarobki

noważonego mieszkalnictwa oraz Agendy Miejskiej UE
z 2016 roku, a do 2019 roku przewodniczyła Komitetowi
Mieszkalnictwa i Zarządzania Gruntami w Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ.

W porównaniu z innymi tematami wyborczymi
mieszkalnictwo dotychczas pozostawało w tle. Niemal

Wszystkie partie startujące w wyborach uwzględniły

91 procent Słowaków użytkuje własne mieszkania (dla

mieszkalnictwo w swoich programach, a przynajmniej

porównania w Czechach jest to 86 procent), więc zna-

o nim wspominały. Łatwiejszy dostęp do mieszkań

cząca większość ludności nie odczuła jeszcze bezpośred-

mógłby poprawić sytuację Słowaków, najbardziej

nio skutków kryzysu mieszkalnictwa. Problem dotyczy

zadłużonej nacji w Europie Środkowej. Miriam Kanio-

głównie mieszkańców dużych miast, zwłaszcza Bra-

ková i Sergej Kára, kuratorzy instalacji Bývanie je (nám)

tysławy, oraz młodego pokolenia, które chce się, rzecz

drahé (Drogie [dla nas] mieszkanie)  2, podają, że niemal

jasna, uniezależnić. Z perspektywy tych ludzi, a także

co czwarty dorosły obywatel Słowacji jest zadłużony.

dla grup ryzyka społecznego i gospodarczego, niewy-

Uzbierało się tego trzydzieści dwa miliardy euro, z czego

starczająca liczba dostępnych finansowo mieszkań (na

znacząca część w kredytach mieszkaniowych.

sprzedaż albo na wynajem) ma kluczowe znaczenie.
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1

2

Wszystkie wypowiedzi pochodzą z rozmów
przeprowadzonych przez autorkę na potrzeby
artykułu (przyp. red.).
Instalacja autorstwa czeskiego artysty EPOS
257 była częścią wystawy Dymová hora,
prezentowanej w dniach 6.02–26.04.2020 roku
w Muzeum Miasta Bratysława, https://muzeum.
bratislava.sk/epos-257-dymova-hora-a-instalacia-byvanie-je-nam-drahe/d-7002 (dostęp:
25.03.2021).
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Zasoby
mieszkaniowe
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1%

100 000
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Wzrost cen za m2 od 2015 roku
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Cena za metr
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2020

1693 €
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wynajmujących
mieszkania

11,5 €
0
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10

12 lat

Czas
oszczędzania
na mieszkanie

Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w stolicy:

supermarkecie zostaje na życie osiem euro dziennie.

w Bratysławie, podobnie jak w innych europejskich

Kára z kolegami nawiązali do problemu we wspomnia-

miastach, w ostatnich kilku latach ceny nieruchomo-

nej instalacji. Łatwo wywnioskować, że jeżeli człowiek

ści i czynsze gwałtownie wzrosły. W 2019 roku pobiły

wydaje większość dochodów na mieszkanie – a na Sło-

dotychczasowy rekord z czasów tuż przed kryzysem

wacji robi tak ogromna rzesza obywateli – to właściwie

gospodarczym w 2008 roku. Wzrostu nie zahamowała

każda trudniejsza sytuacja życiowa grozi jego utratą.

nawet pandemia, choć w kwietniu ubiegłego roku rynek

W ostatnim czasie media poświęciły sporo uwagi

nieruchomości jakby na moment się zatrzymał; już

Bratysławie i temu ponuremu stanowi rzeczy. Podobnie

w maju zaczął jednak odrabiać straty, a w całym drugim

jak w Czechach, często powtarzano informację, że wyso-

kwartale wykazał wzrost o 1,5 procent w stosunku do

kie ceny to wynik małej liczby dostępnych mieszkań

pierwszego. Z analiz rynkowych sporządzanych regular-

oraz powolności biurokratycznych procedur związanych

nie przez firmę Bencont Investments wynika, że w lipcu

z budową i zagospodarowaniem przestrzeni. Dewelo-

2020 roku średnia cena mieszkań na sprzedaż wzrosła do

perzy ciągle twierdzą, że jeśli tylko mogliby budować

rekordowej kwoty 3,5 tysiąca euro za metr kwadratowy,

bez konieczności podporządkowywania się regulacjom,

co oznacza siedemnastoprocentowy wzrost w skali roku   .
3

Pan(i) z dzieckiem?
Nie, dziękuję!

ceny spadłyby w sposób „naturalny”.
Przedstawiciele miasta – wśród nich Sergej Kára

własnością miasta jest
60 procent mieszkań, w Brnie
15 procent, w Pradze zaledwie
5 procent. Gdyby słowacka
stolica nie wyprzedała się
z majątku, mogłaby dziś regulować wysokość czynszu niemal jednej trzeciej mieszkań na
swoim terenie.
Mieszkania komunalne to ważne narzędzie utrzymywania cen w odpowiednich granicach. Bez nich trudno

– zgadzają się, że faktycznie mieszkań jest za mało,

zachować społeczną różnorodność i funkcjonalność

a uzyskiwanie zgód budowlanych, zarówno na poziomie

miasta, utrzymać stabilność klasy średniej, nie mówiąc

Średni czynsz nieco spadł od rekordu z 2019 roku, kiedy

miasta, jak i poszczególnych dzielnic, idzie w ślimaczym

o wspieraniu grup biedniejszych, osób w potrzebie

wynosił 12,3 euro za metr kwadratowy miesięcznie.

tempie, jednak przyspieszenie procedur nie przynie-

mieszkaniowej czy doświadczających bezdomności.

W odróżnieniu od Pragi, gdzie obniżki czynszów

sie obniżki cen. Pojęcia „finansjalizacja” i „mieszkania

Zdaniem Lucii Štasselovej, zastępczyni prezydenta

w 2020 roku wiązały się przede wszystkim ze spad-

inwestycyjne” sporadycznie pojawiają się w słowackim

Bratysławy do spraw społecznych, „miasto powinno dys-

kiem zainteresowania wynajmem krótkoterminowym,

dyskursie publicznym, choć opisywane przez nie zjawi-

ponować nie tylko mieszkaniami dla rodziców samotnie

w Bratysławie wynikają ze zmniejszenia podaży nowych

ska mają kluczowe znaczenie dla mieszkalnictwa. Także

wychowujących dzieci, osób starszych czy potrzebują-

mieszkań; ich ceny generalnie są wyższe. Obecnie

kontekst globalny jest w słowackiej dyskusji właściwie

cych, ale też dla wykonujących zawody niezbędne spo-

ceny najmu za metr kwadratowy w obu miastach oscy-

nieobecny, a decydujący wpływ na koszt mieszkań

łecznie: nauczycieli czy pracowników opieki społecznej.

lują między 11,5 a 12 euro.

w Bratysławie mają uwarunkowania miejscowe.

W Bratysławie nie ma wystarczająco dużo takich ludzi

��

Na Słowacji, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, wynajem mieszkania uchodzi za rozwiązanie tymczasowe, stosowane w pilnej potrzebie osobistej. Nawet
w regionie Bratysławy, gdzie odsetek osób wynajmujących mieszkania jest najwyższy w kraju, sięga zaledwie 11 procent.

Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich latach czynsze poszły
w górę (jakieś 10–15 procent między 2018 a 2019 rokiem)

Mieszkania miejskie?
1 procent rynku

po prostu dlatego, że wynajęcie mieszkania przekracza
ich możliwości”.

Wszędzie brakuje mieszkań
Bratysława nie jest na Słowacji wyjątkiem. Prywatyzacja
i wyprzedaż mienia odbywały się w tym kraju na znacznie większą skalę niż w Czechach. Niektóre miasta, na
przykład Żylina, sprzedały wszystkie mieszkania, a poza
nielicznymi wyjątkami nie zbudowały ani jednego.
Inne miasta co prawda zachowały część mieszkań, ale
zupełnie nie dbają o swoją własność ani jej nie wykorzy-

„Od 1994 roku miasto Bratysława pozbyło się około

stują. W ostatnich latach, wraz z nadejściem globalnego

sześćdziesięciu siedmiu tysięcy mieszkań. Obecnie

kryzysu mieszkaniowego, miasta coraz wyraźniej jednak

sytuacji: brakuje wolnych mieszkań, ceny są wyśru-

mamy do dyspozycji niecałe dwa tysiące jednostek

zdają sobie sprawę, że własne zasoby mieszkaniowe są

bowane. Żeby kupić mieszkanie, trzeba się poważnie

mieszkalnych” – wylicza Kára. Mniej więcej tysiącem

im potrzebne.

zadłużyć, a wiele osób nie ma zdolności kredytowej do

zarządza bezpośrednio ratusz, reszta pozostaje w rękach

zaciągnięcia hipoteki czy innej pożyczki. Mieszkań na

poszczególnych dzielnic.

i według przewidywań ekspertów nadal mają rosnąć.
Wielu mieszkańców Bratysławy jest więc w trudnej

wynajem też nie wystarcza i czynsze stale rosną. „Jeżeli
popyt jest wyższy niż podaż, właściciele mieszkań
zaczynają przebierać w lokatorach” – zauważa Sergej
Kára, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw mieszkań socjalnych oraz osób doświadczających bezdomności. „I nie mówię o kolorze skóry, choć to cały oddzielny
temat. Chodzi o dyskryminację, która dotyka rodziców,
zwłaszcza samotnych. Właściciele mieszkań wybierają
lokatorów mniej obciążonych ryzykiem ekonomicznym”.
Po opłaceniu średniego cenowo czynszu osobie samotnie wychowującej dziecko i zatrudnionej w sieciowym
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Oznacza to, że do
miasta należy zaledwie
1 procent wszystkich mieszkań w Bratysławie, czyli jego
możliwości wpływania na
czynsze praktycznie nie istnieją.
Dla porównania w Wiedniu

3

Ani dočasné zastavenie dopytu po nehnutel’nostiach ceny bytov v Bratislave neovplyvnilo, „Kvartálna analýza realitného trhu” 2020,
kv. 2, https://www.bencont.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=290&disposition=inline
(dostęp: 25.03.2021).

