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LIST OTWARTY 

do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, Premiera Rządu, 

Ministra Inwestycji i Rozwoju, Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich 

dr Halina Siemko-Tomaszewska, kwiecień 2019 r.  

CZAS NA ZMIANY W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI 

I. Wprowadzenie 

W ciągu ostatniego stulecia nastąpiło wiele zmian w świecie nas otaczającym. Profesor  
Russell Ackoff zwraca uwagę na fakt, że dramatyczne zmiany nastąpiły w ciągu życia jednej 
generacji: 

W ciągu mojego życia nastąpiły zmiany w prędkości podróżowania większe niż w 
ciągu całej historii do dnia mojego urodzenia. W szybkości przesyłania informacji, 
generowania energii, wytwarzania produktów nastąpił podobny wzrost. Zmiany te 
oznaczają, że w ciągu naszego życia społeczeństwo musi uporać się z większymi 
zmianami niż te, z którymi zmierzyła się cała cywilizacja od chwili jej powstania do 
naszych narodzin.1  

Dlatego też, zarządzanie w dzisiejszych czasach, to nie tylko zarządzanie codziennymi 

procesami, to także codzienne zarządzanie zmianami. Zarządzanie zmianami to nowa 

dyscyplina oparta na nowej nauce, stosownej do dzisiejszych czasów. Problem polega na tym, 

że świat się zmienił, natomiast w Polsce sposób zarządzania, struktury społeczne i systemy 

instytucjonalne stale oparte są na naukach dotyczących powtarzalnych procesów. Przepisy 

prawne są niespójne, system biurokratyczny rozbudowany, a kapitał społeczny jest na niskim 

poziomie.  

Celem niniejszego listu jest zwrócenie uwagi na błędy występujące w obowiązujących 

przepisach prawnych oraz na konieczność wprowadzenia zmian, nie tylko w przepisach  

i strategiach rozwoju, ale przede wszystkim, w podejściu do podejmowania decyzji i metodach 

używanych do zarządzania zmianami. 

Jako studium przypadku posłuży tematyka związana z polityką mieszkaniową – wynajmem 

mieszkań na rynku komercyjnym.  

II. Przepisy prawne dotyczące polityki mieszkaniowej 

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych (IT), nastąpił rozwój mediów 

społecznościowych, co spowodowało, że kłamstwo stało się zagrożeniem współczesnej 

cywilizacji,2 ponieważ godzi w zaufanie społeczne niszcząc kapitał społeczny.  W wydaniu 

specjalnym Newsweeka pt. „NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO, NA KOŃCU … FAKE NEWS” (z 

lutego 2019r.)3, redaktor Konrad Sadurski pisze: 

Ósme brzmi: „nie kłam”. W prawie nie ma jasnej definicji kłamstwa. Nie da się 
tak po prostu zakazać fake newsów – musimy nauczyć się je demaskować  
i czasem ignorować” … 

                                                           
1 Ackoff, R. L., 1974, The revolution we are in, in Redesign The Future: A System Approach to Social Problem, 

John Wiley & Sons, New York  
2 Marta Filipowicz, „Kłamstwo jako zagrożenie współczesnego społeczeństwa”, 2016       

https://www.uns.lodz.pl/sites/default/files/czasopismo/nr1/005_marta_filipowicz_klamstwo_jako_zagrozenie_w

spolczesnego_spoleczenstwa.pdf 
3 https://sklep.newsweek.pl/newsweek-extra-2-19-18701 
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Nasuwa się wiele pytań: Np., czy polskie przepisy prawne, w tym Konstytucja RP jako 

najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 8, ust. 1 Konstytucji RP), nie zawierają także 

kłamstw4?  

Zgodnie z Art. 75 Konstytucji RP 

1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, 
wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli 
zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. 

2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa. 

