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Rysunek autorstwa 
Antoniny Go#&biowskiej, lat 7 

pt. „Dom Pani Nocy”



Inga B. Ku"ma
Pracownia Antropologii Praktycznej 
Uniwersytet !ódzki

Wst$p

Tom Mieszkanie i dom jako nieoczywisto!" kulturowo-spo#eczna, jest drug$ 
publikacj$ wydan$ pod egid$ !ódzkiego Partnerstwa Pomocy w sytuacji Wykluczenia   
i Bezdomno%ci (dalej jako !PP; pierwsza ksi$(ka to Bezdomno!" w $odzi1). 
Obecna publikacja zawiera teksty kilkudziesi'ciu specjalistów wywodz$cych si'     
z takich dziedzin jak urbanistyka i planowanie przestrzenne, sztuka, socjologia, 
prawo, antropologia kulturowa, psychologia oraz dziennikarstwo. Cz'%& autorów     
i autorek jest tak(e na co dzie) zwi$zana z organizacjami pozarz$dowymi               
i grupami oddolnymi, w których dzia#aj$ na rzecz lokatorów i praw cz#owieka, 
równie( przeciwdzia#aj$ bezdomno%ci oraz pomagaj$ osobom, które s$ dotkni'te 
ró(nymi stopniami i formami bezdomno%ci i bezmieszkaniowo%ci.

Wzorem ksi$(ek akademickich, cykl sygnowany przez !PP — po pierwsze — 
przybli(a szerokiej publiczno%ci wiedz' teoretyczn$ w oparciu o sprawdzone lub 
nowatorskie metodologie, proponuj$c pog#'bion$ interpretacj' bezdomno%ci           
i bezmieszkaniowo%ci w rozmaitych ich ods#onach. Teksty maj$ prezentowa& efekty 
bada) specjalistów wywodz$cych si' z ró(nych dyscyplin nale($cych do nauk 
spo#ecznych i humanistycznych. Po drugie, dzi'ki temu, (e publikacje wydawane 
s$ na licencji Creative Commons, realizuj$c zasady Open Access, stanowi$ "ród#o 
wiedzy bez barier z nielimitowanym dost'pem, a zatem wiedzy, która nie wyklucza 
nikogo. Wpisuje si' to w dodatkowe za#o(enie, aby ksi$(ki te sta#y si' forum 
do%wiadcze) wypracowywanych przez aktywistów i pracowników tych sektorów, 
które zajmuj$ si' wprost lub po%rednio osobami pozostaj$cymi w kryzysie 
bezdomno%ci. Trzecim celem jest, aby wydawnictwa !PP przedstawia#y perspektyw' 
osób dotkni'tych bezdomno%ci$. 

Jest ju( te( pewnego rodzaju tradycj$ specjalna oprawa graficzna ksi$(ek 
sygnowanych przez !PP. Zdj'cia, które dope#niaj$ teksty w tym tomie, s$               
w wi'kszo%ci (poza pierwszym tekstem w tomie) utworami studentek Uniwersytetu 
!ódzkiego na kierunku praca socjalna. Zdj'cia te powsta#y w ramach zaj'& 
„Spo#eczne aspekty bezdomno%ci” prowadzonych przez dr Ma#gorzat' Potoczn$ w 
roku akademickim 2016/2017. Prace rysunkowe pochodz$ z kilku "róde#. Rysunki 
wykonane o#ówkiem powsta#y w ramach konkursu pod tytu#em „Dom, Zdrowie          
i Mi#o%& — utrata tych warto%ci to bezdomno%&”, organizowanego przez Fundacj'        
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1 Publikacja „Bezdomno%& w  !odzi” by#a wydana na licencji Creative Commons. Jest dost'pna do 
pobrania m.in. na blogu !PP: http://lodzkiepartnerstwopomocy.blogspot.com/ [dost'p: 30.12.2017].



„W Cz#owieku Widzie& Brata” w 2017 roku. Prace przygotowali uczniowie                 
i uczennice Gimnazjum w Rozogach pod kierunkiem Aldony Kaczmarczyk. Prace 
kolorowe zosta#y natomiast wykonane przez dzieci i podarowane !PP przez ich 
mamy — Joann' Go#'biowsk$ i Oksan' Ha#atyn-Burd', w#a%nie jako ilustracje do 
niniejszego tomu. 

Mieszkanie i dom… spe#nia ca#kowicie dwa pierwsze, wymienione wy(ej 
za#o(enia (tzn. realizuje aspekt naukowo-badawczy, b'd$c zarazem nielimitowanym 
"ród#em wiedzy oraz forum do%wiadcze) i dobrych praktyk) i tylko po%rednio 
odpowiada trzeciemu celowi (prezentacja g#osów osób do%wiadczaj$cych 
bezdomno%ci). Chocia( na jego #amach tym razem nie opublikowa#y%my tekstu 
nikogo, kto by# albo jest dotkni'ty bezdomno%ci$ lub bezmieszkaniowo%ci$, cz'%& 
autorów i autorek uwzgl'dnia tego typu g#osy i prze(ycia (zob. H. Gill-Pi$tek,        
Z. Garus, M. Zar'ba, K. Dorsz, R. Siemieniako, R. !ukaszewicz, A. Kacprzak,      
O. Ha#atyn-Burda oraz !. Lange). Wymienieni i wymienione wy(ej, uprawiaj$ 
zatem swoiste rzecznictwo.

Tytu#owa „nieoczywisto%& kulturowo-spo#eczna”, jak$ jest mieszkanie i dom, 
wynika — po pierwsze — z emocji, tworz$cych stosunek do zamieszkiwania 
(zatem czynno%ci, czyli praktyki kulturowej) oraz domu (przestrzeni i miejsca, 
mi'dzy innymi w sensie hallowskim, si'gaj$c korzeniami tego typu my%lenia          
o domu-miejscu do Heideggera oraz Bachelarda). Dom i zamieszkiwanie to silnie 
uczuciowo nacechowane terminy i dzia#ania, pozornie #atwe do okre%lenia, lecz 
trudno w ich przypadku o dystans. Odnosz$ si' bowiem do poczucia „ja”, 
intymnych i osobistych relacji z innymi, to(samo%ci i osobowo%ci, pami'ci, 
osobistej historii i biografii. Po drugie, ich nieoczywisto%& wi$(e si' z napi'ciem, 
jakie wynika ze wspomnianego wy(ej emocjonalnego i subiektywnego stosunku do 
domu w zderzeniu z rzeczywisto%ci$ zewn'trzn$, polegaj$c$ na nierównym 
dost'pie do tego rodzaju dobra i warto%ci (tak(e w sensie rynkowym, politycznym, 
finansowym i prawnym), jakimi s$ mieszkanie i dom jako fizyczne schronienie,      
w których mo(na spe#nia& si' i realizowa& g#'boko indywidualne cele.

Warto%& symboliczna i humanitarna przypisywana zamieszkiwaniu oraz 
domowi pozostaje cz'sto dla wielu cz#onków wspó#czesnego spo#ecze)stwa 
niemo(liwa do uzyskania i prze(ycia. Dzieje si' tak ze wzgl'du na bariery 
mentalne (i w dalszej kolejno%ci — ekonomiczne, jak równie( polityczne), 
wywodz$ce si' ze spo#ecznych wyobra(e), kto i pod jakimi warunkami mo(e 
do%wiadcza& „domno%ci”. Oznacza to spo#eczne warto%ciowanie i ustalanie 
warunków w zamian za co, kiedy oraz jak, okre%lony cz#onek spo#ecze)stwa mo(e 
realizowa& indywidualne poczucie siebie i zarazem domowo%ci.

Owo podwójne napi'cie, istniej$ce mi'dzy czynnikiem subiektywno-emocjonalnym 
a uwarunkowaniami zewn'trznymi odno%nie do domu i zamieszkania, rzutowa#o na 
uk#ad niniejszej publikacji. Znalaz#o wyraz w problemie: czy mieszkanie i dom w sensie 
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g#'boko humanistycznym, jest ju( rzeczywi%cie tylko towarem, a mo(e pozostaje 
rodzajem przywileju? Czy w takim razie mo(na mówi& jeszcze o domu i zamieszkiwaniu 
jako o prawie, w znaczeniu jednego z praw cz#owieka?

Powy(szy dylemat znalaz# odzwierciedlenie w bardziej szczegó#owych 
zagadnieniach, skierowanych do autorów i autorek tomu. Pytania dotyczy#y na 
przyk#ad obecnego modelu mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego — jak ono 
obecnie funkcjonuje; czy jest wydolne i wydajne albo jednak (nie)efektywne; na 
jakie jego minusy i plusy mo(na wskaza& i na czym polega dzi% potrzeba tego typu 
mieszkalnictwa; jak zmienia# si' jego model, w tym administrowanie zasobami 
lokalowymi gminnymi; w jaki sposób ten rodzaj mieszkalnictwa wp#ywa na stosunki 
s$siedzkie i przestrzenne oraz na standardy mieszkaniowe? Czym s$ typy 
mieszkalnictwa wspieranego, wspomaganego i treningowego, w tym ich przyk#ady 
udane i nieudane; na czym polega ich projektowanie i wdro(enie? Czy mo(na 
mówi& o innowacjach w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa, skierowanego do 
osób i grup wykluczonych mieszkaniowo i zarazem ekonomicznie, spo#ecznie oraz 
kulturowo? Jak dalece skuteczne s$ programy wsparcia, terapii i integracji, oparte 
o pomoc %wiadczon$ w mieszkaniu i poprzez udzielanie mieszkania? Jaka jest 
polityka lokalowa miast w wymiarze budowlanym, projektowym i podczas 
tworzenia zapisów na temat warunków mieszkaniowych, opracowywaniu ich 
standardów i procedur? Jak zatem dzia#a prawo, przepisy i procedury 
administracyjne oraz lokalne praktyki ich wdra(ania i stosowania, interpretowane 
na ró(ne sposoby wobec ró(nych kategorii lokatorów i lokatorek ró(nego rodzaju 
mieszka)? Z zagadnieniem tym wi$(e si' kwestia ruchów lokatorskich, ochrony 
praw lokatorów i zagro(e) owych praw, jak równie( walka o ich respektowanie. To 
za% bezpo%rednio dotyka zobowi$za) lokatorskich. S#abo%& systemu ujawniaj$ 
mechanizmy spo#eczne powstawania zad#u(e) czynszowych. Tym samym nale(y 
przyjrze& si' eksmisjom, ich przebiegowi oraz (yciu w warunkach niemieszkalnych 
czy poni(ej standardów. Reakcj$ na cz'sto skrajne przypadki oraz trudne do 
ulepszenia mechanizmy, pozostaj$ czasami tylko akcje spo#eczne, artystyczne       
i inne, które poruszaj$ problem wykluczenia mieszkaniowego. 

Kwestie te prze#o(y#y si' na kszta#t tomu Mieszkanie i dom… Zaczyna si' on 
od prezentacji wybranych praktyk spo#ecznych, dopiero potem ukazane s$ 
podstawy prawne dzia#a) i polityk, natomiast podej%cie prawne jest istotne w tym 
tomie, st$d jego centralne miejsce. W ostatniej cz'%ci ksi$(ki wracamy na poziom 
kolejnej, lecz ju( innej praktyki spo#ecznej, czyli w sensie etnograficznym w cz'%ci 
trzeciej nast'puje powrót w teren.

Tom otwiera zatem cz'%& po%wi'cona „Planowaniu i realizacji polityki 
mieszkaniowej w wybranych kontekstach”, gdzie spotykaj$ si' teksty aktywistów, 
artystów, dzia#aczy spo#ecznych, planistów i analityków oraz urz'dników lokalnych 
(zob. H. Gill-Pi$tek, P. Tota, M. Obijalski, Z. Garus, M. Zar'ba, K. Dorsz, A. Sikora,       
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!. Mazur, T. Majda). Mo(na zapozna& si' tutaj z analizami wspomnianych ju( wy(ej 
mechanizmów oraz z opisem oddolnych realizacji alternatywnych projektów 
mieszkaniowych i lokatorskich na terenie Polski i poza ni$. 

Druga cz'%& ksi$(ki grupuje teksty zwi$zane z „Prawami lokatorskimi w praktyce”  
i wype#niona jest niemal ca#kowicie analizami prawniczymi, pocz$wszy od refleksji 
czy najwy(szy akt prawny naszego kraju, czyli Konstytucja Rzeczpospolitej 
Polskiej, gwarantuje nam wszystkim prawo do mieszkania, poprzez omówienie 
casusów i interpretacji odno%nie do ustawy o ochronie praw lokatorów, zasad 
eksmisyjnych i dotycz$cych reprywatyzacji (zob. A. Ploszka, M. Sobas, D. Bobak    
i A. J'drulok, B. Kudli)ska-Wodo, B. Siemieniako).

Trzecia cz'%& koncentruje si' na „Bezdomno%ci i bezmieszkaniowo%ci jako 
wyzwaniu”. Autorzy i autorki tekstów, które znalaz#y si' w tym miejscu, zaj'li si'  
ukazaniem postaw, zachowa) i stylów (ycia (bez)mieszkaniowego i (bez)domnego 
oraz ocen osób „domnych” wobec bezdomno%ci (zob. A. Bokszczanin i B. Zmaczy)ska, 
A. Kacprzak, R. !ukaszewicz, P. Cicho) i S. Latocha, O. Ha#atyn-Burda, !. Lange).

Publikacji przy%wieca tak(e wa(ny cel etyczny, który jest równorz'dny 
wszelkim innym wymienionym wy(ej: aby przez opis ró(nych praktyk i analiz' 
zasad, na których si' one opieraj$, ukaza& konsekwencje traktowania nierówno%ci 
i wykluczenia, w tym mieszkaniowego, jako stanu „normalnego”. 
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Fotografia autorstwa 
Hanny Gill-Pi'tek

(dokumentacja do pracy dyplomowej 
„Kontenery. Instrukcja obs#ugi dla artystów” 

— kontenery na ul. (redzkiej w Poznaniu)



Hanna Gill-Pi#tek
Niezale(na artystka i aktywistka miejska

Kontenery. Instrukcja obs)ugi dla artystów

W s!u"bie globalizacji

Systemy transportu z u(yciem kontenerów wymy%lono na pocz$tku XX wieku, 
by sprosta& coraz wi'kszemu obrotowi w handlu mi'dzynarodowym. *wiat po 
rewolucji przemys#owej gwa#townie si' skurczy# i zacz$# globalizowa&, co 
oznacza#o rosn$ce zapotrzebowanie na coraz wydajniejszy transport. Oprócz 
zasobów naturalnych czy (ywno%ci du($ cz'%& wymiany stanowi#a tzw. drobnica — 
niezorganizowane i trudne do okie#znania ró(ne rodzaje przedmiotów, które trzeba 
by#o spakowa& w zunifikowany i #atwy do przewiezienia sze%cian. T' rol' 
doskonale spe#nia# kontener, który w krótkim czasie sta# si' logistycznym 
standardem. Przerzucane z poci$gów na statki, ze statków na naczepy tirów, 
kontenery przewo($ dzi% ponad 90% drobnych towarów na %wiecie.

Kontener to metalowa skrzynia przeznaczona do sk#adowania i przewozu 
rzeczy. Zbudowana zazwyczaj ze wzmocnionej metalowym szkieletem blachy 
falistej ma wed#ug obowi$zuj$cej normy ISO spe#nia& warunek wielokrotnego 
u(ycia, przystosowania do ró(nych %rodków przewozu, #atwego za#adunku i roz#adunku 
towarów. Jako konstrukcja ma w za#o(eniu obejmowa& i przenosi& obiekty 
nieo(ywione, nie chroni natomiast przed zimnem czy upa#em i nie jest 
przystosowana do zmian poziomu wilgoci swoim wn'trzu.

W#a%ciwie nie wiadomo, kto i kiedy pierwszy wpad# na pomys#, (eby zamiast 
rzeczy w#o(y& do kontenera ludzi. By& mo(e sam pomys# jest stary jak kontener, 
który prócz kariery w spedycji dzi'ki swej prostej i #atwej w transporcie budowie, 
szybko rozszerzy# swoj$ funkcjonalno%&. Pola blaszanych magazynów osobistych, 
skrywaj$cych mroczne tajemnice, to wszak klasyka scenerii ameryka)skich 
horrorów czy krymina#ów. Wie%ci dotycz$ce zastosowania ich w budownictwie 
si'gaj$ 1962 roku, ale na pe#noprawny dom z kontenera trzeba by#o nieco 
zaczeka&. To równie( w Stanach Zjednoczonych Ameryki 23 grudnia 1987 roku, 
niejaki Philip Clark zg#osi# si' z patentem na ich adaptacj' w budynki mieszkalne i po 
dwóch latach uzyska# patent nr #US4854094A. By& mo(e Clark inspirowa# si' 
tezami brytyjskiego architekta, Nicolasa Lancey’a, który potencja# metalowych 
pojemników dostrzeg# ju( w latach 70. 
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Ocieplanie wizerunku

Od tego czasu poj'cie budownictwa kontenerowego prze(ywa coraz wi'kszy 
boom. Zaprojektowanie takiego domu lub osiedla to ju( w#a%ciwie obowi$zkowe 
&wiczenie dla studentów architektury na ca#ym %wiecie. Koncepcja jest kusz$ca nie 
tylko ze wzgl'du na prostot' i du($ mo(liwo%& adaptacji tworzywa, ale równie( ma 
aspekt ekologiczny: powtórne u(ycie brzydkiego metalowego pud#a i przetworzenie 
go w wyestetyzowan$ form', zaspokaja potrzeb' budowania lepszego i sprawiedliwszego 
%wiata, w którym design jest niezawodnym lekiem zarówno na g#ód na %wiecie, jak i na 
ocieplenie klimatu.

Internet masowo zaludniaj$ wizualne fantazmaty w postaci wyrafinowanych 
wizualizacji domów z kontenerów1. Ich geometryczne, otwarte formy, umieszczone 
w zielonym otoczeniu, maj$ przekonywa& potencjalnych nabywców. Ogromne okna 
ods#aniaj$ wystylizowane wn'trza i ich pi'knych mieszka)ców. Si#$ tego obrazu 
jest mit prostoty i szybko%ci budowy — pono& dom z kontenerów da si' postawi& 
dos#ownie w kilka dni. Wszystkie te kadry nasycaj$ %rednioklasowe imaginarium, 
buduj$c obraz kontenera jako wygodnego i s#usznego etycznie miejsca do 
zamieszkania.
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1 Przegl$dy takiego budownictwa s$ najcz'%ciej pokazywane jako zbiorcze zestawienia wizualizacji, 
zdj'& lub filmów. Zob.: https://www.youtube.com/watch?v=oCbGFsjXLOE, http://sztuka-
architektury.pl/article/4769/dom-w-kontenerze [dost'p: 22.10.2017].

Ilustracja 1. Fragment wystawy dyplomowej pt. Dyscyplinarium, 
zdj$cie przedstawia osiedle kontenerowe na ul. !redzkiej w Poznaniu, 

autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



Rzeczywisto%& przedstawia si' oczywi%cie nieco inaczej. Po przestudiowaniu 
kilku relacji filmowych z adaptacji kontenerów na pe#nowarto%ciowe domy wida& 
dok#adnie, (e z wyj%ciowego pojemnika do przewozu zostaje w tym procesie 
bardzo niewiele. S#u(y on w#a%ciwie prawie wy#$cznie jako szkielet konstrukcyjny, 
który wype#nia si' na nowo drogimi nowoczesnymi materia#ami. Szczególnie 
istotn$ cz'%ci$ tego procesu jest natryskiwanie lub nanoszenie izolacji cieplnej — 
zastana blacha nie jest wszak zupe#nie przystosowana do utrzymywania stabilnych 
warunków termicznych. Pozostaje te( problem „oddychania” metalowych docieplonych 
%cian, rozwi$zywany przez zastosowanie zaawansowanych technologii wentylacyjnych. 
Ca#o%& okazuje si' bardzo droga w wykonaniu, ma#o efektowna wizualnie i z pewno%ci$ 
nie tak prosta technologicznie, jak si' to na pocz$tku wydaje. Jednak wi'kszo%& 
ogl$daj$cych zatrzymuje si' na pi'knych wizualizacjach, a mit kontenera jako 
pe#nowarto%ciowego domu silnie si' utrwala.

Podobny skutek maj$ projekty, które proponuj$ zastosowanie kontenera do 
funkcji publicznych: jako budynku na restauracj', basen czy szko#'. Oczywi%cie po 
ka(dorazowym zbadaniu, z czego ta naprawd' powsta# modny klub, wygl$daj$cy 
jak domek z klocków, czy pstrokate przedszkole, oka(e si', (e w wi'kszo%ci 
przypadków do ich budowy nie u(yto kontenerów, ale specjalnie przygotowanych 
wcze%niej modu#ów, dzi'ki którym ich parametry techniczne s$ zbli(one do 
zwyk#ego budownictwa z cegie# czy drewna. Niemniej utrwalony ju( schemat 
„modu# = kontener”, zbiera swoje (niwo w postaci kolejnych argumentów o idyllicznych 
zaletach blaszanych puszek jako panaceum na brakuj$ce miejskie funkcje.

„Muzyka na "ywo, drink bar, dobre "arcie, m!odzi arty#ci, projektanci     
i animatorzy, specjali#ci od warsztatów DIY”2

Specyficznym zastosowaniem kontenera jest u(ycie go do dzia#a) w obszarze 
szeroko poj'tej kultury. Przyk#adów zarówno polskich, jak i zagranicznych, jest tu 
bardzo wiele. Czasem stawa# si' on po prostu designerskim futera#em na sztuk', 
jak zaprojektowany w 2008 roku przez szwajcarskich architektów %mia#y projekt dla 
muzeum Küppersmühle w Duisburgu, nawi$zuj$cy do jego portowego otoczenia3.

!atwa do przenoszenia forma kontenera inspiruje do wykorzystania go w animacji 
kulturalnej, jak na przyk#ad mia#o to miejsce w przypadku prezentacji Szczecina na 
Europejskiej Stolicy Kultury we Wroc#awiu4. Ch'tnie wykorzystuj$ go arty%ci, czego 
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2 Niektóre %ródtytu#y s$ cytatami z wypowiedzi w#adz, urz'dników lub artyku#ów prasowych.
3 Kontener sztuki Herzog & de Meuron, w: „Bryla.pl”, 27.11.2008, http://www.bryla.pl/bryla/
1,85298,5985169,Kontener_sztuki_Herzog___de_Meuron.html [dost'p: 22.10.2017].
4 M. Klimczak, Kontener sztuki p#ynie ze Szczecina na Europejskie Dni Kultury, w: „G#os Szczeci)ski”, 
14.06.2016, http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/a/kontener-sztuki-plynie-ze-szczecina-na-
europejskie-dni-kultury,10108600/ [dost'p: 22.10.2017].



przyk#adem jest tegoroczny bytomski projekt Mikro-pokoje5. Czasem spe#nia on 
funkcj' no%nika tre%ci spo#ecznych: Obywatelski Kontener Kultury6 s#u(y# w 2011 
roku w Trójmie%cie jako wehiku# do zbierania podpisów pod postulatem 
zwi'kszenia nak#adów pa)stwa w tym obszarze.

Równie( z Trójmiastem wi$(e si' do%& zabawna historia zwi$zana z karier$ 
kontenerów w polskiej sztuce. Otó( ze szkolnego boiska na terenie Nowego Miasta 
w Gda)sku znikn'#y kontenery pomalowane w ramach warsztatów dla m#odzie(y 
przez szalenie modnego londy)skiego artyst' — Stika. Stik malowa# je spo#ecznie, 
nie wiedz$c, (e nale($ one do prywatnego w#a%ciciela, który na (yczenie w#adz 
szko#y zabierze pó"niej i sprzeda je w nieznane r'ce za niewielk$ cen', nie 
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5 Zob.: https://www.facebook.com/pg/Mikro-Pokoje-900060473481106/about/?ref=page_internal [dost'p: 
22.10.2017].
6 N. Wi%niewska, Oddaj g#os na kultur%, w: „trójmiasto.pl”, 07.06.2011, https://kultura.trojmiasto.pl/
Oddaj-glos-na-kulture-n48671.html [dost'p: 22.10.2017].

Ilustracja 2. Klub Doki w %odzi, 
autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



rozpozna# on bowiem dzie#a sztuki i my%la#, (e to dzieci'ce malunki. Kontenery 
odnalaz#y si' w prywatnej londy)skiej galerii wycenione na kilka tysi'cy funtów bez 
wiedzy i zgody artysty7. 

Jednak chyba najwi'kszym i najbardziej charakterystycznym przyk#adem 
u(ycia przetworzonych kontenerów jest pozna)ski KontenerArt. Funkcjonuj$cy od 
2008 roku w okresie letnim projekt zlokalizowany jest na terenie pozna)skiego 
Chwaliszewa, na nadwarcia)skiej pla(y — w dzielnicy b'd$cej obszarem 
rewitalizacji, wymagaj$cej zarówno poprawy przestrzeni, jak i wzmocnienia wi'zi 
spo#ecznych. KontenerArt zosta# wymy%lony w jednej z przedrewitalizacyjnych 
debat. Jego ide$ po przenosinach na pla(' z Placu Wolno%ci, by#o o(ywienie 
okolicy *ródki. Fizycznie by#o to kilkana%cie przekszta#conych kontenerów z licznymi 
przestrzeniami do dzia#a) plastycznych, koncertów, debat i wielu innych aktywno%ci8. 
W okresie letnim KontenerArt proponowa# bogaty program kulturalny, z czasem 
wzbogacony o ofert' klubow$. 
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7 K. Szyd#owska-Greszta, S#awny artysta pomalowa# spo#ecznie kontenery w Gda&sku. Teraz mo'na 
je kupi" za tysi(ce funtów w galerii, w: „TVP INFO”, 08.10.2015, http://www.tvp.info/22025424/
slawny-artysta-pomalowal-spolecznie-kontenery-w-gdansku-teraz-mozna-je-kupic-za-tysiace-
funtow-w-galerii [dost'p: 22.10.2017].
8 Kontener Art — Otwarcie 30.04.2015, re(. P. Rybarczyk, (film), https://www.youtube.com/watch?
v=J4iFn9OI61E [dost'p: 22.10.2017].

Ilustracja 3.  Dokumentacja do pracy dyplomowej Kontenery. Instrukcja 
obs!ugi dla artystów — kontenery na ul. !redzkiej w Poznaniu, 

autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



Szybko okaza#o si' jednak, (e KontenerArt, dofinansowany ju( z miejskich  
pieni'dzy, ma wi'cej wspólnego z gentryfikacj$ ni( z rewitalizacj$. Z powodu du(ej 
ilo%ci bywalców i g#o%nych zabaw do pó"nych godzin, dosz#o do konfliktu z mieszka)cami 
Chwaliszewa, którzy powinni by& g#ównym podmiotem dzia#a), a stali si' 
mimowolnymi adresatami zwi$zanych z nimi problemów. Wskutek podpisanego 
przez prawie 60 mieszka)ców listu, przez pozna)skie media przetoczy#a si' ostra 
dyskusja, w któr$ zaanga(owa#y si' %rodowiska naukowe i anarchistyczne:

Niemniej, z perspektywy protestuj$cych, KontenerART to g#ównie problem 
ha#asu, co mo(e by& zrozumia#e wówczas, gdy odbywaj$ si' koncerty (nie 
trwaj$ce jednak „do bia#ego rana”). Tym razem to nie bywalcy Kontenerów 
narzekaj$ na mieszka)ców „niebezpiecznego” Chwaliszewa, ale odwrotnie: ci, 
którzy zostali zdefiniowani jako stwarzaj$cy problemy, których rzekomo nale(y 
socjalizowa& przez sztuk', którzy powinni by& wdzi'czni za kierowan$ do nich 
ofert' kulturaln$, protestuj$ przeciw zak#ócaniu spokoju i domniemanym 
ekscesom. Co mog$ zrobi& w tej sytuacji mieszka)cy? Zamkn$& okna. Przenie%& 
sypialni' na inne pi'tro. Poniewa( dobrze wiedz$, (e w#adze nigdy nie by#y po ich 
stronie, bo w#adza z regu#y nie jest po stronie mieszka)ców biednych dzielnic, na 
których ci$(y odium przest'pczo%ci, tzw. „elementu”, „degeneracji” czy 
„marginesu”9.

Pisali na stronach Rozbratu Miko#aj Iwa)ski i Rafa# Jakubowicz, t#umacz$c 
jednocze%nie w#a%ciwe znaczenie podstawowych terminów, jak gentryfikacja czy 
rewitalizacja. Spór zbieg# si' w czasie z postawieniem przez w#adze Poznania 
pierwszych kontenerów dla d#u(ników czynszowych, co dodatkowo podkre%li#o 
konflikt warto%ci wokó# pojmowania procesu rewitalizacji. W wypowiedziach 
pomys#odawczyni KontenerArtu, Ewy !ow(y#, pojawi# si' dyskurs kolonizacyjny: 
„Wcze%niej to miejsce by#o bezpa)skie, przywrócili%my mu status kulturalnego. 
Ca#y czas wyci$gamy r'k' do mieszka)ców”.

W odpowiedzi Katedra Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
zorganizowa#a wystaw' po#$czon$ z cyklem debat pod tytu#em KontenerART. Jej 
organizatorkami by#y Joanna Rajkowska, prowadz$ca przez rok Pracowni' 
Wizytuj$c$ i Dorota Grobelna. Prezentowane prace studentów nawi$zywa#y do 
dwuznacznej, cz'sto gentryfikacyjnej roli artystów i mierzy#y si' z tematem 
realnego zagro(enia stworzeniem getta dla mieszka)ców miasta. Praca Tomasza 
Koszewnika, plakat z tytu#em wystawy, gdzie czerwon$ kresk$ po s#owie 
„Kontener” przekre%lono s#owo „ART”, wzbudzi# oburzenie pomys#odawczyni 
projektu na Chwaliszewie, Ewy !ow(y#10.
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9 M. Iwa)ski, R. Jakubowicz, KontenerART 2010. Rewitalizacja czy gentryfikacja pozna&skiego 
Chwaliszewa?, w: „rozbrat.org”, 07.09.2010, http://www.rozbrat.org/publicystyka/analizy/1407-
kontenerart-2010-rewitalizacja-czy-gentryfikacja-poznanskiego-chwaliszewa [dost'p: 22.10.2017].
10 K. Babacz, Twórcy plakatu: To nie jest cios w KontenerArt, w: „G#os Wielkopolski”, 27.05.2012, http://
www.gloswielkopolski.pl/artykul/584111,tworcy-plakatu-to-nie-jest-cios-w-kontenerart,id,t.html [dost'p: 
22.10.2017].



Finalnie konflikt zosta# za#agodzony skróceniem godzin funkcjonowania 
KontenerArtu, ale te( pojawi#y si' realne zapowiedzi wprowadzenia monitoringu        
i ogrodzenia, które mia#yby chroni& projekt pierwotnie skierowany do mieszka)ców 
Chwaliszewa przed jego adresatami.

Prywatyzacja problemu

Tymczasem kontener w Polsce ma o wiele gro"niejsze i mniej estetyczne 
oblicze: od lat rozwija si' jego zastosowanie jako substandardowej formy mieszkania 
socjalnego. W tej ods#onie nie ma on w sobie nic z hipsterskiego klubu na miejskiej 
pla(y, ani te( z designerskiego domku nad jeziorem. Zmultiplikowany przypomina 
raczej rz'dy schludnych obozowych baraków, lokowanych najcz'%ciej na granicy 
gmin, co uniemo(liwia normalne funkcjonowanie ich lokatorom. Nikt nie wie, ile 
tysi'cy ludzi w Polsce mieszka w kontenerach, którymi wskutek naci$gania prawa 
zast'puje si' mieszkania socjalne.

Wszystko zacz'#o si' po reformie samorz$dowej w 1990 roku, kiedy w r'kach 
gmin znalaz# si' istniej$cy na ich obszarze publiczny zasób mieszkaniowy. Wraz z tym 
zasobem %wie(o utworzone jednostki samorz$dowe przej'#y równie( sprawy 
dotycz$ce jego rozlicze) i zarz$dzania nim, a tak(e — co nieuniknione — sprawy 
zamieszka#ych w nim milionów lokatorów. Brak do%wiadczenia urz'dów i ma#o 
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Ilustracja 4. Fragment wystawy dyplomowej pt. Dyscyplinarium, 
wykorzystano kadry z filmu Kontenery grupy Kontrplan, 

autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



doskona#e prawo, a tak(e neoliberalny paradygmat, który nakazywa# prywatyzowanie 
wszystkiego bez ogl$dania si' na koszty, spowodowa#y p'd samorz$dów do 
chaotycznej wyprzeda(y zasobu mieszkaniowego. Lokatorom sprzedawano 
mieszkania nawet z 95% bonifikat$, a hurtownikom kupuj$cym ca#e kamienice od 
gmin (cz'sto wraz z lokatorami), rozdawano je w#a%ciwie za darmo. Mia#o to 
odci$(y& gminy od kosztów utrzymania i remontów, a tak(e zapobiega& szybko 
narastaj$cym zad#u(eniom, które nawet w bud(etach ma#ych miejscowo%ci zacz'#y 
stanowi& wielomilionowe deficyty.

Narastanie zad#u(e) lokatorskich mia#o wiele przyczyn na ró(nych poziomach. 
Silny kryzys pocz$tku lat 90. spowodowany terapi$ szokow$ balcerowiczowskich 
reform pozostawi# bez pracy ponad trzy miliony osób, z czego ponad po#owa nie 
mia#a prawa do zasi#ku. Spowodowa#o to g#'bokie konsekwencje spo#eczne, 
których skutki odczuwalne s$ do dzi% mi'dzy innymi w postaci coraz bardziej 
izolowanych i zostaj$cych w tyle miejskich enklaw biedy. Z drugiej strony 
obowi$zuj$ca tak na szczytach w#adzy pa)stwowej, jak i w samorz$dach doktryna 
„taniego pa)stwa”, które prywatyzuj$c, outsourcuj$c i redukuj$c bez ko)ca koszty, 
likwiduje po kawa#ku samo siebie, doprowadzi#a w latach 90. do prawdziwej 
zapa%ci systemu pomocy spo#ecznej i uniemo(liwi#a racjonalne zarz$dzanie 
polityk$ mieszkaniow$ gmin. System niewydolny organizacyjnie i finansowo nie by# 
w stanie odpowiedzie& nawet na bie($ce potrzeby wynikaj$ce z wymkni'cia si' 
spod kontroli bezrobocia, inflacji i ubóstwa, nie by# zatem te( w stanie zapobiega& 
problemom rosn$cego zad#u(enia lokatorów komunalnych.

Kurcz$cy si' b#yskawicznie zasób mieszkaniowy gmin i konieczno%& wydzielenia 
z niego specjalnego zasobu lokali socjalnych (zamiast elastycznego stosowania 
tzw. najmu socjalnego w ka(dym lokalu w zale(no%ci od potrzeb, o co od lat 
wnioskuj$ eksperci), spotyka si' z rosn$c$ kolejk$ osób w trudnej sytuacji, które 
potrzebuj$ wsparcia w postaci otrzymania lokum. Wed#ug raportu „Mieszkalnictwo 
w Polsce” w roku 2013 w r'kach gmin znajdowa#o si' 935 tys. lokali, co stanowi 
6,7% zasobów mieszkaniowych kraju. W ci$gu tego samego roku gminy sprzeda#y 
ich a( 64,2 tysi$ce, co mo(e pokazywa& tempo prywatyzacji zasobu. Z drugiej 
strony przeprowadzona w tym samym roku kontrola NIK11  w gminach pokazuje 
sta#y (oko#o 19%) wzrost liczby osób najbiedniejszych, oczekuj$cych na lokale 
socjalne. Pomimo prób powi'kszania tego zasobu przez gminy (g#ównie wskutek 
zakwalifikowania do niego substandardowych mieszka) bez c.o. czy #azienki), 
liczba oczekuj$cych na lokal socjalny dwukrotnie przekracza mo(liwo%ci polskich 
samorz$dów. De facto kolejka ta sk#ada si' z dwóch grup: osób najubo(szych, 
które zg#osi#y si' do gmin z wnioskiem o lokal i oko#o czterech razy wi'kszej ilo%ci 

22

____________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

11 Informacja o wynikach kontroli wykonywania przez wybrane gminy obowi(zku zapewnienia lokali 
socjalnych i  pomieszcze& tymczasowych, w: „NIK.gov.pl”, 19.12.2014, https://www.nik.gov.pl/
aktualnosci/nik-o-lokalach-socjalnych-2014.html [dost'p: 22.10.2017].



osób z wyrokami eksmisyjnymi, przyznaj$cymi im prawo do mieszkania socjalnego. 
Nierzadko z powodu niedostarczenia takich lokali gminy p#ac$ prywatnym 
w#a%cicielom wysokie odszkodowania: przyk#adowo dla !odzi jest to oko#o czterech 
milionów z#otych rocznie.

Nic dziwnego, (e wobec rosn$cych potrzeb, samorz$dy szukaj$ rozwi$za) 
szybkich, tanich i zgodnych ze sposobem my%lenia przeci'tnego wyborcy o tym, 
co nale(y si' lokatorom mieszka) socjalnych. Kontenery wydaj$ si' tu odpowiedzi$ 
w sam raz. 

Prawo silniejszego

To oczywi%cie nie koniec katalogu przyczyn katastrofy mieszkalnictwa 
komunalnego w Polsce. Nast'pn$ z nich jest niedoskona#e prawo, które z jednej 
strony przyznaje lokale gminne w#a%ciwie do(ywotnio, bez (adnej pó"niejszej 
weryfikacji sytuacji finansowej p#ac$cego czynsz lokatora, z drugiej za% strony 
stwarzaj$ce wiele pu#apek wobec osób, które znalaz#y si' w jakichkolwiek zwykle 
niezawinionych k#opotach. Teoretycznie odniesienie do prawa do mieszkania 
znajduje si' ju( w Konstytucji:

Art. 75. Ochrona lokatorów i polityka zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
1. W#adze publiczne prowadz$ polityk' sprzyjaj$c$ zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych obywateli, 
w szczególno%ci przeciwdzia#aj$ bezdomno%ci, wspieraj$ rozwój budownictwa 
socjalnego oraz popieraj$ dzia#ania obywateli zmierzaj$ce do uzyskania 
w#asnego mieszkania.

2. Ochron' praw lokatorów okre%la ustawa12.

Jednak wiadomo, (e przywo#ana przez Konstytucj% ustawa z dnia 21 czerwca 
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu Cywilnego od lat wymaga pilnej poprawy, któr$ zwykle podczas kampanii 
obiecuj$ kolejne partie bez jakichkolwiek pó"niejszych skutków. Ustawa ta 
nakazuje gminom mi'dzy innymi uchwalanie w#asnych zasad zarz$dzania 
zasobem i przyznawania mieszka), reguluje ogólny standard i minimalny metra( 
lokali (10 metrów kwadratowych na osob' samotn$ i 5 metrów kwadratowych        
w gospodarstwach wieloosobowych). Okre%la te( grupy, którym s$d przyzna& musi 
lokal socjalny w razie eksmisji — na przyk#ad: kobiety w ci$(y czy osoby 
niepe#nosprawne. Mieszkalnictwo regulowane jest równie( przez szereg innych 
ustaw, o samorz$dzie gminnym, o rewitalizacji, dotycz$cych TBS, prawa 
budowlanego, dodatków mieszkaniowych czy ostatnio Mieszkania+. Tworzy to 

23

____________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w: „Dziennik Ustaw  Rzeczpospolitej 
Polskiej” (Dz. U.1997.78.483), http://dziennikustaw.gov.pl/du/1997/483/1 [dost'p: 22.10.2017].



swoisty g$szcz prawny, w którym #atwo o nadu(ycie czy nadinterpretacj'. Z tej 
sytuacji korzystaj$ samorz$dy, które niestety bywaj$ stereotypowo i nieprzychylnie 
nastawione do w#asnych lokatorów. Nadzór pa)stwa i instytucji kontrolnych nad 
prowadzon$ w gminach polityk$ mieszkaniow$ jest s#aby i dotyczy zazwyczaj 
jedynie dzia#a) prewencyjnych w zakresie korupcji, nie za% szerszych skutków 

spo#ecznych.
Polskie prawo mieszkaniowe dopuszcza te( szereg nadu(y&, które zazwyczaj 

uderzaj$ w osoby najs#absze, niezdolne do bronienia swoich racji przed s$dami. 
Oto pierwsze z brzegu przyk#ady, które powtarza#y si' w mojej praktyce 
urz'dniczej:

• Zgodne z prawem jest, (e starsza rencistka mieszkaj$ca na wi'cej ni( 35 
metrów kwadratowych nie otrzyma w Polsce dodatku mieszkaniowego          
z powodu posiadania luksusu nadmetra(u, a gmina nie ma obowi$zku 
wymieni& mieszkania na mniejsze. 