Obecne liberalne władze Bratysławy chciałyby
odwrócić trend wyprzedawania własności miejskiej. Na
ich czele od wyborów lokalnych w 2018 roku stoi Matúš
Vallo. Kandydował z listy obywatelskiej i przewodniczył
zespołowi ekspertów (nazywanemu Drużyną Vallo),
który przygotował ambitną wizję całościowego rozwoju
metropolii – Plán Bratislava. Wspierały ją centro-liberalny ruch Progresívne Slovensko (Postępowa Słowacja)
i liberalno-konserwatywna partia SPOLU (Razem).
Rządząca koalicja chce powiększyć zasób miejskich
mieszkań na kilka sposobów. „Należące do miasta
nieużytkowane nieruchomości można odremontować
i przekształcić w mieszkania na wynajem” – wyjaśnia

��

Wystarczy lekko odwrócić głowę, by ujrzeć jeszcze bardziej nieprawdopodobną scenerię: ze środka historycznego
centrum strzelają w niebo wieżowce, niczym jakaś konsumpcjonistyczna przeciwwaga dla katedry św. Marcina. To Nowa Bratysława,
Bratysława przyszłości. Taka przynajmniej miała być w zamyśle jej
twórców, dlatego z upodobaniem mnożyli świątynie nieokiełznanego kapitalizmu. Po mieście krąży określenie „Klondike współczesnych deweloperów”, i najwyraźniej jest w nim ziarno prawdy.
Po drugiej stronie mostu SNP wznosi się inne „miasto

Miasto chce także pozyskiwać nowe mieszkania

Lucia Štasselová (SPOLU). „Prowadzimy też rozmowy

przyszłości” – tej z lat 70. XX wieku. Na Petržalce, naj-

dzięki współpracy z deweloperami. Ma zamiar wyko-

z instytucjami państwowymi i regionem Bratysławy na

większym osiedlu Europy Środkowej, mieszka niemal

rzystać fakt, że deweloperzy często obchodzą plany

temat kupna lub przekazania nam pustych budynków

jedna czwarta bratysławian. Teraz ratusz zdecydował,

obszarowe i na przykład przekraczają współczynnik

na terenie miasta, które są ich własnością”. Zdaniem

że właśnie tutaj zbuduje domy z mieszkaniami na

zagęszczenia mieszkańców. Štasselová zdradza ich triki:

Štasselovej działania te umożliwiłyby miastu pozyskanie

wynajem. Problem polega na tym, że w okresie trans-

„Budują więcej jednostek mieszkalnych, niż jest dozwo-

około dwustu mieszkań.

formacji miasto pozbyło się najbardziej atrakcyjnych

lone dla danego obszaru. Część mieszkań deklarują jako

nieruchomości, zostały mu jedynie niewielkie działki.

lokale z funkcją użytkową i wliczają do obiektów użytku

zaczynają budować. Oprócz wymienionych powodów

„Może to wcale nie jest takie złe, bo mieszkańcy łatwiej

publicznego”. Ratusz zastopował te praktyki i negocjuje

samorządowców zmotywowała ustawa o restytucji.

zaakceptują mniejsze realizacje” – pociesza się Štasse-

z deweloperami. Plan jest taki, że miasto wstecznie

W budynkach zwróconych pierwotnym właścicielom po

lová. Także w Bratysławie popularne jest hasło „nie na

zmieni współczynniki zagęszczenia, deweloper będzie

upadku rządów komunistycznych w 1989 roku czynsze

moim podwórku”, a mieszkańcy rzadko są zadowoleni

mógł wybudować więcej mieszkań, ale część z nich

są regulowane i miasto musi dopłacać różnicę między

z pomysłu, że na ich osiedlu pojawi się budynek z miesz-

sprzeda miastu po kosztach. Przynajmniej część dewelo-

wysokością regulowanego czynszu a ceną rynkową.

kaniami na wynajem. „Ludzie zwykle są entuzjastami

perów jest otwarta na takie rozwiązanie.

Kosztuje to miejski budżet dwa miliony euro rocznie.

budowy nowych mieszkań miejskich – mówi Štasselová

Poza tym zgodnie z ustawą miasto ma obowiązek zna-

– ale wszędzie, byle nie w bezpośrednim sąsiedztwie ich

leźć mieszkania zastępcze dla około pięciuset lokatorów

domu”. Ratusz organizuje więc w wybranych lokali-

Mamy regulacje, które nie odpowiadają naszym potrzebom

restytuowanych nieruchomości.

zacjach obywatelskie spotkania, podobno z dobrym

„W tej chwili w Bratysławie są zagrożeni, bardziej zagro-

skutkiem: udaje się przekonać lokatorów sąsiednich

żeni i najbardziej zagrożeni” – Sergej Kára czarno widzi

budynków, że jakość ich życia nie obniży się z powodu

obecną sytuację na rynku mieszkaniowym. „Zagrożona

Z perspektywy Wzgórza Zamkowego Bratysława wygląda

miejskich mieszkań na wynajem. Niechęć do budynków

jest nawet klasa średnia. Nie ma szansy, żeby w Bratysła-

trochę jak miasto zbudowane przez dzieci w ramach

należących do miasta jest zakorzeniona w stereotypach

wie znalazło się tyle mieszkań, ile będzie potrzebnych

warsztatów architektonicznych, których uczestnikom

dotyczących mieszkań na wynajem. „Ludzie często

w najbliższych, powiedzmy, dziesięciu latach” – dodaje

zlecono wypróbować wszystkie podejścia przez stule-

myślą, że lokatorzy takich mieszkań będą generowali

zapytany o to, jak wybierać najemców nowych mieszkań

cia stosowane w europejskich miastach. W latach 70.

problemy społeczne. To prawda, że kilka lokali w każ-

miejskich. Obecnie czeka się na taki lokal od czterech

XX wieku Stare Miasto, z katedrą górującą nad siecią

dym budynku będzie przeznaczonych dla osób najbar-

do siedmiu lat. „Jeżeli komuś przydarzy się trudna albo,

zaułków i krzywych uliczek, przerżnięto na pół wielką

dziej potrzebujących, lecz większość powstaje z myślą

nie daj Boże, krytyczna sytuacja, to nie ma co liczyć na

arterią. Jej częścią jest most SNP, z pylonem zwieńczo-

o młodych rodzinach, seniorach, pielęgniarkach, poli-

mieszkanie, niezależnie od tego, czy spełnia obecne

nym restauracją w kształcie UFO – ikoną architektury

cjantach itp.” – wyjaśnia Štasselová.

kryteria przydziału miejskich mieszkań czy nie”. Regu-

Co najważniejsze, władze miasta po latach zastoju

Nie na moim podwórku!

tamtych lat. W oddali, na horyzoncie, widok zamykają
turbiny wiatrowe i kominy starej gazowni.

Najbardziej zaawansowanym projektem tego typu

w roku 2000 i nie odpowiadają dzisiejszym potrzebom.

przy ulicy Terchovskiej w dzielnicy Ružinov. W kwietniu

W 2020 roku system przydzielania lokali mieszkalnych

2019 roku miasto powołało Instytut Metropolitalny, po

przez miasto miał zostać ustalony na nowo 4.

czym wspólnie z nim zorganizowało w październiku

4
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Informacje o aktualnych zasadach wynajmu
mieszkań w Bratysławie dostępne na portalu
samorządowym: https://bratislava.sk/sk/najomne-byty-mesta (dostęp: 25.03.2021).

ALŽBĚTA MEDKOVÁ

lacje dotyczące dystrybucji mieszkań miejskich przyjęto

jest grupa budynków na przeciwległym krańcu miasta,

Kára, zanim podjął pracę w urzędzie miasta, był

2019 roku konkurs architektoniczny. Wygrała czeska

terenowym pracownikiem socjalnym i współzałoży-

pracownia The Büro, obecnie negocjowana jest umowa.

cielem obywatelskiej inicjatywy Vagus, której celem

Także tutejszych mieszkańców początkowo przepełniały

jest pomoc osobom doświadczającym bezdomności.

obawy, lecz zdecydowaną większość z nich podobno

Grupami społecznie zagrożonymi zajmuje się także

udało się przekonać. Štasselová wprowadza mnie w stra-

w ratuszu. Ich członkowie nie kwalifikują się do przy-

tegię miasta: „Na spotkaniach z udziałem mieszkańców

działu mieszkań, nawet jeżeli mają niskie dochody.

nie tylko omawiamy nowe budynki, ale też dyskutujemy

Dzięki pomocy ekspertów z Brna Bratysława uruchamia

o innych kwestiach, które niepokoją mieszkańców i na

właśnie projekty pilotażowe, oparte na zasadzie „naj-

które staramy się znaleźć odpowiedź”.

pierw mieszkanie” i adresowane do osób w największej

potrzebie mieszkaniowej. „Bardzo nam jeszcze daleko

nie sprawdza. „Wszystkie grupy społeczne mają coraz

zamieszkiwania przez kilka samodzielnych osób”. Janák

do Helsinek. Finowie mogą stawiać sobie za cel całko-

trudniejszy dostęp do mieszkań. Poważnie wpływa to na

uznaje austriackie podejście za bardziej demokratyczne.

witą likwidację bezdomności” – mówi Kára z zadumą.

życie gospodarcze i społeczne, ale z perspektywy laika

„Ważne jednak, żebyśmy zaczęli nazywać te problemy

trudno dostrzec stojące za tym zjawiskiem powiąza-

mem dlatego, że prowadzą do tworzenia jednej spo-

po imieniu, bo to one dyktują kierunki polityk publicz-

nia” – mówi Szolgayová. „Ideologiczne zasady neoli-

łecznej normy, za którą idą też największe pieniądze.

nych. Właśnie to powinniśmy robić jako sprawujący

beralizmu z lat 80. XX wieku odcisnęły silne piętno na

„Dzisiaj ludzie po trzydziestce decydują się na pewien

władzę”.

pierwszych próbach rozwiązania kwestii mieszkaniowej

styl życia tylko dlatego, żeby mieć dach nad głową, a to

w państwach postsocjalistycznych. Od pewnego czasu

wydaje mi się niebezpieczne”. Słowa Janáka kontrastują

urząd miasta Pragi gotów do podjęcia działań na rzecz

widać, że im bardziej liberalne było w danym kraju

z politycznymi hasłami, które tak mocno popierają

konkretnych rozwiązań. Rządząca koalicja ma w Bra-

podejście, z tym większymi problemami borykają się

szczęśliwą i oczywiście „tradycyjną” rodzinę. Może kie-

tysławie silną pozycję i w kwestiach mieszkaniowych

dzisiaj”.

dyś ich autorzy uświadomią sobie, że nawet szczęśliwa

Bratysławski ratusz wydaje się o wiele bardziej niż

mówi jednym głosem. Porównanie dwóch miast uwi-

„Podporządkowujemy życie mieszkaniu, na które nas

dacznia jeszcze jedną różnicę: w Czechach tego rodzaju

stać” – tak o wpływie społecznym niedostępności miesz-

podejście bywa uważane za lewicowe, czasami nawet

kań mówi Michal Janák. Spotkaliśmy się w ośrodku

„radykalne” (cokolwiek by to miało znaczyć), natomiast

kultury Nová Cvernovka, żeby porozmawiać o tym, jak

w Bratysławie popierają je partie centrowe i prawicowe.

obecny kryzys wpływa na dwudziesto-trzydziestolat-

SPOLU, partia Lucii Štasselovej, to polityczny partner

ków. „Wiele osób mieszka z partnerami, chociaż nie chcą

TOP 09, czeskiej partii liberalno-konserwatywnej. Pra-

już z nimi być. Po prostu nie stać ich na samodzielne

scy konserwatyści mogliby się zatem czegoś od swoich

mieszkanie”. Ponadto około 60 procent młodych ludzi

słowackich kolegów nauczyć.

mieszka z rodzicami. Słowacja jest – obok Chorwa-

Mieszkanie równa się życie
„Niestety, Czechosłowacja i cały blok wschodni miały

cji – europejskim rekordzistą pod względem odsetka
gniazdowników.