Czy, bazując na Ustawie o ochronie praw lokatorów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. 
zm.), władze publiczne nie zrzucają odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych obywateli (przeciwdziałając bezdomności) na właścicieli mieszkań, 
narażając ich na poważne straty finansowe (mogą mieć kredyty, które należy terminowo 
spłacać, …) i zdrowotne (ogromny stres)? Czy zgodnie z Art. 21 Konstytucji RP,  
Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia? Czy, w tej sytuacji, Art. 2. 
Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej jest zgodny z prawdą?  Niestety 
nie! Właściciele mieszkań prywatnych traktowani są gorzej niż ich lokatorzy, co nie jest zgodne 
z zasadami sprawiedliwości społecznej.  

Państwo prawa, według Słownika Języka Polskiego, to „państwo, w którym są przestrzegane 
prawa”5. Czy w Polsce prawo jest przestrzegane? Przestrzeganie prawa jest warunkiem 
koniecznym, ale czy wystarczającym? Co się dzieje jeżeli prawo nie jest dobre a jest 
przestrzegane? W takim przypadku skutki mogą być niebezpieczne, co ilustruje przykład 
przedstawiony w Magazynie Ekspresu Reporterów 12 lutego6  i 5 marca 2019 r7. Otóż przez 
dwa lata lokatorka nie płaci czynszu, nie chce się wyprowadzić a właścicielka jest bezsilna, 
ponieważ prawo nie jest łamane (chroni lokatora).  

Aby doszło do eksmisji lokatora, musi być wyrok sądu, pod warunkiem, że w zasobie 
mieszkaniowym gminy jest wolny lokal. Ze względu na wydłużające się postępowania sądowe8 
i niewielkie zasoby mieszkaniowe gmin, na wykonanie eksmisji można czekać latami.  
O zwrocie pieniędzy, od lokatora eksmitowanego do lokalu socjalnego, właściciel mieszkania 
może tylko marzyć. Gdyby lokator miał pieniądze, nie przysługiwało by mu mieszkanie 
socjalne. Przypomina to  „Paragraf 22” 9 (książka Josepha Hellera). 

W odzyskaniu długu nie pomaga także zmiana brzmienia art. 118 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 
z 2018 r., poz.1025), dotycząca terminu przedawnienia zaległości z dziesięciu do sześciu lat: 

Jeżeli przepis szczegółowy nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 
sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu 

                                                           
4 Słownik języka polskiego definiuje kłamstwo jako „twierdzenie niezgodne z rzeczywistością, mające 

wprowadzić kogoś w błąd”  
5 https://sjp.pwn.pl/sjp/pa%C5%84stwo-prawa;2497992.html 
6   https://www.facebook.com/195134560557687/posts/2498917900179330?sfns=mo 
7 https://vod.tvp.pl/video/magazyn-ekspresu-

reporterow,05032019,41284704?fbclid=IwAR1QOxc27ejmws23bzWuK1aJdjX5qbjOdPbz-filH8BEjIP-

mcOUkCUfKNg 
8 https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307279986-Coraz-dluzsze-postepowania-sadowe---przyczyny.html 
9 Tytułowy paragraf 22 to paradoks, przepis, który dawał żołnierzowi możliwość 

natychmiastowego zakończenia pełnienia służby na własną prośbę z powodu choroby 

psychicznej, jednak ktoś, kto w trosce o uratowanie własnego życia wnosi o zwolnienie ze 

służby, udowadnia tym samym, że jest psychicznie zdrowy, a tym samym nie może prosić o 

zwolnienie z powodu choroby psychicznej https://pl.wikipedia.org/wiki/Paragraf_22 
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przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że 
termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.  

Skrócenie terminu przedawnienia zaległości, nie idzie w parze z poprawą przepisów 
egzekucyjnych. Przecież wiadomo, że „Jest wielu sprytnych dłużników, którzy skutecznie 
ukrywają swój majątek. Nie brakuje też takich, których nie sposób „namierzyć”, a co za tym 
idzie, jest trudność z wniesieniem powództwa”10.  

Jak sugeruje Maciej Lewczuk11, dzięki obowiązującym przepisom prawnym, lokatorzy są 
chronieni a właściciele mieszkań mogą się ich bać. Dzieje się tak z powodu wprowadzenia 
zmian w Art. 191 Kodeksu Karnego12 (w 2016 r. dodano § 1a i § 3).  
Art. 191 Kodeksu Karnego:  

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia 
innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc 
innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie 
korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu 
wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek 
pokrzywdzonego.  