• Dopuszczalne jest wyznaczenie przez gmin' górnego standardu mieszkania 
socjalnego, który polega na zakazie posiadania przez ten lokal centralnego 
ogrzewania i #azienki. Przyk#adem jest tu !ód", która przez wiele lat 
posiada#a podobny zapis w tzw. Wieloletnim programie gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym gminy, co nie zosta#o w (aden osób zakwestionowane 
przez nadzór wojewody.
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Ilustracja 5. Fragment wystawy dyplomowej pt. Dyscyplinarium, 
wykorzystano kadry z filmu Kontenery grupy Kontrplan,  

autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



• Upominanie lokatora spó"niaj$cego si' z czynszem mo(e mie& wy#$cznie form' 
pism urz'dowych, nawet je%li z powodu zastosowania trudnego i wykluczaj$cego 
j'zyka nie ma on kompetencji do odczytania ich tre%ci.

• Podanie o mieszkanie z#o(one przez bezdomnego pozostanie bez odpowiedzi, 
poniewa( nie posiada on adresu. 

• Ubog$ lokatork', która z trudem sp#aci#a zad#u(enie, mo(na postawi& przed 
warunkiem wp#aty 12-krotno%ci czynszu przy ponownym zawi$zaniu umowy 
na mieszkanie. 

• Osoby, którym gmina wypowiedzia#a umowy najmu z powodu zad#u(e), nie 
s$ w (aden sposób chronione przed wysiedleniami bez prawa powrotu 
przy realizacji programów rewitalizacji, nie s$ bowiem w %wietle ustawy 
lokatorami, cho& bywa, (e w obszarach rewitalizacji stanowi$ one 40% 
mieszka)ców.

• Walcz$c ze smogiem, gmina ma prawo skorzysta& na przyk#ad z dofinansowania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony *rodowiska i zainstalowa& lokatorom 
kaloryfery. Nie jest przy tym zobligowana do termomodernizacji budynku 
przez wymian' nieszczelnych okien czy ocieplenie %cian. Ciep#o wskutek 
prywatyzacji us#ug publicznych znajduje si' w Polsce w wi'kszo%ci w r'kach 
prywatnych koncernów, co oznacza kilkukrotnie wi'ksze koszty dla 
mieszka)ców dot$d u(ywaj$cych pieców. Tego typu praktyki, stosowane 
mi'dzy innymi w Gorzowie Wielkopolskim, mog$ doprowadzi& do lawinowego 
wzrostu ubóstwa energetycznego, poniewa( wysoko%& tzw. dodatku 
energetycznego w roku 2017 zosta#a ustalona na poziomie 11,22 z#otych na 
miesi$c dla osoby samotnej i kilka z#otych wi'cej dla rodzin wieloosobowych.

• Kamienicznik, który winduje dowolnie czynsz lokatorowi w zreprywatyzowanej 
kamienicy do na przyk#ad ponad 2 tysi'cy z#oych, ma prawo domaga& si'      
w s$dzie tej samej kwoty jako odszkodowania od gminy, je%li lokator nie ma 
z czego zap#aci&. Gmina zap#aciwszy to odszkodowanie, przyst'puje do jego 
windykacji od lokatora w ramach tak zwanego regresu, powi'kszaj$c 
wysoko%& czynszu ustalon$ przez kamienicznika o w#asne koszty, a je%li 
tego zaniecha, Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzi naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. 

Takich przyk#adów mo(na wymienia& wiele. Wszystkie one nale($ do 
zwyczajowego zestawu narz'dzi, którymi dokonuje si' proces przerzucania 
nieproporcjonalnie du(ych w stosunku do mo(liwo%ci kosztów na najubo(szych 
lokatorów, a w efekcie ich eliminacji z systemu przez eksmisj' lub zawieszenia w prawnym 
limbo bez umowy najmu, co w#a%ciwie pozbawia ich wi'kszo%ci praw i skazuje na 
#ask' lub nie#ask' administratorów.
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Koszty ukryte

Warto zauwa(y&, (e du(a cz'%& samorz$dów w zakresie mieszkalnictwa 
komunalnego tkwi mentalnie w latach 90., cho& dawno ju( zbadano i opisano 
skutki hurtowej prywatyzacji zasobów lokalowych czy agresywnej polityki 
windykacyjnej, która ma wymusi& na niep#ac$cych czynszu lokatorach 
natychmiastow$ sp#at' wieloletnich d#ugów. Dzia#ania takie, jak wzmo(one 
eksmisje, maj$ odbicie w wydatkach gminy na pomoc spo#eczn$ w zakresie 
zapobiegania bezdomno%ci, do(ywiania, banków (ywno%ci, zasi#ków, nak#adów na 
organizacje pomocowe, a tak(e nie wliczaj$cych si' do bud(etu gmin nak#adów     
z bud(etu pa)stwa, jak specjalistyczna pomoc medyczna czy interwencje s#u(b. 
Dawno dost'pne s$ wyliczenia kosztów bezdomno%ci, które wielokrotnie 
przekraczaj$ zyski z usuni'cia lokatora z mieszkania. Jednak z uwagi na siln$ 
sektorowo%& administracji zyski i straty wynikaj$ce z eksmisji nie s$ w#a%ciwie 
nigdy powi$zane, prawdopodobnie dlatego, (e mieszkalnictwo jako zasób 
materialny zwykle przyporz$dkowane jest do innego pionu (wiceprezydenta, 
burmistrza) ni( pomoc spo#eczna. By& mo(e dlatego stosunkowo najlepiej z polityk$ 
mieszkaniow$ radz$ sobie ma#e gminy, gdzie pomi'dzy przyczyn$ decyzyjn$ a skutkiem 
bud(etowym istnieje stosunkowo niewielki dystans. Cho& nie jest to regu#a, 
równie( w ma#ych gminach spotyka si' j'zyk rewan(u spo#ecznego, który prowadzi 
wprost do kontenerowych osiedli.

Wokó# polityki mieszkaniowej w polskich samorz$dach istnieje jeden 
konsensus: jest "le i z nieznanych powodów nie mo(e by& lepiej. Potwierdzaj$  to 
zarówno raporty NIK, jak i przywo#ane ju( wcze%niej Mieszkalnictwo w Polsce. 
*redni czas oczekiwania na lokal komunalny to kilka lat, a na socjalny nawet 
kilkana%cie. Rekordzi%ci w tym zakresie otrzymali przydzia# po 17 latach. Bardzo 
ma#o jest przyk#adów pozytywnych, jak Ostrów Wielkopolski, Stargard czy 
Hrubieszów, gdzie co prawda nie rozwi$zano wszystkich problemów, ale przynajmniej 
opracowano pozytywne rozwi$zania dla niektórych. Ka(dy prezydent czy burmistrz 
potwierdzi, (e przyt#aczaj$ca wi'kszo%& spraw, z jakimi pojawiaj$ si' na 
interwencjach mieszka)cy, dotyczy mieszka) komunalnych. Jednocze%nie z powodu 
barier finansowych lub mentalnych gmin nie sta& nawet na bie($ce remonty 
zasobów, nie mówi$c o ich powi'kszaniu.

Pracuj$c przez trzy lata w administracji samorz$dowej, w tym przez ponad rok 
prowadz$c wydzia# bezpo%rednio odpowiedzialny za kszta#t gminnej polityki 
mieszkaniowej, mia#am okazj' przyjrze& si' dzia#aniu tego systemu z perspektywy 
prawnej i praktycznej. Wskutek skomplikowania przepisów i s#abego nadzoru, jest 
on w du(ej cz'%ci uznaniowy, co jest realnym zagro(eniem dla jego najs#abszych 
uczestników, rodzi bowiem mo(liwo%& nierównego traktowania i ró(nych interpretacji 
tego samego artyku#u ustawy czy uchwa#y gminy. Co wi'cej, poniewa( w Polsce 
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ponad 90% eksmisji orzeka si' z powodu zad#u(e) w op#acaniu czynszu13, w przypadku 
lokatora komunalnego, eksmisja wykonana do kontenera oznacza zazwyczaj 
wpadni'cie w spiral' starych d#ugów i nowych, wysokich kosztów.

Tym gorzej dla faktów

Wykluczenie za pomoc$ %rodków administracyjnych odbywa si' cz'sto w bardzo 
subtelny sposób. Teoretycznie wszystko odbywa si' zgodnie z prawem, ale 
stosowane wobec d#u(ników procedury s$ zbyt trudne, pisma niezrozumia#e, a bariery 
administracyjne w ko)cu okazuj$ si' nie do pokonania. Dodatkowo obci$(aj$cym 
czynnikiem jest coraz silniejsza segregacja przestrzenna, powoduj$ca zanikanie 
instytucji samopomocy s$siedzkiej przez osoby z wy(szym wykszta#ceniem, jak  
emerytowane nauczycielki. W przymusowych migracjach zwi$zanych z remontami 
osoby takie przeprowadzane s$ w pierwszej kolejno%ci, maj$ bowiem zwykle 
wa(n$ umow' najmu. Pog#'bia to gettoizacj' i osamotnienie osób zad#u(onych. 
Pog#'bione badania spo#eczne analizuj$ce przyczyny powstawania zad#u(e) 
czynszowych14, jakie prowadzili%my w !odzi w 2015 roku na obszarze pilota(owym 
rewitalizacji, wskazuj$ wyra"nie, (e sygna#em alarmowym dla w#adz powinien by& 
ju( drugi niezap#acony czynsz. Jednak gdyby badania naukowe by#y na pierwszym, 
a nie na ostatnim miejscu (tu( za opiniami taksówkarzy) w hierarchii dowodowej 
decydentów15, by& mo(e wiele rzeczy (poza równie( mieszkalnictwem) wygl$da#oby 
zgo#a inaczej.

Tymczasem gminy po wys#aniu koniecznych upomnie) nie reaguj$ aktywnie, 
chocia(by wchodz$c w kontakt z pomoc$ spo#eczn$, nie interesuj$ si' sytuacj$ 
lokatorów, nie d$($ do poprawy sytuacji poprzez zamian' mieszkania na mniejsze. 
Tym samym dopuszczaj$ do narastania horrendalnych zad#u(e), si'gaj$cych 
czasem stu i wi'cej tysi'cy z#otych, które potem wykorzystywane s$ do obwiniania, 
zawstydzania, a cz'sto te( poni(ania zad#u(onych mieszka)ców. D#ug tej wielko%ci 
w#a%ciwie jest do(ywotni, bo nawet w najbardziej progresywnych programach 
odd#u(ania, jak na przyk#ad w S#upsku, konieczno%& jednorazowej wp#aty, która jest 
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13  A. Muzio#-W'c#awowicz, Rozdzia# I: Problemy mieszkaniowe Polaków, w: Mieszkalnictwo w Polsce. 
Analiza wybranych obszarów polityki  mieszkaniowej, red. M. Salamon, A. Muzio#-W'c#awowicz, s. 45, 
Warszawa: Habitat for Humanity Poland 2015, http://www.forummieszkaniowe.org/files/
Mieszkalnictwo_w_Polsce_2015_HABITAT.pdf [dost'p: 22.10.2017].
14 K. Olejniczak, B. Ledzion (EGO — Evaluation for Government Organizations s.c. na zlecenie Urz'du 
Miasta !odzi), Opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w zakresie spo#eczno-gospodarczej sytuacji 
Obszaru Pilota'owego, !ód": Centrum Wiedzy — Rewitalizacja 2015, http://centrumwiedzy.org/wp-
content/uploads/2016/03/PILOTA+-!ÓD,-E-RAPORT-KO-COWY-BADANIE-PROBLEMÓW-
SPO!ECZNYCH-I-ZAD!U+E--CZYNSZOWYCH.pdf [dost'p: 22.10.2017].
15 Zob: P. Davies, Policy Makers’ Hierarchy of Evidence w: S. Nutley, How evidence is used: implications for 
thinking about quality — presentation, http://slideplayer.com/slide/7546804/ [dost'p: 22.10.2017], s. 14, za: S. 
Campbell, S. Benita, E. Coates, P. Davies, G. Penn, Analysis for Policy: Evidence-based Policy in Practice, 
Government Social Research Unit, HM Treasury 2007.



warunkiem umorzenia reszty zaleg#o%ci, si'ga 30%. Jak zauwa(a Jaros#aw 
Urba)ski z pozna)skiego Rozbratu, efektem tego typu wymaga) jest wzi'cie 
„chwilówki” i dalsze pogr$(anie si' w spirali zad#u(enia.

Hucznie %wi'towane &wier&wiecze samorz$dno%ci w Polsce nie przynios#o 
g#'bszej refleksji nad efektami polityki lokalowej gmin. Obraz ten jest szczególnie 
przygn'biaj$cy, je%li poszukujemy dzia#a) na rzecz spójno%ci spo#ecznej i dba#o%ci 
o baumanowskie „najs#absze prz's#o” spo#ecznego mostu. W ostatnich 25 latach to 
w#a%nie grupy z ró(nych powodów defaworyzowane s$ szczególnie dotkni'te 
efektami uznaniowej, segregacyjnej dzia#alno%ci w#adz lokalnych. Je%li co% mo(na 
uzna& za symbol bezradno%ci polityków wobec skomplikowanych problemów 
mieszkalnictwa, jest to w#a%nie kontener socjalny.
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Ilustracja 6. Fragment wystawy dyplomowej 
pt. Dyscyplinarium, zdj$cie przedstawia wn$trze 

kontenera na ul. !redzkiej w Poznaniu, 
autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



„Przedmiot marze$ niejednej rodziny”

Sk$d w ogóle w Polsce kontenery? Prawdopodobnie proces ten zacz$# si' ju( 
w latach 90. po wielkiej powodzi, kiedy gminy musia#y zapewni& poszkodowanym 
dach nad g#ow$. Pisze o tym Piotr Ciszewski, jeden z najwytrwalszych dzia#aczy 
lokatorskich w Polsce:

Pierwsze osiedla kontenerów pojawi#y si' w Polsce po powodzi w roku 1997. 
Niektóre samorz$dy zakupi#y kontenery mieszkalne dla osób pozbawionych 
dachu nad g#ow$. Mia#o to by& oczywi%cie rozwi$zanie tymczasowe. Estetycznie 
wygl$daj$ce kontenery, wprawdzie ciasne, ale, jak twierdzono, „praktyczne”, 
wydawa#y si' idealnym rozwi$zaniem. Tak te( przedstawiano je wówczas w mediach. 
Pó"niej okaza#o si' jednak, (e rzeczywisto%& odbiega od propagandowego 
wizerunku. Mieszka)cy kontenerów zacz'li zg#asza& skargi na panuj$ce w nich 
warunki. W ciep#e dni nagrzewa#y si' one ponad miar', a w zimne bardzo szybko 
ucieka#o z nich ciep#o. Problemem by#o równie( ogrzewanie ich w zimie, poniewa( 
wymaga#o drogiego dogrzewania. Po d#u(szym u(ytkowaniu nieprzeznaczone do 
sta#ego zamieszkania kontenery zaczyna#y tak(e ple%nie&, a znajduj$ce si' w nich 
sprz'ty po prostu gni#y16.

Niestety jak ka(de rozwi$zanie prowizoryczne, powodziowe kontenery w niektórych 
miastach pozosta#y ju( na sta#e. Przyk#adem mo(e by& tu osiedle we wsi *wi'ta 
Katarzyna po#o(onej w gminie Siechnice. Pomimo dramatycznych warunków, 
wilgoci i ple%ni, w wypowiedzi z 2013 roku burmistrz Siechnic zachwala# ich zalety: 
„One s$ bardzo potrzebne i s$ przedmiotem mo(e wr'cz marze) niejednej 
rodziny”17.

Rodziny zamieszka#e w popowodziowych kontenerach nie zawsze podziela#y 
jego zdanie. Okazuje si' jednak, (e próby budowy podobnych miejsc mog#y by& 
jeszcze wcze%niejsze ni( rok 1997. Tez' t' potwierdza wywiad Martyny Dominiak 
dla Krytyki Politycznej z Janem Olczykiem, specjalist$ ds. nieruchomo%ci, który we 
wczesnej fazie transformacji zarz$dza# niewielkim osiedlem kontenerowym pod 
!odzi$ wybudowanym za rz$dów prawicowej koalicji ZChN i KPN:

Martyna Dominiak: Ma#o kto wie, (e !ód" jest pionierem w budownictwie 
kontenerowym. Czy mo(e Pan opowiedzie& jak do tego dosz#o?

Jan Olczyk: Oczywi%cie. !ód" jest pionierem, poniewa( w pierwszej kadencji 
w#adzy samorz$dowej wymy%lono sposób na ukaranie np. stró(ów i dozorców, 
którzy po 1989 znale"li inne miejsca pracy ni( tylko pod$(anie za miot#$ i porzucili 
swoje posady. Postawiono zespó# obiektów kontenerowych i tam tych ludzi si#$ 
przesiedlono z lokali s#u(bowych. Obiekty o charakterze tymczasowym, nie 
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16 P. Ciszewski, Nowe wspania#e kontenery, w: „ResPublica Nowa”, 19.08.2011, http://publica.pl/
teksty/nowe-wspaniale-kontenery-2987.html [dost'p: 22.10.2017].
17 Wypowied"  burmistrza Siechnic, Zob.: Blaszany kontener mieszkaniem komunalnym?, w: „TVP 
Info” 02.12.2013, (materia# filmowy), https://www.youtube.com/watch?v=ZPNVoYi4pws [dost'p: 
22.10.2017].



spe#niaj$cym wymogów prawa budowlanego, by#y zdecydowanie dro(sze (o ok. 
20%) ni( postawienie ca#kowicie nowego budynku wielorodzinnego wykonanego 
tradycyjnie. A tutaj by#y typowe baraki wykonane na bazie konstrukcji stalowej, 
które nie spe#nia#y (adnych wymogów technicznych. 

Kontenery powsta#y w 1992-3 roku na gruntach gminnych, ale kompletnie w oderwaniu 
od uk#adu komunikacyjnego, na obrze(ach !odzi, w rejonie Andrzejowa. Ca#y 
obiekt nie przetrwa# jednak zbyt d#ugo. Po pierwsze, on by# za drogi w eksploatacji, 
poniewa( kontenery by#y ogrzewane energi$ elektryczn$, piecami akumulacyjnymi. 
Po drugie, ludzie szybko si' zniech'cili do mieszkania w nich. Poszukali sobie 
gdzie indziej miejsca a przy okazji zniszczyli wszystko to, co by#o do zniszczenia. 
Pozosta#o wy#$cznie stalowe o(ebrowanie, którego po prostu nie da#o si' zabra&. 
Podsumowuj$c: koszty wykonania i eksploatacji tego zespo#u by#y niezmiernie 
wysokie. Temat by# o tyle wstydliwy (e postanowiono odgórnie to ukry& i po 
prostu przeksi'gowano wydane %rodki do ewidencji pozaksi'gowej (eby nie 
figurowa#y gdzie%  na widoku publicznym. Media zosta#y od tych informacji na 
d#ugi czas odci'te. Jednym s#owem tego typu inicjatywa by#a ha)b$, 
przekle)stwem, nieudanym eksperymentem, nie do%&, (e kosztownym, to w sensie 
spo#ecznym nieudanym. Kontenery nie zyska#y te( akceptacji ludzi mieszkaj$cych 
w ich s$siedztwie. Dlatego z ca#$ stanowczo%ci$ mówi', (e wracanie do tych 
pomys#ów w tej czy podobnej postaci jest grubym nieporozumieniem 18.
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18  M. Dominiak, Olczyk: Kwaterunek nie dla bogatych, w: „krytykapolityczna.pl”, 2012 [dost'p: 
1.01.2013, obecnie niedost'pny].

Ilustracja 7. Fragment wystawy dyplomowej pt. Dyscyplinarium, 
zdj$cie przedstawia wn$trze kontenera na ul. !redzkiej w Poznaniu, 

autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



„Tacy co nie p!ac%, a mogliby”

Od tego czasu powsta#o w Polsce wiele osiedli kontenerowych jak chocia(by  
w Goleniowie, Skoczowie, Piasecznie, S#upsku, Wroc#awiu, Bydgoszczy, +orach, 
Bytomiu. Ich popularno%& mo(na t#umaczy& na dwa sposoby: czasem s$ przez 
w#adze przedstawiane jako straszak maj$cy magicznie wyczarowa& w miejskiej 
kasie miliony pochodz$ce z zapewne ukrytych w poduszkach niezap#aconych 
czynszów:

Jak twierdzi wiceburmistrz Wieruszowa, d#u(nicy si' wystraszyli i... zacz'li 
sp#aca& nale(no%ci.
— Z jednej strony zacz'li si' obawia&, (e b'd$ musieli faktycznie odpracowa& 
d#ug, a z drugiej wystraszyli si' przeniesienia do kontenera socjalnego, który 
powstanie w Wieruszowie — mówi Renata *wie%ciak. […]
— Kontenery stawiamy, (eby pokaza&, (e niep#acenie si' nie op#aca — wyja%nia 
!ukasz Paruzel, prezes Zak#adu Gospodarki Mieszkaniowej w Skierniewicach19.

Mieli%my ju( rodzin', która zosta#a eksmitowana z lokalu komunalnego w#a%nie 
za d#ugi. Zaraz znale"li pieni$dze, sp#acili wszystko i mieli (al, (e nie mog$ wróci& 
do siebie. […] Ale innym wystarczy sama wizja mieszkania w kontenerze. Jestem 
przekonany, (e zrobi$ wszystko, by d#ug sp#aci&. Przecie( nie b'd' wysiedla# do 
kontenerów ka(dego „jak leci”. W pierwszej kolejno%ci trafi$ tam uporczywi 
d#u(nicy. Tacy co nie p#ac$, a mogliby, bo maj$ dochody. Dla tego typu d#u(ników 
nie b'dzie lito%ci20.

Innym razem za% s$ po prostu przedstawiane jako nowoczesna i tania 
alternatywa w budownictwie socjalnym:

— Kontenery to najta)szy sposób na budowanie lokali socjalnych w mie%cie. Nie 
s$ to typowe baraki, jakie stoj$ na budowach, ale przyjemne mieszkania socjalne. 
Jest przynajmniej jeden pokoik, aneks z kuchenk$ elektryczn$, #azienka. 
Lokatorzy maj$ ciep#o, bie($c$ wod', pr$d i kanalizacj' — mówi Joachim 
Gembalczyk, dyrektor Zarz$du Budynków Miejskich w +orach, administruj$cy 
kontenerami z ul. Kolejowej. Do blaszaków w +orach trafi$ te( osoby, które 
czekaj$ na wykonanie wyroków eksmisyjnych (dzi%  jest ich 91), albo rodziny, 
których dochód kwalifikuje na przydzia# "socjalu". Jednak w przeciwie)stwie do 
innych miast, (orskie kontenery podobaj$ si' mieszka)com. — Dobrze si' tu 
mieszka. Jest spokojna okolica — mówi pani Mariola, od 2 lat mieszkanka ul. 
Kolejowej21.
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19 M. Gajtnart, Kontenery dla niep#ac(cych czynszu w $ódzkiem, w: „Dziennik !ódzki”, 22.03.2017, 
http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/kontenery-dla-nieplacacych-czynszu-w-lodzkiem,11908352/ 
[dost'p: 22.10.2017].
20 M. Pawlak, Arkadiusz Banaszak, wiceprezydent $odzi: Eksmisja do kontenera, nie na bruk, w: „NaszeMiasto.pl 
— !ód"”, 24.09.2011, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/arkadiusz-banaszak-wiceprezydent-lodzi-eksmisja-do,
1092205,art,t,id,tm.html [dost'p: 22.10.2017].
21 K. *ledziona, Osiedle kontenerów w )orach si% powi%kszy, w: „Dziennik Zachodni”, 17.01.2013, 
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/741113,osiedle-kontenerow-w-zorach-sie-powiekszy-tak-sie-
mieszka-w-kontenerze,id,t.html [dost'p: 22.10.2017].



Do wzmocnienia tego drugiego obrazu s#u($ przytoczone ju( wcze%niej 
przyk#ady zastosowa) kontenera w nowoczesnym budownictwie lub kulturze. 
Artyku#y prasowe o planowanych barakach socjalnych ilustrowane s$ dok#adnie 
tymi samymi wizualizacjami, które maj$ zach'ci& zamo(niejszych nabywców do 
eksperymentów z designerskimi domami z recyklingu. W odpowiedzi na protesty 
spo#eczne — je%li takie maj$ miejsce — nast'puje seria zapewnie) o wyj$tkowych 
cechach projektu (ocieplenie, izolacja, selekcja, monitoring, dedykowana praca 
socjalna), które maj$ zapobiec pora(ce z innych miast. 

My%my specjalnie zamówili kontenery, które maj$ warunki przenikalno%ci cieplnej, 
czyli ogrzewania, a te( to wszystko wp#ywa na wilgo& wewn$trz, takie jak 
budynek tradycyjny22.

B'd$ to kontenery pasywne, to specjalna technologia23.

Dzisiaj na ul. Kolejowej krz$taj$ si' robotnicy. W minionym roku zbudowano dwa 
budynki socjalne w kszta#cie litery L. W tym roku tak(e wiele prac przed 
robotnikami. — W 2014 roku zosta#y wykonane te( przy#$cza: wodno- 
kanalizacyjne, co, elektryczne. Budynki zosta#y docieplone styropianem grubo%ci 
20 centymetrów, na który u#o(ono siatk' wzmacniaj$c$ i klej. Teren budynku 
zosta# utwardzony i wyrównany — informuje Joachim Gembalczyk, dyrektor 
Zarz$du Budynku Miejskich w +orach, który administruje budynkami przy ul. 
Kolejowej. 
— Nowe kontenery nie b'd$ odbiega& standardem od innych mieszka) 
socjalnych np. w budownictwie wielkop#ytowym, oprócz samej konstrukcji — 
mówi Joachim Gembalczyk24.

Czy to w ogóle jest dom?

Bodaj najwi'ksza dyskusja wokó# budowy getta kontenerowego odby#a si' w Poznaniu 
wokó# lokalizacji na ul. *redzkiej w 2011 roku. Mimo oporu ze strony %rodowisk 
naukowych i anarchistycznych ówczesne w#adze wcieli#y projekt w (ycie, a dopiero 
po pora(ce prezydenta Grobelnego nowe w#adze Poznania zako)czy#y nieudany 
eksperyment. W kilku miastach, jak w 2011 roku w !odzi, z powodu silnego 
sprzeciwu spo#ecznego wycofano si' z takich pomys#ów. G#ówna o% argumentacji 
przeciw kontenerom to warunki (ycia i zagro(enia zdrowotne oraz spo#eczne dla 
ich mieszka)ców.
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22 Wypowied" Jaros#awa Pucka, szefa pozna)skiego ZKZL, Zob.: Kontenery socjalne: nie nadaj( si% 
do zamieszkania?, w: „Telewizja WTK”, 26.11.2011, (materia# filmowy), https://www.youtube.com/
watch?v=qHiWa6ZD3-g [dost'p: 22.10.2017].
23 Odpowied" prezydent !odzi Hanny Zdanowskiej na pytanie o warunki (ycia w  planowanym osiedlu 
kontenerowym na spotkaniu z mieszka)cami, !ód" 2011.
24 K. *ledziona, Ro!nie osiedle kontenerowe w )orach, w: „Dziennik Zachodni”, 16.02.2015, http://
www.dziennikzachodni.pl/artykul/3753389,rosnie-osiedle-kontenerowe-w-zorach-zdjecia,id,t.html 
[dost'p: 22.10.2017].



Równie( w 2011 roku, w którym odby#a si' najbardziej nasilona dyskusja o osiedlach 
kontenerowych, powsta#a opinia prawna, któr$ na zlecenie Amnesty International 
opracowa#a Katarzyna Rychtanek:

Funkcj' lokalu socjalnego mog$ pe#ni& jedynie pomieszczenia wyodr'bnione w budynku, 
a kontenery za takie nie uchodz$, bo nie maj$ nawet fundamentów. — Wed#ug 
art. 3 pkt. 2 Prawa Budowlanego budynkiem jest obiekt budowlany, który jest 
trwale zwi$zany z gruntem, wydzielony za pomoc$ przegród budowlanych oraz 
posiadaj$cy fundamenty i dach — wskazuje Rychtanek. — W ka(dym przypadku, 
gdy s$d orzeknie o uprawnieniu do lokalu socjalnego, eksmitowany nie mo(e by& 
w %wietle obowi$zuj$cych przepisów umieszczony w obiekcie kontenerowym 25. 

Opinia ta, jak wiele innych argumentów, zosta#a zlekcewa(ona, jednak warto 
doda&, (e to samo prawo budowlane jako najmniejszy metra( pokoju podaje 16 
metrów kwadratowych, tymczasem samorz$dy cz'sto kieruj$c si' minimalnym 
dziesi'ciometrowym limitem na osob' samotn$ z ustawy o ochronie lokatorów, 
naruszaj$ i te przepisy, nie stosuj$c wymaganych wielko%ci do pomieszcze)          
w kontenerach.
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25 E. Oleksy, Gda&sk: Kontenery socjalne sprzeczne z prawem, w: „Dziennik Ba#tycki”,  22.06.2011, 
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/418172,gdansk-kontenery-socjalne-sprzeczne-z-prawem,id,t.html 
[dost'p: 22.10.2017].

Ilustracja 8. Fragment wystawy dyplomowej pt. Dyscyplinarium, zdj$cie 
przedstawia kontener stoj#cy na Placu Or)a Bia)ego w Szczecinie, 

autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



Nie ma natomiast w$tpliwo%ci, (e te blaszane pomieszczenia, nawet je%li 
metra(owo spe#niaj$ wymagania budowlane, nie s$ przystosowane do sta#ego 
zamieszkania. *wiadcz$ o tym liczne %wiadectwa dokumentuj$ce ich zamarzanie 
zim$ i nagrzewanie si' latem do temperatury 50°C, wszechobecn$ wilgo& 
powoduj$c$ wypaczanie si' wyposa(enia i nieustann$ inwazj' ple%ni, par' 
zbieraj$c$ si' na oknach i %cianach wskutek niew#a%ciwej wentylacji. Bohaterowie 
filmu „Kontenery” (artuj$, (e „(yj$ tu jak w wozie Drzyma#y” i musz$ wchodzi& zim$ 
oknem, (eby odkuwa& lód blokuj$cy drzwi. W relacjach powtarza si' astma u dzieci  
i inne choroby powodowane z#ymi warunkami26.

 
Nadzorowa& i kara&

Pomimo szerokiej dyskusji, która by#a prowadzona przez lata na #amach 
krajowych i lokalnych mediów, pomimo pog#'bionych bada) nad warunkami (ycia 
w osiedlach kontenerowych, jakie prowadzi#a Katarzyna Czarnota z Uniwersytetu 
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26 Kontenery, Kontrplan, 03.01.2014 (film dokumentalny), https://www.youtube.com/watch?v=vH4vmABA3Yg 
[dost'p: 22.10.2017].

Ilustracja 9. Fragment wystawy dyplomowej pt. Dyscyplinarium, 
zdj$cie przedstawia osiedle kontenerowe 

na ul. !redzkiej w Poznaniu, 
autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



Adama Mickiewicza i Rozbratu27, pomys# osiedli kontenerowych wydaje si' w polskich 
gminach wiecznie (ywy. Zwykle sytuacja rozgrywa si' wedle znanego ju( 
scenariusza polegaj$cego na znalezieniu i przyk#adnym ukaraniu winnych. Oprócz 
zad#u(e) zarzuty dotycz$ zwykle psucia wizerunku centrum miasta. Zb'dny 
element nale(y usun$& z widoku.

W polskim kodeksie karnym nie istnieje kara zes#ania. W%ród wymienionych w nim 
przest'pstw pró(no by równie( szuka& zalegania z czynszem. Pomimo to liczne 
samorz$dy zdaj$ si' inaczej rozumie& prawo, skoro zsy#aj$ „patologicznych” 
lokatorów do kontenerów i tworz$ przyzwolenie spo#eczne na takie praktyki przez 
przedstawianie ich jako wykonywania kary. Tym samym, zamiast prowadzi& 
korzystn$ dla mieszka)ców polityk', tworz$ getta biedy, a co za tym idzie — 
zwi'kszaj$ problemy spo#eczne28.

— Pisze Piotr Ciszewski. Zwraca równie( uwag' na stygmatyzacj' biedy jako 
przest'pstwa, które jest przyczyn$ takiej zsy#ki. Faktycznie — osiedla kontenerowe 
wznoszone s$ w sposób pog#'biaj$cy problemy swoich lokatorów, nie rozwi$zuj$cy 
je. Stawiane zwykle w du(ym oddaleniu od osiedli, "le skomunikowane transportem 
publicznym, drogie w u(ytkowaniu, stanowi$ one pu#apk' ekonomiczn$. Czynsz   
w kontenerze zwykle nie jest wysoki, si'ga oko#o 40-90 z#otych miesi'cznie. 
Natomiast poniewa( jedynym "ród#em energii jest w nim elektryczno%&, rachunki 
za pr$d wahaj$ si' od 100-120 z#otych latem do 600-1000 z#otych zim$. Bior$c pod 
uwag' fakt, (e do kontenerów trafiaj$ rodziny z niskim dochodem i du(ym 
zad#u(eniem, pokrycie przez nie kosztów energii na tym poziomie jest praktycznie 
niemo(liwe. Osadzenie w kontenerze jest zatem substytutem kary do(ywocia w 
ubóstwie.

Jednak odebranie szans na godne (ycie wydaje si' zbyt ma#ym rewan(em, 
potrzebna jest jeszcze nieustanna kontrola nad zachowaniem lokatorów 
kontenerów:

– Eksmitowa&, ale gdzie?
– Do obiektów odpornych na dewastacj', gdzie — aby korzysta& z pr$du — 
trzeba za to od razu p#aci&.
– Ma pani na my%li kontenery?
– Dok#adnie tak. Kontenery na obrze(ach miasta, w miejscach z dala od 
zamieszkania innych.
– Czyli dok#adnie gdzie?
– Mam w planach kilka lokalizacji, ale to nie jest jeszcze ten etap, by o tym 
mówi&. Te szczegó#y s$ wa(ne w momencie, gdy wygra si' wybory.
– Mówi te( pani o nadzorze dla eksmitowanych na obrze(a. O jaki nadzór 
chodzi?
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27 K. Czarnota, Kontenery socjalne jako przejaw segregacji  spo#ecznej, (praca magisterska pod kierunkiem 
prof. dra hab. Krzysztofa Podemskiego), Pozna): UAM 2014.
28 P. Ciszewski, dz. cyt.



– Powo#anych do tego celu s#u(b — opieki spo#ecznej, policji. Czasami takie 
osoby wymagaj$ dzia#a) policji a czasami opieki lekarskiej, bo s$ chorzy, maj$ 
zaburzenia psychiczne, s$ alkoholikami. Ale to nie jest jeszcze ten etap, by o tym 
mówi&. Na razie musimy sobie odpowiedzie& na pytanie, czy chcemy usun$& z centrum 
najbardziej agresywn$ i niszczycielsk$ patologi', czy nie? Dopiero pó"niej 
opracowa& zasady i wskazywa& miejsca do zasiedlenia29.

Wizja lokalna na *redzkiej, gdzie stoi jeszcze kilka opró(nionych kontenerów   
z poprzedniej kadencji, ukazuje kamery zawieszone tak, aby mieszka)cy 
kontrolowani byli w ka(dym miejscu poza wn'trzem w#asnego pomieszczenia. 
Skojarzenia z panoptykonem nasuwaj$ si' same — jeste%my w imitacji zak#adu 
karnego, którego regu#y najlepiej opisuj$ kategorie biow#adzy czy goffmanowskiej 
instytucji totalnej. Do pe#nej dyscypliny potrzebna jest jeszcze jaka% drobna, lecz 
sta#a uci$(liwo%&:

Trzeba znale"& lokalizacj', która nie b'dzie wzbudza#a protestów. Strzelam teraz 
bardzo umownie — np. okolice rafinerii albo wysypiska na Szadó#kach — tam 
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29 Radna Jacyna-Witt proponuje budow% kontenerów dla „patologii ze *ródmie!cia”. Pytamy o szczegó#y, 
w: „Gazeta Wyborcza”, 22.08.2017, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,22261566,malgorzata-
jacyna-witt-wyjasnia-kogo-eksmitowalaby-ze-srodmiescia.html [dost'p: 22.10.2017].

Ilustracja 10. Dokumentacja do pracy dyplomowej Kontenery. Instrukcja 
obs!ugi dla artystów — kontenery na ul. !redzkiej w Poznaniu, 

autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



gdzie %mierdzi, bo tam mieszka)cy (y& nie chc$, wi'c kontenery mo(na 
spokojnie postawi&30.

Po tych starannie zaplanowanych zabiegach nast'puje zwykle nieuchronna 
gettoizacja i oczekiwany fina# projektu:

Cztery lata temu z wielk$ pomp$ zosta#o oddane osiedle domków socjalnych. 
Zaj'li je ludzie eksmitowani ze swoich dotychczasowych lokali. Domki nie by#y 
du(e, ale bardzo schludne. 10-metrowy pokój z aneksem kuchennym, #azienka     
z natryskiem i ubikacj$. Przed kontenerami zasiana zosta#a trawa, w miejscu 
wspólnym wybudowano plac zabaw dla dzieci. Po uroczystym oddaniu lokali 
zapad#a cisza.
Kilka tygodni temu anonimowy informator poprosi# o sprawdzenie warunków, w jakich 
(yj$ mieszka)cy osiedla socjalnego. Pracownicy o%rodka pomocy spo#ecznej 
prze(yli szok, kiedy zobaczyli, jak wygl$daj$ kontenery. Na miejscu pojawi# si' te( 
prezydent miasta Wadim Tyszkiewicz. To, co zobaczy# przesz#o jego naj%mielsze 
wyobra(enia! — „Cztery lata temu wybudowali%my pi'kne, nowe osiedle. 
Kosztowa#o nas to 2,5 mln z# i cz'%& osób, która te mieszkania otrzyma#a, 
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30 Wypowied"  wiceprezydenta Gda)ska Macieja Lisickiego. Zob.: E. Oleksy, Wiceprezydent Gda&ska: 
d#u'nicy trafi( na !mietnisko!, w: „Dziennik Ba#tycki”, 09.12.2010, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/
343231,wiceprezydent-gdanska-dluznicy-trafia-na-smietnisko,2,id,t,sa.html [dost'p: 22.10.2017].

Ilustracja 11. Fragment wystawy dyplomowej pt. Dyscyplinarium, 
zdj$cie przedstawia widok z kontenera stoj#cego 

na Placu Or)a Bia)ego w Szczecinie, 
autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



zrujnowa#a je. Zosta#y wyrwane i sprzedane gdzie%  elementy tych mieszka), tak 
podejrzewam”31.

Przyjrzyjmy si' uwa(nie powy(szemu cytatowi. Pracownicy gminnego o%rodka 
pomocy spo#ecznej wiedzieli o istnieniu osiedla, które skupia#o osoby z problemami. 
Mimo to (aden z nich nie pojawi# si' na nim przez cztery lata. S#u(by socjalne to 
zwykle wielki nieobecny osiedli kontenerowych, ewentualne dzia#ania maj$ 
charakter projektowy i najcz'%ciej nie maj$ kontynuacji po wyczerpaniu %rodków. 
Pozbawione wsparcia osiedle podlega wszystkim przewidywanym mechanizmom 
gettoizacji. Nagonk' na mieszka)ców mo(na wzbudzi& ponownie, a sytuacja nadal 
pozostaje nierozwi$zana. Je%li dla w#adz pozostaje z tego jakakolwiek korzy%&, 
polega ona g#ównie na wizerunkowym efekcie „twardej r'ki” i g#osach osób 
lubi$cych taki styl rz$dów przy urnach wyborczych.