Zdaniem Janáka mechanizmy rynkowe są proble-

rodzina potrzebuje dachu nad głową, a właściwie nad
mieszkaniem godnym swojej nazwy. 		
Tłumaczenie z angielskiego: Ewa Klekot
Tekst jest częścią cyklu reportaży Bydlení je nad
zlato  5 (Mieszkanie ponad złoto) opisujących kryzys
mieszkaniowy w Europie. Cykl został opublikowany
na łamach czeskiego portalu a2larm.cz, a jego
wydanie wsparła Fundacja im. Róży Luksemburg
w Pradze (Nadace Rosy Luxemburgové). Dziękujemy
autorce i redakcji portalu za zgodę na przedruk
artykułu.

Janák pracuje jako architekt. Zwraca uwagę na rolę,

pecha, bo do ideologicznych przemian doszło w nich

jaką uprawiana przez niego dyscyplina może odgrywać

w czasie, gdy neoliberalizm miał już na świecie pozycję

w konstruowaniu warunków społecznych. Dominujący

dominującą” – Elena Szolgayová stara się skontekstuali-

na Słowacji typ mieszkania odzwierciedla normatywną

zować współczesne problemy. Coraz więcej ekspertów,

sugestię, że żyje w nim tradycyjna rodzina. „Na przykład

między innymi socjolożka Saskia Sassen, zwraca uwagę,

w Austrii aktualnie buduje się o wiele bardziej zróż-

że w sferze mieszkalnictwa neoliberalizm po prostu się

nicowane mieszkania, choćby takie dostosowane do
Widok na dzielnicę Petržalka
w Bratysławie z mostu SNP
—
Fot. Marc Ryckart / Wikimedia
Commons CCA 3.0
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Bloki po termomodernizacji,
ul. Jungmannová, Bratysława,
Petržalka, 2017
—
fot. Kelovy, wikimedia
commons, CC-BY-SA-4.0
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Bloki po termomodernizacji,
ul. Gessayová, Bratysława,
Petržalka
—
fot. Kelovy, wikimedia
commons, CC-BY-SA-4.0

Konsekwencje intensyfikacji zabudowy
mieszkaniowej w Bratysławie i okolicach

Bloki, ul. Jasovská, Bratysława,
Petržalka, 2007
—
Fot. Packa, wikimedia
commons, CC-BY-SA-2.5

Budowa mieszkaniówki,
ul. Lužná, Bratysława,
Petržalka, 2017
—
fot. Kelovy, wikimedia
commons, CC-BY-SA-4.0

�

Nowe budynki mieszkaniowe,
ul. Lužná, Bratysława,
Petržalka, 2017
—
fot. Kelovy, wikimedia commons, CC-BY-SA-4.0

Masowe budownictwo osiedli
mieszkaniowych w Bratysławie

i metraż okazują się drugorzędne. Lokale mieszkalne

inwestycjach usługi publiczne – na przykład szkoły

spełniają zaledwie minimalne wymagania dotyczące

i przedszkola – oraz rozwój infrastruktury publicznej.

Po II wojnie światowej Bratysława dysponowała trzy-

normatywnych wymagań i są budowane możliwie

dziestoma tysiącami mieszkań 1. Mimo starań postę-

najtaniej. Wpadamy w błędne koło: nowi mieszkańcy nie

prawnymi spowodowały niedawno katastrofę infra-

powych architektów zasób ten był w dużej mierze

tworzą więzi z miastem, a miasto nie musi oferować im

struktury transportowej. Od roku 2009 krawędzie ulic są

pozbawiony wystarczającego zaplecza sanitarnego.

przestrzeni mieszkalnej, która sprzyjałaby wytworzeniu

zastawione autami. Odkąd zmiany w prawie umożliwiły

Miasto się wyludniło, a socjalistyczny reżim zaaplikował

więzi. W rezultacie napływowi postrzegają metropolię

w stolicy parkowanie na chodnikach, praktycznie nie

swoją koncepcję planowania i kolektywizacji również

wyłącznie jako źródło dochodów, a nie miejsce do życia.

ma na nich miejsca dla pieszych. W dodatku wskaźnik

w obszar rozwoju mieszkalnictwa w Czechosłowacji.
Po zniesieniu własności prywatnej i znacjonalizowaniu
gruntów przestały obowiązywać rynkowe ceny, ale roz-

Intensywna zabudowa mieszkaniowa wczoraj i dziś

Wszystkie wspomniane procesy wraz ze zmianami

intensywności miejsc parkingowych zapisany w prawie
wyznacza jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie. Bezpośrednim skutkiem wzrostu przestrzeni

począł się nieograniczony przestrzenny rozwój miast,

Do roku 1968 masowe budownictwo zajęło wszystkie

pseudomieszkaniowej był wzrost liczby ludzi, którzy

ingerowano w istniejące struktury urbanistyczne lub

tereny nadające się pod budowę osiedli, czyli płaskie,

żyją w Bratysławie, ale nie są w niej zameldowani. Samo-

zastępowano je nowymi budynkami. Intensywna powo-

bez barier przestrzennych oraz istniejącej zabudowy.

rządowi zabrakło pieniędzy, by miasto funkcjonowało

jenna modernizacja różnych obszarów życia sprzyjała

Stały napływ w mieszkańców wymusił rozwijanie

tak, jak inne europejskie metropolie.

urbanizacji, a planowanie rozwoju zabudowy mieszka-

projektów urbanistycznych również w miejscach mniej

niowej wymagało stworzenia przez państwo instytucji

sprzyjających: w terenie pagórkowatym, poza granicami

stali się ekspertami od parkowania. Osiedla budowane

ukierunkowanych na badania, projektowanie i realizację

miasta czy w obrębie istniejących struktur miejskich.

w późnych latach 70. na pagórkowatym terenie nauczyły

projektów .

Konieczność oszczędnego gospodarowania środkami

przybyszów z nizin parkować na stromych ulicach. Na

finansowymi, problemy z operowaniem maszynami

współczesnych osiedlach ludzie radzą sobie inaczej:

nictwa, a odpowiedzią był intensywny rozwój prefabry-

w bardziej górzystym terenie lub pomiędzy istniejącą

parkują w podwójnym rzędzie i nie zaciągają hamulca

kacji. Szybki wzrost populacji w ośrodkach miejskich

zabudową oraz argumenty związane z potrzebą zacho-

ręcznego. Jeżeli jakiś samochód zostanie zastawiony,

wymagał stworzenia elastycznych przedsiębiorstw

wania gruntów rolnych wyhamowały rozwój  5. Optymal-

jego kierowca po prostu przepchnie te, które go blokują.

budowlanych, które oferowałyby urozmaicone roz-

nym rozwiązaniem była intensyfikacja planowanych

Oprócz czasu na tradycyjny poranny korek musimy

wiązania urbanistyczne, a jednocześnie zapewniłyby

osiedli, tymczasem koncepcji urbanistycznych często

zatem doliczyć jeszcze co najmniej pół godziny na uwol-

w różnych typach mieszkań poziom komfortu zgodny

nie realizowano w całości. Zagęszczenie zabudowy trwa

nienie albo znalezienie własnego auta, bo może ono stać

z oczekiwaniami nowoczesnego człowieka. Starania

do dziś i nie towarzyszą jej próby wyciągnięcia wnio-

nawet dwieście metrów od miejsca, w którym zaparko-

o zwiększenie liczby mieszkań zaowocowały prefabryka-

sków z wcześniejszych doświadczeń. Wydajność infra-

waliśmy je kilka godzin wcześniej.

cją kilku standaryzowanych form bloku mieszkalnego.

struktury i zaopatrzenie w usługi wciąż są nieadekwatne

Finansowana przez państwo budowa prefabrykowanych

do potrzeb obecnych i przyszłych mieszkańców.

2

Władze naciskały na ilościową efektywność budow-

bloków odpowiadała na zapotrzebowanie zmieniającej

Współczesna intensyfikacja nie polega jedynie na

Jednocześnie mieszkańcy zagęszczonej Bratysławy

W drugiej połowie XX wieku starania o efektywną
i ekonomiczną zabudowę zaskutkowały osiedlami prefabrykowanymi. Prefabrykację wymyślono, by wyelimi-

się struktury demograficznej miasta – przez czterdzieści

zagęszczaniu struktur urbanistycznych i zmniejszaniu

nować mokry proces – lanie betonu – z placu budowy, co

lat w Bratysławie wybudowano mieszkania dla ponad

powierzchni terenów zielonych. Tam, gdzie budowa par-

miało przyspieszyć prace. Ściany tapetowano, podłogi

trzystu tysięcy osób   .

kingów podziemnych wydaje się zbyt kosztowna, część

wykładano linoleum. Te materiały podlegały scentrali-

gruntów przeznacza się na parkingi naziemne. Jedno-

zowanej produkcji i występowały w ograniczonej liczbie

budownictwie, a nie o mieszkalnictwie socjalnym.

cześnie w domach z parkingami podziemnymi rozkład

wzorów, więc pogłębiała się unifikacja wnętrz. Była to

W bezklasowym społeczeństwie, a takie starał się

mieszkań uzależniony jest od konstrukcji słupów i ścian

wówczas nowa technologia, majstrowie dopiero się jej

stworzyć reżim socjalistyczny, klasy socjalnie słabszej

nośnych parkingu. Powstają też nadbudowy na istnieją-

uczyli, dlatego do użytku oddawano wiele realizacji

miało po prostu nie być. Masowe budownictwo i napływ

cych domach wielorodzinnych.

słabej jakości. W sytuacji, gdy architektom nie starczało

3

Właśnie z powodu tej liczby mówiono o masowym

ludności z innych regionów Słowacji poskutkowały

Nowe budynki i nadbudowy są próbą odpowiedzi

zerwaniem kulturowej ciągłości miasta 4. Współcześnie,

na popyt, ale nie proponują kompleksowych rozwią-

krytykując wszystko, co kojarzy się z minionym reżi-

zań dla problemów towarzyszących życiu w mieście.

mem, nieświadomie odrzucamy też powstałe w tamtej

Prywatni deweloperzy większość projektów realizują po

epoce wartościowe struktury miejskie. Nie kieruje mną

to, by sprzedać albo wynająć mieszkania i przestrzenie

nostalgiczny optymizm ani bezkrytyczna pochwała

usługowe; działania zmierzające do rozwoju miasta nie

planowania przestrzennego ubiegłego stulecia. Chcę

leżą w kręgu ich zainteresowań. Swój wkład w rozwój

porównać koncepcje i tendencje, które współcześnie

miasta rozumieją jako tworzenie projektów o unikalnej

wydają nam się obojętne dla jakości mieszkania. Cen-

jakości wizualnej. Pod względem wielkości i rozkładu

tralizacja funkcji Bratysławy jako stolicy, dokonana

wnętrz mieszkania oferowane w tych budynkach ledwie

w ubiegłym stuleciu, oraz brak połączenia autostradą

mieszczą się w normach. Spacer po Bratysławie przypo-

z Koszycami, główną metropolią wschodniej Słowacji

mina oglądanie defilady egocentryków, w której kom-

i drugim największym miastem w kraju, prowadzą do

binacja materiałów i designu ściera się z tandetnymi

stałego napływu nowych mieszkańców i ciągłego braku

detalami, bezduszną pustką i brakiem genius loci.