Zmiany w Art. 191 Kodeksu Karnego, miały na celu chronić lokatorów źle traktowanych przez 
tzw. czyścicieli kamienic. W wyniku tych regulacji, właściciel mieszkania może być surowo 
ukarany za utrudnianie korzystania z „zajmowanego lokalu mieszkalnego”. Pan Lewczuk 
zwraca także uwagę na fakt, że sformułowanie „zajmowanego lokalu mieszkalnego” można 
szeroko interpretować. Równie dobrze, może się ono odnosić do osoby, która lokal wynajmuje 
legalnie, opłacając czynsz i wszelkie media, jak również może to dotyczyć osoby, która 
uporczywie miga się od jakichkolwiek opłat. 

Zastrzeżenia budzi nieprecyzyjne sformułowanie „przemoc innego rodzaju”. Może to być 
interpretowane na niekorzyść właściciela. Czy przemoc innego rodzaju  może objawiać się 
„nękaniem przez przesyłanie monitów nawołujących do zapłaty”, odwiedzanie lokatora przez 
pracowników windykacyjnych, policję, etc. na prośbę właściciela mieszkania?13 Jak sugeruje 
Andrzej Prajsner14, zmienione przepisy (Art. 191 KK), mogą być wykorzystywane jako straszak 
na właścicieli mieszkań przez osoby niepłacące czynszu.  

Zastrzeżenia budzi także Art. 193 Kodeksu Karnego, który dotyczy naruszenia miru 
domowego,   

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo 
ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego 
nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. 

Wątpliwości budzi określenie „cudzego … mieszkania” w sytuacji, gdy „osoba uprawniona” 
włada mieszkaniem bezprawnie (np. przebywa w mieszkaniu po wygaśnięciu umowy najmu –  
nie chce się wyprowadzić lub zalega z opłatą czynszu), na gruncie obecnego prawa karnego, 
nie popełnia przestępstwa. Przestępstwo popełnia natomiast właściciel mieszkania, który 

                                                           
10 https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1167651,zmiany-w-przedawnieniu-roszczen.html 
11 „Święte prawo własność? Bez żartów! Właściciele mieszkań mogą zacząć bać się swoich lokatorów” 

      https://bezprawnik.pl/wlasciciele-mieszkan-lokatorzy/ 
12 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf 
13 https://bezprawnik.pl/wlasciciele-mieszkan-lokatorzy/ 
14 „Lokatorzy mają nowy bat na właścicieli”,  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Lokatorzy-maja-nowy-bat-na-

wlascicieli-7481203.html 
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„miejsca takiego nie opuszcza”, na żądanie „osoby uprawnionej” (nielegalnie zajmującej 
ten lokal).  

Ponadto, właściciel mieszkania ma obowiązek utrzymywania „cudzego … mieszkania”, 
płacąc za jego ogrzewanie, dostawę zimnej i ciepłej wody za utrzymywanie części wspólnej  
budynku, … Za odłączenie mediów, zgodnie z Art 191, § 1a. Kodeksu Karnego (utrudnianie 
lokatorowi korzystanie z zajmowanego mieszkania), grozi  kara pozbawienia wolności.   

Należy podkreślić, że powyższe uwagi dotyczą prawa karnego, gdzie zachowanie 
wyjątkowej precyzji jest szczególnie istotne! 

III. Kto ma wpływ na tworzenie i wdrażanie polityki mieszkaniowej?  

Nad przestrzeganiem Konstytucji RP, zgodnie z Art. 126, ust.2. Konstytucji, czuwa Prezydent 

Rzeczypospolitej.  Zgodnie z Art. 95 Konstytucji RP, władzę ustawodawczą w Rzeczpospolitej 
Polskiej sprawuje Sejm i Senat. Na straży praw i godności Sejmu RP stoi Marszałek Sejmu15, 

zaś w senacie Marszałek Senatu16.  

Ustawy przygotowuje Sejm i Senat, podpisuje Prezydent, po czym ogłasza w Dzienniku Ustaw.  