G!upota, ekonomisto!

W rozwa(aniach o ekonomicznej stronie kontenerów zwykle podnosi si' 
aspekt bardzo wysokich kosztów przerzuconych na lokatorów. Mo(na jednak 
przyjrze& si' temu zjawisku z nieco szerszej perspektywy, poniewa( interesuj$cy 
jest równie( bilans takich przedsi'wzi'& dla samych gmin. 

Z relacji medialnych wynika, (e koszt jednego kontenera mieszkalnego            
z wyposa(eniem waha si' od 50 do niemal 100 tysi'cy z#otych. Do tego dochodz$ 
wydatki na doprowadzenie koniecznej infrastruktury, uporz$dkowanie otoczenia, 
zapewnienie dojazdu s#u(bom czy monitoring. W efekcie okazuje si' to 
rozwi$zaniem do%& drogim, a gminy mog$ wygospodarowa& z bud(etu %rodki na 
kilkana%cie czy kilkadziesi$t kontenerów. Niektóre miasta, jak Krosno, bior$ na 
kontenery kredyty. Inne wypo(yczaj$ je w leasingu, co dodatkowo zwi'ksza 
niepewno%& bytow$ ich mieszka)ców. Nie zaspokaja to oczywi%cie potrzeb, ale w 
charakterze spo#ecznego straszaka wystarcza. 

Jednocze%nie warto przyjrze& si' kosztom innych rozwi$za) w zakresie 
taniego budownictwa socjalnego. Zazwyczaj s$ to odzyskane z tzw. ruchu 
mieszkania, które po prostym remoncie przeznacza si' na lokale socjalne. Mo(na 
na ten cel pozyska& 45% dofinansowanie z Funduszu Dop#at BGK, ale trzeba si' 
liczy& z wymaganiem rz$dowego programu, (e lokal ma mie& #azienk' i spe#nia& 
inne standardy cywilizacyjne. *rodki te s$ do%& s#abo wykorzystywane g#ównie z tego 
powodu — lokal socjalny uwa(any jest przez wielu w#odarzy za obowi$zkowo 
substandardowy i perspektywa, w której jest on po prostu dobrym i zdrowym 
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31 Zrobili chlew z mieszka& socjalnych! Prezydent oburzony!, w: „Fakt”, 04.04.2015, http://www.fakt.pl/
wydarzenia/polska/mieszkancy-osiedla-mieszkan-socjalnych-w-ciagu-4-lat-doprowadzili-to-miejsce-do-
ruiny/wk370eh [dost'p: 22.10.2017].



miejscem do (ycia dla ubogich rodzin, nie pasuje do narracji „socjalu” jako miejsca 
odbywania kary za bied'. Z pieni'dzy BGK nie mo(na oczywi%cie kupowa& 
kontenerów.

Po 2009 roku, kiedy w po(arze bloku socjalnego w Kamieniu Pomorskim 
zgin'#y 23 osoby, z czego prawie po#owa ofiar by#a dzie&mi, normy dotycz$ce 
budownictwa socjalnego zacz'#y by& %ci%lej przestrzegane. Na terenie ca#ego kraju 
do%& popularnym rozwi$zaniem sta#y si' niewielkie parterowe bloczki na 6-8 
oddzielnych lokali, w których koszt wybudowania tradycyjn$ metod$ jednego 
mieszkania o powierzchni 20 metrów kwadratowych waha# si' od 40 do 60 tysi$ca 
z#otych. Brak cz'%ci wspólnych minimalizuje koszty utrzymania, a je%li inwestycja 
jest zlokalizowana    w normalnej tkance miasta, zwykle zarówno sami mieszka)cy, 
jak i s$siedzi, s$ z niej zadowoleni. 

Cz'sto pomijanym faktem w dyskusji o kontenerach jest fakt, (e samymi 
narz'dziami z obszaru mieszkalnictwa nie da si' zast$pi& pracy socjalnej czy 
terapeutycznej. Dlatego dla osób, które wymagaj$ silnego wsparcia, doskonale 
sprawdzaj$ si' ró(ne metody #$cz$ce chocia(by mieszkanie treningowe z formami 
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Ilustracja 12. Fragment wystawy dyplomowej pt. Dyscyplinarium, 
zdj$cie przedstawia moment ustawiania kontenera 

na Placu Or)a Bia)ego w Szczecinie, 
autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



zatrudnienia socjalnego. Karanie ich zes#aniem do baraku na kra)cach gminy 
raczej nie rozwi$(e ich problemów.

Umieszczenie osoby czy rodziny w kontenerze nie przynosi te( (adnego 
natychmiastowego zysku dla gminy. Owszem, przestaje narasta& zad#u(enie         
w dotychczasowym lokalu i je%li gmina p#aci#a za lokatorów odszkodowanie 
prywatnemu w#a%cicielowi — teraz p#aci& ju( nie musi. Natomiast z powodu 
kosztów u(ytkowania kontenerów szybko powstaj$ nowe zad#u(enia, a powsta#e   
w poprzednim lokalu d#ugi ci$gle nie maj$ wi'kszych szans na odzyskanie. 
Odzyskany po eksmisji lokal trzeba te( wyremontowa&, co stanowi koszt od 15 do 
nawet 60 tysi'cy z#otych.

Nie bez przyczyny nie ma te( dost'pnych wylicze) na temat faktycznych 
kosztów spo#ecznych zwi$zanych z osadzaniem rodzin w kontenerach. 
Prawdopodobnie ró(ne formy wsparcia materialnego, jak zasi#ki celowe, okresowe, 
do(ywianie, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, koszty pomocy medycznej, 
pomocy niematerialnej dla dzieci czy leczenia uzale(nie), jak równie( windykacji 
starych d#ugów, przekraczaj$ kilkukrotnie zyski w rubryce mieszkaniowej. Ale — jak 
ju( wspomniano wcze%niej — gminy nie maj$ (adnego obowi$zku sporz$dzania 
tego typu ca#o%ciowych bilansów.

Walka klas

Na wady prawne czy strukturalne nak#ada si' dodatkowo perspektywa 
klasowa. Administracja samorz$dowa po wliczeniu jednostek czy szkó# to cz'sto 
najwi'kszy pracodawca w danej miejscowo%ci, czy nawet w najwi'kszych 
miastach. Szeregowi urz'dnicy, wed#ug bada) tworz$cy w Polsce ni(sze pi'tro 
klasy %redniej, nie s$ w wielu przypadkach %wiadomi, (e ich postrzeganie %wiata 
nie jest w pe#ni obiektywne, a podlega specyficznym skrzywieniom wynikaj$cym    
z zajmowanej pozycji spo#ecznej. Jak twierdz$ Maciej Gdula czy Przemys#aw 
Sadura, którzy badaj$ klasy spo#eczne w Polsce — klasa %rednia jest poddana 
cz'sto presji wysokich aspiracji i wci%ni'ta w gorset spo#ecznych wymaga)32. 

W przypadku szeregowych urz'dników nie id$ za tym w parze realne oznaki 
statusu, poniewa( pensje referentów czy inspektorów w samorz$dach s$ 
zazwyczaj bardzo niskie. Grupa ta jest zatem z jednej strony obarczona ci'(arem 
wysokich oczekiwa), z drugiej za% stosunkowo silnie nara(ona na szybkie 
obsuni'cie si' w dó# po szczeblach drabiny spo#ecznej w razie jakiegokolwiek 
kryzysu. Rodzi to ci$g#y stres statusowy zwi$zany z konieczno%ci$ wyra"nego 
odró(niania si' od klasy ludowej, która zreszt$ cz'sto ma lepsze od urz'dników 
warunki materialne. 
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32 Por.: M. Gdula, P. Sadura, Style 'ycia i porz(dek klasowy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe Scholar 2012.



By& mo(e w tym tkwi przyczyna popularno%ci swoistego rewan(yzmu 
klasowego, w którym stosunek do beneficjentów pomocy spo#ecznej, lokatorów 
mieszka) socjalnych czy d#u(ników czynszowych opiera si' o zwyk#e stereotypy i wzmaga 
zachowania pro-segregacyjne. Wed#ug relacji Joanny Erbel w%ród warszawskich 
urz'dników dopiero bankructwo mieszkaniowe kilku kolegów z wydzia#u wskutek 
wzrostu kursu franka spowodowa#o nag#e zwi'kszenie empatii dla zad#u(onych 
klientów33. I chocia( nie mo(na popada& w uogólnienia, bo w administracji pracuje 
wiele empatycznych i pozbawionych przes$dów osób, ziarno pomys#ów na 
radykalne rozwi$zania kwestii d#u(ników czynszowych pada w niektórych gminach 
na niezwykle podatny grunt. 

„Socjalne tornado”

T' perspektyw' klasow$ dobrze obrazuje zdanie wypowiedziane przez 
prezydenta Nowej Soli, Vladima Tyszkiewicza z .Nowoczesnej, którego wypowiedzi 
w%ród urz'dników i w#adz gmin robi$ zawrotn$ furor'. „Mówi#o si' o tworzeniu w Polsce 
klasy %redniej, która jest motorem nap'dowym rozwoju, a dzi% tworzy si' klas' 
socjaln$”34. Tyszkiewicz jest swoistym Maxem Kolonko polskiego samorz$du, 
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33 Na podstawie osobistych, nierejestrowanych rozmów z J. Erbel.
34 Zrobili chlew z mieszka& socjalnych! Prezydent oburzony!, dz. cyt.

Ilustracja 13. Fragment wystawy dyplomowej pt. Dyscyplinarium, 
wykorzystano kadry z filmu Kontenery grupy Kontrplan, 

autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



poniewa( w powszechnym odczuciu „mówi jak jest”. Oznacza to wyra(anie 
prostych bon-motów opartych na filozofii darwinizmu spo#ecznego bez kr'powania 
si' polityczn$ poprawno%ci$. Dewastacj' osiedla kontenerowego w rz$dzonej 
przez siebie Nowej Soli, gdzie pozbawieni wsparcia socjalnego mieszka)cy 
zniszczyli w 2015 roku socjalne baraki, podsumowa# on zdaniem: „Darowane przez 
miasto mieszkania zmienili w chlew”, za% najs#abszych cz#onków swojej wspólnoty 
samorz$dowej, których jako prezydent ma ustawowo wspiera& i chroni&, nazywa 
krótko: „Socjalne tornado”. 

Warto zatrzyma& si' chwil' nad analiz$ dyskursu, jakim decydenci pos#uguj$ 
si' w uzasadnianiu pomys#ów na budow' kontenerów socjalnych. Jest on 
niezmiennie ambiwalentny: z jednej strony pos#uguje si' figur$ przysz#ego z#ego 
mieszka)ca karnie zes#anego do baraku, z drugiej n'ci estetycznymi obrazami 
kontenerowych domów, przedszkoli czy obiektów kultury, by zapewni& o ich 
„normalnym” przeznaczeniu. Czasem te dwa poziomy wyst'puj$ równolegle mimo 
wewn'trznej sprzeczno%ci, jak w wypowiedziach prezydenta Krosna:

— Mo(e te( by& eksmisja na bruk, zwykle jednak s$d zapisuje klauzul', (e gmina 
ma zapewni& mieszkanie. Nie wszyscy s$ bowiem alkoholikami i wykoleje)cami. 
S$ tacy, którzy popadli w bied' albo maj$ przyzwyczajenie niep#acenia za nic 
prócz mediów, bo wiadomo, (e odetn$ — wyja%nia dalej prezydent. — S$ te( tak 
zwani normalni ludzie, którzy ubiegaj$ si' o lokal socjalny, bo nie maj$ 
wystarczaj$cych dochodów. Maj$ trójk' dzieci, a pracuje jeden rodzic. Jak 
podzieli si' wynagrodzenie, to wychodzi kwota ni(sza ni( minimum socjalne w Polsce. 
To pe#ny przekrój spo#ecze)stwa. Problemy ludzkie gmina musi rozwi$zywa&, od 
tego jest35.

Z drugiej za% strony:
— Albo kto% spe#nia kryteria regulaminów, albo jest po prostu paso(ytem — mówi 
bez ogródek prezydent36.

Paso(yt spo#eczny, patologia, problemowy czy uci$(liwy alkoholik. Na tak 
zarysowanej figurze koz#a ofiarnego konstruuje si' dehumanizuj$c$ narracj' o nadu(yciach 
wobec innych lokatorów i twardej polityce wobec d#u(ników.

S$ tacy mieszka)cy lokali komunalnych, którzy nadaj$ si' tylko do kontenerów37.
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35  Turaszówka przeciw blokom socjalnym, w: „Krosno24.pl”, 14.11.2013, http://www.krosno24.pl/
informacje.php3?id=7096 [dost'p: 22.10.2017].
36 Krosno: kontenery zamiast mieszka& socjalnych, w: „Onet.pl”, 23.11.2015, https://rzeszow.onet.pl/
krosno-kontenery-zamiast-mieszkan-socjalnych/hbqldp [dost'p: 22.10.2017].
37 Wypowied" wiceprezydenta Gda)ska Macieja Lisickiego. Zob.: Lista przebojów TOK FM, w: „TOK 
FM” 2010, (audio), za: B. D$browski, 24. Lista przebojów TOK FM! Zima, zima, zima..., w: „Gazeta 
Wyborcza”, 03.12.2010, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8761466,24__Lista_ 
Przebojow_TOK_FM__Zima__zima__zima___.html [dost'p: 22.10.2017].



+yj$ kosztem innych mieszka)ców. Ci$gn$ nielegalnie pr$d. +eruj$ tak naprawd' 
na wszystkich tych, którzy p#ac$38.

Dla takich, którzy nic nie rozumiej$, nie chc$ p#aci&, chc$ tylko dewastowa&39.

W budynku przy ul. Mickiewicza 32 tylko kilku lokatorów terminowo reguluje 
rachunki, pozostali zad#u(yli budynek na ok. 700 tys. z#. Niektórzy z nich to 
patologia: za#atwiaj$ swoje potrzeby fizjologiczne w klatce schodowej, ich 
mieszkania to wyl'garnia robactwa, nie ma tygodnia bez interwencji policji40.

W tym samym budynku, w jednym z mieszka), przebywa inny rodzaj patologii — 
nazwijmy j$ „patologia zdeprawowana”. U(ycie okre%lenia „przebywa”, jest 
nadu(yciem, gdy( w zasadzie nale(a#oby napisa& — okupuje je. T$ „patologi$ 
zdeprawowan$” jest kobieta, w mieszkaniu której odbywaj$ si' ca#odzienne i ca#onocne 
orgie pijackie z udzia#em podobnych do niej osobników, p#ci obojga41.
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38 Wypowied" Jaros#awa Pucka, dz. cyt. 
39 Wypowied" prezydenta Krosna, Zob.: Eksmitowani maj( trafia" do kontenerowych mieszka&, (materia# 
filmowy), w: „TVP3 Rzeszów”, 26.11.2015, (materia# filmowy), https://www.youtube.com/watch?
v=Q_qhHxqbOss [dost'p: 22.10.2017].
40 M. Gajtnart, dz. cyt. 
41 M. Jacyna-Witt, Patologia. Co to jest zdaniem niezale'nej radnej? Interpretacja Ma#gorzaty Jacyny-
Witt, w: „Gazeta Wyborcza” 22.09.2017, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,150424, 
22408365,patologia-co-to-jest-interpretacja-malgorzaty-jacyny-witt.html [dost'p: 22.10.2017].

Ilustracja 14. Fragment wystawy dyplomowej pt. Dyscyplinarium, zdj$cie 
przedstawia kontener ustawiony na Placu Or)a Bia)ego w Szczecinie, 

autorka: Hanna Gill-Pi#tek, 2017.



Trzeba wysiedli& z Centrum i *ródmie%cia patologi' — na obszary na obrze(ach 
miasta, gdzie by#by dodatkowy nadzór42.

Podobne wypowiedzi zwykle dzia#aj$ spustowo i wywo#uj$ lawin' komentarzy 
w Internecie, w których te subtelne sugestie rozwijane s$ w j'zyk wykluczenia i nienawi%ci. 
Internauci nazywaj$ podobne dyskusje „festiwalami mi#o%ci bli"niego”, w których 
cz'sto spotyka si' wypowiedzi o konieczno%ci przykrycia kloszem ca#ego 
*ródmie%cia !odzi i wpuszczeniu tam gazu43.

Lokator jako nowy obcy

Warto podda& refleksji, w jaki sposób w j'zyku tych i podobnych wypowiedzi 
zrekonstruowany zostaje przedmiot dyskusji o kontenerach, czyli ich przyszli 
mieszka)cy. Z jednej strony ich podmiotowo%& jest zredukowana do minimum, nie 
s$ uczestnikami dyskusji, która dotyczy przysz#ych warunków ich (ycia, s$ 
pokazywani jedynie przez obrazy swoich dzia#a) — zniszczone pomieszczenia czy 
s#upki zad#u(e). Opinia spo#eczna nie ma okazji zapozna& si' z tymi osobami ani 
powodami ich sytuacji. Ich obecno%& zapo%rednicza si' przez stereotyp, w którym 
bieda jest wy#$czn$ osobist$ win$, a uzale(nienie nie chorob$, lecz nieustaj$c$ 
przyjemn$ imprez$ po#$czon$ z wydawaniem %rodków oszcz'dzonych na czynszu 
na drinki z palemk$. Tak skonstruowany obraz ma wzbudzi& oburzenie wyborców z klasy 
%redniej, bowiem to do ich habitusu nale(y terminowe p#acenie rachunków czy 
racjonalne spo(ywanie alkoholu dla przyjemno%ci. By& mo(e warte zbadania jest, 
czy rzeczywistym celem takiej przemocowej narracji nie jest przypadkiem nie tyle 
poprawa miejskiej polityki mieszkaniowej, ile utrwalenie dominacji grup rz$dz$cych 
w polu w#adzy.

Istotn$ cech$ figury dewastuj$cego d#u(nika jest przypisanie mu cech 
umy%lno%ci i sprawczo%ci: jest on przedstawiany najcz'%ciej jako samotny 
m'(czyzna, leniwy, ale jednocze%nie agresywny, uparcie dewastuj$cy wspólnotowe 
mienie i celowo uchylaj$cy si' od spo#ecznych zobowi$za). Nadaje mu to gro"ne 
cechy, które usprawiedliwia& maj$ podj'cie wobec niego wyj$tkowych %rodków. 
Tymczasem zarówno badania, jak i relacje medialne czy filmowe44  pokazuj$ 
wyra"nie, (e (adne podobne osoby nie daj$ si' skutecznie wyeksmitowa& do 
kontenerów, nie s$ one bowiem wi'zieniem mimo wielu cech podobie)stwa. 
Domniemani sprawcy przemocy nie dysponuj$ nawet prawem do lokalu 
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42 Jacyna-Witt krytykuje: Piotr Krzystek zdegradowa# *ródmie!cie. I pokazuje co zrobi gdy ona wygra 
wybory, w: „Gazeta Wyborcza”, 21.08.2017, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939, 
22259121,jacyna-witt-krytykuje-piotr-krzystek-zdegradowal-srodmiescie.html [dost'p: 22.10.2017].
43 Wypowied" na fanpejd(u „!ód" hipsterem miast”, 2012 [obecnie niedost'pna].
44 Kontenery, (film dokumentalny), dz. cyt.



socjalnego, gdy( ustawa wyklucza ich z takiej mo(liwo%ci. Osiedla kontenerowe 
zaludniaj$ za to g#ównie samodzielnie wychowuj$ce matki, samotne seniorki czy 
emeryci, osoby z niepe#nosprawno%ci$ fizyczn$ lub intelektualn$. S$ to raczej 
ofiary, nie sprawcy.

Charakterystyczny jest równie( jeszcze jeden argument, który pojawia# si' 
zarówno w debacie warszawskiej, jak i pozna)skiej. Przede wszystkim urz'dnicy 
oraz lokalni politycy zapewniali, (e do kontenerów nie trafi$ rodziny z dzie&mi ani 
kobiety w ci$(y. Praktyka dzia#ania osiedli kontenerowych w innych miastach 
pokazuje co% zupe#nie innego. Trafiaj$ do nich w#a%nie ca#e rodziny. Dzieci 
pojawiaj$ si' równie( dlatego, (e nikt nie wpad# jeszcze na pomys#, aby zakaza& 
ludziom biednym ich posiadania45.

Badaczka osiedli kontenerowych, Katarzyna Czarnota, podsumowuje t' 
manipulacj' krótko: 

Dyskurs neoliberalny upowszechniany w Polsce od pocz$tku lat 90. wprowadza# 
kategoryzacj' ludzi na u(ytecznych i nieu(ytecznych ekonomicznie. Podzia# ten 
jest wyrazem rasizmu spo#ecznego. Maksimum na co w tej optyce zas#uguj$ 
biedni, chorzy, samotni —  to blaszak na obrze(ach miasta46. 

Czarnota zauwa(a, (e jedynym, co #$czy mieszka)ców kontenerów, nie jest 
sk#onno%& do agresji czy aspo#eczne zachowanie, ale w#a%nie niski status 
ekonomiczny. Jest to ciekawy trop, poniewa( podobne mechanizmy wykluczenia, 
#$cznie ze skonstruowaniem fa#szywego obrazu, stosuje si' w stosunku do 
u(ytkowników narkotyków. Jak zauwa(a Richard Lawrence Miller w filmie 
dokumentalnym Dom, w którym mieszkam po%wi'conym mechanizmom wojny      
z narkotykami, schemat wykluczania niepo($danych grup spo#ecznych jest 
uniwersalny. Miller odwo#uje si' do prac Raula Hilberga, wybitnego historyka 
Holocaustu, który opisuje kolejne stopnie tego procesu: identyfikacj', ostracyzm, 
konfiskat' praw, koncentracj', a wreszcie po%redni$ lub bezpo%redni$ zag#ad', 
której odpowiednikiem w przypadku mieszka)ców kontenerów s$ fatalne warunki 
powoduj$ce choroby mi'dzy innymi uk#adu oddechowego i s#aby dost'p do opieki 
zdrowotnej47. 

Ten uniwersalny poziom mechanizmu wykluczenia zauwa(a równie( Miko#aj 
Iwa)ski, odpowiadaj$c na segregacyjne pomys#y szczeci)skiej radnej, Ma#gorzaty 
Jacyny-Witt:
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45 P. Ciszewski, dz. cyt.
46 K. Czarnota, Polacy, marsz do kontenera! Kontenery a nowy standard polskich mieszka& socjalnych, 
w: „Bez Dogmatu” nr 96/2013, za: „rozbrat.org”, 27.05.2013, http://www.rozbrat.org/publicystyka/
kontrola-spoeczna/3953-polacy-marsz-do-kontenera-kontenery-a-nowy-standard-polskich-
mieszkan-socjalnych [dost'p: 22.10.2017].
47 Dom, w którym mieszkam, re(yser Eugene Jarecki, (film), 2012.



Co mnie bardzo uderzy#o w wypowiedziach pani Jacyny-Witt, to (e w momencie 
kiedy uruchamiamy j'zyk mówienia o czyszczeniu centrum miasta z patologii, to 
tak naprawd' l$dujemy na poziomie cynicznych demagogów, wzywaj$cych do 
czyszczenia pa)stw europejskich z uchod"ców, do wyrzucania muzu#manów, 
obcokrajowców. To jest ta sama retoryka szczucia jednych ludzi na drugich. 
Bardzo chcia#bym, (eby to wybrzmia#o, bo to jest "ród#o problemu, w którym si' 
od jakiego% czasu w Polsce znajdujemy48.

***

Radna Ma#gorzata Jacyna-Witt ma jasny program na centrum Szczecina. Chce 
budowy osiedla kontenerowego jako swego rodzaju kolonii karnej dla mieszka)ców 
%ródmie%cia, których nazywa patologi$. Zamiast nich w kwarta#ach chcia#aby 
widzie& artystów. Jako studentka Akademii Sztuki, maj$c na koncie pewien 
dorobek w tej dziedzinie, postanowi#am wyj%& naprzeciw obu tym (yczeniom. 
Jestem sta#$ mieszkank$ zdegradowanej cz'%ci %ródmie%cia w zupe#nie innym 
mie%cie, w !odzi, w którym moich s$siadów i mnie okre%la si' tym samym 
wyrazem: patologia. Zgodnie z (yczeniem Pani Radnej w dniach 25-28 wrze%nia 
2017 roku jako artystka na kilka dni zamieszka#am w samym centrum Szczecina, a jako 
patologia zamieszka#am w kontenerze. Wszystkich, którzy chcieli do%wiadczy&, jak 
wygl$da przebywanie lub nocleg w nieogrzewanym baraku, prosi#am o wcze%niejszy 
kontakt telefoniczny. Podczas mojego pobytu udziela#am równie( bezp#atnych 
porad z zakresu mieszkalnictwa i rewitalizacji, w czym zawodowo si' specjalizuj'.

Oprócz perspektywy samorz$dowej, klasowej czy naukowej, istnieje równie( 
perspektywa osób, które z ró(nych powodów mog$ pr'dko, dzi% lub jutro, sta& si' 
lokatorami kontenerów. Ich sytuacja nie jest do pozazdroszczenia — oprócz silnej 
stygmatyzacji i zagro(enia dla podstawowych potrzeb (yciowych, s$ one równie( 
obiektem ci$g#ych ataków i mowy nienawi%ci. O tym, jak odbierane s$ kontenery, 
mo(e %wiadczy& wypowied" anonimowego komentatora na portalu wykop.pl 
(pisownia oryginalna):

Mam ma#e dziecko z choroba nowotworow$, (ona musi zrezygnowac z pracy a ja 
nie mam kasy na prze(ycie przez ok 3 lata leczenia z jednej pensji. W dodatku 
dziecko wymaga sterylnego mieszkania bo nie ma (adnej odpornosci. W twoim 
mniemaniu jestem patologi$ do zamkniecia w kontenerze czy powinienem odrazu 
lecie& do castoramy po trzy sznury dla ca#ej rodziny?
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48  Wypowied" dra Miko#aja Iwa)skiego. Zob.: E. Podgajna, Je!li kto! pos#uguje si% kategori( 
patologii, to nie ma poj%cia o strukturze spo#ecznej, w: „Gazeta Wyborcza”, 08.09.2017, http://
szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,150424,22338948,o-patologii-i-gentryfikacji-czyli-co-zrobic-zeby-
w-srodmiesciu.html [dost'p: 22.10.2017].
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Paulina Tota
Instytut Projektowania Urbanistycznego
Politechnika Krakowska
Fundacja Polska Bez Barier

Najnowsze koncepcje rozwoju budownictwa mieszkaniowego 
dedykowanego osobom starszym 

i mo*liwo'ci ich aplikacji na gruncie polskim

Wst'p

Starzenie si' spo#ecze)stwa i niespotykana wcze%niej skala urbanizacji to dwa 
g#ówne globalne trendy, które zdaj$ si' najmocniej kszta#towa& wspó#czesn$ nam 
rzeczywisto%&. Demografia jest bezlitosna: tempo wzrostu odsetka osób starszych 
w spo#ecze)stwie — szczególnie w krajach rozwini'tych — jest bezprecedensowe. 
Obecnie na %wiecie (yje ju( nawet oko#o pi'ciuset milionów ludzi po sze%&dziesi$tym 
roku (ycia, a wed#ug danych szacunkowych do roku 2050 proporcja seniorów do 
reszty populacji mo(e wzrosn$& do nawet 22%1, co sprawi, (e po raz pierwszy w historii 
liczba osób starszych przekroczy liczb' dzieci poni(ej pi'tnastego roku (ycia2.
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1 Dane ze strony World Health Organization. Zob.: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/
en/ [dost'p: 04.05.2017].
2 Tam(e.

Ilustracja 1. Udzia) poszczególnych grup wiekowych w 'wiatowej populacji
+ród)o: opracowanie w)asne na podstawie 

http://web.investinganswers.com/fs/FS06/promo/1-fsobamacare-gaw.asp?
TC=FS0234.



Jednocze%nie, w ostatnich latach, miasto sta#o si' podstawowym %rodowiskiem 
(ycia wspó#czesnego cz#owieka. Procesy urbanizacyjne, które mia#y miejsce na 
przestrzeni ostatnich pi'&dziesi'ciu lat sprawi#y, (e ju( ponad po#owa ludno%ci 
Ziemi zamieszkuje o%rodki miejskie — szacuje si', (e do roku 2050 liczba ta 
przekroczy 75%3. Wed#ug bada) w Europie wska"nik urbanizacji aktualnie wynosi 
niemal 75%, przy czym zak#ada si', (e w roku 2050 b'dzie to ju( 80%4. Co równie 
wa(ne — w miastach mieszka najwi'ksza ilo%& seniorów i osób starszych. W o%rodkach 
zurbanizowanych stanowi$ oni nawet do 80% populacji.

Zarówno starzenie si' populacji, jak i gwa#towna urbanizacja s$ bezpo%rednim 
rezultatem szybkiego rozwoju i ogólnego dobrobytu, który mo(emy obserwowa& w ci$gu 
ostatnich dziesi'cioleci. S$ one jednak równocze%nie najwi'kszym wyzwaniem, 
jakie stoi przed %wiatow$ populacj$. Zgodnie z logik$ tak zwanej demografii 
apokaliptycznej zwi'kszanie si' udzia#u osób starszych w %wiatowej populacji 
postrzegane jest jako zjawisko skrajnie niekorzystne, wi$(e si' ono bowiem przede 
wszystkim ze wzrostem warto%ci wyp#acanych %wiadcze) oraz nak#adów na opiek' 
medyczn$ i us#ugi opieku)czo-piel'gnacyjne. Co oczywiste wi'c, w sytuacji kryzysu 
demograficznego, w której prawdopodobnie znajdziemy si' w ci$gu najbli(szych 
kilkudziesi'ciu lat, koszty tych %wiadcze) b'd$ ogromne.

Z drugiej strony warto jednak podkre%li&, (e sytuacja ta generuje, poza 
oczywistymi kosztami, równie( nowe mo(liwo%ci ekonomiczne. Ju( teraz w wi'kszo%ci 
krajów rozwini'tych funkcjonuj$ struktury tak zwanej „gospodarki senioralnej”: 
systemu ekonomicznego ukierunkowanego na wykorzystanie potencja#u osób 
starszych i uwzgl'dniaj$cego ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe i zdrowotne5. 
Jednym z wiod$cych na %wiecie obszarów us#ug skierowanych do grupy odbiorców 
po sze%&dziesi$tym roku (ycia jest z pewno%ci$ sektor mieszkalnictwa, w tym 
wszystkie jego podsektory, jak mi'dzy innymi budownictwo prywatne, wspólnotowe 
oraz oparte o system %wiadcze) spo#ecznych.

Rozwój idei budownictwa senioralnego

Koncepcja %wiadcze) emerytalnych jest wynalazkiem stosunkowo nowym. 
Wprawdzie opieka socjalna ze strony pa)stwa realizowana z publicznych %rodków 
znana by#a ju( w staro(ytnym Rzymie, jednak powszechny dost'p do niej mo(liwy 
by# dopiero od XIX wieku za spraw$ Otto von Bismarcka. Jako kanclerz Rzeszy, 
chc$c pozyska& g#osy robotników, a przy tym, co istotne, znacz$co zwi'kszy& 
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3 Dane ze strony Unicef. Zob.: http://www.unicef.org/sowc2012/urbanmap/ [dost'p: 04.05.2017].
4 Zob.: BBVA Research — Urbanization report European Urbanization Trends, s. 3, https://www.bbvarese 
arch.com/wp-content/uploads/2016/12/European-urbanization-trends_.pdf [dost'p: 04.05.2017].
5 M. Rudnicka, A. Surdej, Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce. Raport 
Centrum im. Adama Smitha, Warszawa: Centrum im. Adama Smitha 2013, s. 3.



wp#ywy do bud(etu, wprowadzi# w roku 1880 gwarantowan$ przez pa)stwo 
emerytur', któr$ pobiera& mogli wszyscy ubezpieczeni pracownicy po uko)czeniu 
siedemdziesi$tego roku (ycia. ,ród#em finansowania wyp#acanych %wiadcze) by#y, 
co oczywiste, sk#adki potr$cane z ich pensji. Reforma Bismarcka mia#a ogromne 
znaczenie dla niemieckiej gospodarki: z jednej strony przemys# kusz$cy wizj$ 
przysz#ych %wiadcze), zyskiwa# setki nowych pracowników, z drugiej — sam koszt 
wyp#acania obiecanych emerytur by# znikomy, %rednia wieku wynosi#a wtedy 
bowiem oko#o 45 lat.

Pomimo niewielkich dla przeci'tnego ówczesnego robotnika mo(liwo%ci 
skorzystania z dobrodziejstw wieku senioralnego, od czasów wprowadzenia w XIX 
wieku emerytur staro%& zacz'#a by& postrzegana jako czas zas#u(onego 
odpoczynku, id$cego równie( w parze z finansow$ niezale(no%ci$. W ci$gu 
kolejnych lat obraz sielskiego (ycia na emeryturze ugruntowa# si' mocno w %wiadomo%ci 
mieszka)ców krajów Europy Zachodniej, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, 
co w konsekwencji zaowocowa#o swoistym fenomenem budowania senioralnych 
domów i osiedli, a nawet „miast spokojnej staro%ci”, gdzie „[…] przez okr$g#y rok %wieci 
s#o)ce a zrelaksowani emeryci sp'dzaj$ czas na grze w golfa, p#ywaniu w basenie, 
redagowaniu w#asnej gazety […] oraz spotkaniach towarzyskich”6.

Kluczowe wyzwania

Dla osób starszych mieszkanie lub dom i ich najbli(sza okolica odgrywaj$ 
szczególn$ rol', stanowi$ bowiem cz'sto miejsce zaspokajania wi'kszo%ci — o ile 
nie wszystkich — potrzeb. Zmniejszona wydolno%& fizyczna i psychiczna, narastaj$ce 
z uwagi na wiek ograniczenia, a przede wszystkim zmniejszaj$ca si' mobilno%& i do%& 
cz'ste poczucie zagro(enia w przestrzeniach publicznych, powoduj$, (e osoby 
starsze sp'dzaj$ wi'kszo%& swojego czasu w domu i blisko niego. Warto 
zaznaczy& jednak, (e ogromna cz'%& zajmowanych przez obecnych i przysz#ych 
seniorów mieszka) jest ca#kowicie nieprzystosowana ich potrzeb: brak wind, 
pochylni, por'czy przyschodowych czy bezpiecznych, wspomagaj$cych orientacj' 
w nich przestrzeni publicznych, sprawiaj$, (e osoby starsze nie mog$ lub nie chc$ 
opuszcza& swoich mieszka) i domów.

Warto zauwa(y&, (e jako%& (ycia osób starszych w du(ej mierze zale(y od 
mo(liwo%ci (ycia w sposób dotychczas znany — w tym samym mieszkaniu, 
osiedlu, znanym sobie otoczeniu. Równie istotna okazuje si' jednak równie( 
swoboda wyboru miejsca i formy zamieszkania7. Szczególnie wa(ne staje si' wi'c 
pytanie, czy zajmowane przez seniorów mieszkania umo(liwiaj$ im zaspokajanie 
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6 M. Obarska, Miasto na emeryturze, w: „Miasta” nr 2/2013, s. 33.
7 Por.: B. Meluch, Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów — warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne, 
w: „Finansowanie Nieruchomo%ci” nr 1/2013, s. 137-138.



potrzeb i tworz$ odpowiednie warunki do (ycia. Zagadnienie to powinno by& 
rozpatrywane w dwóch aspektach:
1. obiektywnych warunków mieszkaniowych, mierzonych za pomoc$ typowych 

wska"ników, takich jak powierzchnia mieszkania, ilo%& mieszkaj$cych (czasowo 
lub na sta#e) osób, ogólny standard itp.;

2. wymiaru jako%ciowego (zazwyczaj trudno mierzalnego, ale cz'sto istotniejszego): 
w jego zakres wchodzi mi'dzy innymi lokalizacja mieszkania wzgl'dem 
infrastruktury transportu publicznego, obszarów rekreacji, instytucji spo#ecznych, 
kulturalnych lub po prostu subiektywnie wa(nych, a tak(e poczucie przynale(no%ci 
do spo#eczno%ci lokalnej, wi'zi s$siedzkie, poczucie bezpiecze)stwa i indywidualnie 
postrzegana dost'pno%& przestrzeni8.

Do#wiadczenia mi'dzynarodowe — najpopularniejsze formy budownictwa 
senioralnego

W krajach wysoko rozwini'tych (g#ównie Europy Zachodniej i Ameryki 
Pó#nocnej) charakterystyczn$ cech$ spo#ecze)stwa (niespotykan$ przy tym w Polsce) 
jest sytuacja znacznego os#abienia wi'zi rodzinnych oraz cz'stych migracji w obr'bie 
kraju. W efekcie obywatele tych pa)stw — w tym równie( osoby starsze — cz'sto 
zmieniaj$ miejsce zamieszkania. Motywacj$ mo(e by& zarówno ch'& polepszenia 
standardów (ycia, jak i pogarszaj$cy si' stan zdrowia czy konieczno%& zamieszkania 
z rodzin$, w domu pomocy spo#ecznej lub jakiejkolwiek formie senioralnego 
budownictwa mieszkaniowego.

Budownictwo mieszkaniowe dedykowane osobom starszym od kilku dekad 
prze(ywa swego rodzaju rozkwit w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Pó#nocnej, 
dochody seniorów s$ tam bowiem na tyle wysokie, by rz$dy poszczególnych 
pa)stw interesowa#y si' mocno rozwijaniem opartego na ich aktywno%ci 
ekonomicznej sektora srebrnej gospodarki. Nadrz'dnym celem wszelkich dzia#a) 
w tym zakresie jest spe#nienie uniwersalnych potrzeb seniorów i zapewnienie im 
maksymalnej dost'pno%ci wraz z przyst'pno%ci$ finansow$, integracj$ spo#eczn$ 
oraz, co równie wa(ne, pomoc$ i kompleksow$ opiek$9.

Rozwi$zania wprowadzane w (ycie w ró(nych cz'%ciach %wiata s$ od siebie 
bardzo odleg#e, pomimo tej samej przecie( docelowej grupy odbiorców. Na 
ró(nych etapach przedsi'wzi'cia w poszczególnych krajach w mieszkalnictwo 
senioralne anga(uj$ si' wspólnie sektory: publiczny, spo#eczny i prywatny.
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8 Tam(e, s. 137.
9 Por.: W. Brzeski, K. Kirejczyk, E. Koz#owski, Perspektywy rozwoju budownictwa senioralnego w Polsce. 
Obecne i  przysz#e problemy zwi(zane z zapewnieniem lepszych mieszka& dla polskich seniorów, 
Warszawa: REAS 2014, s. 7.



American Dream — inwestycje spod szyldu Sun City

Pierwsz$ w historii inwestycj$ z zakresu mieszkalnictwa senioralnego by#o 
zaprojektowane na ogromn$ skal' ameryka)skie miasto Sun City w Arizonie, 
oddane do u(ytku w 1960 roku. W dniu otwarcia by#o to osiedle sk#adaj$ce si' 
zaledwie z pi'ciu modelowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, centrów: 
handlowego i rekreacyjnego oraz pola golfowego.

Sukces inwestycji okaza# si' ogromny: w pierwszy weekend otwartych drzwi 
Sun City odwiedzi#o ponad 100 tysi'cy osób, pierwsze 237 domów zosta#o 
sprzedanych w ci$gu trzech dni, a do ko)ca pierwszego roku zakupiono ich oko#o 
dwóch tysi'cy.

W miar' rosn$cego zainteresowania i zwi'kszaj$cej si' liczby ch'tnych do 
zamieszkania w Sun City pod koniec lat siedemdziesi$tych rozpocz'to budow' 
s$siaduj$cego Sun City West, w latach dziewi'&dziesi$tych — Sun City Grand i Sun City 
Anthem, w 2006 roku Sun City Festival. Obecnie populacja w samym tylko pierwszym 
Sun City10 liczy ponad 60 tysi'cy osób, o %redniej wieku 75 lat. Skala przedsi'wzi'cia  
i jego rozmach sprawi#y, (e dzi% Sun City to nie tylko wspólnota senioralna, ale 
wr'cz przylegaj$ce do Phoenix oddzielne miasto, a przy tym — synonim idealnie 
szcz'%liwego (ycia na emeryturze.
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10 W kolejnych latach powsta#y nast'pne, siostrzane projekty Sun City w  Kalifornii, Newadzie i na 
Florydzie, a tak(e wiele innych, wzorowanych na tej inwestycji.