mieszkań. Mieszkania oferowane na rynku odpowia-

Samorząd dopiero powoli wytwarza narzędzia służące

dają tylko na podstawowe zapotrzebowanie, ich jakość

temu, by prywatni deweloperzy uwzględniali w swoich
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czasu ani funduszy, by stworzyć szczegółową dokumentację dotyczącą wykończenia, wybór materiałów

1
2

3
4
5

Por.: H. Moravčíková et al., Bratislava atlas
sídlisk, Bratislava: Slovart, 2011, s. 16.
Stavoprojekt oraz Państwowy Instytut Projektowania i Typizacji zrzeszały architektów,
urbanistów, inżynierów i innych ekspertów
rozwijających i projektujących koncepcje
zabudowy typowej i nietypowej, infrastruktury
związanej z usługami, transportu i przestrzeni
publicznej. Pozemné stavby Bratislava było
przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za produkcję prefabrykatów.
Por.: H. Moravčíková et al., dz. cyt., s. 70–266.
Por.: tamże, s. 20.
Por.: T. Bílek, Možnosti intenzifikácie obytných
súborov, „Projekt” 1979, č. 8, s. 12.

z błędami”. Staramy się ukryć błędy za fałszywą ideą

Wraz z nadejściem kapitalizmu, emancypacji i pry-

doskonałości. Blok ocieplony styropianem, pomalowany

watyzacji znikła i ta ostatnia bariera. Kuchnia stała się

w jaskrawe barwy, odpowiada na problemy postkomu-

nierozłączną częścią pokoju dziennego, czy to za sprawą

nistycznej społeczności. Mieszkańców nie otacza już

reorganizacji wnętrz w starych mieszkaniach, czy w for-

szarość minionego reżimu i mają poczucie, że mogą

mie zintegrowanego modułu w nowym budownictwie.

samodzielnie decydować o swoim majątku, inwestować

Zarazem jednak współczesne normy nie traktują kuchni

w niego i dostosowywać go do własnych wyobrażeń.

jak izby mieszkalnej. Upycha się ją w głębi mieszkania,

W marzeniach o niewielkiej inwestycji, która obniży

gdzie nie sięga światło z pokojów, lub na jednej ze ścian

koszty życia, skonfrontowanych z jej amatorskim

pokoju dziennego, zazwyczaj najbardziej oddalonej od

i niskiej jakości wykonaniem odbijają się dzisiejsze czasy

okna, co dodatkowo degraduje funkcję kuchni. Takie roz-

i priorytety współczesnych ludzi.

wiązanie nie oddziela członków rodziny zajmujących się

Zmiana wnętrz mieszkań po
prywatyzacji

przygotowaniem posiłku od tych, którzy spędzają czas
w pokoju dziennym. W nowych projektach mieszkań lub
domów jednorodzinnych, często oferujących typowy

wykończeniowych i rozwiązań estetycznych okazywał

Zestandaryzowany rozkład typowych mieszkań od lat

rozkład wnętrza, powierzchnia kuchni nie zwiększyła

się wypadkową gustu mistrza ekipy budowlanej i zbiegu

60. wzbogacił się o innowację w postaci prefabryko-

się przez ostatnie trzydzieści lat. Jeśli optymalizowanie

okoliczności.

wanego, kompletnego wnętrza z zabudową kuchenną

rozkładu wnętrz i minimalizowanie powierzchni do gra-

i przestrzenią na kącik jadalniany. Zunifikowany wyrób,

nic normy będzie postępowało, wkrótce przyjdzie nam

ekspresji. W latach 90. skończyło się centralne planowa-

jakim były moduły z umakartu , trudno oceniać pod

gotować w kuchniach bez okien. Lekceważenie kuchni

nie, a o wyglądzie domów decydowali właściciele. Zaczął

kątem estetyki czy jakości wykorzystanych materiałów

prowadzi nas do pytania, czy wspólne rodzinne gotowa-

się okres nadbudówek i termomodernizacji. Z braku

i przedmiotów; trafiły do mieszkań w wyniku centralnie

nie nadal uważamy za coś zbytecznego i czy zadowolimy

ciągłości kulturowej, bezkrytycznego wyrugowania

planowanej produkcji. Na plus należy zaliczyć oddzielną

się alternatywami w postaci szybkiej gastronomii i pół-

z życia Słowaków prefabrykacji, osiedli z wielkiej płyty

toaletę, z tym że wskutek niefortunnych rozwiązań pla-

produktów oferowanych przez neoliberalny system.

i wszystkiego, co kojarzyło się z komunizmem, oraz

nistycznych towarzyszyła jej przechodnia łazienka. To

Układy wnętrz mieszkań w blokach najbardziej

z niezwykle skutecznego marketingu firm zajmujących

rozwiązanie skłania do refleksji nad znaczeniem troski

zmieniły się w latach 60., także dzięki prefebrykowa-

się termomodernizacją zrodziło się masowe malowanie

o ciało. Najwyraźniej nie przykładano nadmiernej wagi

nym modułom wykończenia wnętrz. Do lat 60. nikogo

zuniformizowanych osiedli z minionego wieku. Ociepla-

do intymności w rodzinie, a nagości nie tabuizowano.

nie dziwiło, że pokój dzienny służył też za sypialnię.

Po kolektywizacji nadeszły prywatyzacja i wolność

nie stało się niezbędnym elementem każdego remontu,

6

Nowi właściciele sprywatyzowanych mieszkań ocho-

Projektanci nowych osiedli mieli ambicje, by podnieść

sposobem na podwyższenie jakości mieszkania i poka-

czo ingerowali w rozkład wnętrza. W pierwszej kolejności

standard mieszkań i wydzielić osobne miejsce na sen,

zowym produktem kapitalizmu. Promocja opierała się

na ogół pozbywali się płyt z tworzyw sztucznych i zastę-

a tym samym ułatwić życie mieszkańcom. Istniały

na przedstawianiu termomodernizacji jako inwestycji,

powali je konstrukcjami murowanymi, a potem z karton-

normy i wskaźniki dotyczące liczby metrów kwadra-

która pozwoli w przyszłości zaoszczędzić na kosz-

gipsu. Wiele firm remontowych do dziś oferuje demontaż

towych i dodatkowej powierzchni (komórki, składziku

tach utrzymania, ale przemilczano negatywne skutki

umakartowych paneli. Demontaż umakartowej łazienki

czy piwnicy) przypadających na lokatora. Współczesny

(przytwierdzanie styropianu do nierównego, kruchego

podnosi cenę mieszkania o mniej więcej 10 procent.

trend zmniejszania mieszkań doprowadził do sytuacji,

podkładu sprzyja pojawieniu się pleśni; amatorsko

Przed wprowadzeniem laminowanych kuchni i łazie-

w której piwnice są ponadstandardowym przywilejem,

zamocowana izolacja odchodzi od ściany, przez co jej

nek reżim socjalistyczny starał się zachęcać do korzy-

a korytarze wejściowe mają szerokość drzwi. Pojawiają

efektywność spada; tandetne wykończenie nie odpro-

stania ze stołówek w szkołach i zakładach pracy. Kuchni

się wątpliwości, czy sypialnia musi być w osobnym

wadza wilgoci, zbiera kurz i jest idealnym podłożem dla

i jadalni nie uważano za istotną część mieszkania.

pomieszczeniu, a w ciasnych mieszkaniach często nie

grzybów). System styropianowych ociepleń awansował

Uznawano, że rodzinom wystarczą posiłki z półproduk-

mieści się mebel przeznaczony wyłącznie do spania.

właściwie do rangi standardu. Na osiedlach krytykowa-

tów, a „współczesny przemysł żywieniowy i kolektywne

Osobna sypialnia albo choćby przestrzeń, w której zmie-

nych za uniformizację zastosowano zestandaryzowane,

jadłodajnie świadczą usługi, dzięki którym pracujące

ści się łóżko, uchodzi za luksus. Rynkowa cena mieszka-

proste rozwiązanie, które miało być odpowiedzią na

kobiety zostały uwolnione od męczącej i nieprzyjemnej

nia z sypialnią osiąga mniej więcej dziesięciokrotność

wiele problemów naraz. Termomodernizacją leczono

pracy”  7. Kuchnie były więc małe, często niedoświetlone

ceny, za jaką zostało zbudowane.

„traumę socjalizmu”: monotonna jednorodność osie-

i nieprzewiewne, umieszczone w najdalszym kącie

dlowych fasad zmieniła się w paletę pastelowych barw

mieszkania. Odejście od modelu żywienia zbiorowego

i geometrycznych wzorów.

zaowocowało produkcją gotowych, prefabrykowanych

W dzisiejszej Bratysławie próżno szukać mieszkań na

modułów z laminatu, takich samych w kuchni, łazience

wynajem albo socjalnych 8. Osoby tuż po studiach albo

gotowania estetycznego, ekipy malarskie i przypadek.

i przedpokoju, a także rosnącym przekonaniem, że

migrujące do miasta za pracą podnajmują mieszkania

Dzisiejsze gładkie, pozbawione usterek, wyrabiane

wspólne spożywanie posiłków umacnia więzi rodzinne.

od prywatnych właścicieli, więc miasto nie reguluje

przemysłowo tynki odzwierciedlają tęsknotę mieszkań-

Prasa z lat 60. wyraźnie doceniała nie tylko kuchnię jako

ceny, robi to wyłącznie wolny rynek. Ich ciągły wzrost

ców domów za idealnym, beztroskim światem. A prze-

pełnowartościowe pomieszczenie, ale też jako symbol

zmusza wynajmujących do współdzielenia lokum.

cież ich życie i wnętrza ich mieszkań są wielobarwne,

pozycji kobiet w społeczeństwie. Kuchnie na kolejne

Nawet jeśli przy projektowaniu obowiązują jeszcze jakieś

pełne różnych odcieni i nierówności. Jak powiedział

Nową, płynną tożsamość kreowały firmy bez przy-
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Mieszkanie na ornym gruncie

trzydzieści lat zyskały duże okna i kącik jadalniany.

normy i minimalne wymagania odnośnie do miesz-

słowacki architekt Ivan Matušík,

Sytuowano je coraz bliżej pokoju dziennego, z czasem

kań, w rzeczywistości nie są przestrzegane. Zbyt duża

„Wszystko żyje swoim życiem, razem

oddzielonego jedynie drzwiami.

liczba lokatorów jest formą intensyfikacji, obniża jakość

MARIA NOVOTNÁ

mieszkania, ale też otoczenia. Usługi publiczne i trans-

Wciąż obniżane do granic rozsądku normy utrudniają

dzielnic. Średni czas oczekiwania na takie mieszkanie

port stają się niewydolne. Wciąż jeszcze widoczne są

elastyczność w projektowaniu rozkładu wnętrz i nie

ślady centralizacji Słowacji i roli Bratysławy z ubiegłego

pozwalają wykorzystać potencjału domu. Stłoczone

wieku. Do stolicy nieprzerwanie napływa ludność ze

działki i małe odstępy między domami uniemożli-

i zdecydowała się budować na wynajem. Rozpisano kon-

wschodniej części kraju, mieszkań więc brakuje. Osoby

wiają umieszczanie okien na ścianach wychodzących

kursy architektoniczno-urbanistyczne dla wybranych

te często spędzają w mieście tylko dni robocze i nie

na teren sąsiada, co zmusza do podobnej optymalizacji

lokalizacji, w planach są też renowacje niszczejących

nawiązują z nim głębszej więzi. Nie interesują się jego

rozkładu wnętrz jak w zwykłych mieszkaniach. Drogi

budynków i rewitalizacja nieużytków w celu tworzenia

historią, nie tworzą społeczności.