Jeżeli ustawa, zdaniem Prezydenta, nie jest zgodna z Konstytucją, przed podpisaniem może 

wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie.  

Szefem rządu jest Prezes Rady Ministrów (Premier), który przed rozpoczęciem działalności 
składa przysięgę: … dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom 
Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie 
zawsze najwyższym nakazem17.  

Od 1989 r. (od początku III RP) mamy już szesnastego Premiera Rządu. Często, wraz ze 
zmianą Premiera i partii u władzy, tworzona jest nowa (lub zmieniana istniejąca) strategia 
rozwoju, programy jej realizacji i przepisy prawne. Jako przykład może posłużyć „Historia 
tworzenia przepisów prawnych i strategii dotyczących zrównoważonego i odpowiedzialnego 
rozwoju”18. Listę przykładowych programów wdrożeniowych zawiera Załącznik 1.  

27 września 2016 r. rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy19 (Uchwała nr 115/2016 

Rady Ministrów RM-111-119-16), określający politykę mieszkaniową państwa, wprowadzając 

rozwiązania mające na celu zwiększenie dostępności mieszkań, zwłaszcza dla rodzin  

o przeciętnych i niskich dochodach. Podstawowe rozwiązania wdrażające nową politykę 

mieszkaniową zawiera pakiet „Mieszkanie +”  oparty na trzech filarach: 

•  dostępne budownictwo na wynajem na gruntach Skarbu Państwa, 
• społeczne budownictwo czynszowe, 
• pomoc w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 

mieszkania. 20 

Zajęcie się przez rząd rynkiem mieszkaniowym jest konieczne, ponieważ Polska, jeśli chodzi 

o liczbę mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców,  odbiega od standardów krajów UE. 

„Narodowy Program Mieszkaniowy” stał się jednym z narzędzi służących realizacji „Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.   

Jedną z zasad strategii jest współpraca, partnerstwo i współodpowiedzialność podmiotów 

publicznych, biznesu i obywateli:  

Warunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki i efektywnej współpracy jest kapitał 
społeczny. Zasada współpracy i partnerstwa oznacza zaangażowanie i szeroko 

                                                           
15 https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej 
16 https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej 
17 https://eszkola.pl/wos/prezes-rady-ministrow-rp-premier-7981.html 
18 http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-2-przepisy.pdf 
19 https://www.miir.gov.pl/media/51635/Narodowy_Program_Mieszkaniowy.pdf 
20 https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-mieszkaniowa/narodowy-program-mieszkaniowy/ 
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zakrojone współdziałanie pomiędzy podmiotami publicznymi, prywatnymi, 
organizacjami pozarządowymi, sektorem nauki i społeczeństwa obywatelskiego 
na różnych etapach planowania i realizacji działań rozwojowych.  

Czy zasada ta jest wdrażana, czy tylko „głoszona”. Czytając komentarze do artykułu Gazety 

Wyborczej z 13 marca 2019r.: „Nie chce się wyprowadzić ani płacić za mieszkanie. Więc w 

sypialni zakwaterowano jej mężczyznę”21, wyraźnie widać niski  poziom kapitału 

społecznego. Powoduje to niszczenie zaufania także do uczciwych lokatorów, co skutkuje 

zmniejszaniem się liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem na rynku komercyjnym.  

Czy programy „Piątka Morawieckiego” i  „Piątka PIS”, powstały zgodnie z zasadą współpracy 

i partnerstwa tzn. w wyniku szeroko zakrojonego współdziałania …? Już sama ich nazwa 

temu przeczy.  W tej sytuacji, należy zastanowić się jaka jest szansa na to, że nowa „Strategia 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i „Narodowy Program Mieszkaniowy” doprowadzą do 

osiągnięcia zamierzonych celów, tzn. budowy 2,5 do 3 milionów mieszkań do roku 2030 oraz 

czy „Strategia  na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” nie podzieli losu poprzednich strategii  

a „Narodowy Program Mieszkaniowy” losu poprzednich programów?  