Ilustracja 2. Weekend otwartych drzwi Sun City — stycze& 1960 roku
+ród)o: http://www.delwebbsuncitiesmuseum.org.



Oczywi%cie, oferta typu Sun City, cho& stanowi$ca pierwsze skojarzenie dla 
senioralnego budownictwa mieszkaniowego, nie jest jedyn$ mo(liwo%ci$ na 
ameryka)skim rynku nieruchomo%ci. Miejsca zamieszkania dedykowane osobom 
starszym ró(ni$ si' mi'dzy sob$ w zale(no%ci od stopnia samodzielno%ci czy 
sprawno%ci psychofizycznej ich mieszka)ców.

Na podstawie szczegó#owych bada) z zakresu budownictwa mieszkaniowego dla 
osób starszych, prowadzonych przez ameryka)skie organizacje statystyczne11, wyodr'bni& 
mo(na sze%& podstawowych typów mieszka) senioralnych, zró(nicowanych ze wzgl'du 
na porz$dkuj$c kategorie obiektów, pocz$wszy od tych przeznaczonych dla najbardziej 
niezale(nych, aktywnych mieszka)ców, a ko)cz$c na pensjonariuszach ca#kowicie 
uzale(nionych od pe#nowymiarowej opieki medycznej. Klasyfikacja ta wyró(nia:
1. wspólnoty mieszkaniowe i mieszkania w zespo#ach lub domach kolektywnych 

(ang. retirement communities and subdivisions),
2. mieszkania niezale(ne (ang. senior apartments),
3. pa)stwowe domy opieki spo#ecznej (ang. congregate housing),
4. piel'gnacyjne domy spokojnej staro%ci zapewniaj$ce kompleksow$ opiek' i pomoc w 

podstawowych czynno%ciach (yciowych (ang. assisted living),
5. wielofunkcyjne zespo#y urbanistyczne sk#adaj$ce si' z niezale(nych mieszka), 

domu opieki i o%rodka geriatrycznego (ang. continuing care retirement 
communities),

6. szpitalne oddzia#y geriatryczne (ang. skilled nursing facilities)12.

Ameryka)skie stowarzyszenie National Association of Home Builders wyró(nia 
z kolei a( pi'& rodzajów wspólnot mieszkaniowych projektowanych i tworzonych z my%l$ 
o osobach starszych, dziel$c je ze wzgl'du na wielko%& (do 150 domów i powy(ej 
tej liczby) oraz lokalizacj' (na terenach miejskich, podmiejskich lub wiejskich) — 
projektowanych i tworzonych z my%l$ o osobach starszych. Tak du(a mo(liwo%& 
wyboru %wiadczy o ogromnej ró(norodno%ci oferty i jej dost'pno%ci, a przy tym — 
stwarza mo(liwo%& znalezienia miejsca spe#niaj$cego dok#adnie wszystkie 
oczekiwania przysz#ych mieszka)ców. Rywalizuj$ce ze sob$ inwestycje, których 
odbiorcami s$ te same grupy osób, prze%cigaj$ si' bowiem w tworzeniu 
najciekawszych i najbardziej zach'caj$cych ofert. Ogromn$ wag' przyk#ada si' do 
uzyskania jak najlepszych warunków rozwoju intelektualnego i dba#o%ci o sprawno%& 
fizyczn$ mieszka)ców. W efekcie kolorowe foldery reklamowe poszczególnych 
wspólnot przekonuj$, (e powszechnie obowi$zuj$cym standardem osiedli 
senioralnych s$ obecnie basen, spa, kafejka internetowa, sala balowa i korty 
tenisowe wraz z polami golfowymi.
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11  Por.: M. Magdziak, Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Pó#nocnej, „Architecturae et Artibus”, 2009, nr 1/2009, vol. 1, s. 39.
12 Tam(e.



Wspólnota dba oczywi%cie nie tylko o rozrywki dla lokalnej spo#eczno%ci 
seniorów. Zdecydowanie wa(niejsze — cho& bardziej dyskretne — jest zapewniane na 
miejscu pe#ne wsparcie techniczne i medyczne, dzi'ki któremu seniorzy mog$ 
przesta& martwi& o wiele rzeczy: je%li nie chc$ lub ich zdrowie na to nie pozwala, nie 
musz$ sprz$ta&, gotowa& ani te( zajmowa& si' swoim ogrodem — ka(d$ z tych 
rzeczy mo(e bowiem zrobi& za nich wykwalifikowany personel.

Europejski model budownictwa senioralnego

Europejski model budownictwa mieszkaniowego dedykowanego osobom 
starszym jest zdecydowanie ró(ny od ameryka)skiego: wi'kszy nacisk k#adziony 
jest bowiem nie tyle na wizj' nag#ych zmian miejsca zamieszkania na coraz 
bardziej wyspecjalizowane o%rodki wspomagaj$ce seniorów, ile na zapewnienie im 
mo(liwo%ci godnego starzenia si' w miejscu zamieszkania lub w jego bezpo%rednim 
s$siedztwie.

W 2007 roku *wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowa#a dokument o nazwie 
„Miasta przyjazne starzeniu — przewodnik”13. Jednym z g#ównych zawartych w nim 
postulatów jest wspieranie tak zwanego aktywnego starzenia si' w miejscu, „czyli 
sytuacji, w której mieszka)cy miast s$ w stanie (y& samodzielnie we w#asnym 
domu i spo#eczno%ci — bezpiecznie, niezale(nie i wygodnie, bez wzgl'du na wiek, 
dochody lub indywidualne mo(liwo%ci poszczególnych ludzi […]”14. Dokument ten 
w praktyce odrzuca wi'c charakterystyczn$ dla ameryka)skiego modelu koncepcj' 
tworzenia odosobnionych osiedli i miast — swoistych gett dla ludzi starych, 
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13 Tytu# oryginalny: Global Age-friendly Cites: A Guide. Polskie t#umaczenie: Fundacja Res Publica 
im. Henryka Krzeczkowskiego, 2014.
14 J. Szo#tysek, Miasta przyjazne seniorom, w: „Studia miejskie” tom 10/2013, s. 71.

Ilustracja 3. Codzienne aktywno'ci mieszka&ców osiedla w typie Sun City — Century 
Village Retirement Community — fotografia Flip Schulke, 1973.

+ród)o: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:organized_daily_exercises_at_the_ 
century_village_retirement_community_-_nara_-_548584.jpg.



zak#adaj$c raczej szerokie dzia#ania, zmierzaj$ce do przystosowania przestrzeni 
miast i osiedli do potrzeb starzej$cych si' mieszka)ców.

Rosn$ca powszechna w Europie troska o seniorów wyrazi#a si' mi'dzy innymi 
og#oszeniem w 2012 roku Europejskiego Roku Aktywno%ci Osób Starszych i Solidarno%ci 
Mi'dzypokoleniowej oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Na europejskiej 
konferencji UTW uchwalono „Pakt na rzecz Seniorów” wpisuj$cy si' w ogólnoeuropejsk$ 
polityk' senioraln$ (tak zwany Plan Madrycki), zobowi$zuj$c$ pa)stwa cz#onkowskie 
UE do uznania za priorytetowe nast'puj$cych dzia#a):
1. integracji seniorów, 
2. poprawy ich sytuacji (yciowej i spo#ecznej, 
3. promowania zdrowia i dobrostanu, 
4. zapewnienie im wspieraj$cego %rodowiska (ycia15.

Koncepcje „aktywnego starzenia si'” i „miast przyjaznych starzeniu” sta#y si' 
podstawowymi wytycznymi dla projektowania nowych rodzajów rozwi$za) 
mieszkaniowych dla seniorów, powstaj$cych obecnie w krajach Europy Zachodniej 
i Skandynawii. G#ównym za#o(eniem wszystkich tych obiektów jest prze%wiadczenie, 
(e podstawowym problemem do rozwi$zania jest zapewnienie równowagi pomi'dzy 
niezale(no%ci$ jednostki a instytucjonalnym wsparciem i opiek$. Za#o(enie to w podobnym 
stopniu, chocia( za po%rednictwem zasadniczo ró(nych %rodków i metodyki, realizowane 
jest poprzez dwa rozwi$zania.

Pierwszym z nich jest wpisanie w tkank' miejsk$ pojedynczych obiektów lub 
niewielkich kompleksów mieszkaniowych przystosowanych do potrzeb osób 
starszych. Ka(de z mieszka) jest adaptowane do potrzeb u(ytkownika i wyposa(one 
w szereg najnowocze%niejszych rozwi$za) technologicznych (na przyk#ad systemy 
szybkiego reagowania czy przyciski alarmowe), których zadaniem jest zapewnienie 
mieszka)com poczucia komfortu i absolutnego bezpiecze)stwa. Dzi'ki pewnej 
liczbie zatrudnionych w takim obiekcie osób (pracownika dbaj$cego o budynek, 
opiekunów czasowych lub ca#odobowych itp.) seniorzy maj$ zapewnion$ dyskretn$ 
pomoc i opiek' a przy tym — zachowuj$ tak(e tak cenn$ dla nich niezale(no%&.

Drugim rozwi$zaniem, popularnym szczególnie w krajach Beneluksu i Skandynawii, 
jest tworzenie intencjonalnych wspólnot mieszkaniowych typu cohousing. Wed#ug 
definicji cohousing to

sposób na realizacj' inwestycji, jak$ jest tworzenie grupy jednostek 
mieszkalnych (mieszka), domów jednorodzinnych) powi$zanych ze sob$ %ci%le 
okre%lonymi zasadami, pomagaj$c$ w sposób ci$g#y wzmacnia& wi'zi 
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15 Zob.: Informacja na temat podejmowanych w Polsce dzia#a& na rzecz osób starszych — Realizacja 
madryckiego planu dzia#ania na rzecz osób starszych, s. 2-3, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/
Informacja_na_temat_podejmowanych_w_polsce_dzialan_na_rzecz_osob_starszych_realizacja_mad
ryckiego_planu_dzialania_na_rzecz_osob_starszych.pdf [dost'p: 05.05.2017].



s$siedzkie. […] Jest to wspólnota mieszkaniowa, która pomimo wysokiej integracji 
s$siedzkiej zapewnia równowag' pomi'dzy intymno%ci$ przestrzeni mieszkania 
a powszechn$ dost'pno%ci$ strefy wspólnotowej16. 

Uk#ad i skala tego typu wspólnoty maj$ za zadanie przede wszystkim 
utworzenie naturalnych wi'zi s$siedzkich i poczucia przynale(no%ci do wspólnoty: 
typowy cohousing tworzony jest zazwyczaj przez skupisko od dziesi'ciu do 
trzydziestu gospodarstw domowych.

Idea cohousingu rozwin'#a si' w latach sze%&dziesi$tych XX wieku w Danii, 
gdzie polityka rz$du mocno wspiera#a podobne dzia#ania, widz$c w nich wiele 
korzy%ci %rodowiskowych i spo#ecznych. W pocz$tkowym okresie koncepcja 
dotyczy#a przede wszystkim osób m#odych — g#ównie ma#(e)stw i rodzin z ma#ymi 
dzie&mi — jednak, co ciekawe, obecnie staje si' coraz popularniejsza w%ród grup 
seniorów, którzy tworz$ albo oddzielne wspólnoty, albo te( wchodz$ w spo#eczno%ci 
mi'dzypokoleniowe. Wspólne mieszkanie osób m#odych (singli, ma#(e)stw, rodzin     
z ma#ymi dzie&mi) i seniorów wi$(e si' ze zwi'kszonym poczuciem bezpiecze)stwa 
i komfortu obydwu grup wiekowych, a tak(e, co równie wa(ne, niesie za sob$ 
przekonanie, (e osoby starsze wci$( stanowi$ wa(n$ cz'%& spo#ecze)stwa i s$ 
potrzebne innym pokoleniom. Co ciekawe, poza wymienionymi wcze%niej, w ci$gu 
ostatnich lat, w szczególno%ci w krajach skandynawskich, zacz$# pojawia& si' 
jeszcze jeden — trzeci model rozwi$za) zwi$zanych z mieszkalnictwem osób 
starszych. Jego nowo%& polega na nag#ym zwrocie ku rodzinie. Bazuje on na 
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16 Zob.: http://cohousing.pl/cohousing/ [dost'p: 04.05.2017].

Ilustracja 4. Sala wspólnotowa w cohousingu Sooke Ocean Resort, 
nale*#cym do stowarzyszenia Canadian Senior Cohousing.

+ród)o: http://www.harbourside.ca.



koncepcji „starzenia si' w miejscu”. Wed#ug skandynawskich rozwi$za) systemowych 
cz#onek rodziny mo(e pe#ni& funkcj' oficjalnego opiekuna osoby starszej: zarówno 
podopieczny, jak i opiekun mog$ otrzymywa& specjalny zasi#ek zwi$zany z pe#nionymi 
%wiadczeniami. By u#atwi& zadanie rodzinom seniorów, w wielu gminach organizowana 
jest tak zwana „opieka wytchnieniowa” (zast'pstwo na czas niedyspozycji, choroby czy 
po prostu odpoczynku opiekuna), cz'sto tworzone s$ tak(e centra dla opiekunów, 
w których mog$ oni skorzysta& z porad specjalistów oraz wzajemnie wymieni& si' 
do%wiadczeniami czy spostrze(eniami17.

Mo"liwo#ci aplikacyjne – Polska

W naszym kraju wci$( nie po%wi'ca si' wiele miejsca na publiczn$ dyskusj' 
o warunkach i mo(liwo%ciach budowania nowych mieszka), których docelowym 
odbiorc$ mia#aby by& grupa osób starszych. Na podstawie bada)18  mo(na jednak 
wnioskowa&, (e podczas gdy gminy i deweloperzy skupiaj$ si' na budowie 
kolejnych domów opieki i mieszka) socjalnych, zdecydowanie ro%nie grupa 
seniorów, których takie rozwi$zania nie interesuj$, oczekuj$ oni bowiem zupe#nie 
innych rozwi$za). Seniorzy ci s$ nadal zdrowi i aktywni, ale — po wyprowadzce 
dzieci czy wnuków lub %mierci partnera b$d" wspó#ma#(onka — cz'sto mieszkaj$ 
w zbyt du(ych domach i mieszkaniach, których nie chc$ ju( zajmowa& (z uwagi na 
ró(norodne czynniki, w tym ekonomiczne i spo#eczne). Zdecydowanie brak jest w Polsce 
mieszka) dla tych seniorów, którzy nie chc$ i nie potrzebuj$ us#ug oferowanych w domach 
opieki czy domach pomocy spo#ecznej.

Cho& rynek ten w naszym kraju jest wci$( jeszcze bardzo w$ski, powoli stara si' 
wychodzi& naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych klientów i inwestorów. Wprawdzie 
s$ to wci$( pojedyncze projekty — raczej eksperymenty architektoniczno-
urbanistyczne ni( powa(ny trend — jednak mo(na mie& nadziej', (e stanowi& b'd$ 
odpowied" na wspó#czesne oczekiwania seniorów. 

Pierwsze polskie „Miasto Aktywnego Seniora” od d#u(szego ju( czasu powstaje 
w Radkowie, w województwie dolno%l$skim. Inwestycja przedstawiana by#a jako 
bezpo%rednio nawi$zuj$ca do ameryka)skich rozwi$za) z gatunku Sun City, jednak 
w praktyce bli(ej jej raczej do g#ównych zalece) i wytycznych WHO. Realizuje ona 
do%& konsekwentnie pierwszy z wypracowanych w krajach Europy Zachodniej 
modeli, bazuj$cy na uzupe#nianiu tkanki miejskiej obiektami mieszkaniowymi dla 
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17 Por.: R. Bakalarczyk, Szwedzkie inspiracje senioralne w: „Fundacja Zaczyn”, http://zaczyn.org/
szwedzkie-inspiracje-senioralne-tekst-rafala-bakalarczyka/ [dost'p: 04.05.2017].
18 G. Garniss, Czynniki kszta#tuj(ce popyt na mieszkania dla seniorów, w: „Property Journal” nr 12-1/2013, 
za: B. Meluch Budownictwo  mieszkaniowe dla seniorów  — warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne, 
w: „Finansowanie Nieruchomo%ci” nr 1/2013, s. 140-141, http://kigs.org.pl/wp-content/uploads/2014/08/
Budownictwo-mieszkaniowe-dla-seniorów-warunki-realizacji-przez-fundusze-inwestycyjne-Cz'%&-1.pdf 
[dost'p: 04.05.2017].



osób starszych. Ca#e za#o(enie stanowi& maj$ wkomponowane w tkank' miasta 
kamieniczki z towarzysz$cym im kompleksem us#ugowym. Osiedle zaprojektowano 
docelowo dla grupy dwóch tysi'cy mieszka)ców powy(ej 55 roku (ycia. Do tej 
pory uda#o si' odda& do u(ytku zaledwie jedn$ kamienic' zbudowan$ od podstaw 
w centrum miasta i w pe#ni przystosowan$ do potrzeb osób starszych. Metra( 
mieszka) mie%ci si' w przedziale od 40 do 80 metrów kwadratowych, a cena za 
metr to oko#o trzech tysi'cy z#otych. Warto podkre%li&, (e oddane do u(ytku 
mieszkania sprzeda#y si' bardzo szybko.

W ostatnim czasie do u(ytku zosta# oddany równie( pierwszy etap zespo#u 
„Nie sami” — senioralnych mieszka) wspomaganych w ramach peryferyjnego 
osiedla mieszka) chronionych, zbudowanego przez Towarzystwo Budownictwa 
Spo#ecznego (TBS) w Stargardzie Szczeci)skim, gdzie swoich mieszka)ców maj$ 
ju( 22 lokale. Inwestycja w Stargardzie w aspekcie funkcjonalno-architektonicznym 
realizuje podstawowy model wspólnoty senioralnej. Poza indywidualnymi 
mieszkaniami przewidziano równie( wspólne pomieszczenia: %wietlic' i taras, a przy 
tym — obecno%& sta#ego opiekuna i lekarzy wraz z piel'gniarkami. W ramach dzia#a) 
kolektywnych realizowane s$ tak(e zaj'cia z psychologiem, fitness, ko#o %piewacze 
czy szachowe. Zarówno sam budynek, jak i jego otoczenie, pozbawione s$ 
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Ilustracja 5. Plan Miasteczka Aktywnego Seniora w Radkowie.
+ród)o: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/899146.html.



ca#kowicie barier architektonicznych. Obiekt, chocia( tylko dwukondygnacyjny, 
wyposa(ono w wind', a wszyscy mieszka)cy korzystaj$ z radiowego systemu 
przywo#ywania pomocy.

Najnowszym projektem wspólnotowych mieszka) senioralnych ma sta& si' 
zespó# mieszkalno-us#ugowy „Centrum 50+” w Gliwicach. Inwestorem jest miejska 
spó#ka ZBM II TBS w Gliwicach, a autorem projektu pracownia architektoniczna 
Us#ugi Projektowe Lech Wojtas. Wed#ug aktualnej koncepcji osiedle sk#ada& si' ma 
z dwóch cz'%ci. W pierwszej znajd$ si' trzy budynki mieszkalne (4-5 kondygnacji), 
w których powstan$ w sumie 84 mieszkania o powierzchni od 40 do 66 metrów 
kwadratowych; 39 z nich ma zosta& wystawionych na sprzeda(, pozosta#e b'd$ 
przeznaczone pod wynajem. W ramach inwestycji przewidziano równie( 
trzykondygnacyjny budynek us#ugowy, w którym znajd$ si' mi'dzy innymi gabinety 
rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, basen, o%rodek dziennej opieki, a tak(e 
restauracja i kawiarnia. Wokó# budynków powsta& ma zielona przestrze) wspólna, 
wyposa(ona w si#owni' zewn'trzn$ i letni amfiteatr19. Prace budowlane rozpocz'to 
w I kwartale 2017 roku. Inwestycja ma w ca#o%ci kosztowa& ponad 23 milionów 
z#otych, a prace b'd$ etapowane: w pierwszej kolejno%ci powsta& ma budynek        
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19 Zob.: Czoik Tomasz, W Gliwicach powstaje osiedle dla seniorów z amfiteatrem i basenem, w: „Gazeta 
Wyborcza” 26.04.2017, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,21697839,w-gliwicach-
powstaje-osiedle-dla-seniorow-z-amfiteatrem-i-basenem.html [dost'p: 04.05.2017].

Ilustracja 6. Wizualizacja budynku mieszkalnego 
osiedla Centrum 50+ w Gliwicach.

+ród)o: http://www.bryla.pl/bryla/51,85301,17455765.html?i=0.



z mieszkaniami przeznaczonymi na sprzeda( — do ko)ca 2019 roku, a ca#a 
inwestycja zako)czy& si' ma w roku 2020.

Podobne rozwi$zania ju( od kilku lat planowane s$ tak(e w innych polskich 
miastach. Realizacja przez miejski TBS mieszka) wspomaganych dla osób 
starszych stanowi& mia#a tak(e cz'%& %ródmiejskiej rewitalizacji w Szczecinie.      
W Poznaniu gmina wykupi#a udzia#y partycypacyjne w budynku TBS na wynajem 
dla osób starszych. S$ to jednak wci$( nieliczne wyj$tki, które w rzeczywisto%ci 
%wiadcz$ przede wszystkim o znikomej skali budownictwa dedykowanych 
mieszka) senioralnych w naszym kraju.

Podsumowanie

Optymi%ci s$ przekonani, (e popyt na lepsze mieszkania dla seniorów jest w Polsce 
wprost proporcjonalny do szybko rosn$cej liczby osób starszych, zatem budownictwo 
skierowane do nich a dzia#alno%& ta ma niew$tpliwie przed sob$ okres dynamicznego 
rozwoju. Opinie takie wzmacniane s$ przez porównania z innymi krajami, o d#u(szej 
historii rynku budownictwa senioralnego. Pesymi%ci wskazuj$ jednak na niski poziom 
zamo(no%ci obecnego pokolenia polskich emerytów, niech'& do zmiany dotychczasowego 
miejsca zamieszkania i zdecydowanie odmienne wzorce kulturowe.

Osoby starsze, pomimo ewentualnych problemów zdrowotnych i pewnych 
ogranicze) w funkcjonowaniu, zazwyczaj (ycz$ sobie przede wszystkim niezale(no%ci 
i mo(liwo%ci decydowania o sobie, na drugim miejscu dopiero stawiaj$c 
profesjonaln$ opiek' i poczucie bezpiecze)stwa. Otoczenie, w jakim mieszkaj$ — 
rozumiane w bardzo szerokim kontek%cie zwi$zanym zarówno z samym budownictwem, 
najbli(sz$ okolic$ jak i dost'pem do infrastruktury spo#ecznej i transportu 
publicznego — ma ogromny wp#yw na jako%& (ycia seniorów. Jej poprawa powinna 
zatem przebiega& dwutorowo: z jednej strony bazuj$c na projektowaniu i budowaniu 
nowych oraz modernizacji istniej$cych ju( budynków i dostosowywaniu ich do 
ograniczonej sprawno%ci i mobilno%ci mieszka)ców, z drugiej — natomiast na 
tworzeniu dla seniorów nowych ram (ycia i mo(liwo%ci samorealizacji.

Nie ma w$tpliwo%ci, (e pomimo prób pod$(ania Polski za krajami wysoko 
rozwini'tymi, co widoczne jest w wielu dziedzinach, poziom zamo(no%ci 
zdecydowanej wi'kszo%ci seniorów w naszym kraju nie jest, i zapewne przez d#ugi 
czas nie b'dzie, wystarczaj$cy, by pozwoli& na szybki rozwój „srebrnej gospodarki” 
w naszym kraju. 

W procesie poszukiwania rozwi$za) dla seniorów szczególnie wa(na wydaje si' 
%wiadomo%&, (e miasto stanowi zawsze obszar bardzo ró(norodny — i w#a%nie ta 
ró(norodno%& jest jego g#ówn$ warto%ci$. Dlatego te( najlepszymi okazuj$ si' te 
rozwi$zania, które zamiast tworzy& getta dla ludzi starych, buduj$ mi'dzypokoleniowe 
poczucie wspólnoty. 
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Marcin Obijalski

Mieszkanie 
jako instrument rewitalizacji 

na przyk#adzie %odzi
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(zdj&cie wykonane w ramach zaj&" „Spo#eczne 
aspekty bezdomno!ci” prowadzonych przez dr 

Ma#gorzat& Potoczn', przygotowane na wystaw& 
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przywilejem czy towarem?”)



Marcin Obijalski
Biuro ds. Rewitalizacji
Urz$d Miasta !odzi

Mieszkanie jako instrument rewitalizacji na przyk)adzie %odzi

Mieszkanie jest jednym z najwa(niejszych instrumentów procesu rewitalizacji, 
dzi'ki któremu mo(na tworzy& miasta zrównowa(one i dost'pne dla ró(nych grup 
spo#ecznych. Tak zwany „mix spo#eczny” jest kluczowym poj'ciem w pracy nad 
tworzeniem miasta przyjaznego, w którym wszyscy mieszka)cy dobrze si' czuj$ i z którym 
si' uto(samiaj$.

Niew#a%ciwie prowadzona polityka mieszkaniowa, rozumiana równie( jako dzia#ania 
zwi$zane z planowaniem miejscowym, mo(e doprowadzi& do zdominowania 
okre%lonej przestrzeni miasta (najcz'%ciej jego centrum) przez jedn$ grup' 
spo#eczn$, np. najlepiej uposa(on$. 

Sytuacja taka ma miejsce w Nowym Jorku, gdzie obecne w#adze próbuj$ 
poprzez tworzenie zasobu mieszka) socjalnych — b'd$cych odpowiednikiem 
naszych lokali komunalnych — tworzy& „mix spo#eczny”, który uznali za niezb'dny, 
aby miasto nie straci#o swojego ducha.

Mieszkanie nie mo(e by& traktowane wy#$cznie jako element wolnego rynku. 
Dzi'ki programom takim jak Fundusz Dop#at czy Mieszkanie+ i funkcjonowaniu TBS 
mo(liwe jest tworzenie zrównowa(onego zasobu mieszkaniowego skierowanego 
do ró(nych grup spo#ecznych.
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Ilustracja 1. Materia) Biura ds. Rewitalizacji UM% z prezentacji 
pt. (ód) rewitalizuje. Rewitalizacja obszarowa 1–8; 

autor: Marcin Obijalski.



 Dzi'ki programom rewitalizacji mo(liwe jest modernizowanie zasobu 
mieszkaniowego gminy i dostosowanie standardu mieszka) do wymogów XXI 
wieku, gdzie cz'sto przed rozpocz'ciem remontów brak jest w lokalach toalet, 
#azienek, a ich metra( cz'sto jest niedostosowany do faktycznych potrzeb 
najemców.

Co wi'cej, dzi'ki wprowadzaniu nowych funkcji, takich jak np. mieszkania 
chronione dla wychowanków domów dziecka, przeciwdzia#amy wykluczeniu 
spo#ecznemu najm#odszych doros#ych, którzy ju( na starcie maj$ mniejsze szanse 
ni( ich rówie%nicy.

Co wydaje si' szczególnie istotne w aspekcie przemian spo#ecznych i przestrzennych, 
to obszarowe podej%cie procesu rewitalizacji, skoncentrowane na centrum miasta. 
Do niedawna g#ówne osie rozwoju mieszkalnictwa w !odzi stanowi#y nowe inwestycje 
lokalizowane poza historycznym centrum — poza stref$ wielkomiejsk$. 

Nie bez znaczenia na kszta#t rynku mieszkaniowego pozostaje powoli mijaj$ca 
moda na osiedlanie si' poza granicami silnie zurbanizowanymi na rzecz kontaktu  
z natur$ i przyrod$. Zw#aszcza m#odzi ludzie zaczynaj$ dostrzega& korzy%ci, a tak(e 
lepiej odnajduj$ si', pozostaj$c w kontakcie z MIASTEM — miejscem (ycia, a nie 
tylko edukacji czy pracy. Trend ten stanowi dla procesu rewitalizacji niesamowity 
potencja#, którego nie mo(na straci&. Jest to kapita#, na którym nale(y budowa& 
przysz#o%& nowoczesnej i przyjaznej !odzi, czemu s#u(y& maj$ w szczególno%ci 
dzia#ania podejmowane w ramach procesu rewitalizacji. 
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Ilustracja 2. Materia) Biura ds. Rewitalizacji UM% z prezentacji 
pt. (ód) rewitalizuje. Rewitalizacja obszarowa 1–8; 

autor: Marcin Obijalski.



Przyjazne przestrzenie publiczne takie jak nowe ziele)ce, zmodernizowane 
parki, szerokie chodniki czy te( ulice ze szpalerami drzew i p#askie fontanny, to 
tylko niektóre z dzia#a) przestrzennych zach'caj$ce do sp'dzania czasu w centrum 
miasta. Konsekwentnie modernizowane kamienice staj$ si' atrakcyjnym miejscem 
do zamieszkania i odkrywaj$ ukryty potencja# wspania#ej architektury. Dzi'ki 
dzia#aniom remontowym podejmowanym przez gmin' równie( prywatni w#a%ciciele 
rozpocz'li modernizacje swoich budynków.

Rewitalizacja Obszarowa dzi'ki podniesieniu atrakcyjno%ci centralnej cz'%ci 
!odzi wp#ywa korzystnie na liczb' nowych inwestycji podejmowanych przez 
podmioty prywatne, dzi'ki czemu powstaj$ nowe mieszkania, biura i miejsca pracy. 

Remonty kamienic komunalnych wymagaj$ przygotowania setek lokali 
zamiennych, które w zwi$zku z kompleksowymi remontami wp#ywaj$ na znaczne 
podniesienie standardu zamieszkania tysi'cy najemców mieszka) komunalnych.

Kamienice po modernizacjach b'd$ ponownie zasiedlane, a wielu najemców 
b'dzie pochodzi#o np. z budynków przeznaczonych do wy#$czenia, z uwagi na ich 
bardzo z#y stan techniczny. W tej sytuacji wida& bardzo wyra"nie, jak proces 
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Ilustracja 3. materia) Biura ds. Rewitalizacji UM% 
z prezentacji pt. (ód) rewitalizuje. Rewitalizacja obszarowa 1–8; 

autor: Marcin Obijalski.



rewitalizacji przyczynia si' do poprawy jako%ci (ycia osób, które przez wiele lat 
(y#y w warunkach substandardowych. Wida& tutaj równie(, (e niew#a%ciwe warunki 
mieszkaniowe s$ istotnym problemem spo#ecznym, powoduj$cym wiele negatywnych 
konsekwencji szczególnie w%ród najm#odszych — tworzenie kompleksów, trudno%ci    
w %rodowiskach rówie%niczych, postawy wycofania itp.

Podnosz$c standard zamieszkania, wyrównujemy szanse na równy start 
najm#odszego pokolenia #odzian. 

MIESZKANIE jest jednym z kluczowych czynników warunkuj$cych rozwój 
spo#ecze)stw. Jego brak cz'sto jest barier$ powstrzymuj$c$ proces usamodzielniania 
si' m#odych ludzi, a w efekcie zak#adanie przez nich rodzin. Pokolenie NEET, czyli 
m#odzie(y znajduj$cej si' w stanie pewnego „zawieszenia” — nieucz$cych si', 
niepracuj$cych i nieposzukuj$cych zaj'cia, stanowi powa(ny problem rozwojowy    
i spo#eczny, a w perspektywie kilkunastu lat mo(e równie( przerodzi& si' w problem 
gospodarczy.

Umiej'tnie prowadzona polityka mieszkaniowa zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i samorz$dowym, mo(e by& skutecznym narz'dziem aktywizuj$cym m#odych 
ludzi b'd$cych najwi'kszym potencja#em, którego nie mo(na nie wykorzysta&. 
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Ilustracja 4. materia) Biura ds. Rewitalizacji UM% 
z prezentacji pt. (ód) rewitalizuje. Rewitalizacja obszarowa 1–8; 

autor: Marcin Obijalski.



Dost'pne mieszkanie w po#$czeniu z innymi instrumentami wsparcia, mi'dzy innymi 
dost'pnymi w projektach realizowanych w ramach funduszy europejskich, mo(e 
stanowi& dzia#anie profilaktyczne, które pomo(e uchroni& nasze spo#ecze)stwo 
przed narastaj$cym rozwarstwieniem, podzia#ami i poszerzaj$cym si' marginesem 
osób wykluczonych z dost'pu do wspólnych dóbr.

Tak zwana „si#a nabywcza” spo#ecze)stwa polskiego, mimo (e wzrasta co roku, 
to jednak nie jest to wzrost umo(liwiaj$cy zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we 
w#asnym zakresie.

Wiele osób, które znalaz#y si' w trudnej sytuacji (yciowej nie z w#asnego 
wyboru, ale w wyniku zdarze) losowych (%mier& bliskich, utrata pracy), potrzebuje 
stworzenia skutecznej polityki spo#ecznej powi$zanej z polityk$ mieszkaniow$. 
Dzia#anie takie jest jednym z filarów #ódzkiej rewitalizacji, w ramach której wywo#ana 
zosta#a wspó#praca pomi'dzy ró(nymi jednostkami w celu wypracowywania systemu 
kompleksowego wsparcia dla osób w trudnej sytuacji (yciowej. W ramach drugiego 
projektu pilota(owego testujemy nowe rozwi$zania, takie jak funkcje Gospodarzy 
Obszarów i Latarników Spo#ecznych, którzy maj$ skupia& w sobie ró(ne cechy        
i kompetencje umo(liwiaj$ce skuteczne wyprowadzanie ze stanów kryzysowych 
mieszka)ców nieaktywnych zawodowo, z zad#u(eniami czynszowymi, wyrokami 
eksmisyjnymi, uzale(nionych od alkoholu, niesamodzielnych itd.

Podstawowym za#o(eniem sprawnie dzia#aj$cego systemu jest umo(liwienie 
pe#noprawnego udzia#u osób zagro(onych wykluczeniem w (yciu spo#eczno%ci 
lokalnych. Nie nale(y tu formu#owa& utopijnych za#o(e) i celów, (e uzyskamy        
w efekcie idealne spo#ecze)stwo — mamy jako w#adze lokalne wyci$gn$& 
pomocn$ d#o) do ka(dego, kto wymaga pomocy, ale je%li j$ odrzuci, musi radzi& 
sobie sam.

Pos#u(' si' przyk#adem znanym z (ycia: je%li kobiecie pozostaj$cej w domu 
dla samotnej matki zapewnimy opiek' nad dzie&mi, wsparcie psychologiczne, 
doradztwo zawodowe, sta( zawodowy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia i na 
w#a%ciwym etapie — lokal socjalny w standardzie w#a%ciwym do przebywania 
dzieci, w otoczeniu s$siedztwa pozytywnie wp#ywaj$cego na ich rozwój, skutecznie 
przywrócili%my w ten sposób jednego z naszych mieszka)ców do spo#ecze)stwa. 
Zadzia#ali%my równie( profilaktycznie, poniewa( zwi'kszyli%my szanse dzieci na 
równy start — budowanie normalnych relacji rówie%niczych, zwi'kszenie pewno%ci 
siebie, mo(liwo%& czerpania pozytywnych wzrostów, ograniczenie postawy 
wycofania. 

Jak wida& z powy(szego przyk#adu, powi$zanie polityki spo#ecznej z polityk$ 
mieszkaniow$ jest konieczne dla skutecznego i trwa#ego niwelowania skali 
wykluczenia spo#ecznego.

Kiedy remontuj$c kamienic' komunaln$, umo(liwiamy samotnej osobie 
zamian' zajmowanego dotychczas mieszkania o powierzchni 70 m., ogrzewanego 
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w'glem, na II pi'trze na mniejszy lokal — na parterze w wyremontowanej 
kamienicy pod#$czonej do sieci c.o., tym samym podnosimy jej jako%& (ycia i dzia#amy 
profilaktycznie, gdy( dzi'ki mniejszemu metra(owi i zmianie "ród#a ogrzewania, 
zmniejszaj$ si' jej koszty utrzymania mieszkania, co zmniejsza ryzyko jego 
zad#u(enia.

Prawid#owo zaplanowana i prowadzona rewitalizacja obszarów miejskich 
przyczynia si' do tworzenia zró(nicowanego i zrównowa(onego zasobu 
mieszkaniowego umo(liwiaj$cego zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszka)ców.

Je%li w mie%cie b'dziemy mieli zró(nicowany zasób mieszkaniowy: TBS, 
deweloperzy, lokale komunalne i socjalne, Mieszkanie+, wspólnoty mieszkaniowe, 
mieszkania wynajmowane w prywatnych budynkach i kamienicach — uzyskamy 
zrównowa(one spo#ecze)stwo. W efekcie — zró(nicowane funkcje odpowiadaj$ce 
na potrzeby mieszka)ców, np. odpowiedni$ ofert' lokali u(ytkowych. Efekt braku 
równowagi w zakresie zasobu mieszkaniowego najlepiej obrazuje w#a%nie oferta 
znajduj$cych si' na danym terenie lokali u(ytkowych: je(eli s$ miejsca, w których 
dominuj$ sklepy z tanim alkoholem i tani$ odzie($, to dlatego, (e wokó# wyst'puje 
dominacja najubo(szej grupy spo#ecznej, dotkni'tej wieloma problemami, w tym 
problemem alkoholizmu. 

Kiedy w ramach dzia#a) rewitalizacyjnych podejmujemy prac' z osobami 
wykluczonymi, aby przywróci& ich do spo#ecze)stwa, modernizujemy zasób 
mieszkaniowy i wprowadzamy cz'%ciowo nowych najemców, sprzedajemy 
nieruchomo%ci pod zabudow' mieszkaniow$ i wspieramy w#a%cicieli w podnoszeniu 
standardu technicznego swoich budynków, czy te( wspólnie z WTBS budujemy 
nowe budynki mieszkalne, w ten w#a%nie sposób kreujemy now$ zrównowa(on$ 
spo#eczno%& miejsk$. Daj$c now$ i wysokiej jako%ci przestrze) publiczn$, 
dodatkowo sprawiamy, (e mieszka)cy b'd$ uto(samia& si' ze swoimi „ma#ymi 
ojczyznami” i dba& o to, aby ich stan by# jak najlepszy.

Reasumuj$c, wszelkie pomys#y zwi$zane z budowaniem osiedli socjalnych na 
obrze(ach miast czy te( oddaj$ce centra miast wolnemu rynkowi, zawsze 
zako)cz$ si' niepowodzeniem — równowaga i zrównowa(ony rozwój s$ podstaw$ 
do tworzenia przyjaznych, kreatywnych i nowoczesnych aglomeracji miejskich w XXI 
wieku.
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Zofia Garus
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
Instytut Socjologii, Uniwersytet !ódzki

„Miasto Kamienic” — wst$p do rewitalizacji %odzi.
Do'wiadczenia mieszka&ców 

przesiedlonych w ramach programu

Wprowadzenie

Program Miasto Kamienic to skoordynowany, d#ugoletni program, w ramach 
którego zostan$ wyremontowane kamienice w centrum !odzi. Program realizowany 
jest od 2011 roku i w pierwszej wersji mia# by& programem „Mia100 Kamienic”.     
W kolejnych latach okaza#o si', (e remontem obj'to wi'ksz$ (ni( 100) liczb' 
nieruchomo%ci i obecnie funkcjonuje on pod nazw$ „Miasto Kamienic”. G#ównym 
za#o(eniem programu jest zatrzymanie procesu degradacji kamienic o szczególnej 
warto%ci zabytkowej, historycznej lub architektonicznej oraz poprawa warunków 
lokalowych dotychczasowych mieszka)ców. Celem programu jest poprawa 
wizerunku miasta w strefie wielkomiejskiej. W ramach programu, mieszka)cy         
z remontowanych kamienic zostan$ zabezpieczeni przeniesieniem do lokali 
zast'pczych, co gwarantuje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego — art. 11 
ust. 2 pkt 4. Budynki remontowane s$ od piwnic po strychy, odnawiane s$ klatki 
schodowe, podwórka, wymieniane instalacje i okna. Wszystkie kamienice s$ 
pod#$czane do miejskiej sieci cieplnej. Do ko)ca 2014 roku rewitalizacj$ obj'tych 
zosta#o ponad 170 budynków, które znajduj$ si' pod 100 adresami. W%ród nich s$ 
nieruchomo%ci wpisane do gminnej ewidencji zabytków, wojewódzkiego rejestru 
zabytków nieruchomych oraz takie, które nie s$ obj'te nadzorem konserwatorskim. 
Wed#ug informacji zamieszczonych na stronie Urz'du Miasta !odzi #$czny bud(et 
zadania inwestycyjnego „Miasto Kamienic” to kwota 210 milionów z#otych.