o minimalnej wymaganej szerokości i brak parkingów

mieszkań komunalnych. Współczesną alternatywą dla

skutkują tym, że również tu chodniki są gęsto zasta-

niegdyś dostępnego finansowo mieszkania jest miesz-

braku ciągłości i przypadkowym, kolażowym rozwoju

wione samochodami. Zaniedbanie kwestii związanych

kanie współdzielone, wynajmowane od prywatnego

urbanistycznym. Na to miasto składa się mozaika

z komunikacją na własnej skórze odczuwają mieszkańcy

właściciela, lub kupno tańszej nieruchomości na peryfe-

(nie)urbanistycznych koncepcji dopełniona mieszanką

stojący w porannych i popołudniowych korkach.

riach. Największą popularnością cieszą się domy z kata-

Jedna z tożsamości Bratysławy wyrosła właśnie na

decyzji o pozwoleniu na budowę, różnorodnymi fasa-

Na osiedla domów jednorodzinnych na obrzeżach

dami nowego budownictwa, dobudówkami, renowa-

miast składają się albo realizacje indywidualne, na

cjami i starymi osiedlami „podrasowanymi” przez

ogół wznoszone na podstawie projektu zakupionego

firmy termomodernizacyjne. Do tej hybrydy stopniowo

z katalogu, albo zbudowane przez dewelopera, na ogół

dołączają osiedla satelity, urbanistyczne koncepcje

zunifikowane. Wykończenie wnętrz nie jest już wpraw-

mieszkania w domach jednorodzinnych na obrzeżach

dzie elementem centralnego planowania, wciąż jednak

miasta. Nie wiadomo, czy młode rodziny wyprowadzają

mamy do czynienia z produktem przemysłowym; jego

się za miasto, by spełnić swoje marzenia o własnym

wybór często zależy od decyzji projektanta, a nie właści-

ogrodzie, czy szukają tańszej alternatywy dla miesz-

ciela. W „standardowym wykończeniu” przez trzydzie-

kania w stolicy. Niewielkie domy z działką w podmiej-

ści lat zmienił się tylko wzór podłóg, reszta pozostała

skich gminach są mniej więcej o 30 procent tańsze niż

zuniformizowana. Brak przestrzeni publicznych, parków

mieszkanie podobnej wielkości w granicach admini-

i placów zabaw nie sprzyja socjalizacji różnych grup wie-

stracyjnych miasta. Trudno jednak mówić o korzyściach

kowych, ale konsekwencje życia zamkniętego pomiędzy

związanych z komfortem mieszkania w domu jednoro-

prefabrykowanymi ogrodzeniami dostrzeżemy dopiero

dzinnym, jaki zwykliśmy sobie wyobrażać. Problemów

za jakiś czas. Prywatyzacja wszystkich dostępnych

nastręcza współczesne planowanie przestrzenne, które

gruntów skutkuje też sprowadzeniem do minimum

umożliwia tworzenie aglomeracyjnych klastrów. Na

przestrzeni publicznej, o którą miałby dbać inwestor czy

pozór wyglądają jak urbanistyczna całość, ale powstały

deweloper.

bez planu, brakuje im usług, adekwatnej infrastruktury
i przestrzeni publicznych: rynku, placów zabaw, terenów

Ostatnio Bratysława zmieniła politykę mieszkaniową

logu, otoczone standardowym wysokim betonowym
parkanem. Pozostajemy w niewoli prefabrykatów.
Tłumaczenie ze słowackiego:
Weronika Parfianowicz

Bratysława, ul. Panónsk
—
fot. Wizzard, wikimedia
commons, CC-BY-SA-2.5

Bratysława, Petržalka, Centrum
handlowe Aupark
—
fot. Wizzard, wikimedia
commons, CC-BY-SA-2.5

W niewoli prefabrykatów

zieleni. Ich projektanci sprzedają kompaktowy „ame-

W latach 1950–1982 zaprojektowano, a do roku 1995

rykański sen”: domek jednorodzinny na małej parceli

wybudowano 116 350 mieszkań w blokach; wprowadziło

wydzielonej z dawnych gruntów rolnych, znów o mini-

się do nich ponad 300 tysięcy mieszkańców  9. Urząd Sta-

malnych parametrach wymaganych przez

tystyczny Republiki Słowackiej podaje, że w latach 90.

normy mieszkaniowe. Reklamowany ogród w rzeczy-

ubiegłego wieku w Bratysławie mieszkało około

wistości ogranicza się do skrawka ziemi otoczonego

380 tysięcy osób, z czego około 80 procent w blokach

wysokim prefabrykowanym płotem. Bezpośrednia bli-

z prefabrykatów. Obecnie bratysławski samorząd infor-

skość sąsiada nie pozwala nacieszyć się wiejską sielanką

muje, że w mieście znajdują się 223 tysiące jednostek

i pożądaną prywatnością.

mieszkaniowych 10, czyli przez ostatnie trzydzieści lat
wybudowano ich 106 650. Według tych źródeł liczba
mieszkańców Bratysławy miała się zwiększyć dwukrotnie od lat 90., jednak oficjalne dane urzędu statystycznego mówią o 427 734 mieszkańcach w 2017 roku.
Naukowcy z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie zliczyli, że nocą aktywnych jest w Bratysławie 630 tysięcy kart SIM 11.
W okresie socjalizmu dzięki inwestycjom państwa
powstało 116 350 mieszkań, a w ramach sektora pry
watnego, bez finansowania ze strony państwa –
106 650 mieszkań. Magistrat podaje, że do miasta należy
1 procent mieszkań na jego terenie. Chodzi o 2 335
mieszkań na wynajem, z czego 878 podlega bezpośrednio urzędowi miasta, a pozostałymi dysponują urzędy
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wynosi siedem–osiem lat  12.

W NIEWOLI PREFABRYKACJI

6

Umakart (umelý kartón) był tworzywem sztucznym, laminatem otrzymywanym pod wysokim
ciśnieniem. Metodą prefabrykacji produkowano z niego w Czechosłowacji gotowe ściany
łazienek i toalet, a następnie instalowano je
w mieszkaniach w blokach (przyp. tłum.).
7 J. Senický, Kuchyňa v bytovom organizme,
„Projekt” 1962, č. 7–8, s. 154–155.
8 Zaledwie 1 procent dostępnych zasobów
mieszkaniowych należy do miasta. Por.: Rozvoj
nájomného bývania, Bratislava, https://bratislava.sk/sk/rozvoj-najomneho-byvania (dostęp:
11.01.2021).
9 Por.: H. Moravčíková et al., dz. cyt.
10 Por.: V Bratislave je 223000 bytov: Kde ich je
najviac?, Noviny.sk, 26.04.2020, https://www.
bratislavskenoviny.sk/samosprava/59579-v-bratislave-je-223-000-bytov-najviac-bytov-je-v-petrzalke (dostęp: 11.01.2021).
11 Por.: J. Koník, V Bratislave žije vyše 600-tisíc
ľudí, ukázali telefóny (+ mapy), Denník,
11.06.2019, https://dennikn.sk/1495410/v-bratislave-zije-vyse-600-tisic-ludi-a-dalsich-130-tisic-dochadza-ukazali-telefony-mapy/
(dostęp: 10.01.2021).
12 Por.: Rozvoj nájomného bývania, Bratislava,
https://bratislava.sk/sk/rozvoj-najomneho-byvania (dostęp: 11.01.2021).
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Regeneracja trzech dużych osiedli
mieszkaniowych w Budapeszcie

2

3

W kontekście Węgier Budapeszt zawsze odgrywał rolę

morfologii miejskiej. Poszczególne budynki i otwarte

laboratorium dużych osiedli mieszkaniowych. Także

przestrzenie zmieniają się powoli, natomiast inne

dziś mógłby pozostać poligonem doświadczalnym dla

cechy urbanistyczne (na przykład lokalizacja, gęstość

pomysłów związanych z ich regeneracją. Ponieważ jedna

zabudowy, organizacja przestrzenna, wykorzystanie

trzecia stołecznej populacji mieszka w blokach, dyskusja

przestrzeni i typologii budynków o różnych funkcjach)

na temat stanu i trwałości tych zespołów mieszkanio-

szybciej dostosowują się do ewoluującego otoczenia

wych jest kluczowa i wciąż powraca w programach poli-

miejskiego, społecznego i gospodarczego.

tycznych kolejnych partii rządzących. Scentralizowane

Aby zbadać i opisać współczesne cechy urbani-

strategie, prezentowane w badaniach, konsultacjach, na

styczne tych osiedli, przeprowadziłam wywiady z trzema

konferencjach i podobnych działaniach, nie są jednak

architektami, którzy byli zaangażowani w pierwotne

wystarczająco rozwinięte, a do ich praktycznej realizacji

projekty albo późniejszą przebudowę modernistycznych

jeszcze nam daleko. Nie ulega wątpliwości, że lekcewa-

kompleksów wielkopowierzchniowych. Komentarze

żenie obecnej kondycji dużych osiedli może w dłuższej

tych osób współtworzą narrację artykułu. Najważniejsze

perspektywie skutkować dla miasta dalszymi proble-

tematy moich badań dotyczyły dużych osiedli mieszka-

mami, trzeba jednak przyznać, że w ostatnich dwudzie-

niowych w kontekście ich lokalizacji, gęstości zabudowy,

stu latach jakość zamieszkiwania w blokowiskach uległa

organizacji przestrzennej, wykorzystania przestrzeni

nierównomiernej, ale zauważalnej poprawie.

oraz typów budynków o różnych funkcjach. Te pięć

Osiedla Kelenföld (1965–1983), Józsefa Attili

cech odnosi się do najważniejszych konfiguracji formy

(1958–1980) i Újpalota (1970–1979) reprezentują wzorce

miejskiej 6. W ich ramach można negocjować inne ważne

rozwoju charakterystyczne dla dekad, w których powsta-

tematy – główne problemy urbanistyczne i projektowe,

wały. Omówienie rezultatów dotychczasowych progra-

jakie napotyka rewitalizacja dużych osiedli mieszkanio-

mów odnowy może dać kompleksowy wgląd w strategie

wych, mające znaczący wpływ na dobrobyt społeczny

rewitalizacji wielkich zespołów mieszkalnych na

i ekonomiczny mieszkańców.

Węgrzech.