Od początku III RP każdy kolejny rząd wprowadzał zmiany. Dlaczego nie jest zmieniane to, co 

nam najbardziej szkodzi, jak np.: 

• biurokratyczny system, który  reaguje na zmiany przez tworzenie komisji, podkomisji 

i nowych stanowisk np. dyrektorów i pełnomocników – następuje rozbudowa biurokracji, 

co spowalnia działania i generuje dodatkowe koszty, 

• demokrację reprezentatywną, gdzie zmiany podejmowane są „na górze”, przez polityków 

i ich doradców – w sytuacji gdy w wyniku wyborów, do władzy dochodzi nowa partia, to 

zmiany są często odwracane i tworzone nowe, 

• fragmentaryczne, nie systemowe, podejście do podejmowania decyzji – zmiany w jednej 

części systemu mogą spowodować nieprzewidziane dramatyczne zmiany w innych jego 

częściach (na zasadzie „efektu motyla”), 

• „produkcja” prawa: 

Gdyby ktoś chciał czytać wszystkie przyjmowane w 2017 r. ustawy  
i rozporządzenia, musiałby na to poświęcić prawie cztery godziny każdego dnia 
roboczego. A gdyby chciał czytać te akty prawne razem z zawartymi w nich 
odniesieniami do innych aktów prawnych, powinien robić to [bez przerw na spanie 
czy jedzenie] przez … 62 lata.22 

• błędne rozumienie niektórych pojęć, takich jak np. dialog23 (często jest mylony z dyskusją, 

debatą czy nawet z konsultacjami). 

 

 

                                                           
21 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24542607,nie-chce-sie-wyprowadzic-ani-placic-za-

mieszkanie-wiec-w-sypialni.html 
22 Grant Thorn, „Produkcja prawa w Polsce spowolniła, ale nadal przytłacza”, Edycja 2018 

    https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/02/Barometr-prawa-raport-2018-GRANT-THORNTON-

27-02-2018.pdf 
23 Dialog jest procesem prawdziwej interakcji w trakcie której ludzie słuchają siebie nawzajem 

wystarczająco głęboko aby móc zmienić swoje poglądy dzięki temu czego się nauczyli. Każdy 

podejmuje poważny wysiłek aby zrozumieć druga stronę nawet jeżeli się nie zgadzają. 

Uczestnicy nie rezygnują ze swoich przekonań, ale rozumieją, że przeciwnicy mogą mieć inne 

zdanie.  
Pruitt B. and Thomas P., 2007, Democratic Dialogue – A Handbook for Practitioners, General Secretariat of the 

Organization of American States , Washington  
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IV. Wniosek  

 „Ustawa o ochronie lokatorów” przyczyniła się do tworzenia seryjnych oszustów. Dlaczego? 

Otóż są lokatorzy, którzy znają przepisy i wiedzą, że mogą nie płacić czynszu i stale zajmować 
wynajmowany lokal, często także niszcząc jego wnętrze. Postępowanie sądowe związane  

z decyzją o eksmisji może trwać nawet kilka lat. Nie ma też możliwości wyegzekwowania 

zaległej opłaty za wynajem, nawet jeśli jest decyzja sądu. Sprawa jest bardzo poważna, 

ponieważ dotyczy ustroju politycznego Polski – działania władzy ustawodawczej, wykonawczej 

i sądowniczej.  

Stosowanie dotychczasowych metod „prób i błędów”, powoduje generowanie kosztów i nie 

przynosi zamierzonych efektów. Nastąpił  więc czas na  skuteczne/profesjonalne zmiany w 

zarządzaniu zmianami24, stosowne do dzisiejszego turbulentnego otoczenia, bazujące na 

nowej nauce. Chodzi głównie o zaprzestanie wracania do przeszłości w celu szukania winnych 

i zajęcie się budowaniem przyszłości. Wymaga to stosowania nowego podejścia do 

podejmowania decyzji (systemowego, nie fragmentarycznego) i nowych metod zarządzania 

służących do tworzenia nowej wiedzy (interaktywnych, opartych na dialogu).  