Nota metodologiczna

Badanie, które przeprowadzono, ma charakter jako%ciowy. Zastosowano w nim 
technik' wywiadu narracyjnego przeprowadzanego z osobami przesiedlonymi       
z remontowanych kamienic na terenie *ródmie%cia. Wybrane do bada) osoby by#y 
przed przesiedleniem klientami pomocy spo#ecznej. Zainteresowanie t$ zbiorowo%ci$ 
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wynika#o z faktu, (e osoby te nie mia#y szans na powrót do wyremontowanych 
kamienic, w których dawniej mieszka#y, ze wzgl'du na podwy(szony czynsz.

G#ównym badanym problemem by# proces przesiedlenia mieszka)ców kamienic 
oddanych do rewitalizacji w ramach programu „Miasto Kamienic” w do%wiadczeniu 
przesiedlonych klientów Miejskiego O%rodka Pomocy Spo#ecznej (dalej jako skrót: 
MOPS). Pytanie problemowe, które postawiono, brzmia#o: Jak osoby przesiedlone 
oceniaj$ proces przesiedlenia i formy wsparcia, którymi zosta#y obj'te i które im 
proponowano? 

Respondentami by#o dziesi'& osób: osiem kobiet i dwóch m'(czyzn 
przesiedlonych do lokali zast'pczych wytypowanych z zasobów Gminy. S$ to 
osoby, z którymi uda#o mi si' nawi$za& kontakt dzi'ki informacjom pracowników 
socjalnych. Respondenci opowiedzieli swoje historie po uprzednim umówieniu si' 
na spotkanie. Wywiady zosta#y przeprowadzone i zarejestrowane kolejno w dziesi'ciu 
mieszkaniach, w których obecnie mieszkaj$ osoby badane. Badania zrealizowano 
w !odzi — w mie%cie, które od wielu lat boryka si' z wieloma problemami. 
Okre%lenie „#ódzka bieda” ci$gle nie traci na aktualno%ci. W !odzi podobnie jak w innych 
miastach intuicyjnie wyczuwamy, gdzie zamieszkuje ludno%& bogata, a gdzie mniej 
zamo(na. Tak$ wiedz' formu#ujemy na podstawie jako%ci zabudowy, dba#o%ci o domy   
i ich otoczenie itp.1. W !odzi wiedza taka uzyskana zosta#a na podstawie bada)  
prowadzonych systematycznie od roku 1993 przez socjologów2.

Teoretycy uwa(aj$, (e podstawowymi problemami !odzi s$ upadek przemys#u 
i recesja gospodarcza oraz niekorzystna struktura demograficzna. Procesy 
deindustrializacji przybra#y tak$ posta&, (e w roku 1995 stopa bezrobocia w !odzi 
wynosi#a 21% i by#a pi'ciokrotnie wy(sza ni( w Katowicach (4%) i czterokrotnie 
wy(sza ni( w Warszawie (5%)3. Od tego czasu wiele si' zmieni#o, jednak !ód" nadal 
pozostaje miastem biednym. Wed#ug danych G#ównego Urz'du Statystycznego na 
koniec wrze%nia 2015 roku stopa bezrobocia w !odzi wynosi#a 9,9%4. Min'#o 20 lat,   
a jednak o sukcesie w kwestii zwalczania bezrobocia nie mo(emy mówi&. !ód" 
nadal czeka na swoj$ szans'. Obecnie w mie%cie wiele si' dzieje: program 
rewitalizacji, budowa trasy W-Z, budowa Dworca Fabrycznego i budowa Nowego 
Centrum !odzi. W#adze miasta, aby zapobiec wyludnianiu oraz przyci$gn$& 
m#odych ludzi, stawiaj$ na rozwój sieci komunikacyjnej, gospodarcz$ atrakcyjno%&, 
podniesienie jako%ci (ycia w blokowiskach, zapewnienie dost'pu do (#obków i przedszkoli. 
Realizuj$ te( programy takie jak: zagospodarowywanie strychów, lokale u(ytkowe 
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systemowej (na przyk#adzie $odzi), !ód": Wydawnictwo Uniwersytetu !ódzkiego 2000, s. 201.
2 Tam(e, s. 202.
3 J. Grotowska-Leder, Fenomen wielkomiejskiej biedy, od epizodu do underclass, !ód": Wydawnictwo 
Uniwersytetu !ódzkiego 2002, s. 30.
4 Zob.: www.bip.uml.lodz.pl [dost'p: 20.06.2017].



dla kreatywnych, stypendia dla m#odych naukowców. Kreuje si' !ód" na miasto 
akademickie, gdzie przyje(d(a wielu m#odych ludzi na studia. Problem jednak 
polega na tym, (e po studiach wi'kszo%& z nich wyje(d(a. W !odzi nadal nie ma 
wystarczaj$cej liczby miejsc pracy dla dobrze wykwalifikowanej kadry.

Wyniki bada) socjologicznych nad rozmieszczeniem ubogich #odzian w przestrzeni 
miejskiej, wskazuj$ na proces gettyzacji. W mie%cie zidentyfikowano w roku 1998 
siedemna%cie enklaw biedy. W$tek ten jest niezwykle wa(ny w tym tek%cie, 
poniewa( u podstaw moich bada) le(y przypuszczenie, (e najbiedniejsze osoby 
przesiedlane s$ z terenów jednej enklawy na teren innej — i tak na przyk#ad, 
mieszka)ców familoków przy ulicy Ogrodowej w du(ej cz'%ci przeniesiono do 
kamienic na ulicy Gda)skiej, Legionów czy Rybnej.

Charakterystyka badanej zbiorowo#ci

Wszystkie osoby bior$ce udzia# w badaniu przed przesiedleniem zamieszkiwa#y 
na terenie dzielnicy !ód"-*ródmie%cie i by#y klientami MOPS w !odzi. Cz'%& z nich 
po przeprowadzce nadal mieszka na terenie *ródmie%cia, cz'%& na Ba#utach, 
niektórzy na Polesiu i Górnej. W momencie bada) respondenci nadal obj'ci byli 
ró(nymi formami wsparcia MOPS. Dwie na dziesi'& osób badanych pobieraj$ zasi#ek 
sta#y z powodu ca#kowitej niezdolno%ci do pracy wynikaj$cej z niepe#nosprawno%ci. Art. 
37 ust. 1 punkt 1 i 2 Ustawy o pomocy spo#ecznej5, mówi, (e zasi#ek sta#y 
przys#uguje pe#noletniej osobie samotnie gospodaruj$cej, niezdolnej do pracy         
z powodu wieku lub ca#kowicie niezdolnej do pracy, je(eli jej dochód jest ni(szy od 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj$cej, to kryterium wynosi 634 
z#otych; osobie w rodzinie, której dochód jest ni(szy od kryterium dochodowego na 
osob', to kryterium wynosi 514 z#otych6.

Sze%ciu na dziesi'ciu respondentów korzysta#o z pomocy w formie zasi#ku 
okresowego. Zgodnie z art. 38 ust. 1 punkt 1 i 2 wy(ej wymienionej ustawy, zasi#ek 
okresowy7  przys#uguje w szczególno%ci ze wzgl'du na d#ugotrwa#$ chorob', 
niepe#nosprawno%&, bezrobocie, mo(liwo%& utrzymania lub nabycia uprawnie) do 
%wiadcze) z innych systemów zabezpieczenia spo#ecznego — osobie samotnie 
gospodaruj$cej, której dochód jest ni(szy od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodaruj$cej; rodzinie, której dochód jest ni(szy od kryterium 
dochodowego rodziny. Jedna respondentka ma przyznawan$ pomoc w formie 
zasi#ku celowego na zakup posi#ku lub (ywno%ci w ramach programu „Pomoc 
pa)stwa w zakresie do(ywiania”, finansowanego ze %rodków bud(etu pa)stwa i gminy 
oraz z zasi#ku celowego na zakup leków w ramach programu MOPS w !odzi 
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„Apteka Komunalna”. Zasi#ek celowy, o którym mowa w art. 39 Ustawy o pomocy 
spo#ecznej8, mo(e by& przyznany w celu zaspokojenia niezb'dnej potrzeby 
bytowej. Zasi#ek celowy mo(e by& zatem przyznany w szczególno%ci na pokrycie 
kosztów zakupu (ywno%ci, leków i leczenia, opa#u, odzie(y, niezb'dnych 
przedmiotów u(ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a tak(e 
kosztów pogrzebu.

Jedna z respondentek korzysta z pomocy, o której mowa w art. 80 i art. 81 
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zast'pczej9. Respondentka jest 
spokrewnion$ rodzin$ zast'pcz$ dla swoich wnuczek, jedna z dziewczynek jest 
dzieckiem z niepe#nosprawno%ci$. Zgodnie z art. 80 ust. 1 punkt 1, rodzinie 
zast'pczej oraz prowadz$cemu rodzinny dom dziecka, na ka(de umieszczone 
dziecko, przys#uguje %wiadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie ni(sze 
ni( kwota: 660 z#otych miesi'cznie — w przypadku dziecka umieszczonego          
w rodzinie zast'pczej spokrewnionej. Art. 81 ust. 1 wskazuje, (e rodzinie 
zast'pczej oraz prowadz$cemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymuj$ce si' 
orzeczeniem o niepe#nosprawno%ci lub orzeczeniem o znacznym, lub umiarkowanym 
stopniu niepe#nosprawno%ci przys#uguje dodatek nie ni(szy ni( kwota 200 z#otych 
miesi'cznie na pokrycie zwi'kszonych kosztów utrzymania tego dziecka. W !odzi 
zadania z zakresu organizacji pieczy zast'pczej realizuje MOPS — Wydzia# 
Wspierania Rodzinnej Pieczy Zast'pczej, mieszcz$cy si' przy ul. Piotrkowskiej 149.

Sytuacja respondentów przed przesiedleniem by#a zró(nicowana pod wzgl'dem 
posiadanego prawa do lokalu (mieszkanie komunalne, lokal socjalny, lokal 
zast'pczy), stopnia zad#u(enia (niezad#u(one, zad#u(one z wyrokiem eksmisji).     
W zale(no%ci od tytu#u prawnego i stopnia zad#u(enia mieszkania, gmina mia#a 
zró(nicowane zobowi$zania wobec osób przesiedlanych. W przypadku osób, które 
przed przeprowadzk$ mia#y s$dowy wyrok o eksmisji z prawem do lokalu 
socjalnego, w momencie decyzji o przekazaniu kamienicy do programu „Miasto 
Kamienic” Urz$d Miasta wydawa# decyzje ze wskazaniem lokalu socjalnego. 
Zgodnie z Ustaw$ z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego10, przez lokal 
socjalny nale(y rozumie& lokal nadaj$cy si' do zamieszkania ze wzgl'du na 
wyposa(enie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadaj$ca na 
cz#onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo(e by& mniejsza ni( 5 metrów 
kwadratowych, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 metrów 
kwadratowych, przy czym lokal ten mo(e by& o obni(onym standardzie. W grupie 
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badanej, przed przeprowadzk$, trzech na dziesi'ciu respondentów mia#o wyrokiem 
s$du przyznane prawo do lokalu socjalnego. W takiej sytuacji osoby nie maj$ 
mo(liwo%ci wyboru mieszkania, s$ wzywane do podpisania umowy najmu na lokal 
socjalny.

W przypadku osób, które zamieszkiwa#y lokal komunalny na podstawie umowy 
najmu na czas nieokre%lony i mieszkanie nie by#o zad#u(one, w#adze miasta 
przedstawia#y propozycje lokali zast'pczych. Przez lokal zast'pczy11 nale(y rozumie& 
lokal, znajduj$cy si' w tej samej miejscowo%ci, w której jest po#o(ony lokal 
dotychczasowy, wyposa(ony w co najmniej takie urz$dzenia techniczne, w jakie by# 
wyposa(ony lokal u(ywany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej, jak w lokalu 
dotychczas u(ywanym. Warunek ten uznaje si' za spe#niony, je(eli na cz#onka 
gospodarstwa domowego przypada 10 metrów kwadratowych powierzchni #$cznej 
pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego — 20 metrów kwadratowych 
tej powierzchni. Lokal zast'pczy to lokal, który w#a%ciciel nieruchomo%ci dostarcza 
swojemu lokatorowi w momencie, kiedy wypowiada umow' najmu z przyczyn 
niezale(nych od lokatora. W grupie badanej, czterech na dziesi'ciu respondentów 
zamieszkiwa#o dotychczasowe lokale na podstawie umowy najmu na lokal 
komunalny. Osoby te otrzymywa#y od w#a%ciciela nieruchomo%ci, to jest Miasta 
!odzi, propozycje mieszka) zast'pczych. W przypadku odmowy przyj'cia 
propozycji lokator by# zobowi$zany do uzasadnienia odmowy.

W grupie badanej dwie respondentki to osoby, które w momencie decyzji         
o wysiedleniu z#o(y#y w Wydziale Lokalowym Urz'du Miasta w#asny wniosek         
o lokal socjalny. By#o to spowodowane sytuacj$, w której w dotychczasowym lokalu 
zamieszkiwa#a ca#a rodzina, a z ró(nych przyczyn respondentki nie chcia#y 
przenie%& si' do wskazanego przez miasto lokalu razem z reszt$ rodziny.

Okoliczno#ci i okres  zamieszkiwania w kamienicy oddanej do remontu

Respondenci w ró(nych okoliczno%ciach znale"li si' w kamienicach, które 
zosta#y wytypowane do remontu. Cz'%& z nich mieszka#a w tych miejscach od 
urodzenia, niektórzy przenie%li si' tam z powodu eksmisji z poprzedniego miejsca 
zamieszkania, jedna z respondentek zamieszka#a ze swoim partnerem u jego 
rodziców. 

Respondent 1 mieszka# w remontowanej kamienicy od dziecka, w m#odo%ci 
wyprowadzi# si' na kilka lat do Niemiec, jednak wróci# i mieszka# z matk$ do jej 
%mierci. Fragment jego wypowiedzi: 

Tu w tym mieszkaniu to mama mieszka#a, mama mieszka#a i ja mieszka#em, pó"niej 6 
lat mieszka#em w Niemczech, a mama zachorowa#a, nie mia# si' kto ni$ zajmowa&, to 
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by# mo(e mój z jednej strony dar serca w stosunku do matki a z drugiej strony je(eli 
bym pragmatycznie patrzy# to powinienem zosta& [za granic$], bo ja bym teraz mia# 
emerytur' w Niemczech, problem z g#owy i nie musia#bym si' tak katowa& jak 
si' katuje. Ja od dziecka mieszka#em tam w tej kamienicy, tam si' wychowa#em 
[…].

Respondentka 4 mieszka#a od dziecka w kamienicy, któr$ przekazano do 
remontu. Kiedy mia#a 5 lat, jej rodzice przeprowadzili si'. Mieszka#a tam #$cznie 45 
lat. Respondentka równie( zwraca uwag' na to, jak wiele zmieni#o si' na jej 
podwórku. W ten sposób opisuje zdarzenia: 

Gdy ja si' tam wprowadzi#am to by#o 45 lat temu to tam by#o normalne (ycie. 
Mia#am 5 lat wtedy, z rodzicami si' tam przeprowadzili%my, rodzice tam mieszkanie 
dostali. Mo(na by#o po prostu na podwórku mieszka&, tam w#os z g#owy nie spad#, 
tam by#o wszystko zadbane, wypiel'gnowane, tam by#o bielone kraw'(niki, tam by# 
nie jak si' dzi%  mówi konserwator tylko kiedy% by# dozorca. Pilnowa# tego 
porz$dku, dwie bramy by#y zamykane. Jedna by#a o 22 zamykana ta od[nazwa 
ulicy], ta od [nazwa ulicy] o 23. +adna patologia, nic takiego si' tam nie kr'ci#o. 
S$siad s$siada zna#, jedno drugiemu pomaga#o, je(eli cos komu%  zgin'#o, wypad#o 
z torebki to chodzili pytali kto zgubi#. No a pó"niej… ale to jest wszystko dzi'ki 
miastu, dzi'ki miastu, urz'dnikom, zacz'li wprowadza& gorszy sort ludzi z ró(nych 
okolic typu np. W#ókiennicza, Abramowskiego, Fabryczna i tak dalej… I zacz'#o si' 
z roku na rok coraz gorzej robi&…

Respondentka 2 przeprowadzi#a si' do kamienicy remontowanej z innego 
mieszkania. Kiedy po %lubie stara#a si' o mieszkanie z zasobów gminy, przyznano 
jej lokal, w którym, jak informuje, mieszka#a 20 lat, do czasu wyprowadzki 
spowodowanej programem „Miasto Kamienic”. Ona równie( zwraca uwag' na to, 
jak zmieni# si' wizerunek podwórka i kamienicy, w której mieszka#a przez wiele lat. 
Respondentka w nast'puj$cy sposób opowiada o tych zdarzeniach: 

Mieszka#am na [nazwa ulicy], eeee 20 lat, nooo szmat czasu… i nie mog#am si' 
tutaj odnale"&, bo tam by#o malutkie nie, zgrabniutkie, mieli%my taki pokój ten, 
kuchnie, to by#o takie ma#e na 5 osób. Przeprowadzi#am si' tam z [nazwa ulicy], 
mieszka#am z rodzicami, no i jak starali%my si' o mieszkanie z m'(em to 
dostali%my socjalne i po roku dostali%my ju( na warunkach, (e kwaterunkowe, 
komunalne, bo tak kiedy%  tam by#o. Jak ja si' tam wprowadzi#am to tam by#o 
pi'knie, mieszka#y takie panie starsze, które pami'ta#y czasy uuuuu wstecz i jeszcze 
dalej, ale jak zacz'li wprowadza& socjalnych [u(ytkowników lokali socjalnych]               
i zacz'#y si' pija)stwa to ju( tak mi#o nie by#o. Ale wcze%niej to pi'knie by#o, 
ogródek z przodu z pi'knymi kwiatami, ale powyrywali, jak dewastacja to 
dewastacja. Wszystko powyrywali, poniszczyli i dzi'kuj'. […] tam by#o pi'knie, 
nawet jak ja si' wprowadzi#am pó"niej, syn mia# wtedy 2 latka czy trzy to ja go 
mog#am wtedy pu%ci&, on sobie chodzi#, by#o wszystko w porz$dku, a teraz to…. 
Meta [melina] jedna wielka si' zrobi#a…
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Respondentka 6 mieszka#a pod poprzednim adresem 37 lat, wprowadzi#a si' 
tam po %mierci swojej babci. Kobieta równie( opisuje zmiany, jakie zasz#y na 
przestrzeni lat w poprzednim miejscu zamieszkania. Oto fragment jej wypowiedzi: 

Ja tam na [nazwa ulicy] mieszka#am 37 lat, szmat czasu, ale wie pani kiedy% to  
to wygl$da#o zupe#nie inaczej. Jak ja tam przysz#am z [nazwa ulicy], jak babcia 
umar#a, tam dostali%my kwaterunek [mieszkanie komunalne] z m'(em, to 
mówi', Bo(e jestem w niebie. Bramy zamykane godzina 22, nikt nie wszed#, 
nawet jak kto%  wszed# to ludzie z tego domu przeganiali, nie tolerowali w ogóle 
obcych, mog#a pani mieszkanie zostawi&, s$siad zobaczy#, spokojnie si' wróci#o 
i wesz#o do mieszkania, w tej chwili s$siad s$siada kradnie. Na pewno nie 
chcia#aby pani tam mieszka&, to pani mówi'…

Respondentka 7 informuje, (e zamieszka#a w remontowanej obecnie 
kamienicy 18 lat. Przyznano jej tam mieszkanie kwaterunkowe z zasobów gminy. 
Tak mówi na ten temat: 

Hmmmm, tam na [nazwa ulicy] przeprowadzi#am si' z [nazwa ulicy], to b'dzie 
ju( teraz osiemna%cie lat temu, tam dostali%my mieszkanie komunalne to znaczy 
wie pani, kwaterunek […].

Respondentka 10 mieszka#a w kamienicy, któr$ obecnie oddano do 
rewitalizacji, od 1980 roku, czyli 35 lat. By#o to mieszkanie kwaterunkowe, które 
rodzinie przyznano z zasobów gminy. 

No to tak. Tam na [nazwa ulicy] mieszka#am od… hmmm. W ogóle to trzeba by 
by#o eee obróci& w ten sposób. Osiemdziesi$ty pierwszy rok Sylwia si' rodzi#a,  
w osiemdziesi$tym roku. Od osiemdziesi$tego roku . Tam dostali%my z m'(em 
kwaterunek…

Respondentka 3 przenios#a si' do kamienicy, któr$ wpisano na list' remontow$ 
z mieszkania, które musia#a opu%ci& z powodu zad#u(enia i wyroku o eksmisji, 
jednak(e z prawem do lokalu socjalnego. Oto fragment jej wypowiedzi: 

Z mam$ najpierw mieszka#am na Ba#utach, ja si' tu na Ba#utach wychowa#am... 
No i pó"niej na [nazwa ulicy] mieszkali%my, tam zad#u(enie mieli%my, by#a 
eksmisja i na [nazwa ulicy] mi dali mieszkanie, to by#o socjalne, no i tam 
mieszka#am 15 lat z ca#$ rodzin$ do teraz, do tej wyprowadzki…

Respondent 8 przeprowadzi# si' z powodu eksmisji z wcze%niejszego lokalu do 
lokalu socjalnego w remontowanej obecnie kamienicy, gdzie mieszkali 22 lata. 
Respondent opisuje zdarzenie nast'puj$co: 

Wcze%niej tam na [nazwa ulicy] to mieszkali%my od….. hmmm to b'dzie od 
dziewi'&dziesi$tego trzeciego. Przeprowadzili%my si' z Piotrkowskiej, tam nam 
dali lokal socjalny, no bo zad#u(enie si' zrobi#o…
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Respondentka 9 równie( przeprowadzi#a si' z powodu eksmisji, 13 lat temu. 
Jeszcze kiedy (y#a jej mama. Mówi o tym tak: 

No to tak, przeprowadzi#am si' na [nazwa ulicy] z mieszkania z [nazwa ulicy], 
tam by# w#a%ciciel kamienicy, który nam zrobi# eksmisje i dostali%my mieszkanie 
z mam$, jeszcze mama (y#a. Mia#am córk' m#odsz$, starsz$ od tej dwójki dzieci 
co teraz mam, najstarsza ma 27 lat najm#odsza ma 10 i 13 hyyy, no i tam 
dostali%my mieszkanie na parterze bez wygód, mama… wystarali%my si', (e 
mog#a zrobi& ubikacje ale nie mia# kto. Administracja nie. Tam mieli%my ubikacje 
na podwórku, w'giel trza by#o sobie kupi&, wszystko pokupowa& bo tam zimna 
woda tylko by#a, tak (e mieszka#am tam trzyna%cie lat, przez trzyna%cie lat 
musia#am sobie dawa& rad' z mam$ tak…

Respondentka 5 mieszka#a krótko w kamienicy, która jest obecnie remontowana 
w porównaniu do pozosta#ych respondentów, informuje, (e przeprowadzi#a si' 
zanim urodzi# si' jej m#odszy syn — „to znaczy mieszkali%my z te%ciow$ na [nazwa 
ulicy] tak, ja si' tam do nich wprowadzi#am jeszcze zanim Filip si' urodzi#, to 
b'dzie gdzie% tak z 5 lat…”.

Podsumowuj$c, czterech na dziesi'ciu respondentów poinformowa#o, (e mieli 
mieszkania kwaterunkowe w kamienicach, z których zmuszeni byli si' wyprowadzi&, 
trzy osoby zmieni#y miejsce zamieszkania z powodu eksmisji z poprzedniego 
mieszkania, dwóch respondentów informuje, (e mieszkali od dziecka w kamienicach, 
które obecnie s$ remontowane, po %mierci rodziców mieszkali tam nadal. Tylko 
jedna respondentka opowiedzia#a inn$ histori', mianowicie, przeprowadzi#a si' do 
swojego partnera, który mieszka# z matk$ w kamienicy, z której zmuszeni byli si' 
wyprowadzi& z powodu prac remontowych w ramach programu „Miasto Kamienic”.

Przebieg procesu przesiedlenia w zale"no#ci od posiadanego tytu!u do 
lokalu i op!acania czynszu

Z wypowiedzi respondentów wynika, (e osoby, które nie op#aca#y czynszu 
mia#y s$dowy wyrok o eksmisji z prawem do lokalu socjalnego, jeszcze przed 
w#$czeniem kamienic, w których mieszkali, do programu rewitalizacji. W zwi$zku z tym, 
kiedy rozpocz'#y si' wyprowadzki mieszka)ców, te osoby wezwano do podpisania 
umowy na lokal socjalny bez mo(liwo%ci wyboru spo%ród kilku propozycji. Jak 
wynika z wypowiedzi respondentów, osoby, które nie zalega#y z czynszem, mog#y 
negocjowa&, respondenci u(ywaj$ sformu#owa) typu „walka”, kiedy opowiadaj$     
o propozycjach lokalowych miasta. 

Respondent 1 mia# zad#u(one mieszkanie i wyrok o eksmisji, mo(na 
stwierdzi&, (e warunki, które mu zaproponowano mia#y zwi$zek z tym, (e klient 
zad#u(y# mieszkanie. Oto fragment jego wypowiedzi: 
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Ja odmówi#em przyj'cia tego lokalu no ze wzgl'du, (e to by#a paranoja ju( 
wtedy, jestem troch' chory na prostat', czyli trzy cztery razy w nocy wstaje (eby 
siusiu zrobi&, a oni mi proponuj$ lokal, gdzie tak jak jak z dziewi'tnastego wieku, 
osiemnastego, gdzie ubikacja jest tak zwana s#awojka, woda jest na podwórku, 
wc woda, ani, tylko, tylko sk#ada si' z jednej zagrzybia#ej pokoju, yyy z jedna 
(arówk$ na %rodku i taki lokal proponowali mi i po prostu odmówi#em. Przecie( 
nie jestem jakim%  zwierz'ciem, ani jakim%  jak$% patologi$, która potrzebuje tylko 
gdzie% spa& w %mieciach i otrz$sn$& si' i pój%&…

Respondentka 2 przeprowadzi#a si' do jednej z kamienic, która ju( zosta#a 
oddana do u(ytku po rewitalizacji. Wskazuje na fakt, (e nie mia#a zad#u(onego 
mieszkania: „Tam na [nazwa ulicy] nie mieli%my zad#u(enia, to by#o mieszkanie 
kwaterunkowe, komunalne i tu teraz te( jest takie […]”. 

Respondentka 3 stara#a si' o mieszkanie i wyst$pi#a z w#asnym wnioskiem do 
Urz'du Miasta, poniewa(, jak wspomina#am, nie chcia#a zamieszka& z reszt$ 
rodziny; mówi o tym, (e nie zalega#a z czynszem i (e to mog#o mie& wp#yw na to, jaki 
lokal zaproponowano jej rodzinie oraz (e jej samej uda#o si' dosta& oddzielne 
mieszkanie z zasobów gminy: „No ale tam na [nazwa ulicy] nie mieli%my zad#u(enia 
to wie pani chyba brali pod uwag' […]”.

Respondentka 4 nie mia#a zad#u(enia, op#aca#a czynsz regularnie, jednak 
zwraca uwag' na to, (e w przydziale mieszkania Urz$d Miasta sugerowa# si' 
równie( sytuacj$ dochodow$ lokatora: 

Mimo, (e jestem podopieczna MOPSu. Ale nikt si' wcze%niej przez te wszystkie 
lata nie pyta# z czego ja p#ac' na [nazwa ulicy] czynsz i te( by#am na MOPSie. 
Wi'c dlaczego mi nie chcieli udost'pni& lokalu z jakimi% lepszymi warunkami, 
dogodniejszymi. Liczy#o si' brak zad#u(enia i dochód galanty, to wtedy 
zmodernizowane. Ja mia#am za niski dochód, co z tego, (e brak zad#u(enia. 
Trzeba by#o przedstawi& pe#n$ dokumentacj' do Wydzia#u Lokalowego. A wi'c 
jak oni zobaczyli zasi#ek, instytucja MOPS no to wszystkich mierzyli jednakow$ 
miar$. I nie to, (e ja by#am niezad#u(ona, by#o par' osób, które (y#o z MOPSu          
i byli ludzie niezad#u(eni  ale MOPS, czyli grupa ludzi ostatniego sortu […].

Respondentka 5 stara#a si' o lokal dodatkowy z zasobów gminy, poniewa( na 
8 osób zameldowanych w mieszkaniu przyznano rodzinie jedno mieszkanie. 
Zwraca uwag' na to, (e te%ciowa, u której mieszka#a, mia#a zad#u(enie jednak w jej 
opinii przydzielono jej mieszkanie o standardzie lepszym ni( to, w którym mieszkali: 
„Wie pani te%ciowa niby mia#a zad#u(enie tam, ale powiem pani, (e wydaje mi si', 
(e sobie poprawi#a warunki […]”.

Respondentce 6 przyznano mieszkanie w bloku, opowiedzia#a o tym, (e nie 
obesz#o si' bez trudno%ci. Uwa(a, (e w#adze miasta w pierwszej kolejno%ci 
przedstawiaj$ oferty mieszka) w starym budownictwie. Zauwa(a równie(, (e w sytuacji, 
kiedy lokatorzy mieli zad#u(enie, poprawili sobie warunki mieszkaniowe, przeprowadzaj$c 
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si' do lokalu zast'pczego. Zwraca uwag' na fakt, (e bardzo wa(nym czynnikiem 
przy proponowaniu mieszka) by#a sytuacja dochodowa rodziny: 

A lepsze mieszkania maj$, ale daj$ gorsze, a nó( si' mo(e uda. W tej chwili to 
nawet ich nie interesuje czy kto% mia# zad#u(enie, teraz to ich tylko zarobki, 
dochody interesowa#y. Miasto interesowa#o, (eby jak najwi'cej osób posz#o do 
tych mieszka) w zrewitalizowanych kamienicach. Zdarza#o si' nawet, (e Ci co 
byli zad#u(eni poprawili sobie warunki […].

Respondentka 7 stwierdza, (e pomimo wyroku o eksmisji trafi#a do mieszkania 
o wy(szym standardzie: „No wie pani nie wiem jak tam innym ludziom, ale mnie to 
si' mo(na powiedzie& poprawi#o, no bo tam to mniejsze to mieszkanie by#o no i w 
gorszym stanie […]”.

Respondent 8 równie( uwa(a, (e pomimo zad#u(enia trafi# z rodzin$ do lokalu 
o wy(szym standardzie: „No i dostali%my wskazanie, (e tutaj, wszystkim nam to 
jedno mieszkanie przyznali. No nie mog' powiedzie&, luksusów nie ma, ale i tak 
lepiej ni( tam by#o […]”.

Respondentka 9 dosta#a przydzia# lokalu socjalnego. W swojej wypowiedzi 
informuje, (e pisa#a podania do Urz'du Miasta, poniewa( nie chcia#a zgodzi& si' 
na mieszkanie na trzecim pi'trze. Choruje na astm' i jest to dla niej spore 
utrudnienie. Nie uwzgl'dniono jej pró%b. Nie podaje informacji czy mieszkanie ma 
wy(szy, czy ni(szy standard ni( poprzednie. 

Respondentka 10 po przeprowadzce zamieszka#a w mieszkaniu w bloku. 
Informuje, (e proponowano jej lokale w starym budownictwie. Uwa(a, (e przez to, 
(e nie mia#a zad#u(enia i op#aca#a czynsz regularnie, mog#a „walczy&” z miastem    
o lepsze warunki. Ostatecznie uda#o si' jej zamieszka& w mieszkaniu zgodnym z jej 
oczekiwaniami. Jest zadowolona z lokalizacji i standardu mieszkania, do którego 
si' przeprowadzi#a. Fragment wypowiedzi respondentki: 

I tam z Internetu mi pokazuje czy ten blok mi si' podoba. Blok jak blok, ale ja 
musz' zobaczy& w %rodku tak? No i tu jak przysz#am, to ju( w#a%nie mia#am tego 
ch#opa murarza, to  si' troch' orientowa#am. +e blok. Te p#yty, a blok i ceg#a to 
jest ró(nica tak? Zobaczy#am (e te ceg#y s$... kurcze bior' […].

Podsumowuj$c, w przypadku osób, które dosta#y przydzia# lokalu socjalnego, 
mo(na powiedzie&, (e pomimo zad#u(enia, warunki mieszkaniowe poprawi#y si'. 
Tylko jeden respondent nie przyj$# lokalu zast'pczego, poniewa( uwa(a, (e 
zamieszkanie w takim miejscu uw#acza#o jego godno%ci. Mo(na sformu#owa& 
wniosek, (e w zbiorowo%ci badanej osoba samotna dostawa#a gorsz$ propozycj' 
ni( rodziny z dzie&mi, poniewa( w%ród osób badanych, tylko jeden respondent, 
samotny m'(czyzna dosta# propozycj' lokalu zast'pczego, w którym warunki by#y 
gorsze ni( w poprzednim miejscu zamieszkania. Respondentki, które maj$ dzieci, 
zgodnie odpowiadaj$, (e lokal socjalny, do którego trafi#y ma wy(szy standard, ni( 
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mieszkanie, z którego zosta#y przesiedlone. Inaczej sytuacja przedstawia si', je%li 
chodzi o osoby, które nie zalega#y z op#atami czynszowymi. Ka(da z tych osób 
informuje, (e pierwsze propozycje, jakie dostali to mieszkania o standardzie ni(szym 
ni( dotychczasowe. Finalnie osoby te dosta#y przydzia# mieszka), z których s$ 
zadowolone, jednak po d#ugich negocjacjach z w#adzami miasta.

Oceny procesu  przesiedlenia

Bior$c pod uwag' wszystkie wypowiedzi respondentów, (aden z nich nie 
wypowiedzia# si' pozytywnie o procesie, jednak(e nie wszyscy wypowiedzieli si' 
negatywnie. Respondenci krytykowali za#atwienie spraw zwi$zanych z przeniesieniem 
z ró(nych powodów. Najcz'%ciej jednak zwracali uwag' na „ba#agan”, „zamieszanie”, 
z#e traktowanie, standard mieszka) oraz prac' urz'dników, którzy brali udzia#              
w procesie. Respondent 1 by# bardzo zawiedziony tym, jak potraktowali go urz'dnicy, 
oto fragment jego wypowiedzi: 

To jest ten wydzia# lokali naprzeciwko Centralu, jak ja tam poszed#em ze 
znajomym prawnikiem, znanym w !odzi to on oczy postawi# i mówi co Ty, a ta 
urz'dniczka ona wr'cz, no bo (e nie przyszed#em obdarty, nie przyszed#em 
nieogolony, przyszed#em elegancko ubrany a ona do mnie pan mi nie b'dzie 
pieprzy# (e Pan nie ma mieszkania, pan na pewno jakie% ma i nam Pan tylko 
zajmuje tutaj kolejk'. Ja mówi' czy cz#owiek bezrobotny musi wygl$da& jak 
szmata, tak mówi' do niej, niech pani spojrzy si' sama w lustrze, to ludzi kole w 
oczy, (e cz#owiek jak jest normalnie ubrany, nie jest %mierdz$cy, cz#owieka u nas 
od razu urz'dnicy traktuj$ jak lumpa […].

Respondentka 2 nie ma bardzo z#ego zdania o przebiegu procesu wykwaterowania. 
Zwraca uwag' na to, (e jej warunki mieszkaniowe si' poprawi#y, jednak przy 
zmianie sytuacji w rodzinie, kiedy dzieci si' wyprowadz$, ona nie b'dzie w stanie 
utrzyma& mieszkania. Ma nadziej', (e uda si' jej w przysz#o%ci zamieni& 
mieszkanie na mniejsze. Tak opowiada o swoim do%wiadczeniu: 

A ta ca#a rewitalizacja to ja wiem? Zale(y jak tam si' komu uda#o. No wiadomo, 
do lepszych warunków przyszli%my, ale jak to z tym mieszkaniem b'dzie, czy 
nam si' uda zamieni& na mniejsze, no bo jak si' dzieci wyprowadz$ no to gdzie 
to, za du(o, tyle pieni'dzy p#aci&. No to tyle, co ja wi'cej mog' powiedzie&. 
[u%miech].

Respondentka 3 krótko opowiedzia#a swoj$ histori'. Nie okre%li#a jednoznacznie, co 
s$dzi o programie rewitalizacji i jak ocenia dzia#ania z nim zwi$zane. Z jej wypowiedzi 
mo(na wywnioskowa&, (e jest zadowolona z obecnego stanu rzeczy. Miasto przyzna#o 
jej oddzielny lokal, o który si' stara#a, informuje, (e podoba si' jej mieszkanie i (e 
„nareszcie ma spokój”.
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Respondentka 4 równie( zwracana uwag' na to, jak zosta#a potraktowana 
przez urz'dników. Negatywny obraz procesu wynika z tego, jak uk#ada#y si' jej 
kontakty z pracownikami Urz'du. Opisuje sytuacj' w nast'puj$cy sposób: 

Ta ca#a wyprowadzka ludzi to jeden wielki ba#agan. Bo musze pani powiedzie&, 
(e… z ludno%ci$ rzadko kto rozmawia. Bo to nawet s#ycha&, ooo Ogrodowa ooo 
Mielczarskiego, W#ókiennicza, ale nie wszystkich si' mierzy jednakowo, jedna 
miarka, i ja to w#a%nie tej pani urz'dniczce powiedzia#am. A oni mówili przed tym 
wszystkim, (e oni b'd$ elastyczni, oni b'd$ wprowadza& udogodnienia, oni 
b'd$ dla lokatorów uprzejmi. Ka(dy urz'dnik wydzia#u lokalowego b'dzie s#u(y# 
porad$, informacj$. Prosz' pani to jest tylko teoria, bo to nawet nie by#o na 
papierze, ale na pewno nie by#o odniesienia w rzeczywisto%ci. Bo s#owa ostre, 
przykre, to si' cisn'#y niejednokrotnie na przyk#ad mnie na usta, ale mówi' nie 
mog', bo wtedy poka(e siebie z drugiej strony a im dam satysfakcj' (e to oni 
maj$ racj'. Tak to prosz' pani wygl$da#o […].

Respondentka 5 zwraca z kolei uwag' na po%piech i (e cz'%& osób, które 
musia#y si' wyprowadzi& z kamienicy w#$czonej do programu „Miasto Kamienic”, 
nie mia#a mo(liwo%ci zastanowienia si'. Respondentka komentuje, (e ludzie 
decydowali si' na mieszkania, (eby jak najszybciej wyprowadzi& si' zanim zaczn$ 
si' remonty:

No i co wi'cej. Powiem pani tak moim zdaniem to ta ca#a rewitalizacja jest 
bardzo "le zorganizowana, bo po prostu to by#o wszystko ee tutaj mówili Miasto 
100 Kamienic, a tu nagle taka bomba i ta rodzina si' wyprowadza, ta si' 
wyprowadza tak w ogóle, gdzie mieszkania dawali to ludzie brali, (eby jak 
najczy%ciej mie& sucho, ciep#o i w ogóle […].

Respondentka 6 negatywnie ocenia ca#y proces, poniewa( mieszkania, które 
jej proponowano, mia#o gorszy standard ni( to, w którym mieszka#a. Informuje, (e 
wszystkie udogodnienia, które mia#a w mieszkaniu, czyli #azienka, toaleta, 
centralne ogrzewanie robi#a na swój koszt i inwestowa#a w mieszkanie przez wiele 
lat. W momencie wyprowadzki proponowano jej lokale w starym budownictwie z 
ogrzewaniem w'glowym. Nie chcia#a zgodzi& si' na takie warunki. Zarzuca te( 
w#adzom miasta obietnice bez pokrycia: 

Ale tak jak mówi', du(o obiecuj$, ma#o co z tego robi$. +adnej pomocy, no 
mówi' o takie g#upoty. Jak ja wchodzi#am do Urz'du Miasta, to ta pani tam ju( 
nie mog#a na mnie patrze&, naprawd' ju( nie mog#a na mnie patrze&. No ale 
taka by#a polityka, rewitalizujemy, wyprowadzamy […].