1
Plan osiedla mieszkaniowego
Újpalota
—
źródło: „Településtudományi
közlemény közlemények”
1977 (26), s. 101–121

2
Plan osiedla Kelenföld
w Budapeszcie
—
źródło: „Magyar
Építőművészet” 1968 (5),
s. 20–33

3
Plan osiedla Józsefa Attili
w Budapeszcie
—
źródło: „Magyar
Építőművészet” 1974 (1),
s. 62–63

Nierówne trajektorie rozwoju

Wielkie – ale tylko w ujęciu
lokalnym

Od dwudziestu pięciu lat w Europie Środkowo-Wschodniej trwa renowacja i rewitalizacja budynków, często

W kontekście europejskim wielkość budapeszteńskich

przy wsparciu Unii Europejskiej. Na Węgrzech ponad

osiedli mieszkaniowych można określić jako średnią.

tysiąc bloków poddano termomodernizacji; ocieplono

Największy kompleks (Békásmegyer) składa się z pra-

mury, wstawiono nowe okna, odmalowano elewacje.

wie osiemnastu tysięcy mieszkań. Ocena ta jest wszak

W unijnej perspektywie budżetowej na lata 2007–2013

względna – skalę projektu można uznać za dużą, ale

kilka kompleksów mieszkaniowych dostało szansę na

tylko jak na lokalne warunki 1. Po 1954 roku, gdy zin-

przywrócenie podupadłych funkcji publicznych, ale już

tensyfikowano masowe budownictwo mieszkaniowe,

w okresie 2014–2020 o dopłaty do rewitalizacji mogły

w stolicy Węgier wybudowano czterdzieści wielkopo-

się ubiegać się jedynie osiedla zakwalifikowane jako

wierzchniowych kompleksów mieszkaniowych. Gęstość

„obszary zdegradowane pod względem społecznym”  7.

zaludnienia na nich wynosi 182 osoby na hektar, na każ-

W Budapeszcie władze miejskie nadal wspierały mniej-

dym znajduje się ponad dwa tysiące mieszkań , tworzą

sze inicjatywy w ramach programu TÉR_KÖZ. Przyczynił

zatem istotną część miasta.

się on do skutecznej modernizacji powojennych bloko-

2

Jedną z pierwszych wielkopowierzchniowych inwe-

wisk  8, lecz mimo wszelkich starań znaczące zmiany na

stycji mieszkaniowych było osiedle Józsefa Attili (8440

lepsze udało się wprowadzić na nielicznych osiedlach.

mieszkań), zbudowane w kilku etapach od lat 60. Do
3

1

2

3

4

Osiedla Kelenföld, Józsefa Attili i Újpalota są wyjąt-

budowy osiedla Kelenföld (9297 mieszkań) po raz pierw-

kowe w tym sensie, że wszystkie skorzystały

szy użyto prefabrykatów  4. W formie urbanistycznej

z silnych i ugruntowanych koncepcji renowacji, formu-

5

osiedla Újpalota (jednego z największych w Budapesz-

łowanych przez lata i realizowanych poprzez

cie, 15 563 mieszkania) widać wpływ Toulouse-Le Mirail

integrację małych i dużych projektów, które skupiały się

6

autorstwa Georges’a Candilisa, Alexisa Josica i Shadra-

nie tylko na budownictwie mieszkaniowym, ale także na

cha Woodsa 5.

stosunkach miejskich. Wszystkie trzy osiedla realizo-

Wymienione zespoły mieszkaniowe są istotnym

wano jako tak zwane projekty akceleracyjne. W 2006

elementem tkanki miejskiej właśnie ze względu na

roku rozpoczęła się budowa najnowszej linii metra –

rozmiary. Wyłącznie z poziomu miasta da się je odpo-

metro 4. Połączyła dworzec kolejowy Keleti na lewym

wiednio utrzymać i zapewnić ich mieszkańcom wysoką

brzegu Dunaju (dawny Peszt) z dworcem kolejowym

jakość życia. Miejski charakter tych obszarów można

Kelenföld na prawym brzegu (Buda). Nowa arteria tran-
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rozpatrywać z różnych perspek-

zytowa stymulowała rewitalizację dzielnicy Kelenföld,

tyw – między innymi w aspekcie

w tym dużego osiedla o tej samej nazwie. Pierwszym

PRZYSZŁOŚĆ NOWOCZESNYCH FORM MIEJSKICH

7

8

Por.: F. Wassenberg, Beyond an Ugly Appearance: Understanding the Physical Design
and Built Environment of Large Housing Estates, [w:] Housing Estates in Europe. The Urban
Book Series, eds. D. Hess, T. Tammaru,
M. van Ham, Cham: Springer, 2018, https://doi.
org/10.1007/978-3-319-92813-5_2 (dostęp:
19.08.2020).
Według klasyfikacji węgierskiej duże osiedla
mieszkaniowe to te liczące co najmniej dwa
tysiące mieszkań.
Por.: G. Preisich, Budapest városépítésének
története 1945–1990, Budapest: Műszaki
Könyvkiadó, 1998; A. Ferkai, Lakótelepek,
Budapest: Városháza, 2005.
Por.: G. Preisich, dz. cyt.; Z. Körner, M. Nagy,
Az európai és a magyar telepszerű lakásépítés
története 1945-től napjainkig, Budapest: Terc
Kiadó, 2006.
Por.: G. Preisich, dz. cyt.; Z. Körner, M. Nagy,
dz. cyt.
Por.: Dimensions of the Sustainable City, Future City, eds. M. Jenks, C. Jones, Dordrecht:
Springer, 2008, https://doi.org/10.1007/978-14020-8647-2 (dostęp: 19.08.2020).
G. Balás et al., URB.0 / Urbanisztika kezdőknek, erk. J. Szabó, Budapest: BME Urbanisztika
Tanszék, 2016.
Por.: Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatal Városépítési Főosztály and Városmegújító Csoport, TÉR_KÖZ Budapest A Fővárosi
TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázat 2013 És
2019 Közötti Eredményei, erk. M. Varga, Visual
Manna Design, Budapest: Budapest Főváros
Önkormányzata, 2019.

muszą być dostosowane do różnych skali przestrzennych i terytorialnych. Osiedle Kelenföld korzysta na
ogólnym rozwoju miasta. Zagospodarowanie osiedla
Józsefa Attili podkreśla spójność przestrzenną i spo-

←
Kościół Boldog Salkaházi Sára
na osiedlu Újpalota
—
fot. Regina Balla

łeczną tego terenu. Społeczna rehabilitacja osiedla Újpalota wiąże się z koncepcją dystrybucji przestrzennej.

Dookoła rośnie miasto
Dziś, inaczej niż kiedyś, miasto rozrasta się wokół wielkich powojennych osiedli.
Wkrótce zostaną oddane do użytku pierwsze inwestycje budowlane nowego Centrum Kelenföld: kompleks biurowy Budapest ONE, inteligentne centrum
Centrum młodzieżowe KIKÖTŐ
na osiedlu Újpalota
—
fot. Regina Balla

projektem na osiedlu Kelenföld była relokacja uczelni
wyższej SZÁMALK Centre. Połączono kilka działek, by
zapewnić odpowiednio duży teren pod budowę najnowszego centrum handlowego stolicy, Etele Plaza, usytuowanego obok dworca kolejowego. W rezultacie dawne
SZÁMALK Centre trzeba było zburzyć, a w 2006 roku
instytucję przeniesiono do nowego budynku w południowej części kompleksu. W ten sposób uczyniono
pierwszy krok w kierunku budowy nowego centrum
osiedla Kelenföld, a tymczasem kontynuowano budowę
stacji metra, dworca kolejowego i placu. Zgodnie z miejskimi planami zagospodarowania powstający węzeł
komunikacyjny miał służyć jako nowy intermodalny

9

węzeł Budapesztu. Dał impuls do rozwoju obszaru
osiedla Kelenföl, widocznego już od 2010 roku. Dziś
Kelenföld cieszy się wieloma korzyściami z urbanizacji,
ale jest też świadkiem niepokojących działań – o czym

10

będzie mowa w dalszej części artykułu.
Na osiedlu Újpalota kościół Boldog Salkaházi Sára –
sztandarowy projekt w ramach nowej strategii rewi11

talizacji XV dzielnicy (trwa od 2008 roku) – podzielił
kompleks na cztery części: „sąsiedztwa” o odmiennej
tożsamości 9. Późniejszy program rehabilitacji społecznej
dla obszaru nazwanego Zsókavár, od jednej z ulic granicznych osiedla, utrwalił koncepcję tematycznych dzia-

handlowe Etele, a także budynek wielorodzinny Trendo

łów w jego północno-wschodniej części. Inne modelowe

11 w zachodniej części osiedla. Inwestorzy prywatni zrea

interwencje również przyczyniły się do sukcesu strategii

lizowali te projekty w zamian za zwolnienie ich przez

rozwoju lokalnego w skali osiedla-sąsiedztwa.

rząd z przepisów miejskich i procedur pozyskiwania

W 2017 roku władze IX dzielnicy ogłosiły otwarty

pozwoleń na budowę obowiązujących w XI dzielnicy lub

konkurs na projekt zagospodarowania całego osiedla

w całym mieście Budapeszt. Dzięki temu przywilejowi

Józsefa Attili 10. Ponad trzydzieści pięć lat temu podobna

wspomniane projekty zyskały własną, zmaksymalizo-

inicjatywa dotyczyła rekultywacji fragmentu obszaru

waną strategię użytkowania gruntów. Nowe projekty

Kelenföld 11, natomiast w 2017 roku opracowano pierwszą

w tej okolicy rzutują na funkcjonowanie całego miasta,

na Węgrzech koncepcję spójnej i kompleksowej rewi-

lecz to dla osiedla Kelenföld mają zasadnicze znacze-

talizacji całego dużego osiedla. Na drodze do realizacji

nie. Osiedle dysponuje własnym obiektem centralnym,

zwycięskiego projektu pojawiło się wiele przeszkód, lecz

usytuowanym około pięciuset metrów od wyznaczonego

rada dzielnicy nie zrezygnowała z długofalowego planu

nowego obszaru centralnego. Dawny kompleks centralny

działań.

łączył wiele funkcji, w tym kino, bibliotekę, rynek, liczne

Rewitalizacji omawianych trzech osiedli przyświe-

kwitła aktywna przestrzeń miejska w środku osiedla 12.

dowiska mieszkaniowego, a poszczególne interwencje

W ciągu ostatnich trzydziestu lat stopniowo podupadał.