Do wprowadzenia zmian na rynku wynajmu mieszkań należy użyć jedną z metod służących 

do uczenia się, np. „Laboratorium zmiany”25. Metoda ta pozwoli ocenić aktualny stan zasobu 

mieszkań, przeanalizować aktualne strategie, programy i przepisy prawne dotyczące polityki 

mieszkaniowej (chodzi o uruchomienie procesu uczenia się poprzez kwestionowanie 

obecnych praktyk), prześledzić korzenie aktualnych problemów w celu ich nie powielania, 

przygotować model zawierający nowe rozwiązania, przetestować ten model i przetestowany 

model wdrożyć.  

Treść niniejszego listu i ostatnie informacje medialne dotyczące problemów z lokatorami, 

świadczą o tym, że pierwszy etap „Laboratorium zmiany” został zapoczątkowany – 

kwestionowanie aktualnych praktyk (zamiast szukania winnych). We współpracy ze 

Stowarzyszeniem Mieszkanicznik, proces ten będzie kontynuowany i rozszerzany. 

Współpraca ta jest bardzo istotna, ponieważ osoby działające w Stowarzyszeniu 

Mieszkanicznik świetnie znają problemy nie tylko właścicieli wynajmowanych mieszkań, ale 

także najemców (lokatorów); od 7 lat zajmują się tym tematem i mają 10 tys. członków  

i sympatyków (zarówno wśród właścicieli jak i lokatorów wynajmowanych mieszkań).  

Jako, że zgodnie z Art. 208, ust. 1. Konstytucji RP, Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na 
straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach 
normatywnych, zwracamy się z prośbą do Rzecznika Praw obywatelskich o objęcie, 
proponowanego projektu, patronatem. Ponieważ projekt dotyczy zakresu działań rządu 
(władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej), bardzo liczymy na możliwość 
współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów oraz z instytucjami nauki i organizacjami społecznymi (zajmującymi się omawianym 
tematem).  

Jest także prośba do adresatów niniejszego listu o zwrócenie uwagi na poruszone w nim 
tematy oraz o podjęcie właściwych działań mających na celu przyspieszenie budowy mieszkań 
z przeznaczeniem dla obywateli, których nie stać na kupno własnego mieszkania na rynku 
komercyjnym. Chodzi także o zmiany w przepisach prawnych, w celu przywrócenia „Państwa 
prawa” (w tym ochronę właścicieli wynajmowanych mieszkań), o co apeluje m.in. Rzecznik 
Praw Obywatelskich w wystąpieniu na konferencji: „Jak przywrócić pastwo prawa”26. 

                                                           
24 Jeśli robisz coś tak, jak to robiłeś przez ostatnich 10 lat, to najprawdopodobniej robisz to źle. 

    [Carles Kettering] 
25 Engestrom, Y, “Learning by expanding: AN activity-theoretical approach to development research”, 1987 

    http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/Engestrom/Learning-by-Expanding.pdf 
26 http://www.batory.org.pl/forum_idei/wydarzenia_18/2018/konferencja_jak_przywrocic_panstwo_prawa 
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Załącznik 1. Lista przykładowych programów wdrożeniowych dotyczących 

polityki mieszkaniowej 

Hanna Milewska-Wilk 

• TBSy (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) – od 1995 roku, wsparcie 

preferencyjnymi kredytami budowy mieszkań na wynajem przez tworzone w tym celu 

spółki działające na zasadzie not-for-profit.  

• Rodzina na Swoim – 2007 – 2012 – dopłaty do oprocentowania kredytów hipotecznych 

dla osób bez żadnego tytułu prawnego do nieruchomości mieszkaniowej (najem 

powodował niemożność ubiegania się o taki kredyt). 

• Mieszkanie dla Młodych – 2012-2018 – dofinansowanie wkładu własnego i wsparcie w 

spłacie kredytu hipotecznego dla nabywców do 35 lat, nie posiadających do tej pory 

lokalu mieszkalnego, wyłączenia od tego warunku dla rodzin wielodzietnych.  

• Mieszkanie Plus – od 2017, najem z opcją dochodzenia do własności.  

• Mieszkanie na Start - dopłaty do czynszów najmu, tylko w zasobach powstałych w 

ramach umowy pomiędzy gminą, inwestorem i instytucją państwową dysponującą 

dopłatami. 

 

 

 

 

 

 