Respondentka 7 informuje jedynie, (e nie by#a zadowolona z decyzji o wyprowadzce, 
ale nie ocenia ani pozytywnie, ani negatywnie ca#ego procesu. Oto fragment jej 
wypowiedzi: „Jak powiedzieli, (e si' trzeba wyprowadza& to powiem pani nie 
by#am zadowolona, no bo to zamieszanie wiadomo […]”.
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Respondent 8 nie wyrazi# swojej opinii na temat ca#ego procesu przesiedlenia. 
Nie komentowa# negatywnych sytuacji. Wygl$da na to, (e jest pogodzony z obecnym 
stanem rzeczy, tym jaki lokal zosta# mu przyznany. 

Respondentka 9 ocenia sytuacj' negatywnie, jednak jak sama przyznaje, nie 
mia#a mo(liwo%ci wyboru, poniewa( przyznano jej lokal socjalny z powodu 
eksmisji. Swoje zdanie opiera na tym, co s#ysza#a od innych lokatorów, którzy 
wyprowadzili si' z kamienicy, w której mieszka#a: 

Powiem pani, (e ta ca#a przeprowadzka, rewitalizacja to na minus. Wszyscy byli 
niezadowoleni. Ja to musia#am si' ze wzgl'du bo ja to mia#am s$downie tak, ale 
tam inni socjalne mieli nie s$downie i takie warunki dostali jak tam na Ogrodowej 
by#y, ubikacja na podwórku yyy na drugim albo na trzecim pi'trze zimna woda 
bez niczego, tak (e no niektórzy byli w ogóle, a jak poszli ogl$da& to nawet nie 
powiem za przeproszeniem karaluchy chodzi#y po mieszkaniu, pod gumoleum 
tak(e no nie byli bardzo zadowoleni […].

Respondentka 10 z kolei uwa(a, (e bez awantury niczego nie uda#oby si' 
za#atwi&, kiedy opowiada#a, towarzyszy#y jej raczej negatywne emocje. Oto 
fragment jej wypowiedzi: 

Ten Urz$d Miasta to wie pani, jak si' ich sposobem nie we"mie, awantury nie 
zrobi, albo pisa& gdzie%  dalej. Irena na przyk#ad, ta co mówi' ma ta rodzin' 
zast'pcz$, to znowu do Kaczy)skiego pisa#a, do Kaczy)skiego. I tam                
w Internecie to jest na stronie. I kaza# on, nie no osobi%cie to chyba nie... ale 
dosta#a #adne mieszkanko. Nie mia# nic do gadania ten w#a%nie co tak 
odpowiada#, zapomnia#am jak on mia# na nazwisko. Jak ma sekretark' to jaki%  to 
tam no no, najpierw sekretarka, i dopiero pó"niej mog#am wej%&. Jaki% dyrektor. 
…No wie ju( pani jak to by#o, bez awantury si' nie obesz#o […].

Bior$c pod uwag' wypowiedzi respondentów, mo(na sformu#owa& wniosek, (e 
osoby, które dosta#y przydzia# lokalu socjalnego bez mo(liwo%ci odrzucenia 
propozycji nie maj$ negatywnej opinii na temat procesu. Sytuacja wygl$da inaczej, 
kiedy mamy do czynienia z osobami, które przez wiele miesi'cy zmaga#y si'              
z trudno%ciami zwi$zanymi z uzyskaniem lokalu, który odpowiada#by ich oczekiwaniom. 
Kontakty z urz'dnikami to sytuacje, które respondenci oceniaj$ bardzo 
negatywnie.

Ocena szans na powrót do mieszka$ w wyremontowanych kamienicach

Ze wszystkich respondentów tylko Respondent 1 zamierza wróci& do swojego 
dawnego mieszkania. Mówi# o tym, (e je%li uda mu si' poprawi& swoj$ sytuacj' 
dochodow$, chcia#by zamieszka& tam z powrotem: „Ja od dziecka mieszka#em tam  
w tej kamienicy, tam si' wychowa#em no i ja chce zrobi& tak, (e jak co% tam wyjdzie mi   
z prac$ czy z czym% to ja chce z powrotem i%& na te [nazwa ulicy] […]”.
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Respondentka 2 mówi o tym, (e ch'tnie wróci#aby do starego mieszkania, by#a 
zwi$zana z tym miejscem, jednak stawki czynszu mog$ by& nie do ud"wigni'cia: 

Jak zrobi$ to b'dzie pi'knie, nie powiem, (e nie, bo ch'tnie bym tam wróci#a 
[%miech]Cz#owiek tak si' przyzwyczai# tam, (e ch'tnie bym wróci#a, ale ju( nie 
wróc' bo tam metra( pewnie du(y b'dzie to i wiadomo czynsz taki, (e kto by to 
zap#aci# [cisza].

Pozostali respondenci, szczególnie ci, którzy przenie%li si' do mieszka) w blokach, 
nie my%l$ o powrocie. Z kolei osoby, które zosta#y przeniesione do lokali socjalnych 
z powodu eksmisji, nawet gdyby chcia#y, nie spe#ni$ warunków formalnych, czyli 
posiadania odpowiednich dochodów. Osoba utrzymuj$ca si' z zasi#ku z MOPS nie 
b'dzie w stanie zap#aci& czynszu, który w zrewitalizowanych kamienicach wynosi 
kilkana%cie z#otych za metr kwadratowy.

 
Podsumowanie

Podczas przeprowadzania badania uda#o si' uzyska& odpowied" na wszystkie 
pytania problemowe. Jedni respondenci wyczerpuj$co przedstawiali swoj$ 
sytuacj', inni krótko opowiedzieli swoj$ histori'. W badaniu uzyskano bardzo 
interesuj$cy materia#, wyniki nie s$ dla autorki zaskakuj$ce. Spodziewano si', (e 
osoby, które chcia#y uzyska& mieszkanie o wy(szym standardzie, spotka#y si'        
z murem, jakim jest biurokracja i funkcjonowanie urz'dów. Nie jest równie( 
zaskakuj$ce, (e osoby, które w momencie przy#$czenia kamienicy do programu 
„Miasto Kamienic” mia#y ju( s$dowy wyrok o eksmisji z prawem do lokalu 
socjalnego, przyjm$ bez wi'kszych zastrze(e) lokale, które im zaproponowano.  
W wielu przypadkach kamienice wpisywane na listy remontowe s$ w fatalnym 
stanie, zatem osoby, które dostaj$ mieszkania socjalne w innych miejscach, 
poprawiaj$ swoj$ sytuacj' mieszkaniow$. Niepokoj$ce jest jednak to, (e biedni 
mieszka)cy centrum, którzy wyprowadzaj$ si' do lokali socjalnych w innych 
cz'%ciach miasta, trafiaj$ do kamienic, gdzie wi'kszo%& lokali to lokale socjalne, 
wyprowadzenie zatem biednych ludzi z centrum, nie rozwi$zuje problemu. Ci 
ludzie nadal pozostaj$ biedni i nadal funkcjonuj$ jak wcze%niej, lecz w innych 
miejscach, w wi'kszych skupiskach. By& mo(e jest to za daleko id$cy wniosek, 
jednak wci$( brak w !odzi spójnego programu, który uwzgl'dnia#by polityk' 
mieszkaniow$ oraz polityk' o%rodka pomocy spo#ecznej, który dzia#a#by na rzecz 
„wyci$gania” ludzi z biedy, a nie pog#'bianiu tego zjawiska.
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wroc#awski projekt „MiserArt” 
czyli strefa kreatywna 

w labiryncie wykluczenia
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Rysunek autorstwa 
Malwiny Szlachetki, lat 13
z Gimnazjum w Rozogach

(praca wys#ana w ramach konkursu: 
„Dom, Zdrowie i Mi#o!" 

— utrata tych warto!ci to bezdomno!"”
przygotowana pod kierunkiem 

p. Aldony Kaczmarczyk)



Magdalena Zar$ba
Uniwersytet Wroc#awski

Aktywne zamieszkiwanie i integracja: 
wroc)awski projekt „MiserArt” 

czyli strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia

Dom to jest rodzina. Dom to jest wszystko to, co 
tworzymy, ale to nie jest materialne. Dla mnie 
dom to jest po prostu... Kilka osób, które jaki% 
wk#ad, w budynek w pomieszczenie, jasne, ale     
w samo zachowanie maj$... To jest dla mnie dom. 
Osoby, które mnie otaczaj$. Po cz'%ci stworzyli%my 
tam u siebie na pokoju co% pokroju domu. Dlatego 
si' czuj' dobrze, wysypiam si'... 

W. P.
  
Paradoks domu

Czym jest dom? My%l', (e ka(dy czuje to intuicyjnie, chocia( pewnie trudno 
jest nam to tak znajome poj'cie wyartyku#owa&. Z domem wi$(e si' nasza 
najg#'bsza historia, ukszta#towali%my tam swoje spojrzenie na %wiat, czujemy si'  
w nim bezpiecznie, a je%li nawet aktualnie (yjemy mobilnie, zmieniaj$c co jaki% 
czas swoje miejsce zamieszkania, przechowujemy g#'boko w pami'ci wspomnienie 
bycia w domu, przebywania z najbli(szymi, znajome zapachy, spokój. Dom to 
przestrze) cz#owiekowi najbli(sza, #$cz$ca si' trwale z poczuciem bezpiecze)stwa, 
wskazuj$ca na podstawowe poj'cia, jak rodzina, ojczyzna, dzieci)stwo itp. To 
miejsce, w którym jest si' „u siebie”, mo(na sobie pozwoli& na naturalno%&, 
swobod'. Ks. Józef Tischner pisa# w Filozofii dramatu: „By& sob$ u siebie to 
do%wiadcza& sensownej wolno%ci”1. Jest to te( miejsce, o które si' dba, które 
swoj$ form$ i wygl$dem jest z nami sprz'(one niemal tak silnie, jak ubranie, jest 
naszym przed#u(eniem, stanowi o to(samo%ci. Jego brak równie( dotyka naszej 
to(samo%ci i zmienia diametralnie sposób (ycia, postrzegania nas przez innych, 
organizowania si', poczucia w#asnej warto%ci.

Problem z okre%leniem definicji domu jest wyra"ny w literaturze pi'knej, która 
multiplikuje sposoby widzenia domu, metafory z nim zwi$zane, czasem zaskakuj$ce. 
Tadeusz Nowak pisa#: „ksi'ga prawdziwa, do której si' wraca, przy której si' 
odpoczywa, nad któr$ si' rozmy%la nie tylko o pietruszce, jest jak dom ludzki, 
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1 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków: Znak 2008, s. 228.



w którym si' mieszka codziennie”2. Z kolei u Hanny Buczy)skiej-Garewicz, która 
omawia kwesti' domu w filozofii Martina Heideggera, czytamy: „Domu nie buduje 
si' materialnie. Jedynie my%lenie przez udzielanie schronienia byciu zapewnia 
tak(e domostwo cz#owiekowi”3. To bardzo metafizyczne uj'cie — mo(na mie& 
dom, nie posiadaj$c mieszkania, mo(na mie& mieszkanie, nie posiadaj$c domu. 
Tak jak powiedzia# W.P., ch#opak spotkany w schronisku dla bezdomnych: „dom to 
wszystko, co tworzymy, ale to nie jest materialne”.

Istnieje jednak jaki% zwi$zek pomi'dzy naszym zakorzenieniem w „byciu” 
a zakorzenieniem w przestrzeni. Je(eli próbujemy zrozumie& ludzi, którzy nie 
posiadaj$ tego przestrzennego zakotwiczenia, jak w przypadku bezdomnych, 
mo(emy zobaczy& si#' i paradoks tego zwi$zku. Czy s$ oni „niezakorzenieni” w byciu? 
Wydaje si', (e cz'sto nieposiadanie fizycznego domu mo(e by& konsekwencj$ 
braku tego „duchowego”. Jak pisze Buczy)ska-Garewicz: 

Heidegger pokazuje, jak zamieszkiwanie wykracza poza bezpo%rednio%& 
konkretnego miejsca i musi si'ga& do prawd ogólniejszych. (…) Dom, 
mieszkanie — to poj'cia mówi$ce o okre%lonym sposobie znajdowania si' 
gdzie%, a nie o okre%lonym samodzielnym obszarze przestrzennym. Dom            
i zamieszkiwanie w nim nie maj$ swojego "ród#a w samej przestrzeni, lecz ich 
pocz$tkiem jest stosunek cz#owieka do pewnej wyró(nionej przestrzeni4. 

U Heideggera zamieszkiwanie dokonuje si' ju( w samej czynno%ci budowania, 
otaczania opiek$: nie tyle posiadanie domu czyni cz#owieka mieszka)cem, ile z kondycji 
cz#owieka jako mieszka)ca wynika kwestia posiadania, tworzenia domu, przy czym 
to tworzenie (budowanie) jest to(same z mieszkaniem, a mieszkanie z byciem5. W uj'ciu 
Heideggera, jak pisze, komentuj$c esej filozofa Hanna Buczy)ska-Garewicz: 

Budowanie dokonuje si' wtedy, gdy cz#owiek zamieszkuje ziemi', gdy cz#owiek 
jest u siebie, w domu na ziemi i gdy t' ziemi' uprawia, zagospodarowuje, 
zabudowuje. Budowanie wskazuje na wyst'powanie zamieszkiwania, na 
rozumienie ziemi jako domu. Samo budowanie jest ju( zamieszkiwaniem, które 
okre%la sens budowania. „Tylko gdy umiemy mieszka&, mo(emy budowa&”. 
W ten sposób kwestia budowania wychodzi wyra"nie poza zakres  techniki 
budowlanej czy polityki spo#ecznej, a staje si' zagadnieniem filozoficznym,          
w którym sprawa ludzkiego sposobu bycia i sposobu bycia rzeczy jest 
naczelnym tematem6.
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2 T. Nowak, Diab#y. Dwunastu, Warszawa: Wydawnictwo Literackie 1977, s. 266.
3 H. Buczy)ska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas: 
Kraków 2006, s. 133.
4 H. Buczy)ska-Garewicz, dz. cyt., s. 129.
5 W.P. mówi#: „Kilka osób, które jaki% wk#ad w  budynek, w  pomieszczenie, jasne, ale w  samo zachowanie 
maj$... To jest dla mnie dom”.
6 H. Buczy)ska-Garewicz, dz. cyt., s. 135.



Wi'c nie wszyscy ludzie s$ zdolni do tego, by budowa&, dba& o pewne 
miejsce, otacza& je opiek$? Istnienie zjawiska bezdomno%ci i jego ró(norodne 
uj'cia stwarzaj$ potrzeb' ponownego wgl$du w to, jak rozumiemy poj'cie 
„zamieszkiwanie”. Tischner w Filozofii dramatu napisa#, (e „dom nie pozwala na 
swawol', nie oznacza te( niewoli”7. Wymaga nieustannego budowania, jakiej% 
samodyscypliny: budowanie nie jest jednorazowym aktem, sk#adaj$ si' na nie 
codzienne proste czynno%ci, nawyki, rytua#y. Mo(na tak(e powiedzie&, (e jest to 
„sztuka robienia u(ytku, która sk#ada si' na (ycie codzienne”, „#$czy si' z praktykami 
rytualnymi, nawykami i czynno%ciami nawykowymi, z których wy#ania si' kszta#t 
(ycia codziennego”8.

Do zadania pytania o sposoby zamieszkiwania osób bezdomnych sprowokowa#a 
mnie praca, któr$ podejmuj' metod$ streetworkingu w ramach Towarzystwa 
Pomocy im. %w. Brata Alberta we Wroc#awiu. Prowadzi#am równie( badania do 
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8 T. Dant, Budowanie i zamieszkiwanie, w: Kultura materialna w rzeczywisto!ci spo#ecznej, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello)skiego 2007, s. 85.

Ilustracja 1. List Tomka.



pracy magisterskiej9, szukaj$c odpowiedzi na pytanie — jak osoby w sytuacji 
bezdomno%ci kompensuj$ sobie rzeczywisto%& domu oraz co mog$ nam o tym 
powiedzie& zastane w ich miejscach przebywania materialne %wiadectwa? 
Kilkuletnie zaanga(owanie polegaj$ce na wizytach w schroniskach oraz miejscach 
(ycia i dzia#ania osób bezdomnych, wychodzeniu ku nim i budowaniu z nimi relacji, 
pozwoli#o mi dostrzec, jak wiele tre%ci kryje si' zarówno w wykluczanych 
z postrzeganego przez nas krajobrazu nieznanych, ciemnych zakamarkach miasta, 
jak i ludziach, którzy w tych przestrzeniach (yj$. 

Ulica

pewnego dnia %piewa#em na ulicy
w oczekiwaniu z#ota

i l%nienia z'bów dziewcz$t
%wiat s$czy# przez s#omk' ze s#o)ca

serce, spa#o %wiat#o
lata samotno%ci krzykn'#y we mnie wniebog#osy

%wiat jest d"wi'kiem, czasem drzewem
%wiat jest domem

w domu mog' %piewa& g#o%no, a przecie(
samemu jest si' domem, do którego inni wchodz$

w butach. trzeba si' ratowa&, rozebra&. s#o)ce
stoi wysoko i prowokuje. czyj to dom

dok$d dojdzie d"wi'k, nie wiedzia#em
wiedzia#em, (e nad niczym nie panuj'

ale jestem
*piewa#em10.

W zwyczajnych, potocznych sytuacjach (yciowych patrzymy na bezdomno%& 
jak na zupe#nie inny %wiat, troch' gorszy — pozbawiony kultury, warto%ci? 
Odmawia si' osobom bezdomnym zaj'cia, zaanga(owania. *wiat bezdomno%ci 
postrzegamy jako nijaki, leniwy, pusty, beznadziejny. A ten %wiat opisuje si' sam 
tak: „ja jestem bogaty” — jedno z powiedzonek %. p. pana Zbyszka — „nocami 
s#ucham jak trawa ro%nie, a ca#e polskie niebo to jest moja pierzyna”. Wierszem 
wybranym na motto tego podrozdzia#u staram si' opisa& t' sam$ intuicj' — 
niewyra(alno%& poj'cia domu i niemo(no%& zakre%lenia granic tego, co mo(emy 
„udomowi&”. Osoby bezdomne maj$ %wiadomo%& takich w#a%nie szerokich 
horyzontów. Ten wielki %wiat jest pe#en miejsc, w których da si' (y&, ale nigdzie nie 
mo(na si' zakotwiczy&. Bezdomno%& bywa cz'sto pewn$ niemo(no%ci$ 
ograniczenia si' do jednej przestrzeni, sytuacji (yciowej i rodzinnej, niezgod$ na 
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9 Magdalena Zar'ba „Dom” bezdomnych. Rola rzeczy w kszta#towaniu przestrzeni mieszkalnych, 
(praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Renaty Ta)czuk), Wroc#aw: Instytut Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Wroc#awskiego 2015.
10 Magdalena Zar'ba, Wniebog#osy. Wiersz dotychczas niepublikowany.



uwik#anie: „Wiesz, pomy%la#em, (e pójd' (bo %wi'ta sp'dz', a pó"niej to si' 
zobaczy) mo(e do lasu, namiot mam, to dam sobie rad', dokupi' sobie jedzenia    
i %piwór mam i ko#dr' te(, kuchenk' te(, a pó"niej b'd' si' martwi#” pisa# Tomek   
w li%cie wyja%niaj$cym, dlaczego znów uciek# ze szpitala w nie swoich butach, 
mimo (e cierpia# na ci'(k$ chorob', dlaczego „nie da si' zamkn$&”, pomóc sobie. 
Co% ci$gn'#o go do ucieczki ze szpitalnego „inkubatora”.

Albo pan Mariusz, spotkany przy wroc#awskim Empiku w dzie) %wi'tego 
Miko#aja. Z g'st$ brod$ i ci'(k$ torb$. Zagadujemy, jak tam leci, czy nie chcia#by 
skorzysta& z ogrzewalni, czy nie marznie. Spotkanie dokonuje si' przy koszu, na 
wierzchu pe#no jarmarkowych resztek. Kto% wyrzuci# p'k bananów, zabieramy je    
z kosza. Mariusz mia# rodzin', firm', dom. Teraz „nie ma za wiele”, poza „trzema 
próbami samobójczymi oraz optymizmem”. No i tymi bananami. Lubi Wojciecha 
M#ynarskiego. „Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, nuci co rano”.        

I jeszcze motto z Grzesiuka: „byle nie upa%&”. Nie upada. „My jeste%my ludzie-koty, 
mamy swoje %cie(ki, wybieramy wolno%&. Nie chcemy, (eby kto% mówi#, co mamy 
robi&. Kiedy wstawa&, co je%&, jak (y&. Jeste%my jak koty, ludzie-koty, niezale(ni”. 
Ta niezale(no%& jest w narracjach bezdomnych nie b#ogos#awie)stwem i warto%ci$, 
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Ilustracja 2. Koczowisko Marka.



raczej swego rodzaju przekle)stwem, niektórzy mówi$ wprost, (e zdawanie sobie 
z niej sprawy „na trze"wo” grozi rozpacz$.

Cz'%& osób radzi sobie z t$ sytuacj$ poprzez tworzenie przyjaznego 
materialnego otoczenia, niektórzy traktuj$ przestrze) miejsk$ jako w#asn$, 
wypracowuj$ strategie radzenia sobie z wyzwaniami takimi, jak utrzymanie higieny, 
zdobycie jedzenia, ubrania: bezdomno%& nie zawsze jest rozpoznawalna. W refleksjach 
nad tym, czym jest zadomowienie, gdzie jest granica mi'dzy bezdomno%ci$           
a „domno%ci$” towarzyszy mi przekonanie, (e przebiega ona gdzie% w zazwyczaj 
nieoczywistym, ale prze#omowym momencie utraty lub rozlu"nienia najwa(niejszych 
wi'zi, w kryzysie relacji. Nie odkrywam przy tym oczywi%cie nic nowego. Tischner 
pisa#: „Cz#owiek nie mo(e zadomowi& si' w samotno%ci. Samotni buduj$ cele, inni 
wznosz$ kryjówki”11. Zacytuj' mojego rozmówc' z okresu gromadzenia wywiadów 
do pracy magisterskiej. Pan Andrzej, zapytany, czy ogrzewalnia, w której aktualnie 
mieszka, ma jakie% cechy domu, mówi: „Nie. Nie ma takiego czego%. Dom to jest 
dom, to jest (ona. Gdy si' przychodzi z pracy i kto% na kogo% czeka. Kto% na ciebie 
czeka i to jest dom, a tu… Tu to takie o. Schowek taki. Przytulisko takie, nie? Nie ma 
to jak nazwa&”12.

Zbieracze z#omu, makulatury, sprzedawcy ró(no%ci na antypodach targów, 
samotnie przemierzaj$cy nasze ulice z wózkami pe#nymi skarbów („jubilerzy”, 
„zmotoryzowani”13), przetrz$saj$cy nasze %mietniki noc$ tylko z plecaczkiem 
(„piechurzy”, „tury%ci”, „chodziki”)... Zbieracze wszystkiego i performerzy, tworz$cy 
%mieciowe instalacje i labirynty. Czy da si' odwróci& perspektyw' i spojrze& na nas 
ich oczami? W ko)cu w wi'kszo%ci byli lud"mi jak my, z upranymi spodniami, 
u#o(onymi w#osami i cz'sto równie( planem na (ycie. Ich domostwo wygl$da#o, jak 
trzeba. Czego zabrak#o albo czego by#o w nadmiarze? Czego nam brakuje?

Do%wiadczenie bezdomno%ci na ró(nych polach czyni (ycie cz#owieka w pewnym 
sensie wyj$tkowym, pod wzgl'dem spo#ecznie wykreowanego wizerunku, 
budowanych relacji, obszarów zainteresowa), podejmowanych dzia#a), 
sposobów (ycia, form organizowania si' i poruszania w przestrzeni. 
Bezdomno%&, mi'dzy innymi w tych obszarach mo(e poszerza& perspektyw' 
ludzk$, równocze%nie zaw'(aj$c j$ w innych sferach, do których dost'p zostaje 
ograniczony. Z bezdomno%ci$ zwykle wi$($ si' nowe formy aktywno%ci, nowy 
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11 Józef Tischner, dz. cyt.
12 We Wroc#awiu wg ostatnich wyników  ogólnopolskiego liczenia osób bezdomnych (2017) zamieszkuje 
ich niemal tysi$c osób, cho& s$ to liczby szacunkowe — do wielu osób s#u(by podczas jednej nocy, kiedy 
odbywa si' liczenie, nie dotr$. Wiele z tych osób nie korzysta z us#ug noclegowni i schronisk (we 
Wroc#awiu jest 11 ró(nych o%rodków, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych).
13 Okre%lenia funkcjonuj$ w%ród (przynajmniej wroc#awskich, co potwierdzaj$ moje obserwacje i badania) 
zbieraczy: „jubilerzy” i „zmotoryzowani” to osoby ze „sta(em” w  tej profesji, w'druj$ce z wózkiem, 
zbieraj$ce m.in. z#om, puszki, makulatur'. Wyposa(eniem „piechurów”, „turystów”, „chodzików” 
natomiast jest przede wszystkim plecak — poszukuj$ wi'c mniejszych, warto%ciowych przedmiotów. 
Szerzej na temat pracy bezdomnych zbieraczy pisz' w  publikacji Wroc#awscy wykluczeni — próby 
reakcji na bezdomno!", w: „Kultura-Historia-Globalizacja” nr 21/2017.



punkt widzenia, mo(liwo%& dokonania wgl$du w co%, czego dany cz#owiek 
wcze%niej nie wiedzia# lub widzia# to inaczej14.

MiserArt

Dzi'ki pracy przestrze) otaczaj$ca dom przemienia 
si' w przestrze) s#u($c$ domowi i (yciu w domu.
[…] Pracowa& na tym %wiecie znaczy: zakorzeni& 
si'. Zakorzenienie cz#owieka w %wiecie jest równie( 
owocem wzajemno%ci, która przybiera posta& 
wspó#pracy. Cz#owiek pracuje z kim% i dla kogo%. 
Istot' pracy urzeczywistnia relacja „z kim%”. Z kim% 
nie znaczy po prostu obok. Znaczy: na podstawie 
porozumienia. 

Józef Tischner, Filozofia dramatu
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14 Marcjanna Nó(ka, Bezdomno!" (nie)oswojona. Adaptacja i nieprzystosowanie do bezdomno!ci 
z perspektywy osób bezdomnych, w: „Kultura i Spo#ecze)stwo”, nr 3(60)/2016, s. 81.

Ilustracja 3. Nocleg na rampach kolejowych.



Z do%wiadcze), rozmów i spotka) na ulicy, w miejscach, do których si' na co 
dzie) nie zagl$da, z inspiracji lud"mi, którzy bywaj$ od nas ciekawsi, bardziej 
kreatywni, z ch'ci odbudowania relacji wywodzi si' inicjatywa MiserArt ufundowana 
na idei spotkania osób posiadaj$cych do%wiadczenie bezdomno%ci z innymi 
%rodowiskami: artystów, rzemie%lników, aktywistów. 

Ta otwarto%& na spotkanie ma umo(liwi& wzajemnie zrozumienie, oswojenie, 
pogrzebanie (chocia( cz'%ciowo) wi$($cych obie strony stereotypów. MiserArt ma 
wi'c swoje "ród#o i pocz$tek w#a%nie we wra(liwym do%wiadczeniu ulicy. W 
docenieniu osób bezdomnych jako równowa(nych nam partnerów, wp#ywowych 
jednostek oraz w niezgodzie na to, czym bezdomno%& w istocie jest: kryzysem 
relacji.

MiserArt, pocz$tkowo nazwany „stref$ kultury w labiryncie wykluczenia” (pó"niej 
przemianowan$ na „stref' kreatywn$”, co jest zwi$zane z rozwojem tego projektu), 
zosta# utworzony w ramach dzia#a) Fundacji Homo Sacer oraz Ko#a Wroc#awskiego 
Towarzystwa Pomocy im. %w. Brata Alberta we wrze%niu 2014 roku. Przez pierwszy 
rok otwierali%my to miejsce g#ównie wtedy, gdy organizowali%my tam wydarzenia 
(pocz$tkowo przede wszystkim spektakle, zw#aszcza we wspó#pracy z Instytutem 
im. Jerzego Grotowskiego, koncerty, pó"niej równie( warsztaty). Stopniowo ros#a 
liczba osób bezdomnych, które chcia#y nas odwiedza& systematycznie. 

Osobom (yj$cym na ulicy proponowali%my spotkania z lekarzem, który 
odwiedza# ich w MiserArt. Potem wszystko potoczy#o si' ju( szybciej. Dostali%my 
grant Ministerstwa Kultury na seri' warsztatów dla osób bezdomnych, oddolnie 
zrodzi# si' zespó# muzyczny „Wte i wewte”, który w ubieg#ym roku nagra# trzy 
piosenki, uczyli%my si' stolarstwa recyklingowego, ceramiki, zbudowali%my piec 
chlebowy. Nieustannie pojawiaj$ si' nowe mo(liwo%ci rozwoju naszego ma#ego 
przedsi'biorstwa.

Poznaj$c kreatywne potencja#y osób bezdomnych, ich niecodzienne podej%cie 
do zwyk#ych dla nas zjawisk czy tematów, ich pracowito%& w zdobywaniu %rodków 
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Ilustracja 4. Zespó) MiserArt. 
Autor: Leszek Sulich.



do (ycia (zwa(my cho&by na pobudki skoro %wit, przemierzanie miasta w celu 
nazbierania puszek, z#omu, pchanie wózków kilometrami przez miasto…), ich 
problemy i potrzeby, budzi#a si' w nas niezgoda na ich sytuacj' (bied', 
wyobcowanie, do%wiadczanie, (e s$ gorsi, brak nadziei….) i ch'& jej zmiany, 
umo(liwienia im spotkania z artystami i %rodowiskiem twórczym, ujawnienia osób 
bezdomnych jako równowa(nych podmiotów. MiserArt ma pobudza&, o(ywia&, 
rewitalizowa& to, co martwe: st$d upcykling, st$d o(ywiona, cho& surowa 
przestrze) pustostanu, gdzie mie%ci si' nasz o%rodek, a przede wszystkim 
powstaj$ce tam relacje. 

Rewitalizacja nie oznacza jedynie, (e trzeba przebudowa& stary budynek, 
podporz$dkowa& tereny zielone, zszy& co% na nowo z kawa#ków (ywej tkanki, 
po to, aby upi'kszy& obraz miasta. Rewitalizacja oznacza o(ywienie 
przestrzeni, która jest spo#ecznie martwa, nie reprezentuje ludzkich dzia#a)15.

Przestrze) naszego pustostanu nieustannie si' zmienia, reprezentuj$c 
aktywne przeobra(anie si' zespo#u. Wszystko, co powstaje w budynku MiserArt, 
jest wspó#tworzone przez osoby bezdomne. Dzi'ki nim powsta# piec chlebowy, s$ 
w zespole ludzie maj$cy kompetencje w dzia#aniach budowlanych, jak równie( 
osoby odpowiadaj$ce za codzienne przygotowanie posi#ku, który spo(ywamy 
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15 G. *witek, Architektura + mowa, w: Krzysztof Wodiczko: Pomnikoterapia, Warszawa: Zach'ta 
Narodowa Galeria Sztuki 2005, s. 28.

Ilustracja 5. Wesele Eli i Andrzeja w MiserArt.



razem. Podczas wspólnej pracy i odpoczynku tworz$ si' relacje, powstaje 
przestrze) zaufania. W ten sposób urzeczywistnia si' jaki% rodzaj zadomawiania: 
istnieje realny wk#ad ka(dej z osób na rzecz wspólnoty, miejsca. Oczywi%cie nie 
dzieje si' to automatycznie i szybko. Pierwsze pó# roku od momentu, kiedy grupa 
m'(czyzn zosta#a zaproszona, by zaj$& si' budynkiem po nieczynnej w sezonie 
letnim ogrzewalni i w zamian za zabezpieczenie noclegów i (ywno%ci w#$czy& si' 
w dzia#ania pracowni, by#o poszukiwaniem nieco po omacku, cho& czas ten by# nie 
do przecenienia: polega# g#ównie na oswajaniu si' ze sob$, poznawaniu, uczeniu 
nowych rzeczy. Jeste%my %wiadomi kondycji wynikaj$cej z bezdomno%ci, tego, (e 
niekiedy nie jest #atwo prze#ama& apati' i zniech'cenie. Mamy do czynienia z osobami, 
które maj$ za sob$ przesz#o%& naznaczon$ cz'sto osamotnieniem, pora(k$, 
rozczarowaniem. Jednak po ponad roku wspólnej pracy z tymi, którzy wytrwali, 
wida& wymierne efekty spotka), rozmów, równie( konfliktów. Nasze dzia#ania to 
nieustanny proces — nikt z nas nie jest pewien, czym tak naprawd' ten proces 
zaowocuje w przypadku ka(dej z osób. Inicjatywa MiserArt w coraz wi'kszym 
stopniu nale(y do nich: np. Mirek jest kompetentny w warsztacie sitodruku, nie 
stanowi dla niego problemu przeprowadzenie warsztatów dla kilkunastu osób. 
Zespó# sam potrafi podzieli& zadania i anga(uje si' w ich wykonanie, co przez 
pierwsze miesi$ce naszego eksperymentu by#o nie do pomy%lenia. 
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Ilustracja 6. Koncert Samuela Alty i Zbigniewa Kozery. 
Autor: Konrad Paku)a.
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Ilustracja 7. Stó) z materia)ów recyklingowych. 
Autor: Leszek Sulich.

Ilustracja 8. Chleb i stó). 
Autor: Konrad Paku)a.



MiserArt tworz$ ludzie, jest on równie( tworzony dla ludzi. Na przyk#ad takich 
jak Tomek, spotkany przez streetworkerów, gdy ochrona wyrzuca#a go z centrum 
handlowego, poniewa( by# rzekomo pod wp#ywem %rodków psychoaktywnych. 
Tomek niczego nie za(ywa#, by# po prostu zupe#nie inni ni( wszyscy ludzie, dlatego 
nigdzie nie móg# sobie zagrza& miejsca. Niestety by# z nami tylko kilka lat: zmar#   
w lutym 2016 roku. Z nim wszystko mia#o wymiar bardziej magiczny, a to w du(ej 
cz'%ci ukszta#towa#o powstaj$cy wtedy MiserArt.

W ostatnich tygodniach, gdy szykowa# si' do %mierci, nie wierzy#, (e wsi$dzie 
jeszcze kiedy% na rower i pozbiera po mie%cie skarby, przyjedzie do nas i zd$(y 
upiec chleb w du(ym piecu chlebowym. U%miecha# si' tylko i mówi# swoje 
przeci$g#e „taaak…”. Zawsze dowodzi# swoj$ postaw$, (e (ycie wcale nie jest 
nudne — inspirowa& mo(e wszystko, chmury i autobusy, rozmowy i %mieci. Zarobi# 
kiedy% na rynku sporo pieni'dzy, graj$c sztu&cami na plastikowych pude#kach po 
chi)skich zupkach jak na perkusji. Upiek# te( pyszny chleb, do którego zakwas 
przygotowywa# pod mostem przez tydzie). Niestety nie doczeka# momentu, kiedy 
mo(emy ju( piec w naszym w#asnym piecu chlebowym opalanym drewnem. 
Tworzy# widowiskowe transportowe rowery. Wymyka# si' wszystkim i wszystkiemu. 
Mówi#, (e nie pojmuje absurdów tego %wiata.

Mama Tomka opowiada#a nam po jego %mierci, (e to m#odszy brat prowadzi# 
go do domu, kiedy jako kilkulatkowie bawili si' na podwórku. Tomek sam z siebie 
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Ilustracja 9. Tomek. 
Autor: Paulina Komar.



by tak szybko nie wróci#, nie chcia# nigdy wraca&, ci$gn'#o go w drog', nie ba# si' 
nieznanego. Nie obawia# si', (e kto% si' na niego zez#o%ci, kiedy ukry# si' na 
d#ugie godziny w szerokiej rurze na podwórku i s#ucha# nawo#ywa) i lamentów 
rodziców. Nie ba# si', (e kto% w%cieknie si' na niego, kiedy wk#ada# pierwsze         
z brzegu buty na nogi i znika# na d#ugie miesi$ce. Zreszt$, codziennie mia# inne 
buty — co si' dzia#o z poprzednimi, nie wiadomo. Pewnie obdarowa# nimi kogo%, 
kto mia# gorsze, sam zadowala# si' wszystkim — mog#y to by& damskie ciuszki, 
dzieci'ce pid(amki, codziennie móg# stawa& si' kim% innym. Ograniczony by# tylko 
w#asn$ wyobra"ni$, uczy# tych, którym uda#o si' go pozna&, (e wszystko jest 
mo(liwe, kiedy wyzwoli& si' od strachu przed ocen$ innych, przywi$zaniem do 
rzeczy materialnych, wielkich niemo(liwych do spe#nienia oczekiwa) wobec 
samego siebie. By# niepowtarzalny, jednak równie ciekawych, inspiruj$cych osób 
w%ród ludzi mieszkaj$cych pod mostami, na klatkach schodowych czy ulicach jest 
wi'cej. MiserArt rozwija si' o tyle, o ile oni rozwijaj$ swoje potencja#y i pasje.

Od maja do lipca pracowali%my nad kolekcj$ sto#ów-ogrodów w ramach 5. 
Festiwalu Out of Sth „Zaj'cie” organizowanego przez galeri' BWA Awangarda we 
Wroc#awiu. Sto#y zosta#y wykonane przez zespó# z pozyskanych materia#ów 
wtórnych — drzwi, ram, futryn, starych belek, wi'"by dachowych itp. — stworzone 
dzi'ki wspó#pracy z zaanga(owanymi w dzia#alno%& miejsca architektami                
i projektantami. Tytu#em tej edycji Festiwalu jest „Zaj'cie”. Jako go%cie i zarazem 
gospodarze w galerii BWA, chcieli%my wskaza& na zaj'cie jako to, co w powszechnym 
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Ilustracja 10. Chleb upieczony przez Tomka.



rozumieniu definiuje osob' posiadaj$c$ dom. Zaj'cie jest tym, co umo(liwia 
utrzymanie. Mieszkanie to zaj'cie jakiej% konkretnej przestrzeni. Osoba bezdomna 
w takim razie nie ma zaj'cia i nie zajmuje przestrzeni. Nie mie& zaj'cia — to 
znaczy w aktualnych czasach, nie mie& równie( znaczenia. +eby mie& znaczenie 
trzeba mie& zaj'cie, trzeba zajmowa&, trzeba si' liczy& i mie&, co liczy&. Wystawa 
by#a ci$gle w procesie tworzenia, meble by#y montowane przed galeri$ i za g#ówn$ 
witryn$. Sto#y by#y obiektami s#u($cymi komunikacji mi'dzy uczestnikami festiwalu 
oraz wchodz$cymi w interakcj' zwiedzaj$cymi, pokazywa#y jednocze%nie „zaj'cia” 
osób bezdomnych.