REGINA BALLA

13

14

15

16
17

sklepy i biura. Wokół niego „skupiał się” cały rejon,

cają zróżnicowane cele związane z transformacją śro-
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Wywiad przeprowadzony przez autorkę
z węgierskim architektem Tamásem László,
byłym burmistrzem dzielnicy Újpalota, posłem
Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego,
2020.
Por.: Ferencváros Önkormányzata, A ferencvárosi József Attila-lakótelep megújítása
– Területrendezési és Építészeti Tervpályázat,
Nyilvános Tervpályázati Dokumentáció, Budapest: Ferencváros Önkormányzata, 2017.
Por.: „Panelos lakónegyedek értéknövelő
felújítása” Tervpályázat 1985. A Tervpályázat
Eredményes Pályaműveit Ismertető Katalógus,
erk. L. Gantner, Budapest: Tervezésfejlesztési
és Technikai Építészeti Intézet, 1985.
Por.: M. Pesti, Az antialvóváros kísérlete.
40 éve készült el a Kelenföldi városközpont,
Lechner Tudásközpont, 21.10.2019, http://lechnerkozpont.hu/cikk/az-antialvovaros-kiserlete
(dostęp: 19.08.2020).
Por.: J. Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast
Ameryki, tłum. Ł. Mojsak, Warszawa: Centrum
Architektury, 2014.
Por.: T. Sikos, I. Hoffmann, Budapesti bevásárlóközpontok tipológiája, „Földrajzi Értesitö”
2004, 53 évf., 1–2 füzet, s. 111–127.
Por.: 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS, Budapest:
Központi Statisztikai Hivatal, 2011; G. Preisich,
dz. cyt.
Wywiad przeprowadzony przez autorkę
z Tamásem László, dz. cyt.
Wywiad przeprowadzony przez autorkę
z węgierskim architektem i urbanistą dr. Jánosem Gyergyákiem, założycielem AU.ROOM
Építészműhely, projektantem nagrodzonego
w 2017 roku planu zagospodarowania osiedla
mieszkaniowego Józsefa Attili, 2020.
Por.: 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS, dz. cyt.

Owszem, wymagał rewitalizacji, lecz rozwiązanie

gólnych blokowisk spadła: na osiedlu Józsefa Attili

wątpliwości. Zachodzi obawa, że nie tylko lokalizacja

o 50 procent, na Kelenföldzie o 43 procent, a na Újpa-

nowego centrum, ale również zamknięta forma archi-

lota o 23 procent 15. Z sondażu przeprowadzonego przez

tektoniczna galerii handlowej Etele negatywnie wpłyną

miasto wynika, że jedna trzecia populacji Újpalota to

na środowisko fizyczne i życie społeczne dużego osiedla,

osoby samotne, zazwyczaj w podeszłym wieku; jedna

a także doprowadzą do zmniejszenia aktywności ludzkiej

trzecia mieszka z rodzinami, przy czym widać znaczną

na tym obszarze. Jeśli przeniesiemy funkcje usługowe

reprezentację rodzin niepełnych – skusiły je stosunkowo

z centralnej strefy handlowej i przesuniemy je wszystkie

przystępne ceny mieszkań w tej okolicy. Władze

do dużego budynku z komunikacją wewnętrzną, ograni-

XV dzielnicy wzorcowo zareagowały na ów trend: posta-

czymy zaś otwarty dostęp do przestrzeni publicznej, to

nowiły rozwijać system opieki społecznej. Na przykład

ryzykujemy stworzeniem obszaru sprzyjającego dys-

w 2014 roku dawne biuro partii politycznej zostało

funkcjom społecznym: narkomanii, rozbojom, przemocy

przekształcone w ośrodek dla młodzieży (KIKÖTŐ,

na ulicach i w strefach tranzytu 13.

czyli „port”). Dzieci mogą tam spędzać popołudnia na

Aby określić wskaźnik ryzyka dla trwającej trans-

plastycznych, lub po prostu się spotykać i wspólnie

padkiem Újpalota-Páskomliget. W 1996 roku na jego

odrabiać lekcje 16.
Głównym celem nowego planu zagospodarowania

centrum handlowe trzeciej generacji. Badanie z 2004

przestrzennego osiedla Józsefa Attili jest powstrzy-

roku wykazało, że w dni powszednie 35 procent klientów

manie spadku liczby mieszkańców17. Różnego rodzaju

docierało do niego na piechotę 14; można więc założyć, że

dodatkowa infrastruktura ma przyciągać rodziny

byli to mieszkańcy osiedla. Gdy w zasięgu spaceru poja-

z większą liczbą dzieci. Ich obecność powinna pozytyw-

wiła się nowa galeria handlowa z bogatą ofertą usługową,

nie wpłynąć na stabilność ekonomiczną, a także ożywić

centralna strefa handlowa osiedla podupadła. W ciągu

starzejącą się społeczność osiedla. Mój rozmówca Tamás

niespełna dziesięciu lat dawne centrum przeobraziło

László, architekt, parlamentarzysta i były burmistrz

się w ostoję przestępczości. W 2010 roku społeczność

dzielnicy Újpalota, ma holistyczną wizję zagęszcze-

osiedla Újpalota za główny cel obrała sobie eliminację

nia dużych powojennych osiedli mieszkaniowych:

przestępczości i przemocy. Próbowano rozwiązać pro-

„Dziś musimy przyjrzeć się całej rozbudowanej formie

blem poprzez ożywienie funkcji centralnych w ramach

miejskiej Budapesztu, zbadać sieć transportową oraz zja-

programu resocjalizacji dofinansowanego ze środków

wisko suburbanizacji. Z dotychczasowych doświadczeń

unijnych. Osiedle mieszkaniowe Újpalota można uznać

wynika, że stoimy w obliczu znacznego pogorszenia

za przykład najgorszego scenariusza wynikającego

bilansu energetycznego. Z tego punktu widzenia warto

z lokalnej absorpcji siły nabywczej. Na osiedlu Kelenföld

docenić regenerację osiedli, nawet poprzez zagęszcze-

mieszkańcy mają lepsze zaplecze społeczne, więc pro-

nie. Poszerzenie gamy typów mieszkań i przesiedlenie

blemy te są mniej wyraźne, jednak i tam wskazana jest

młodych ludzi na osiedla byłoby bardziej opłacalne niż

pomoc ekspertów w tworzeniu odpowiednich warunków

wysyłanie rodzin za miasto, do aglomeracji, gdzie bra-

życia w obszarze miejskim. Trzeba stymulować użytko-

kuje infrastruktury i instytucji publicznych, a problemy

wanie przestrzeni publicznej poprzez właściwe wybory

komunikacyjne zakłócają codzienne życie rodzinne”.

planistyczne i rozwiązania architektoniczne.

Wpływ spadku liczby ludności na
stosunki przestrzenne
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zajęciach pozaszkolnych, między innymi warsztatach

formacji osiedla Kelenföld, można się posłużyć przypółnocnym krańcu zostało otwarte Pólus Center,

Odnowiony kompleks usługowy
„Spirál House” na osiedlu Újpalota
—
fot. Regina Balla

Na początku XXI wieku liczba mieszkańców poszcze-

zaproponowane przez deweloperów i planistów wzbudza

Problem małych powierzchni mieszkalnych najmniej
odczuwalny jest na osiedlu Kelenföld. Spadek liczby
ludności ma związek z trendami w strukturze demograficznej osiedla. Występuje nadreprezentacja mieszkań-

Chociaż liczba mieszkańców przypadająca na jedno

ców w przedziale wiekowym 20–29 lat; są to przeważnie

mieszkanie nie zawsze bezpośrednio przystaje do wiel-

samotni studenci albo młode pary, mieszkanie tutaj

kości mieszkań, obecne wskaźniki gęstości są w dużej

traktują jak etap pośredni, po czym przeprowadzają

mierze spójne z jakością i wielkością lokali. Bloki osiedla

się na przykład do domu jednorodzinnego 18. Mimo

Józsefa Attili pełne są małych, ciasnych mieszkań

spadku liczby ludności gęstość zaludnienia utrzymuje

z lat 50. Na osiedlu Kelenföld jak na dłoni widać ogra-

się w zakresie stabilnym ekonomicznie (około 100–150

niczenia wynikające z początków budownictwa prefa

osób na hektar). Należy raczej się zastanowić, w jaki

brykowanego (produkcja rozpoczęła się w latach

sposób ta ekonomicznie korzystna gęstość zaludnienia

60. XX wieku). Osiedle Újpalota powstało w latach 70.,

przekłada się na użytkowanie przestrzeni publicznej.

w następstwie ogólnokrajowego programu udoskona-

Z odpowiednią gęstością wiążą się liczne inwestycje

lenia systemu konstrukcji prefabrykowanych. Przyczy-

w zagospodarowanie publicznych skwerów, ogrodów

nił się on do poprawy wymiarów i jakości tamtejszych

komunalnych, placów zabaw i wielkopowierzchniowych

mieszkań.

stref rekreacyjnych w poszczególnych częściach osiedla.

PRZYSZŁOŚĆ NOWOCZESNYCH FORM MIEJSKICH

Widok ze zrewitalizowanego
Bikas Park na osiedlu Kelenföld
—
fot. Regina Balla

→
Budynki na osiedlu Józsefa
Attili
—
fot. Regina Balla

Budynek Centrum Zdrowia na
osiedlu Újpalota
—
fot. Regina Balla

↓
Ogródki tworzone oddolnie
przez mieszkańców osiedla
Újpalota
—
fot. Regina Balla

Zintegrowanie nowych funkcji na osiedlu Újpalota

wciąż poszukuje kolejnych pomysłów. Urbanistyczna

znacząco przyczyniło się do bardziej pozytywnego

forma Újpalota jest najbardziej godnym uwagi przy-

postrzegania warunków i „zagęszczenia”. Kościół Boldog

kładem wpływu Team X na Węgrzech. Główne arterie

Salkaházi Sára ze swoją wielofunkcyjną infrastrukturą

z brutalistycznym blokiem-wieżą ciśnień pośrodku

i centrum młodzieżowe KIKÖTŐ z półprywatnym ogro-

również zasługiwałyby na własną strategię odnowy.

dem wyznaczyły nowe miejsca w dotychczas niewyko-

Problematyczne są główne osie komunikacyjne, lecz ich

rzystywanej otwartej przestrzeni. Pomogą one stworzyć

przekształcenie wymagałoby dużych nakładów finan-

„masę krytyczną” ruchu pieszego, a tym samym spra-

sowych, modyfikacji systemu użytkowania gruntów

wią, że osiedle będzie bezpieczne.

i koncentracji atrakcji społecznych – przynajmniej taki

Zmiana orientacji przestrzennej

wniosek płynie z doświadczeń zagranicznych.
Władze dzielnicy Kelenföld za cel postawiły sobie

Uporządkowanie zasad organizacji przestrzennej jest

poprawę funkcjonowania głównych arterii prowadzą-

znaczącym krokiem naprzód w rewitalizacji osiedli

cych do nowego węzła intermodalnego i przystąpiły do

mieszkaniowych. Należy wzmocnić połączenia między

renowacji głównych traktów osiedlowych. W 2008 roku

jednostkami funkcjonalnymi, a w innych przypadkach

Grupa Futureal, odpowiedzialna za planowanie opera-

przemyśleć je na nowo albo przeprojektować. Musimy

cyjne centrum tej części miasta, zaproponowała budowę

przyjrzeć się bliżej głównym osiom i wyznaczonym

czterech–sześciu wieżowców, w tym stupięćdziesięcio

przez nie dzielnicom (czy obszarom sąsiedzkim),

metrowego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie

a nawet mniejszym jednostkom mieszkaniowym.