Dom/nie-dom

W sytuacji, gdy kto% straci# w#asny dom, przekroczy# t' magiczn$ granic', po 
której staje si' cz#owiekiem bezdomnym, trudno jest powtórnie zaufa&, poczu& si' 
bezpiecznie, odnowi& relacje b$d" zbudowa& je na nowo. Dom, który za#o(yli%my, 
jest w tym sensie takim domem i „nie-domem” – mo(emy w nim odnale"& cz'%& 
elementów niezb'dnych do istnienia dobrego domu, ale pewne jego cechy zawsze 
b'd$ wyklucza& pe#ne, bezpieczne zamieszkiwanie. Zdajemy sobie spraw' z tych 
niemo(no%ci, chocia( trzeba sprawiedliwie przyzna&, (e równie( wielu z „prawdziwych” 
domów rodzinnych tak(e brakuje podstawowych cech idealnego domostwa. Tym, 
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Ilustracja 11. Tomek i jego rowerowa instalacja.



co odró(nia nasz „dom integracji” od domu w ca#ej swojej pe#ni, jest to, (e nasz 
dom nie opiera si' na wi'ziach rodzinnych, a osoby, które w nim zamieszkuj$, maj$ 
za sob$ najcz'%ciej d#ug$ i trudn$ histori'. Dochodzi równie( kolejny czynnik ryzyka: 
domy, które posiadali czy zak#adali ci m'(czy"ni, rozpad#y si', zostawiaj$c po 
sobie trudno goj$c$ si' ran' — krzywd', pora(k', niemoc. Z drugiej strony 
negatywne do%wiadczenia tych osób mog$ s#u(y& wspólnemu domowi, dzi'ki 
autokrytycyzmowi oraz tak zwanej „nauce na w#asnych b#'dach”. Cho&, czy 
zazwyczaj w naszym (yciu tak w#a%nie si' dzieje? Jak pisze Inga B. Ku"ma: 

By#abym ostro(na w wyrokowaniu, i( mo(na si' uczy& z przesz#o%ci i na 
w#asnych b#'dach. Niektórzy nie wyci$gaj$ (adnej nauki. Inni wol$ uczy& si' 
(y& na bazie do%wiadcze) czerpanych w#a%nie z bezdomno%ci. Jest ona „jak 
muzyka, do której ka(dy ta)czy po swojemu”, jak okre%li# to pan M.-J. 
Porównanie do tak abstrakcyjnej kategorii wskazuje, (e na najg#'bszym 
poziomie, gdy bezdomno%& jest ju( uwewn'trzniona, mo(na traktowa& j$ jako 
przekraczaj$c$ czas i przestrze)16.

Przede wszystkim w naszym domu, o czym ju( wspomina#am, oczywi%cie 
brakuje relacji rodzinnych. My, czyli zaanga(owani w MiserArt streetworkerzy, 
akompaniatorzy, terapeuta, lekarz oraz zarz$dzaj$cy wszystkim kierownik ca#ego 
przedsi'wzi'cia, zapewniamy wy(ywienie, mieszkanie, s#u(ymy wsparciem. 
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16 Inga B. Ku"ma, Domy bezdomnych, !ód": Wydawnictwo Uniwersytetu !ódzkiego 2015, s. 150-151.

Ilustracja 12. Rower Tomka  w MiserArt.
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Ilustracja 14. Wystawa (nieco)dzienne (w)zastanie 
w ramach 5. Out of Sth Zaj'cie w Galerii BWA.

Ilustracja 13. Warsztat sitodruku. 
Autor: Konrad Paku)a.



Ponosimy równie( odpowiedzialno%& za dom, to znaczy zabezpieczamy go 
(troszcz$c si' o %rodki na czynsz, rachunki). Pe#nimy wi'c w pewnym sensie rol' 
rodziców, opiekunów (przewodników?), cho& nasze do%wiadczenie (yciowe jest 
mniejsze: odró(nia nas od mieszka)ców „domu integracji” cz'sto tylko to, (e nie 
przekroczyli%my tej magicznej granicy bezdomno%ci. W kolejnych etapach rozwoju 
tego eksperymentu, zarobki ca#ego zespo#u z dzia#alno%ci wytwórczej w pracowniach 
MiserArt maj$ pokry& op#aty za dom. 

Inn$ nieoddzieln$ sk#adow$ domu jest zwi$zane z nim poczucie bezpiecze)stwa, 

bycia „u siebie”. W „domu integracji” staramy si' to poczucie zapewni&, jednak 
wi$(e si' to równie( z ryzykiem — konieczno%& opuszczenia domu (z powodu 
wielokrotnego naruszania regulaminu) mo(e skutkowa& „upadkiem z wysokiego 
konia”. Chc' poprzez to nawi$za& do przypadku jednego z m'(czyzn, który jako 
mieszkaniec, po tym, jak po raz kolejny odbudowa# swoje poczucie bezpiecze)stwa, 
rozwin$# pasje i plany na przysz#o%&, nagle znowu zmierzy# si' ze swoj$ 
bezdomno%ci$ i tym razem jest to dla niego du(o bardziej degraduj$ce ni( 
poprzednie do%wiadczenia ulicy. Móg# do domu za jaki% czas wróci&, je%li 
zdecydowa#by si' zawalczy& ze swoim na#ogiem i potrafi# krytycznie oceni& swoje 
zachowanie wobec reszty mieszka)ców. Nie le(a#o to jednak w jego mocy albo po 
prostu zadecydowa# inaczej: w takiej sytuacji pozostaje nam ju( tylko wspiera& go 
w tym miejscu, w którym jest, odmawiaj$c ponownego przyj'cia do domu po to, 
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Ilustracja 15. Wystawa (nieco)dzienne (w)zastanie 
w ramach 5. Out of Sth Zaj'cie w Galerii BWA. 



(eby chroni& zespó#. Wi'c ryzyko utraty poczucia bezpiecze)stwa jest podwójne: z jednej 
strony ka(dy mieszkaniec wie, (e gdy nie b'dzie przestrzega# zasad, na przyk#ad 
trze"wo%ci, uczciwo%ci wobec reszty — utraci miejsce w domu. Poczucie 
bezpiecze)stwa pozosta#ych mieszka)ców równie( zostaje zachwiane, gdy jeden   
z nich pod wp#ywem %rodków psychoaktywnych zachowuje si' agresywnie. Nie 
mo(na wykluczy& takiego ryzyka, cho& jest ono równie( wpisane we wszystkie 
domy, w których obecny jest na#óg, czyni$c je czasem „nie-domami”. Jak ju( 
cytowa#am, „dom nie pozwala na swawol'”17.

Dla dwóch osób spo%ród zaproszonych do projektu to ulica okazywa#a si' 
przestrzeni$ paradoksalnie #atwiejsz$, bardziej oswojon$ — rezygnowali wi'c w pewnym 
momencie i wracali do swoich dawnych miejsc. Jest to naturalna sk#adowa procesu 
rozwoju takiej inicjatywy. Naszym za#o(eniem nie jest „stuprocentowa skuteczno%&”, 
jakkolwiek mia#aby si' ona urzeczywistnia&. Istotne s$ przede wszystkim relacje 
oraz mo(liwie jak najlepsze ich owoce. 

Odpowiedzi$ na kryzys bezdomno%ci nie jest tylko zapewnienie osobom 
miejsca do (ycia, poniewa( przede wszystkim podejmowana przez cz#owieka 
aktywno%&, twórczo%& czyni go mieszka)cem, pozwala otacza& opiek$ dom: to z tworzenia 
(budowania) wynika zamieszkiwanie, nie odwrotnie. W naszym przypadku niezb'dne 
w procesie wspierania tych potencja#ów s$ relacje nawi$zywane podczas 
codziennych spotka) w MiserArt. Propozycja „domu integracji”, czyli domu, azylu 
dla zespo#u MiserArt, zrodzi#a si' oddolnie i w#a%nie w odpowiedzi na deficyt wi'zi, 
kryzys relacji, który nie jest mo(liwy do pe#nego za(egnania w przepe#nionych 
schroniskach, noclegowniach czy na ulicy. Ju( samo MiserArt i praca w nim 
stanowi namiastk' zadomawiania. Radek, zapytany niedawno o to, czy uwa(a 
MiserArt za swoj$ przestrze), zastanowi# si' chwil' i odpowiedzia#, (e tak, skoro 
tak bardzo denerwuje go, gdy kto% zrobi ba#agan, po#o(y rzecz nie na swoim 
miejscu.

Wynaj'ty przez Fundacj' Homo Sacer dom zamieszkuje dziesi'ciu m'(czyzn, 
gospodaruj$cych tam bez ca#odobowej kontroli opiekunów oraz bez narzucanych 
odgórnie decyzji dotycz$cych organizacji przestrzeni. To mieszka)cy maj$ by& 
odpowiedzialni za organizacj', zarz$dzanie wspóln$ przestrzeni$, czasem, 
wspó#dzielenie z pozosta#ymi domownikami obowi$zków, rozwi$zywanie problemów.

Zespó#, który anga(uje si' w projekty i warsztaty MiserArt i zamieszkuje 
wynaj'ty przez nas „dom integracji”, wywodzi si' g#ównie spo%ród mieszka)ców 
ogrzewalni. W kwietniu 2016 roku, tu( po zamkni'ciu placówki Towarzystwa 
Pomocy im. %w. Brata Alberta, ze wzgl'du na to, (e lokal by# wynaj'ty na dwa lata, 
a otwarty tylko w okresach listopad-kwiecie), kierownik ogrzewalni postanowi# 
zaproponowa& mo(liwo%& mieszkania w budynku na czas wiosenny i letni oraz 
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17  Józef Tischner, dz. cyt. 



opiek' nad tym lokalem grupie dziesi'ciu m'(czyzn, którzy wyrazili ch'& 
pozostania. Przyj'li jego zasady, jak równie( chcieli zaanga(owa& si' na co dzie) 
w dzia#ania MiserArt. Zawarli%my z mieszka)cami umow': oni w#$czaj$ si' od 
poniedzia#ku do pi$tku w nasze dzia#ania, nie spo(ywaj$ substancji psychoaktywnych 
na terenie domu, nie przebywaj$ w nim „pod wp#ywem”. Ta próba, nazwana 
projektem Streethome’u, „Domem na ulicy”, rozwin'#a si' w „dom integracji”. 
Wynaj'li%my dla tych m'(czyzn dom w listopadzie 2016 roku.

Nasz pomys# nie mia# do ko)ca usystematyzowanej formu#y — wynika# z aktualnie 
rodz$cej si' potrzeby, by zapewni& zespo#owi miejsce do (ycia, tak aby 
mieszka)cy mogli si' zaanga(owa& bardziej w rozwijanie naszego wspólnego 
przedsi'biorstwa. Nazwali%my go „domem integracji”, poniewa( to w nawi$zywaniu 
i pog#'bianiu relacji upatrujemy jego powodzenie i sens. Projekt takiego, a nie 
innego schronienia dla naszego zespo#u wynika# tak(e ze %wiadomo%ci braków      
w instytucjonalnych rozwi$zaniach systemu wsparcia. Je%li wy%wietlimy obecny 
system zabezpieczenia socjalnego osób bezdomnych w Polsce, to oka(e si', (e   
w oko#o 80% ma on charakter instytucjonalny, ze stale przepe#nionymi placówkami, 
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Ilustracja 16. Spotkanie w „domu integracji”.



które s$ naznaczone stygmatem instytucji totalnej18, zabezpieczaj$cymi osoby bez 
mo(liwo%ci profilowania kierunków wsparcia w tak zwanym systemie drabinkowym. 
Rygor „obozowy”, obecny w placówkach pomocowych, narzucony rytm dnia, silne 
dychotomie, restrykcyjne regulaminy, nie pozwalaj$ na pe#ne ods#oni'cie 
wewn'trznego potencja#u osób. Przepe#nienie, atmosfera, wymaganie od ludzi, (eby 
byli „szyci na jedn$ miar'”, nie sprawiali problemu… To niestety rzeczywisto%& wielu 
schronisk, które maj$ wspomaga& osoby w kryzysie bezdomno%ci. Warto zwróci& 
uwag' na to, co Inga B. Ku"ma nazywa ukrytym programem: „Stoi on za 
organizacj$ placówek, czyli za#o(eniami pomocowymi, a zatem za wyobra(eniem, 
czym jest bezdomno%&, jak jej »oducza&« i z niej »wyprowadza&« oraz jak w#$cza& 
osoby jej do%wiadczaj$ce do mainstreamu”19. Dla nas wa(ne jest, (eby nasza 
praca skutkowa#a odbudowaniem relacji, tworzeniem wspólnie przedsi'biorstwa 
opartego na ekonomii spo#ecznej, w efekcie usamodzielnieniem.

Zamieszkiwanie, jak wynika#o ze wst'pnych rozwa(a) dotycz$cych domu       
w ogólno%ci, nie jest czynno%ci$ jednorazow$, aktem woli, decyzj$. Stanowi raczej 
proces, wynika z istnienia wi'zi, wi$(e si' z odpowiedzialno%ci$, wol$ budowania, 
twórczo%ci$, jak równie( pewn$ sta#o%ci$ i poczuciem bezpiecze)stwa. Jeste%my 
%wiadomi, (e nasz projekt stworzenia azylu dla zespo#u zwi$zanego z MiserArt jest 
projektem domu, a zarazem nie-domem. Chcemy jednak da& si' „zadzia&” temu 
procesowi — mówi$c pro%ciej — spróbowa& zawalczy& o normalno%&.
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1997.
19 Inga B. Ku"ma, dz. cyt., s. 9.
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Rysunek autorstwa 
Patrycji Siedleckiej, lat 13
z Gimnazjum w Rozogach

(praca wys#ana w ramach konkursu: 
„Dom, Zdrowie i Mi#o!" 

— utrata tych warto!ci to bezdomno!"”
przygotowana pod kierunkiem 

p. Aldony Kaczmarczyk)



Krystyna Dorsz 
Diakonijna Spó#ki Zatrudnienia Sp. z o.o., Kwilicz

Model mieszka& spo)ecznych Diakonijnej Spó)ki Zatrudnienia

Mieszkanie jak ka(de dobro jest towarem. Jego cena jest kszta#towana przez 
rynek, a przy budowie nie mo(na abstrahowa& od jego kosztów. Rozumienie zasad 
ekonomii nie oznacza jednak, (e mieszkanie ma by& dost'pne tylko dla tych, którzy 
maj$ wystarczaj$ce zasoby gotówki lub zdolno%& kredytow$. W cywilizowanym 
%wiecie mieszkanie jest dobrem dost'pnym obywatelom bez wzgl'du na 
zasobno%& portfela, ka(dy cz#owiek nawet z niewielkimi %rodkami finansowymi ma 
prawo mie& gdzie mieszka&. Je%li prawo do mieszkania zagwarantowane jest tylko 
dla niewielkiej grupy spo#ecznej, to nie tylko niemo(liwe jest budowanie spo#ecze)stwa 
obywatelskiego, ale tworz$ si' bariery utrudniaj$ce stabilizacj' spo#eczn$ i jego 
rozwój.

„Mieszkanie jest dobrem pierwszej potrzeby. Dlatego te( prawo do mieszkania 
jest prawem obywatelskim we wszystkich cywilizowanych spo#ecze)stwach”1  — 
przywo#any przez Filipa Springera Memoria# mieszkaniowy Ireny Herbst i Andrzeja 
Bratkowskiego z 1992 roku, jasno definiuje problem. W cywilizowanym %wiecie 
mieszkanie jest prawem, poniewa( „we wszystkich rozwini'tych demokracjach 
pa)stwo interweniuje w rynek mieszkaniowy, wspieraj$c budow' lokali odpowiednich 
dla konkretnych grup spo#ecznych”2. Od sposobu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
zale(y rozwój spo#ecze)stw.

Nasza historia jednak uczy, (e „wspólnym do%wiadczeniem kolejnych pokole) 
Polaków by# i jest brak mieszkania. Niezaspokojone potrzeby posiadania w#asnego 
dachu nad g#ow$ czy nawet schronienia by#o zjawiskiem [...] powszechnym nie 
tylko na ziemiach polskich”3. O ile Europa Zachodnia zdo#a#a ograniczy& problemy 
mieszkaniowe, to u nas podstawowe parametry obrazuj$ce sytuacje mieszkaniow$ 
sytuuj$ Polsk' na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. 

Wed#ug wyników ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku            
w warunkach substandardowych zamieszkuje 5,3 milionów osób (14% ludno%ci 
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Polski). Szczególnie ci'(ka sytuacja panuje na obszarach wiejskich, gdzie          
w z#ych warunkach mieszka 3,1 mln osób4. 

Kwestia mieszkaniowa pozostaje wi'c jednym z najpowa(niejszych problemów, 
które z perspektywy rozwoju spo#ecznego maj$ kluczowe znaczenie.

Zgodnie z definicj$ przyj't$ przez G#ówny Urz$d Statystyczny, mieszkanie to 
lokal sk#adaj$cy si' z jednej lub kilku izb, wybudowany lub przebudowany dla 
celów mieszkalnych, konstrukcyjnie wydzielony (trwa#ymi %cianami) w obr'bie 
budynku, z niezale(nym wej%ciem z klatki schodowej, ogólnego korytarza: 
przedpokój, hol, #azienka, ust'p, garderoba, spi(arnia, schowek i inne pomieszczenia 
s#u($ce mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszka)ców5. Jest to czysto 
techniczne spojrzenie, ale mieszkanie jest czym% wi'cej. Zapewnia bezpiecze)stwo   
i jest jednym z warunków umo(liwiaj$cych usamodzielnienie si', realizacj' 
zamierze) zwi$zanych z za#o(eniem rodziny, jej rozwojem, realizacj$ osobistych 
planów zawodowych czy te( znalezieniem pracy w miejscu, w którym jest ona 
dost'pna. Zapewnia schronienie przed otoczeniem. Mieszkanie pozwala na 
odpoczynek. Umo(liwia normalne codzienne funkcjonowanie. Zapewnia byt 
biologiczny, ale te( daje szans' na zaspokajanie potrzeb wy(szego rz'du. Jan 
Szczepa)ski w latach siedemdziesi$tych ubieg#ego wieku pisa#:

Pomy%lmy, jak pot'(nymi demiurgami naszego losu s$ ci, którzy w naszym 
imieniu projektuj$ i buduj$ nasze mieszkania. Przes$dzaj$ oni w znacznym 
stopniu o naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym, o wychowaniu dzieci,              
o warunkach (ycia naszej rodziny, o naszej zdolno%ci do odpoczynku, a wi'c         
i zdolno%ci do pracy, o warunkach i poziomie naszego gospodarstwa 
domowego, o mo(liwo%ci pracy w domu, o naszym zadowoleniu z (ycia, s#owem 
— o naszym szcz'%ciu6. 

Mieszkanie jest wi'c dobrem niezb'dnym — co nale(y mocno zaakcentowa&  
— do godnego (ycia, a jednocze%nie dla wielu osób w Polsce jest dobrem 
nieosi$galnym. Jego brak prowadzi do wykluczenia spo#ecznego, zrywania wi'zi 
spo#ecznych, rodzi problemy natury prawnej i administracyjnej. W konsekwencji 
doprowadza do izolacji spo#ecznej i bezdomno%ci jako najbardziej skrajnej formy 
ubóstwa materialnego. Wykluczenie mieszkaniowe to przede wszystkim brak 
mieszkania, ale obejmuje te( osoby zagro(one eksmisj$, do%wiadczaj$ce przemocy, 
zamieszkuj$ce substandardowe lub przeludnione mieszkania. Wykluczenie mieszkaniowe 
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dotyka g#ównie osoby najubo(sze, ale tak(e znajduj$ce si' w szczególnej sytuacji 
(yciowej ze wzgl'du na wiek, niepe#nosprawno%&, sytuacj' rodzinn$, niskie 
kwalifikacje zawodowe czy permanentny brak pracy.

Badania (na przyk#ad NIK, GUS, Habitat) dotycz$ce braku mieszka) mówi$                       
o zatrwa(aj$cych danych, pokazuj$, w jak dramatycznej sytuacji znajduje si' 
polskie spo#ecze)stwo, którego tak znaczna cz'%& nie ma szans na w#asne lokum. 
W#asne — nie znaczy jednak w#asno%ciowe. 

W Krajowym Programie Przeciwdzia#ania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo#ecznemu 
przyj'tym przez Rad' Ministrów we wrze%niu 2014 roku wskazano podstawowy 
problem, jakim jest zmniejszanie si' zasobów szeroko rozumianych mieszka) 
spo#ecznych:

Z roku na rok zmniejsza si' liczba mieszka), które mo(emy uznawa& za 
spo#eczne (komunalne, spó#dzielcze, TBS), w 2011 mieszkania komunalne 
stanowi#y 8,7% ogó#u wszystkich mieszka) w Polsce, gdy jeszcze w 2002 roku 
11,5%. W 2011 roku w Polsce istnia#o ponad 74 tysi$ce mieszka) socjalnych, 
tymczasem zapotrzebowanie na tego rodzaju lokale jest kilkukrotnie wi'ksze.      
O %wiadomej redukcji zasobu komunalnego najlepiej %wiadczy fakt, (e w 2010 r. 
wybudowano jedynie 2,5 tys. lokali komunalnych. W efekcie lokale komunalne 
stanowi$ obecnie nieca#e 8% ogó#u mieszka) w Polsce, gdy jeszcze w 1997 r. 
wynosi#y niemal 15%. Okres oczekiwania na mieszkanie komunalne lub socjalne 
wynosi od 2 do 20 lat7. 

Brak dost'pu do mieszka) rodzi wykluczenie mieszkaniowe, a w konsekwencji 
i bezdomno%&, b'd$c$ ekstremaln$ form$ ubóstwa. Brak perspektyw na to, by 
mie& po prostu dach nad g#ow$, odziera cz#owieka z godno%ci. A jednocze%nie 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi o tym, (e godno%& cz#owieka jest 
"ród#em wolno%ci i praw: „Godno%&, która jest nienaruszalna, a obowi$zkiem w#adz 
publicznych jest jej poszanowanie i ochrona”8. Je%li najwy(szy akt prawny stanowi, 
(e godno%& cz#owieka jest najwy(szym dobrem, kluczem do rozwi$zywania 
problemów spo#ecznych musi by& jej poszanowanie. Tylko wtedy mo(emy mówi&      
o rozwoju spo#ecznym, o rozwoju obywatelskim. Je%li stawiamy pytanie, czy 
mieszkanie jest prawem, przywilejem czy towarem, to nie mo(emy abstrahowa& od 
tego, (e dla obywateli mieszkanie to podstawa godnego (ycia. Artyku# 30 
Konstytucji RP przywo#uj' po to, by podkre%li& wag' problemu, z jakim borykaj$ si' 
te osoby, które w#asnym staraniem nie s$ w stanie zapewni& sobie lokum i maj$ 
utrudniony dost'p do dóbr publicznych.

Skoro mieszkanie dla tak licznych grup jest nieosi$galne, a wykluczenie 
mieszkaniowe dotyka znacznego procenta naszego spo#ecze)stwa, zasadnym 
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staje si' szukanie odpowiedzi, co zrobi&, by to, co z punktu ekonomicznego jest 
towarem, sta#o si' prawem ze spo#ecznego punktu widzenia. Krajowy Program 
Przeciwdzia#ania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo#ecznemu definiuje polityk' mieszkaniow$ 
na podstawie zapisów dokumentu pod tytu#em: G#ówne problemy, cele i kierunki 
programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, 
przyj'tego przez Rad' Ministrów w dniu 30 listopada 2010 roku, a nast'pnie przez Sejm 
RP w dniu 4 marca 2011 roku. Okre%lono w nim zasady wsparcia rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego, wraz z g#ównymi kierunkami i celami w perspektywie 
%redniookresowej. Jego zapisy stanowi$ system odniesie) do dzia#a) rz$du 
podejmowanych w obszarze mieszkaniowym:

Zgodnie z przyj'tymi w tym dokumencie za#o(eniami nast'puje modyfikacja 
polityki mieszkaniowej pa)stwa, polegaj$ca, mi'dzy innymi, na po#o(eniu wi'kszego 
nacisku na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najubo(szych. Powy(szy 
cel realizowany jest poprzez kontynuacj' programu wsparcia samorz$dów 
gminnych i organizacji po(ytku publicznego realizowanego na podstawie Ustawy 
z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
mieszka) chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. nr 251, 
poz. 1844, z pó"niejszymi zmianami) oraz propozycje w zakresie modyfikacji 
systemu budownictwa spo#ecznego skierowanego do osób, których dochody s$ 
zbyt wysokie na ubieganie si' o najem mieszkania gminnego i zbyt niskie, aby 
zakupi& lub wynaj$& mieszkanie na rynku komercyjnym9. 

Oczywi%cie polityka pa)stwa i samorz$dów jest kluczem do rozwi$zania tych 
problemów, ale wykluczenia mieszkaniowego nie rozwi$(e si' bez wprowadzania 
innowacyjnych programów, które daj$ szans' zmniejszania obszaru biedy i na 
wspó#prac' wszystkich zainteresowanych podmiotów. Poza systemem pozostaj$ 
osoby bezdomne i wykluczone mieszkaniowo. Osoby te wymagaj$ wzmocnienia 
poprzez rozwój systemu integracji spo#ecznej.

Przywo#any powy(ej dokument Krajowy Program Przeciwdzia#ania Ubóstwu     
i Wykluczeniu Spo#ecznemu w%ród ró(nych instrumentów zak#ada wprowadzenie 
programów mieszka) treningowych, chronionych, wspieranych jako alternatywy dla 
rozwi$za) instytucjonalnych w postaci schronisk i obiektów zbiorowego zakwaterowania, 
wspieraj$cych wychodzenie z bezdomno%ci i bezmieszkaniowo%ci. Wskazuje te( na 
konieczno%& rozwoju, wzmocnienia i poprawy instrumentów pomocy spo#ecznej 
ukierunkowanych na integracj' spo#eczn$ osób bezdomnych i wykluczonych 
mieszkaniowo.

 Taki program wzmocnienia instrumentów integracji spo#ecznej i zawodowej, 
gdzie mieszkanie to ostatni etap procesu reintegracji, proponuje Diakonijna Spó#ka 
Zatrudnienia (dalej jako skrót: DSZ). Spó#ka non-profit za#o(ona w 2009 roku przez 
Fundacj' Barka, Stowarzyszenie dla Ludzi i *rodowiska, Parafi' Ewangelicko-
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Augsbursk$ z Poznania oraz Gmin' Kwilcz, przy wspó#udziale i z inspiracji 
niemieckiej fundacji Wohnen und Beraten z Brunszwiku. DSZ ma charakter 
przedsi'biorstwa u(yteczno%ci publicznej, ma te( status organizacji po(ytku 
publicznego.

Spó#ka powsta#a w wiejskiej gminie Kwilcz, w zachodniej Wielkopolsce, w powiecie 
mi'dzychodzkim. To niewielka gmina licz$ca nieco ponad sze%& tysi'cy mieszka)ców, 
z ca#$ gam$ problemów spo#ecznych charakterystycznych dla %rodowisk wiejskich  
i popegeerowskich. Jednocze%nie gmina ma bogat$ infrastruktur' spo#eczn$: o%rodek 
dla bezdomnych, Centrum Integracji Spo#ecznej, Warsztaty Terapii Zaj'ciowej dla 
osób niepe#nosprawnych. Ró(norodno%& i bogactwo programów spo#ecznych 
skupionych w niewielkim %rodowisku pokazuje jednocze%nie wszelkie s#abo%ci 
dzia#a) systemowych. Spó#ka powsta#a z prze%wiadczenia, (e konieczne jest 
tworzenie takich podmiotów ekonomii spo#ecznej, które maj$c trwa#e podwaliny 
ekonomiczne, staj$ si' gwarantem dla dzia#a) spo#ecznych.

Warto pokrótce wyja%ni&, czym jest spó#ka w obszarze ekonomii spo#ecznej, 
gdy( stanowi ona stosunkowo najmniej znan$ form$ dzia#a) spo#ecznych10. Spó#ki 
non-profit to podmioty ekonomii spo#ecznej uj'te zarówno w Ustawie o po(ytku 
publicznym i wolontariacie, jak i w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Spo#ecznej. 
Zgodnie z Kodeksem Spó#ek Handlowych (dalej jako skrót: KSH) spó#ka z ograniczon$ 
odpowiedzialno%ci$ mo(e mie& inne cele ni( osi$ganie zysku, to jest: cele 
spo#eczne. Istot$ takiej spó#ki jest to, (e zyski z dzia#alno%ci gospodarczej nie 
mog$ podlega& podzia#owi mi'dzy jej cz#onków, udzia#owców, akcjonariuszy           
i pracowników. 

Samo powo#anie spó#ki non-profit jest mo(liwe na podstawie art. 51 oraz 
po%rednio art. 301 KSH, które g#osz$, i( mo(liwe jest za#o(enie spó#ki z ograniczon$ 
odpowiedzialno%ci$ nie tylko w celach zarobkowych, lecz tak(e w celach 
niezarobkowych. Nie istniej$ równie( przeszkody, aby spó#ka kapita#owa zgodnie   
z umow$ przeznacza#a ca#y zysk na dzia#alno%& spo#ecznie u(yteczn$. Spó#ki        
z ograniczon$ odpowiedzialno%ci$ mog$ by& zak#adane przez osoby fizyczne         
i prawne, w tym przez fundacje i stowarzyszenia. Spó#ka z ograniczon$ 
odpowiedzialno%ci$ niedzia#aj$ca w celu osi$gni'cia zysku, przeznaczaj$ca ca#o%& 
dochodu na realizacj' celów statutowych oraz nieprzeznaczaj$ca zysku do 
podzia#u mi'dzy swoich cz#onków, udzia#owców, akcjonariuszy i pracowników, 
mo(e prowadzi& dzia#alno%& po(ytku publicznego.

Ze wzgl'du na klarown$ struktur' zarz$dzania i odpowiedzialno%ci oraz 
mo(liwo%& prowadzenia dzia#alno%ci gospodarczej przy jednoczesnej realizacji 
celów spo#ecznych, taki podmiot wydawa# si' odpowiedni do realizacji idei, które 
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27.06.2011, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672516/ Spó#ka z ograniczon$ odpowiedzialno%ci$ 
non-profit [dost'p: 04.05.2017].



przy%wieca#y powo#aniu Diakonijnej Spó#ki Zatrudnienia. Pomys# utworzenia spó#ki 
non-profit wyrós# z do%wiadcze) wspó#pracy polskich organizacji pozarz$dowych   
z niemieckimi organizacjami dzia#aj$cymi w ramach Diakonii i wzorowany by# na 
funkcjonuj$cych w Niemczech przedsi'biorstwach GmbH o charakterze po(ytku 
publicznego. Modelem odniesienia dla powstaj$cej spó#ki by#y przedsi'biorstwa 
skupione w koncernie socjalnym Diakonische Kästorf. Diakonijna Spó#ka 
Zatrudnienia jako firma socjalna jest wi'c bezpo%rednim efektem przenoszenia 
do%wiadcze) partnera niemieckiego do Polski i budowania modelowego 
programu, #$cz$cego cele spo#eczne i gospodarcze.

Misja Diakonijnej Spó#ki Zatrudnienia jest zwi$zana z przywracaniem na rynek 
pracy d#ugotrwale bezrobotnych, niepe#nosprawnych, bez zawodu czy te( 
maj$cych niskie kwalifikacje zawodowe. To grupa, która te( niemal trwale jest 
dotkni'ta problemem wykluczenia mieszkaniowego. Diakonia to w tym kontek%cie 
%cis#e powi$zanie dzia#alno%ci z prac$ socjaln$ i pomoc$ potrzebuj$cym. Dla 
spó#ki Diakonia jest zobowi$zaniem do udzielenia pomocy ludziom i przywracania 
im poczucia godno%ci. Diakonijny kierunek i wynikaj$ce z niego wyzwania etyczne 
nie wykluczaj$ celów gospodarczych, które stawia sobie DSZ jako przedsi'biorstwo. 
Przy czym chodzi tu o przedsi'biorstwo spo#eczne, o podmiot ekonomii spo#ecznej. 

Dzia#alno%& gospodarcza jest podstawowym "ród#em finansowania DSZ i jej 
programów spo#ecznych, koncentruje si' wokó# wspó#pracy z du(ym koncernem 
samochodowym, jakim jest Volkswagen. Model dzia#alno%ci opiera si' na 
do%wiadczeniach partnera niemieckiego — Diakonie Kästorf, która od kilkudziesi'ciu 
lat pracuje dla Volkswagena oraz innych du(ych koncernów i firm. Spó#ka podj'#a 
w 2010 roku wspó#prac' z du($ i znacz$c$ firm$ na mapie biznesu, dzi% ma sta#e 
kilkuletnie kontrakty i bardzo dobre notowania, co oznacza, (e jako podmiot 
ekonomii spo#ecznej jest niezawodnym partnerem w biznesie. Rzetelno%& w pracy, 
terminowo%& i jako%& s$ gwarantem sukcesu gospodarczego. A sukces gospodarczy 
przek#ada si' na mo(liwo%& realizacji programów spo#ecznych, zwi$zanych               
z reintegracj$ grup defaworyzowanych. St$d zasadniczym zadaniem spó#ki jest 
integracja zawodowa i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Realizowane 
jest to w dwóch aspektach — poprzez zatrudnienie oraz takie przygotowanie 
zawodowe i spo#eczne, aby osoby wykluczone mog#y poradzi& sobie bez wsparcia 
na wolnym rynku. Kszta#ceniu zawodowemu towarzyszy jednoczesne wsparcie 
przy rozwi$zywaniu problemów socjalnych, powsta#ych jako rezultat ubóstwa          
i wykluczenia. S$ to zintegrowane dzia#ania uwzgl'dniaj$ce pomoc socjaln$, integracj' 
spo#eczn$, edukacj', rynek pracy i zapobieganie wykluczeniu mieszkaniowemu. 

 
Ta wszechstronna pomoc opiera si' przede wszystkim na 

odpowiedzialno%ci jednostki za kszta#t w#asnego (ycia, […] uwalnianiu jej 
motywacji do zmiany niekorzystnej sytuacji, w jakiej si' znalaz#a, odbudowywaniu 
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zerwanych wi'zi spo#ecznych w konkretnych %rodowiskach lokalnych i równie(,   
a mo(e przede wszystkim, na aktywizacji, które maj$ zwi'kszy& szanse osób 
trwale zale(nych od pomocy spo#ecznej na uzyskanie optymalnej niezale(no%ci 
przez %wiadczenie pracy i zatrudnienie11.

W takim rozumieniu problemów spo#ecznych przedsi'biorczo%& oparta na 
rachunku ekonomicznym odgrywa du($ rol' w aktywizowaniu osób zagro(onych 
wykluczeniem spo#ecznym lub wykluczonych spo#ecznie, szczególnie osób, które 
nie tylko wszystko utraci#y, ale te( najcz'%ciej maj$ niewielkie szanse na powrót do 
spo#ecze)stwa. W tym kontek%cie celem jest wspó#tworzenie spo#ecznych 
przestrzeni, które odpowiadaj$ aktualnym mo(liwo%ciom i potrzebom (yciowym 
osób wymagaj$cym pomocy, jak równie( przyj'tym w konkretnej spo#eczno%ci 
wyobra(eniom o zasadach funkcjonowania wspólnot lokalnych. Wspó#czesna 
polityka spo#eczna kszta#tuje owo wyobra(enie, przyjmuj$c, (e jej punktem 
skupienia jest problematyka zatrudnienia12.

Praca i powrót na rynek pracy stanowi$ wi'c istotny punkt odniesienia dla 
kogo%, kto chce normalnie funkcjonowa&. Bez tego aspektu trudno te( mówi&           
o dost'pie do mieszkania. Otwarty rynek pracy jest cz'sto zbyt du(ym wyzwaniem 
dla osób wykluczonych spo#ecznie. Pomaganie osobom wykluczonym w po#$czeniu 
z edukacj$ i z aktywno%ci$ zawodow$ czy — ogólniej — zarobkow$, jest obecnie 
traktowane jako wa(ny aspekt reintegracji spo#ecznej i zawodowej. Hubert Kaszy)ski 
nazywa takie podej%cie do klientów podej%ciem mi'dzysektorowym13  i zauwa(a, (e 
stosowanie takiego modelu wymaga umiej'tno%ci budowania partnerskich relacji     
z osobami wymagaj$cymi pomocy, stymulowania samopomocy, promowania            
i tworzenia realnych rozwi$za) oraz podstawowych kompetencji w zakresie terapii 
psychospo#ecznej, edukacji zawodowej, inicjowania przedsi'biorczo%ci spo#ecznej14.

W#a%nie w takim podej%ciu do beneficjenta przejawia si' innowacyjno%& dzia#a) 
DSZ. Spó#ka nie tworzy grup wsparcia, nie integruje osób w przedsi'biorstwie, istot$ 
jej dzia#a) jest integracja osób w %rodowisku lokalnym, takie ich przygotowanie do 
radzenia sobie w innych warunkach, bez os#ony spo#ecznej. Poza przygotowaniem 
zawodowym wa(ne jest stworzenie warunków do normalnego (ycia, pomoc          
w rozwi$zywaniu problemów spo#ecznych, spo%ród których problemy wykluczenia 
mieszkaniowego s$ kluczowe. 

Do%wiadczenia DZS oraz partnerów, z którymi spó#ka wspó#pracuje, wyra"nie 
pokazuj$, (e podstawowym problemem, który uniemo(liwia w wielu przypadkach 
pe#n$ reintegracj' osób obj'tych pomoc$, jest w#a%nie wykluczenie mieszkaniowe. 
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11 H. Kaszy)ski, Ekonomia spo#eczna czy praca socjalna. Razem czy osobno?, w: Ekonomia spo#eczna. 
Perspektywa rynku pracy i pomocy spo#ecznej, red. J. Star'ga-Piasek, Warszawa: IRSS 2007, s. 79.
12 Tam(e, s. 79.
13 Tam(e, s. 78.
14 Tam(e, s. 78.



Mieszkanie zapewnia bezpiecze)stwo i jest jednym z warunków umo(liwiaj$cych 
usamodzielnienie si', realizacj' zamierze) zwi$zanych z za#o(eniem rodziny, jej 
rozwojem, realizacj$ osobistych planów zawodowych czy te( znalezieniem pracy       
w miejscu, w którym jest ona dost'pna.

Mieszkanie jest dobrem niezb'dnym do godnego (ycia, a jednocze%nie dla wielu 
osób w Polsce dobrem nieosi$galnym. Jego brak prowadzi do wykluczenia 
spo#ecznego, zrywania wi'zi spo#ecznych, rodzi problemy natury prawnej                       
i administracyjnej. W konsekwencji za% doprowadza do izolacji spo#ecznej                   
i bezdomno%ci jako najbardziej skrajnej formy ubóstwa materialnego. Wykluczenie 
mieszkaniowe to przede wszystkim brak dachu nad g#ow$, ale obejmuje te( osoby 
zagro(one eksmisj$, do%wiadczaj$ce przemocy, zamieszkuj$ce substandardowe lub 
przeludnione mieszkania. Wykluczenie to dotyka g#ównie osoby najubo(sze, tak(e 
znajduj$ce si' w szczególnej sytuacji (yciowej ze wzgl'du na wiek, niepe#nosprawno%&, 
sytuacj' rodzinn$, niskie kwalifikacje zawodowe czy permanentny brak pracy. Wobec 
niemo(no%ci zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych staje si' ono egzystencjaln$       
i najwa(niejsz$ kwesti$ niesienia pomocy. Przeci'tny czas oczekiwania niezamo(nych 
rodzin na mieszkanie z zasobów gminnych to cz'sto kilka lub kilkana%cie lat, a dla 
osób bezdomnych w takich %rodowiskach jak Kwilcz praktycznie jest to cel 
nieosi$galny. 

Ponad sze%ciotysi'czna wiejska Gmina Kwilcz posiada dwana%cie mieszka) 
komunalnych oraz dwa lokale socjalne. Natomiast liczba osób oczekuj$cych na lokal 
z zasobów komunalnych lub socjalnych wynosi 2115. Niewielki zasób oraz 
ograniczone mo(liwo%ci inwestowania w infrastruktur' zwi$zan$ z mieszkalnictwem 
nie u#atwiaj$ rozwi$zywania problemów spo#ecznych w tym zakresie.

Osoby bezdomne nie maj$c alternatywy, pozostaj$ do ko)ca swoich dni                  
w o%rodkach, mimo (e mog#yby (y& samodzielnie w lokalnym %rodowisku. Natomiast 
osoby oczekuj$ce na mieszkania komunalne czy socjalne, (yj$ latami w warunkach 
tak skrajnych, (e zagra(aj$ one ich bezpiecze)stwu.

Koncepcja mieszka) spo#ecznych, opracowana przez DSZ, jest reakcj$ na te 
niemo(no%ci i wynika z do%wiadcze) pracy z osobami wykluczonymi spo#ecznie, 
zarówno bezdomnymi, jak i mieszkaj$cymi w substandardowych warunkach. Brak 
mieszkania lub niedostatecznie jasna i pewna sytuacja mieszkaniowa powoduj$, 
(e osoby dotkni'te trudn$ sytuacj$ (yciow$ nie mog$ w pe#ni skorzysta& z mo(liwo%ci 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania dzia#a) na rynku pracy, a tym 
samym nie maj$ szansy na skuteczny i trwa#y powrót do spo#ecze)stwa. Program 
mieszka) spo#ecznych DSZ wynika z autentycznych niezaspokojonych potrzeb w tym 
obszarze.
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15 Na podstawie danych Urz'du Gminy Kwilcz.