dworca kolejowego Kelenföld i osiedla Őrmező 19. Osta-

Lokalne inicjatywy na osiedlu Újpalota opierają

tecznie odrzucono koncepcję pionowej bryły i zastą-

się na koncepcji podziałów przestrzennych. Obszar

piono ją bardziej zwartymi formami. Budowa nowego

można podzielić na kwartały – wzdłuż ulic Nyírpalota,

centrum zmienia także orientację osiedla. Wcześniej

Páskomliget i Zsókavár. W tej koncepcji rewitalizacji

rolę głównej arterii odgrywała ulica Tétényi, prowadząca

osiedla cztery obszary zyskały nowe tożsamości. Od

do centrum miasta. Dziś na znaczeniu zyskuje arteria

architekta Tamása László dowiaduję się, że ich obecny

Etele z linią tramwajową numer 1. Sąsiaduje ze zrewi-

charakter konstruowano wokół wspólnoty, religii, han-

talizowanymi przestrzeniami publicznymi i nowymi

dlu i opieki społecznej. Trwa realizacja wizji, a osiedle

inwestycjami. Nowy przekrój Etele ma wszystkie walory
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19 Toronyház mellett kampányol a Futureal,
Portfolio, 2008, https://www.portfolio.hu/
ingatlan/20080611/toronyhaz-mellett-kampanyol-a-futureal-98067 (dostęp: 20.08.2020).
20 G.T. Rátonyi, Újpalotai várostörténet: kompromisszumok és kényszerpályák, Budapest,
XV. kerületi blog, 6.09.2012, https://bpxv.blog.
hu/2012/09/06/varostortenet_ujpalota (dostęp: 11.11.2019).
21 M. Benkő, R. Balla, G. Hory, Participatory Place-Making in the Renewal of Post-Communist
Large Prefabricated Housing Estate: Újpalota
Case Study, Budapest, „Journal of Place
Management and Development” 2018, vol. 11,
no 2, s. 223–241, https://doi.org/10.1108/JPMD06-2017-0050 (dostęp: 30.03.2021).

– oznacza to, że wśród gruntów będących własnością

złożonego problemu. Pewne programy, projekty, wyma-

państwa, na wyspach prywatności zwanych pływają-

gają złożonych rozwiązań”. Kto jednak podejmie wysiłek

cymi działkami (węg. úszótelek – grunt pod budynkiem

wypracowania rozwiązania prawnego, skoro ustawo-

plus metr z każdej strony na postawienie rusztowań),

dawcy na Węgrzech ostatnimi czasy jeszcze bardziej

stoją budynki należące do wspólnot mieszkaniowych,

utrudnili restrukturyzację powojennych osiedli, na

które liczą sobie od kilkudziesięciu do kilkuset człon-

przykład zakazując prywatyzacji gruntów państwowych

ków.

czy komunalnych? Z jednej strony zabezpieczyli przed

W ubiegłych latach podjęto próbę wykorzystania

wynaturzeniami zabudowę mieszkaniową, z drugiej

„pływających działek” do zagospodarowania otwartej

jednak spowodowali pewien bezład terytorialny, utrud-

przestrzeni osiedla Újpalota. W ostatnim ćwierćwie-

niający rewitalizację osiedli mieszkalnych i odnawianie

czu niektórzy mieszkańcy postawili ogrodzenia na

bloków.

ogólnodostępnej otwartej przestrzeni wokół typowych
czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i na

Potencjał architektoniczny

zagarniętych w ten sposób terenach założyli prywatne

Największy potencjał osiedli drzemie w państwo-

lub półprywatne ogródki. Ani gminy, ani innych miesz-

wych i gminnych budynkach użyteczności publicznej

kańców nie pytali o zgodę na montaż ogrodzeń, ale

i w komercyjnej infrastrukturze usługowej. Na ich odno-

swoimi działaniami zainspirowali zarządców dzielnicy 21.

wieniu zyskują zarówno mieszkańcy, jak i zabudowa,

Gmina zainicjowała podobne działania, jednak instytu-

odświeżona nowoczesnymi projektami. Doświadczenia

cjonalnie usankcjonowane „samoogrodnictwo” nie spo-

w tym zakresie są różnorodne. Na większości powojen-

tkało się z wdzięcznością mieszkańców – podarowane

nych osiedli budynki te przeszły gruntowne remonty.

im ogródki są znacznie gorzej utrzymane.

Renowacje kompleksu usługowego Spirál House i Cen-

Jednym z głównych celów rewitalizacji osiedla

trum Opieki Zdrowotnej (il. 15) w dzielnicy Újpalota to

Józsefa Attili jest rozbudowa budynków mieszkalnych,

najbardziej znaczące inwestycje budowlane w zakresie

architektoniczne i krajobrazowe, których brakowało

a to wymaga również poważnej reorganizacji struktury

osiedli mieszkaniowych na Węgrzech. Wysoka jakość

głównym ulicom osiedla Újpalota od pięćdziesięciu

własnościowej gruntów. Jest wielu interesariuszy i wiele

architektury obu miejsc była istotna również z punktu

lat   . Nie można jednak traktować obu osiedli tak samo.

stron tej operacji, przy czym nie do końca wiadomo, na

widzenia długoterminowego, zrównoważonego rozwoju.

Przebudowa ulic na Újpalota wymagałaby projektu

czym polega zadanie planistów. Architekt i urbanista

W przeciwieństwie do przykładów z osiedla Kelenföld

uwzględniającego specyfikę tego konkretnego osiedla.

János Gyergyák wyjaśnia: „Trudno było zaakceptować

obiekty te naprawdę służą obecnie lokalnym miesz-

Jego lokalizacja nie ma potencjału dla tego rodzaju zago-

istnienie jakiejś wspólnoty mieszkaniowej i to, że ona

kańcom. Renowacja i wymiana budynków na osiedlu

spodarowania nieruchomości, jakie obecnie generują

nie jest naszym klientem. Jednocześnie podoba nam

to swego rodzaju efekt uboczny, czasem pozytywny,

zasoby i orientacje przestrzenne osiedla Kelenföld.

się, że gmina myśli o tym, jak zrewitalizować prywatne

w innym przypadku problematyczny – jak wspomniany

wspólnoty mieszkaniowe”. W jaki sposób my, architekci

Etele Plaza.

20

Na osiedlu Józsefa Attili ulice są węższe. Zaprojektowano je zgodnie z podejściem planistycznym z lat 50.

akredytowani przez lokalne władze samorządowe,

XX wieku; wówczas zakładano, że ruch samochodowy

możemy zaprojektować rozbudowę bloku mieszkalnego

będzie znikomy. Mieszkańcy wzywają lokalne władze

z mieszkaniami prywatnymi, jeśli właścicieli nie stać

Współczesne duże osiedla mieszkaniowe wciąż mają

do zminimalizowania ruchu kołowego na osiedlu , by

na takie przedsięwzięcie? Nie jest też pewne, że wszy-

duży potencjał. Ich rozwój urbanistyczny i niektóre

zachować tereny zieleni; powołują się na idee miasta-

scy mieszkańcy będą zainteresowani konwersją (czyli

aspekty praktyki planistycznej ostatniego ćwierćwiecza

ogrodu i otoczenia przyjaznego dzieciom. Z zakorkowa-

oczekiwania mogą się różnić nawet pomiędzy piętrami).

wymagają jednak poważnego namysłu; bez niego trudno

nych ulic Pöttyös i Dési Huber dobiega potężny hałas,

Tamás László uważa, że prawodawstwo nie ma szans

będzie uniknąć destrukcyjnych procesów miejskich.

przekraczający dopuszczalne prawem normy. Jakość

poradzić sobie z tak złożonymi problemami: „Moja

Opisane w artykule osiedla zapewniają wgląd w węgier-

życia okolicznych mieszkańców znacząco się z tego

podstawowa teza jest taka, że istnieje łatwe rozwiązanie

skie „najlepsze praktyki” – modelowe przykłady

Wnioski

powodu pogorszyła. Gmina planuje zwęzić jezdnie ulicy

miejskich odnowień, w których obok renowacji budyn-

Pöttyös, oddać pole pieszym i rowerzystom oraz stwo-

ków na pierwszy plan wysunęły się stosunki miejskie.

rzyć nową liniową przestrzeń wspólną dla osiedla.

Planowane i już zrealizowane przedsięwzięcia na trzech

Bezwład terytorialny

osiedlach pozwalają stwierdzić, że inicjatywy te, z różnym skutkiem, przyczyniają się do lepszego osadzenia

Najbardziej skomplikowane kwestie związane z rewita-

modernistycznych form miejskich w tkance metropoli-

lizacją dużych osiedli mieszkaniowych dotyczą pla-

talnej Budapesztu. 				

nów regulacyjnych i stosunków własnościowych. Na
Węgrzech nie ma spójnych ram prawnych dla rozwiązania wszystkich tych bieżących problemów, lecz deweloperzy trzech omawianych osiedli znaleźli na to sposób.
Grunty, na których wybudowano osiedla mieszkaniowe,
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pozostają własnością państwa, lecz
budynki zostały sprywatyzowane
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Narzekać nie ma za bardzo na co; to nierozsądny trud

I różnorodny płynie tu strumień koncepcji licznych

I w końcu kogoś olśniło (to jedna z tych rzadkich chwil)

Bo jedziemy pierwszą klasą, i to prawdopodobnie w przód

(co w zasadzie można zrozumieć, bo pociąg jest

Że może to z tyłu wagon trzeciej klasy wyje ostatkiem sił

Zero opóźnień - był w tej sprawie komunikat

transgraniczny)

Bo nie jest tam dobrze od dawna już z całą rzeczy istotą;

I ogolony konduktor, który zresztą mówi „dzień dobry”

Pomysłów sporo, popartych tezą i cyfrą

Bo połowa kół odpadła, bo tłok jak nigdy dotąd

w pięciu językach

W tej palącej kwestii: co tu uczynić, żeby to wycie ucichło

Głos niegłupi i niemałej krasy. Ale nie trafił w masy

Wagon - kolos, foteli układ luźny

Na przykład taka się myśl, gromko jak na myśl, rozpycha

Bo tu jest pierwsza klasa i tu problemy są pierwszej klasy:

Miejsc sporo, znacznie więcej niż nielicznych podróżnych

Żeby tu okna tak solidnie domknąć, to nie będzie słychać

Że bilety nietanie, że fotele niemiękkie oraz

I czy tu się wolno snuje lekkich rozmów aż po sufit nić?

A jeden mnie zwłaszcza głos wzruszył, co wzywał

Że ten koleżka z kawą, co tu był wcześniej, teraz gdzie

Gdzie, chuja; wszyscy spięci. Nikt do siebie nie mówi nic

Że się ten dźwięk zagłuszy, kiedy zaczniemy wszyscy

indziej wstrętnie polazł

groźnie pohukiwać

A wycie? Cóż wycie? W gruncie rzeczy nic

Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?

(Hu!)

przeczekiwania wyć

Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?

Tylko

Tutaj jest zdrowa dieta, sport, Paolo Coelho, tarot

Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?

Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?

Harmonijny rozwój, praca nad szczęściem i pogodna

Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?

Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?

starość

Bo słuchają

W końcu ucichnie; tutaj jest długa tradycja

Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?
Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?

I tylko
Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?
Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?
Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?
Co to tak wyje? Co to tak wyje tam w tle?

Łona i Webber, Co tak wyje?