Jest to pilota(owy program obejmuj$cy w porozumieniu z lokalnym samorz$dem 
budow' mieszka) oraz obj'cie grupy najemców tych mieszka) programem 
wsparcia, umo(liwiaj$cym pe#ny proces reintegracji i uczestnictwa w (yciu lokalnej 
spo#eczno%ci.

Adresatami programu s$ osoby ze szczególnymi trudno%ciami spo#ecznymi: na 
skutek ubóstwa, wykluczenia spo#ecznego i bezdomno%ci utraci#y one cz'%ciowo 
zdolno%& samodzielnego, odpowiedzialnego prowadzenia gospodarstwa domowego 
i normalnego funkcjonowania w (yciu codziennym. Odbiorcami programu s$ te( 
osoby spe#niaj$ce kryteria przydzia#u lokalu komunalnego czy najmu socjalnego — 
oczekuj$ce na taki lokal z zasobu Gminy Kwilcz. Jest tu szeroki przekrój spo#eczny, 
od osób, które do%wiadczy#y bezdomno%ci, osoby niepe#nosprawne, maj$ce problemy 
z uzale(nieniem, po niezaradne (yciowo. S$ w tej grupie rodziny z dzie&mi. Osoby te 
zosta#y wy#onione w procesie realizacji programów spo#ecznych podejmowanych 
przez spó#k' we wspó#dzia#aniu z Centrum Integracji Spo#ecznej w Kwilczu, 
Stowarzyszeniem Integracyjnym Wspólnoty Barka, prowadz$cym o%rodek dla 
bezdomnych, PUP Mi'dzychód i OPS Kwilcz. Mieszkanie jest dla tych osób 
niezb'dnym etapem do uzyskania samodzielno%ci i integracji ze %rodowiskiem 
lokalnym. Wsparcie jest skierowane do tych, którzy w#asnym staraniem nie s$       
w stanie zapewni& sobie dachu nad g#ow$, co stawia pod znakiem zapytania ca#y 
ich proces reintegracji. Celem programu jest: 

— zwi'kszenie dost'pno%ci zasobów mieszkaniowych poprzez budow' 
mieszka) we wspó#dzia#aniu publiczno-spo#ecznym, 

— wypracowanie modelu funkcjonowania mieszka) spo#ecznych poprzez 
rozwój struktury wsparcia w zakresie integracji spo#ecznej ludzi pozbawionych 
dachu nad g#ow$ lub mieszkaj$cych w substandardowych warunkach ze 
szczególnymi problemami spo#ecznymi na terenie Gminy Kwilcz.

Mieszkanie spo#eczne w rozumieniu DSZ to koncepcja prowadzenia samodzielnego 
i odpowiedzialnego (ycia i zamieszkania. Mieszka)cy takich lokali wynajmuj$ 
mieszkanie na podstawie wszystkich zwi$zanych z tym prawami i obowi$zkami. 
Dzia#ania skierowane do beneficjentów b'd$cych najemcami, maj$ pomóc im       
w odpowiedzialnym (yciu i prowadzeniu w#asnego gospodarstwa oraz pe#nym 
usamodzielnieniu w warunkach spo#eczno%ci lokalnej.

Modelowe przedsi'wzi'cie podj'te przez Spó#k' obj'#o nast'puj$ce etapy:
1. budow' mieszka) we wspó#dzia#aniu podmiotu ekonomii spo#ecznej i samorz$du 
lokalnego,
2. wybór najemców, zawarcie umów najmu, 
3. wypracowanie modelu wsparcia w utrzymaniu mieszkania przez najemców.

Szukanie rozwi$za) innowacyjnych w zakresie mieszkalnictwa by#o konieczne, 
poniewa( w Gminie Kwilcz, w której Diakonijna Spó#ka Zatrudnienia prowadzi 
dzia#alno%&, mieszka) komunalnych czy te( socjalnych praktycznie nie ma, brakuje 
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tak(e mieszka) na wynajem. Z samorz$dem lokalnym wypracowane zosta#o wi'c 
porozumienie o partnerstwie i wspó#dzia#aniu w zakresie budowy mieszka) 
spo#ecznych (przeznaczonych na wynajem) podpisane w listopadzie 2013 roku. Na 
mocy porozumienia gmina zobowi$za#a si' do przekazania Spó#ce w formie 
dzier(awy wieczystej dzia#ek z przeznaczeniem na budow' mieszka) spo#ecznych, 
s#u($cych zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lokalnej spo#eczno%ci. 

Nast'pnie decyzj$ Rady Gminy Kwilcz ze stycznia 2015 roku przekazano bezp#atnie 
w formie wieczystego u(ytkowania trzy niewielkie dzia#ki. Podpisany w kwietniu 2015 
roku akt notarialny pomi'dzy Gmin$ a DSZ zapocz$tkowa# etap budowy — 
opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie niezb'dnych pozwole) i wybór 
lokalnej firmy i rozpocz'cie w grudniu 2015 roku prac budowlanych. Inwestycja 
obj'#a osiem mieszka) — sze%& o powierzchni 26,25 metrów kwadratowych oraz 
dwóch o powierzchni 39,53 metrów kwadratowych. Mieszkania zosta#y oddane do 
u(ytku w listopadzie 2016 roku.

Mieszkania s$ w#asno%ci$ DSZ, która ponios#a koszty inwestycji. Spó#ka jest 
wi'c podmiotem wynajmuj$cym mieszkania. W zamian za wniesienie gruntu oraz 
cz'%ciowe sfinansowanie kosztów infrastruktury zewn'trznej Gmina Kwilcz 
otrzyma#a prawo do dwóch mieszka) poprzez wskazanie najemców spo%ród osób 
oczekuj$cych na mieszkania z jej zasobów. By# to pierwszy etap projektu. 

Drugi etap, który toczy# si' niemal równolegle, polega# na wytypowaniu osób 
do obj'cia lokali i podpisanie umów najmu. Proces ten dotyczy# osób, które 
przesz#y programy reintegracyjne, maj$ "ród#o utrzymania i s$ w stanie pokry& 
koszty utrzymania mieszka). Tak(e w odniesieniu do osób wytypowanych przez 
samorz$d, spe#niaj$cych kryteria przydzia#u lokalu z zasobu Gminy.

Mieszka)cy, którzy zawarli umowy najmu, ponosz$ pe#ne koszty utrzymania 
mieszkania i w pe#ni za nie odpowiadaj$. W za#o(eniu umowa mo(e obowi$zywa& 
na czas nieokre%lony, najemcy nie maj$ wi'c ograniczonego czasu pobytu, jak to 
si' dzieje w mieszkaniach wspomaganych czy treningowych.

W trzecim etapie programu nast'puje monitorowanie najmu i jest to kluczowa 
cz'%& Programu mieszka) spo#ecznych DSZ. Osoby, które nie mia#y w#asnego 
mieszkania lub mieszka#y w g#'boko substandardowych warunkach, cz'sto nie 
potrafi$ wzi$& odpowiedzialno%ci za now$ sytuacj'. Cz'sto musz$ po prostu 
nauczy& si' na nowo, co oznacza samodzielne mieszkanie. Dlatego w uj'ciu 
programów DSZ, mieszkanie to ko)cowy etap procesu reintegracji. Wa(nym 
wyznacznikiem programu mieszkalnictwa jest wi'c to, (e lokatorom mieszka) 
wybudowanych przez DSZ, nadal jest %wiadczona kompleksowa pomoc i doradztwo. 
W za#o(eniach DSZ mieszka)cy s$ obj'ci kompleksowym wsparciem przez dwa 
lata. To powinien by& czas, w którym osoby potrzebuj$ce wsparcia maj$ otrzyma& 
wszechstronn$ pomoc.
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Zakres us#ug wsparcia to regularne doradztwo w kwestiach zwi$zanych           
z zamieszkaniem, polegaj$ce na indywidualnej pracy z mieszka)cami. Chodzi o to, 
aby osoby, które by#y pozbawione dachu nad g#ow$ lub zamieszkiwa#y w trudnych 
warunkach, cz'sto niesamodzielnych, umia#y si' odnale"& w nowej sytuacji, 
nauczy#y si' dba& o dom, zarz$dza& bud(etem, pami'ta& o regulowaniu 
nale(no%ci i op#at, a jednocze%nie potrafi#y zaadaptowa& si' w nowej sytuacji, 
tak(e zwi$zanej z budowaniem wi'zi lokalnych. Praca z mieszka)cami jest wi'c 
wieloaspektowa i obejmuje wiele ró(norodnych dzia#a), mi'dzy innymi:

• wsparcie w sprawach codziennego funkcjonowania i obowi$zkach zwi$zanych 
z utrzymaniem domu,

• pomoc w zapewnieniu podstawy materialnej, w szczególno%ci w zakresie 
pozyskania i utrzymania pracy, ale tak(e renty czy innych %wiadcze), 

• pomoc w zarz$dzaniu w#asnymi finansami, gospodarowania bud(etem,
• monitoring op#aty czynszu i kosztów eksploatacji mieszkania, podj'cie dzia#a) 

zmierzaj$cych do redukcji zad#u(enia, je%li takie by si' pojawi#y,
• wsparcie w rozwi$zywaniu problemów zad#u(enia z innych tytu#ów ni( najem 

mieszka), zad#u(e) komorniczych, alimentacyjnych itp.,
• pomoc w uzyskaniu wsparcia specjalistycznego, na przyk#ad dost'pu do 

lekarza, terapeuty czy prawnika,
• pomoc w odbudowie relacji i kontaktów rodzinnych,
• praca z cz#onkami rodziny,
• w razie potrzeby pomoc w mediacjach mi'dzy mieszka)cami.

Dwa lata wydaj$ si' wystarczaj$cym czasem na nabycie umiej'tno%ci 
zarz$dzania w#asnym mieszkaniem i wtopienia si' w lokalne %rodowisko. Program 
ma te( na celu pomoc w budowaniu dobrych relacji mieszka)ców z otoczeniem. 
*wiadczenie takich us#ug w zakresie doradztwa i wsparcia le(y w gestii 
pracowników DSZ, w tym pracownika socjalnego.

Mieszkania spo#eczne w koncepcji DSZ sytuuj$ si' pomi'dzy zasobami 
gminnymi (mieszkania komunalne i socjalne) a zasobami Towarzystw Budownictwa 
Spo#ecznego. Najemcy musz$ ponosi& koszty utrzymania mieszka), p#aci& regularny 
czynsz, ale otrzymuj$ lokal w bardzo dobrym standardzie z cz'%ciowym 
wyposa(eniem (meble plus sprz'ty kuchenne). Nie wnosz$ partycypacji, ale p#ac$ 
symboliczn$ kaucj', przy wp#acie tej uzyskali pomoc ze strony Spó#ki. Umowa 
najmu jest zawierana na czas nieokre%lony, a uczestnicy dodatkowo otrzymuj$ 
wsparcie w procesie utrzymania tego mieszkania. Jednak w przeciwie)stwie do 
innych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarz$dowe — mieszka) 
wspomaganych, treningowych czy zapisanych w polskim prawodawstwie mieszka) 
chronionych — Diakonijna Spó#ka Zatrudnienia, oferuj$c wsparcie w utrzymaniu 
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mieszkania, nie wprowadza ograniczenia co do czasu zamieszkania. Dla tych osób 
mo(e to by& ich docelowe lokum. 

Program mieszka) spo#ecznych jest programem, w za#o(eniach którego jest te( 
wypracowanie modelu wspomaganego mieszkalnictwa spo#ecznego. Takiego 
mieszkania, które nie jest placówk$ z zapewnionym utrzymaniem, kompleksow$ 
opiek$, sta#$ struktur$ czy obowi$zuj$cym harmonogramem dnia. Ma to by& 
mieszkanie, które jest szerzej rozumian$ koncepcj$ samodzielnego i odpowiedzialnego 
mieszkalnictwa dla osób dotkni'tych wykluczeniem spo#ecznym. Monitorowanego 
mieszkania, bez stygmatyzowania jego mieszka)ców. 

 O ile budowa mieszka) zosta#a sfinansowana ze %rodków w#asnych Spó#ki, to 
%wiadczenie us#ug wsparcia i doradztwa oraz wypracowanie modelu funkcjonowania 
mieszka) spo#ecznych jest mo(liwe dzi'ki %rodkom pozyskanym z funduszu Aktion 
Mensch przez partnera niemieckiego Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten 
MbH z Brunszwiku w ramach projektu Rozwój strukturalny w zakresie integracji 
spo#ecznej ludzi pozbawionych dachu nad g#ow( ze szczególnymi trudno!ciami 
spo#ecznymi na terenie Gminy Kwilcz. 

Odno%nie do ram prawnych Programu mieszka) spo#ecznych — podstaw$ 
prawn$ w zakresie jego dzia#ania i wspó#pracy pomi'dzy DSZ a Gmin$ jest:

• Umowa nr 203/2013 z 28 listopada 2013 roku o partnerstwie i wspó#pracy, 
zawarta pomi'dzy Wójtem Gminy Kwilcz a Przedsi'biorstwem Spo#ecznym 
Diakonijna Spó#ka Zatrudnienia,

• Uchwa#a nr IV/32/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 stycznia 2015 roku         
w sprawie wyra(enia zgody na bezprzetargowe zbycie w formie oddania                  
w u(ytkowanie wieczyste, gruntu — dzia#ek nr 186 o powierzchni 0,0970 ha,            
nr 187/4 o powierzchni 0,0771 ha, nr 188/2 o powierzchni 0,2209 ha, po#o(onych      
w Kwilczu,

• Akt notarialny dzier(awy wieczystej podpisany 20 kwietnia 2015 roku 
pomi'dzy Gmin$ Kwilcz a Przedsi'biorstwem Spo#ecznym Diakonijna Spó#ka 
Zatrudnienia.

Wynajem mieszka) reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 733 z pó"n. 
zmianami).

Program DSZ jest modelem i s#u(y temu, by mieszkanie by#o prawem, a nie 
przywilejem. Realizowany w partnerstwie podmiotu ekonomii spo#ecznej i samorz$du, 
prze#amuje bariery wyj%cia z zakl'tego kr'gu. Skierowany do osób (yj$cych          
w ekstremalnych warunkach, bez szans i perspektyw na popraw' w#asnego losu, 
pokazuje, (e niemo(liwe staje si' mo(liwym. Dla Diakonijnej Spó#ki Zatrudnienia, 
Program mieszka) spo#ecznych ma szczególne znaczenie. W misji spó#ki po#o(ono 
silny nacisk na szacunek i godno%& cz#owieka, który potrzebuje pomocy. Bez dachu 
nad g#ow$ i bez perspektywy na w#asny k$t trudno zachowa& cz#owiecze)stwo. 
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Dlatego wa(ne jest wspó#dzia#anie tych wszystkich, którzy mog$ pomóc pokonywa& 
trudno%ci w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, bo zapewnienie przyzwoitych      
i dost'pnych warunków mieszkaniowych jest kluczem do pokonywania wykluczenia 
spo#ecznego i pe#nej reintegracji.

Jeden program nie rozwi$zuje problemów mieszkaniowych, ale mo(e by& 
przyk#adem dla innych, w jaki sposób uaktywnia& spo#eczne zasoby do niwelowania 
problemów wykluczenia mieszkaniowego.
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Agnieszka Sikora

Mieszkania treningowe dla m#odzie)y 
w kryzysie bezdomno!ci

(NIE?) bezpieczna przestrze*
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Rysunek autorstwa 
Julita Ba#dyga, lat 15

z Gimnazjum w Rozogach
(praca wys#ana w ramach konkursu: 

„Dom, Zdrowie i Mi#o!" 
— utrata tych warto!ci to bezdomno!"”

przygotowana pod kierunkiem 
p. Aldony Kaczmarczyk)



Agnieszka Sikora
Fundacja po DRUGIE, Warszawa

Mieszkania treningowe dla m)odzie*y 
w kryzysie bezdomno'ci (NIE?) bezpieczna przestrze&

 Wychodz$ z placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich (m#odzie(owych 
o%rodków wychowawczych, zak#adów poprawczych, schronisk), opuszczaj$ domy 
dziecka albo rodziny zast'pcze, a czasem opuszczaj$ rodzinny dom, bo przemoc, 
bo alkohol, bo rodzina si' powi'kszy#a i nie ma ju( dla nich miejsca. Bezdomn$ 
m#odzie(, która szuka wsparcia w Fundacji po DRUGIE (organizacji dedykuj$cej 
swoj$ ofert' m#odym osobom zagro(onym wykluczeniem spo#ecznym), cho& ma 
na swoim koncie ró(ne do%wiadczenia (yciowe, zawsze #$czy jeden wspólny 
mianownik — brak wsparcia w rodzinie i osamotnienie. W%ród osób korzystaj$cych 
ze wsparcia organizacji s$ kobiety i m'(czy"ni przyst'puj$cy o czasie do egzaminów 
maturalnych, wybieraj$cy si' na studia, ale równie( dwudziestolatkowie, którym nie 
uda#o si' uko)czy& gimnazjum. S$ osoby do%wiadczaj$ce przemocy i zaniedba), 
ale s$ równie( sprawcy powa(nych czynów — pobi&, rozbojów, nawet zabójstw.

Od 2015 roku Fundacja po DRUGIE realizuje w Warszawie program „Mieszkania 
treningowe” (dzia#anie jest dofinansowane ze %rodków miasta sto#ecznego 
Warszawy), który skierowany jest do m#odych kobiet i m'(czyzn w wieku od 18 do 
25 lat znajduj$cych si' w kryzysie bezdomno%ci. Organizacja dysponuje dwoma 
mieszkaniami (osobno dla kobiet i m'(czyzn), które wynajmuje na wolnym rynku. 
Ka(de z nich ma trzy pokoje, z których dwa s$ sypialniami, a jeden stanowi 
wspóln$ przestrze) dla wszystkich mieszka)ców. Z jednego mieszkania mog$ 
korzysta& maksymalnie cztery osoby. Ka(de mieszkanie obj'te jest wsparciem 
opiekuna, który pe#ni rol' swoistego przewodnika dla korzystaj$cych z mieszkania, 
ale równie( realizuje dzia#ania kontrolne. Dysponuje kluczami do mieszka) i ma 
prawo — bez uprzedzenia, o dowolnej porze — przyj%& i sprawdzi& sytuacj', jak 
radz$ sobie mieszka)cy. Nad prawid#ow$ realizacj$ dzia#a) czuwa koordynator 
projektu, który poza prac$ administracyjn$, równie( wykonuje prac' socjaln$          
i dzia#ania pedagogiczne.

 Tak skonstruowane wsparcie umo(liwia skierowanie do uczestników programu 
bardzo zindywidualizowanej oferty, pozwala na prac' w systemie „jeden na jeden”  
i gwarantuje wysok$ jako%& us#ugi. Gdyby porówna& to z polskimi standardami 
pracy socjalnej czy pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej nie trudno b'dzie 
dostrzec, (e zaproponowany przez Fundacj' po DRUGIE model stanowi wyj$tek 
na tle typowych krajowych rozwi$za) systemowych, gdzie mamy do czynienia       
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z du(ym zag'szczeniem podopiecznych przypadaj$cych na jednego pracownika 
socjalnego czy wychowawc'. 

Oferta, któr$ Fundacja po DRUGIE kieruje do uczestników projektu, jest 
dodatkowo rozszerzana w ramach innych dzia#a) realizowanych przez organizacj'. 
Mieszka)cy maj$ wi'c dost'p do psychologa, doradcy zawodowego i terapeuty 
uzale(nie). S$ równie( kierowani (w zale(no%ci od pojawiaj$cych problemów) do 
innych organizacji i podmiotów realizuj$cych zadania odpowiadaj$ce ich potrzebom; 
korzystaj$ ze wsparcia o%rodków pomocy spo#ecznej i urz'du pracy.

Istotne jest równie( po#o(enie du(ego nacisku na prac' interdyscyplinarn$       
i integrowanie s#u(b wokó# osobistej sytuacji ka(dego mieszka)ca oraz wspólne 
wypracowywanie modelu wsparcia, a nast'pnie komplementarno%& dzia#a).

Przyk#adowo — w mieszkaniach treningowych przebywa#y dwie kobiety (18 i 19 
lat), których s$downie pozbawiono w#adzy rodzicielskiej nad ich kilkumiesi'cznymi 
dzie&mi. Dzieci przebywa#y w domu dziecka i rodzinie zast'pczej. Aby stworzy& 
przes#anki dla odzyskania ich, ale te(, aby przygotowa& si' do prawid#owego 
wype#niania roli rodzica, obie — przy wsparciu Fundacji po Drugie — podj'#y 
wspó#prac' z kuratorami, asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi z o%rodka 
pomocy spo#ecznej. Nawi$zana zosta#a równie( wspó#praca z w#a%ciwymi centrami 
pomocy rodzinie odpowiadaj$cymi za organizacj' pieczy zast'pczej oraz domem 
dziecka i rodzin$ zast'pcz$. Wspólnie opracowany zosta# plan pomocy kobietom. 
Dokonano podzia#u zada) mi'dzy poszczególne s#u(by (w tym opiekuna mieszka) 
treningowych), a nast'pnie prowadzono wspóln$ weryfikacj' dzia#a). W krótkim 
czasie dzieci wróci#y do swoich mam.

Wydawa& by si' mog#o, (e te idealne za#o(enia i model oparty na pod$(aniu 
za potrzebami jednostki, elastycznie dopasowuj$cy si' do tego, co w danym 
momencie jest najwa(niejsze, powinien przynosi& stuprocentowe rezultaty i za 
ka(dym razem ko)czy& si' popraw$ sytuacji (yciowej podopiecznych fundacji. 
Niestety okazuje si', (e oferowane wsparcie i sposób jego realizacji to jedynie cz'%& 
bardziej z#o(onej ca#o%ci. Analizuj$c skuteczno%& prowadzonych oddzia#ywa) nie 
trudno zauwa(y&, (e znaczna liczba mieszka)ców w krótkim czasie „wypada”           
z projektu, a jedynie niewielki odsetek ko)czy go z sukcesem.

 Na przyk#ad w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku a( osiem osób 
opu%ci#o projekt po niespe#na jednym miesi$cu. „Rekordzi%ci” przebywali w mieszkaniu 
jedynie 25 godzin. Tymczasem dopiero kilkumiesi'czny udzia# w projekcie otwiera 
szans' na rzeczywist$ prac' z uczestnikiem. W czasie d#ugotrwa#ych pobytów 
odnotowuje si' wej%cie uczestnika w proces pracy i dzia#a) na rzecz poprawy 
w#asnej sytuacji. We wskazanym przedziale czasowym w projekcie uczestniczy#o 
a( sze%ciu mieszka)ców, którzy mieszkali do pi'ciu miesi'cy.
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Czas pobytu w mieszkaniach treningowych ilustruje tabela zamieszczona 
poni(ej.

Czas pobytu w mieszkaniu treningowym w okresie stycze& – czerwiec 2017 rokCzas pobytu w mieszkaniu treningowym w okresie stycze& – czerwiec 2017 rokCzas pobytu w mieszkaniu treningowym w okresie stycze& – czerwiec 2017 rokCzas pobytu w mieszkaniu treningowym w okresie stycze& – czerwiec 2017 rokCzas pobytu w mieszkaniu treningowym w okresie stycze& – czerwiec 2017 rokCzas pobytu w mieszkaniu treningowym w okresie stycze& – czerwiec 2017 rok
powy(ej roku 9 miesi'cy 6 miesi'cy 5 miesi'cy 2- 3 miesi$ce do 1 miesi$ca

1 1 2 2 2 8

Najcz'stszym powodem wykluczenia uczestnika z udzia#u w projekcie jest 
za(ywanie %rodków psychoaktywnych. W przypadku osób uzale(nionych bardzo 
szybko dochodzi do #amania obowi$zuj$cej zasady zachowania trze"wo%ci, st$d 
du(a liczba osób, które swój udzia# w programie ko)cz$ po zaledwie kilku 
tygodniach. Kolejnym powodem jest stosowanie przemocy oraz brak aktywno%ci   
w zakresie pracy nad zmian$ swojej sytuacji. 

 Tu dochodzimy do zasad, których musz$ przestrzega& mieszka)cy. Wszystkie 
zosta#y spisane w regulaminie, z którym musz$ zapozna& si' uczestnicy. Zasady 
mo(na sprowadzi& do trzech podstawowych — trze"wo%&, spotkanie, praca. 
Pierwsza oczywi%cie jest jasna — w mieszkaniach przebywaj$ osoby, które 
utrzymuj$ trze"wo%&. Niektórzy uczestnicy jednak potrafi$ interpretowa& t' zasad' 
po swojemu i uznaj$, (e trze"wo%& w mieszkaniu oznacza jedynie zakaz 
spo(ywania alkoholu i za(ywania narkotyków na terenie mieszkania, a nie zakaz 
spo(ywania w ogóle. Piwo wypite w parku, w pubie czy joint zapalony na klatce 
schodowej zdaniem niektórych uczestników nie s$ z#amaniem regulaminu. To 
podej%cie pokazuje, (e uczestnicy próbuj$ interpretowa& ró(ne sprawy na swoj$ 
korzy%&, a jednocze%nie pokazuje, jak bardzo chc$ trwa& w okre%lonym stylu (ycia. 

Wszyscy uczestnicy musz$ wyrazi& zgod' na poddawanie si' badaniom na 
obecno%& alkoholu i narkotyków. Opiekunowie zawsze maj$ przy sobie niezb'dne 
do tego narz'dzia. Cz'sto uczestnicy wycofuj$ si' z badania i sami przyznaj$, (e 
brali narkotyki czy pili alkohol. Bywa te(, (e po wykryciu obecno%ci w organizmie 
narkotyku czy alkoholu okazuj$ zdziwienie i próbuj$ si' broni& — twierdz$ na 
przyk#ad, (e kto% musia# im co% dosypa& do napoju. 

Spotkanie inicjuj$ce udzia# w programie mówi o tym, (e uczestnicy maj$ by&         
w kontakcie z pracownikami fundacji — opiekunem, koordynatorem. Ich obowi$zkiem 
jest informowanie o wszelkich planach, uczestniczenie w dzia#aniach proponowanych 
przez organizacj' — warsztatach, terapiach itp.

Praca rozumiana jest jako szereg dzia#a) podejmowanych przez mieszka)ców 
na rzecz poprawy w#asnej sytuacji. B'dzie to zarówno praca zarobkowa, jak           
i ucz'szczanie do szko#y czy na terapi'.

135

____________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

Tabela 1. Czas pobytu w mieszkaniu treningowym w okresie I.-VI.2017.
+ród)o: dane w)asne.



Z#amanie zasad skutkuje konieczno%ci$ opuszczenia mieszkania. Nie zawsze 
jednak dzieje si' to od razu. Rozwi$zanie polegaj$ce na wykluczeniu z projektu 
wydaje si' najprostszym, a tu jednak celem jest wprowadzenie uczestnika             
w proces zmiany. To wej%cie w proces jest istotnym wyzwaniem i czasem wi$(e si' 
z konieczno%ci$ podarowania osobie #ami$cej obowi$zuj$ce zasady kolejnej 
szansy. Zwykle, je%li okazuje si', (e uczestnik jest pod wp#ywem %rodków 
odurzaj$cych, opiekun prosi go o opuszczenie mieszkania i umawia z nim 
spotkanie w biurze organizacji na kolejny dzie). To szansa dla uczestnika na 
wyja%nienie sytuacji, przeprosiny, obietnic' poprawy. Sp'dzenie nocy poza 
domem, w autobusie, na klatce schodowej wywo#uje pewn$ refleksj'. Niektórzy 
uczestnicy po takim do%wiadczeniu potrafili zmieni& swoj$ postaw' o 180 stopni. 
Uczestnik, który z#ama# regulamin, otrzymuje nagan', ale równie( kolejn$ szans' 
na podj'cie wspó#pracy. Sytuacja nie mo(e si' jednak powtórzy&. Druga  nagana 
przes$dza o konieczno%ci opuszczenia projektu.

M#odzie(, która trafia do mieszka), ma problemy w funkcjonowaniu na wielu 
p#aszczyznach. W krótkim czasie mo(na zaobserwowa& bardzo podstawowe 
trudno%ci, jak chocia(by brak umiej'tno%ci utrzymania czysto%ci. Szczególnie 
zastanawia to w przypadku m#odzie(y opuszczaj$cej instytucje wychowawcze czy 
zak#ady poprawcze. Nie jest przecie( tajemnic$, (e w tych placówkach 
wychowankowie uczestnicz$ w dzia#aniach porz$dkowych, realizuj$ tak zwane 
„generalki” — dy(ury, w czasie których s$ obligowani do sprz$tania. Okazuje si' 
jednak, (e te dzia#ania — cho& w pewnym stopniu ucz$ ich, jak dba& o czysto%& — 
nie wyrabiaj$ w nich potrzeby (ycia w czysto%ci. Zdarza#y si' równie( osoby, które 
trafia#y do mieszka) ze %rodowiska rodzinnego, w którym nie naby#y (adnych 
umiej'tno%ci w tym zakresie. I tak na przyk#ad opiekun mieszkania treningowego 
obja%nia# blisko dwudziestoletniemu m'(czy"nie, jak nale(y trzyma& miot#' i jak 
zamiata&.

Zasadnicz$ trudno%ci$, któr$ musz$ pokona& uczestnicy maj$cy za sob$ 
wieloletnie pobyty w placówkach, jest realizacja prostych dzia#a) zwi$zanych z doros#ym 
i samodzielnym (yciem — planowanie i robienie zakupów, prawid#owe korzystanie 
z komunikacji miejskiej, kontakt z urz'dnikiem czy zapisanie si' do szko#y. 
Uczestnicy projektu zwykle w pierwszym okresie pobytu wymagaj$ wr'cz prowadzenia 
za r'k'. Trzeba wszystko im dok#adnie obja%ni&, wskaza& drog' (na przyk#ad 
po#$czenia komunikacji miejskiej), wyposa(y& w odpowiednie dokumenty. Jak 
dalece s$ niesamodzielni? Prosz' sobie wyobrazi& dwudziestojednolatka, który 
dzwoni do fundacji z pytaniem, jak i gdzie ma znale"& swojego nauczyciela w szkole. 
Ten m#ody cz#owiek oczekuje, (e to pracownik organizacji ustali numer sali czy 
po#o(enie pokoju nauczycielskiego. Albo telefon w %rodku nocy z informacj$, (e    
w mieszkaniach w#a%nie sko)czy# si' papier toaletowy.
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Ogromnym problemem jest sposób gospodarowania przez uczestników programu 
%rodkami finansowymi. Zwykle w pierwszych miesi$cach pobytu w projekcie nie maj$ 
(adnych dochodów i wówczas s$ obejmowani wsparciem finansowym ze strony 
o%rodka pomocy spo#ecznej. Niektórzy (by#e wychowanki i wychowankowie pieczy 
zast'pczej i placówek resocjalizacyjnych) otrzymuj$ równie( %rodki z tytu#u 
usamodzielnienia i je%li kontynuuj$ nauk', dostaj$ co miesi$c oko#o 500 z#otych. 
Zatem przed podj'ciem pracy mieszka)cy maj$ zwykle mocno ograniczony 
bud(et. Potrafi$ wyda& wszystkie pieni$dze w ci$gu dwóch, trzech dni kupuj$c na 
przyk#ad drogie pó#produkty czy wielopaki coca-coli, bo... Maj$ na to ochot'. 
Zwykle nie my%l$ o sprawach, które mog$ by& im potrzebne w kolejnych 
tygodniach, nie odk#adaj$ te( (adnych pieni'dzy na tak zwan$ czarn$ godzin'.

Po podj'ciu pracy zawodowej ich sytuacja finansowa ulega poprawie, ale 
nadal maj$ du($ trudno%& w gospodarowaniu pieni'dzmi. W dodatku s$ wówczas 
obligowani do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania i musz$ wp#aca& 
fundacji od 200 do 500 z#otych (w zale(no%ci od dochodów).

Du(ym wyzwaniem dla m#odzie(y trafiaj$cej do projektu jest tak(e utrzymanie 
pracy. Uczestnicy maj$ wysokie oczekiwania wzgl'dem zarobków (niewspó#mierne 
do umiej'tno%ci i wykonywanych zada)). Problemem jest równie( konieczno%& 
wpisania si' w obowi$zuj$ce systemy pracy — punktualno%&, dostosowanie si' do 
oczekiwa) prze#o(onych. Z drugiej strony cz'sto zdarza si', (e m#odzie( trafia na 
nieuczciwych pracodawców — umowy nie s$ podpisywane na czas, wyp#aty s$ 
nieregularne.

Wi'kszo%& mieszka)ców ma d#ugi. Rekordzista musia# zwróci& a( 50 tysi'cy 
z#otych! Gdy dowiedzia# si', (e b'dzie musia# mozolnie sp#aca& zad#u(enie             
i zobaczy# plan sp#at roz#o(ony na wiele lat, uzna#, (e pro%ciej b'dzie ukrywa& si' 
przed komornikami i opu%ci# projekt. Zad#u(enia mieszka)ców dotycz$ g#ównie 
podró(owania na gap', korzystania z telefonów komórkowych, drobnych i szybkich 
po(yczek. M#odzie( cz'sto wychodzi z za#o(enia, (e sprawy si' przedawni$                      
i zobowi$zania rozp#yn$# si' w powietrzu. Pojawiaj$ si' ró(ne mityczne opowie%ci na 
przyk#ad o tym, (e je%li d#ug powsta# przed osiemnastym rokiem (ycia, to z osi$gni'ciem 
pe#noletno%ci znika. Z tym podej%ciem oczywi%cie trzeba walczy& i przygotowywa& 
mieszka)ców do sp#aty zobowi$za), po%redniczy& w kontaktach z komornikami                
i wierzycielami.

Praca z mieszka)cami bazuje na relacji, któr$ opiekun próbuje z nimi 
zbudowa&. Pierwsze tygodnie zwykle s$ bardzo trudne. M#odzie( traktuje pobyt       
w mieszkaniach tak samo, jak pobyt w placówce wychowawczej, próbuje 
manipulowa&, mówi to, co w jej opinii opiekun chcia#by us#ysze&, ukrywa prawd', 
gra. Z czasem jednak udaje si' ten mur skruszy& i m#odzie(, która wi$(e si'          
z projektem na d#u(ej, nabiera wi'kszego zaufania i zaczyna wspó#pracowa&. 
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Wówczas zaczynaj$ si' tak(e pojawia& pierwsze znacz$ce sukcesy — praca, 
szko#a, podejmowanie terapii, wspó#praca z pracownikami socjalnymi itp. 

Ka(dy uczestnik obejmowany jest kontraktem socjalnym, w którym s$ spisane 
wszystkie dzia#ania i cele, jakie powinien osi$gn$& w okre%lonym czasie. 
Weryfikacja odbywa si' co najmniej raz na trzy miesi$ce. W przypadku osób 
utrzymuj$cych si' w projekcie realizacja kontraktu przebiega zwykle prawid#owo      
i ju( po trzech, czterech miesi$cach mo(na odnotowa& znacz$c$ zmian'.

Najwi'kszym sukcesem programu s$ oczywi%cie m#odzi ludzie, którzy opuszczaj$ 
mieszkania przygotowani do doros#ego (ycia, lepiej rozumiej$cy siebie i otaczaj$cy 
ich %wiat, lepiej radz$cy sobie z emocjami i pora(kami, umiej$cy prosi& o pomoc, 
gdy co% sprawia im trudno%&.

Najd#u(szy okres pobytu w programie trwa# 15 miesi'cy (cho& w za#o(eniach, 
nie powinien by& d#u(szy ni( rok). Dotyczy# wspomnianej wcze%niej m#odej mamy, 
która mi'dzy innymi dzi'ki temu, (e trafi#a do mieszka) treningowych, odzyska#a 
swoje dziecko. Uda#o jej si' bardzo wiele. Przede wszystkim zbudowa#a 
prawid#ow$ relacj' z dzieckiem i nie ma najmniejszych w$tpliwo%ci, (e syn jest dla 
niej najwa(niejszy na %wiecie. Mimo bardzo m#odego wieku (18 lat) od pocz$tku 
opiekowa#a si' nim samodzielnie, potrafi#a wykonywa& wszystkie obowi$zki i reagowa& 
na potrzeby dziecka. Korzysta#a z terapii i ucz'szcza#a na trening zast'powania 
agresji, dzi'ki czemu podnios#a umiej'tno%ci w zakresie panowania nad emocjami. 
Wzi'#a udzia# w warsztatach kompetencji rodzicielskich oraz uko)czy#a kurs 
zawodowy i ju( dzi% ma kwalifikacje sprzedawcy. Wyprowadzi#a si' do lokalu 
socjalnego (w zwi$zku z d#ugim czasem oczekiwania na remont lokalu jej pobyt          
w mieszkaniu treningowym zosta# przed#u(ony), gdzie zamieszka#a ze swoim 
partnerem — ojcem dziecka, który równie( korzysta# z pomocy Fundacji po DRUGIE     
i przez pó# roku przebywa# w mieszkaniu treningowym dla ch#opców.

 Za sukces nale(y równie( uzna& fakt, (e m#odzie(, która z powodu #amania 
regulaminu traci mo(liwo%& pobytu w mieszkaniach, nie rezygnuje ze wspó#pracy    
z Fundacj$ po DRUGIE. Zdecydowana wi'kszo%& by#ych mieszka)ców nadal 
korzysta ze wsparcia organizacji, uczestnicz$c w warsztatach, wspólnych 
wyj%ciach do teatru czy korzystaj$c ze wsparcia terapeuty uzale(nie), doradcy 
zawodowego, psychologa. Zawsze mog$ przyj%& do biura, zje%& co%, napi& si' 
herbaty, porozmawia&. 

Program „Mieszkania treningowe” jest ogromn$ szans$ dla m#odych ludzi          
w kryzysie bezdomno%ci. Pozwala wspiera& ich na wszystkich p#aszczyznach             
i otwiera drog' do prawid#owego funkcjonowania. Dla tych, którzy program musz$ 
opu%ci&, jest tak(e wa(nym, pozytywnym do%wiadczeniem, do którego b'd$ mogli 
si'gn$& na dalszych etapach swojego (ycia i mo(e, na którym uda im si' zbudowa& 
lepsz$ przysz#o%&.
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Aleksandry Wiadernej

studentki II roku pracy socjalnej U%
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%ukasz Mazur
Politechnika Wroc#awska

Mieszkania spo)eczne jako narz$dzie walki z bezdomno'ci#. 
Analiza realizacji budownictwa spo)ecznego 

w podparyskiej miejscowo'ci Boulogne-Billancourt, Francja

 Le droit au logement est un droit fondamental.
The right to housing is a fundamental right.

Ustawa nr 89-462 z 6 lipca 1989 roku, artyku# 11.

Wprowadzenie

Jedno z najpi'kniejszych miast europejskich, odwiedzane rocznie przez 
miliony turystów przyje(d(aj$cych z ca#ego %wiata; stolica zakochanych i sera — 
Pary(. Wspó#cze%nie najwi'ksze miasto Republiki Francuskiej, doceniane za 
pi'kn$ zabytkow$ architektur', znakomite jedzenie oraz mod'. „Powiadam tobie, 
cud, nie miasto!” — tak opisywa# fascynacj' miastem bohater powie%ci Lalka 
Boles#aw Prusa.

Pary( noc$ roztacza po%wiat' dostrzegan$ z kosmosu, lecz dostatek i luksus 
to ja%niejsza strona medalu (ycia w centrum miasta — ka(dy medal ma dwie 
strony. „Stolica bezdomnych” — taki niechlubny przydomek zyska# Pary(, nie bez 
powodu. Kloszardzi obecni s$ tu na ka(dym rogu, nawet w eleganckich i presti(owych 
dzielnicach. Powszechnym rozwi$zaniem jest umieszczenie legowiska, to znaczy 
materaca, namiotu czy kartonu na chodniku przy wystawie sklepowej, gdzie po 
drugiej stronie wolny czas sp'dzaj$ tury%ci czy pary(anie w ekskluzywnych 
restauracjach. Zdaniem francuskiego Caritasu, jednym z g#ównych powodów 
post'puj$cej bezdomno%ci na ulicach Pary(a (jak równie( w ca#ej Francji) jest 
niewystarczaj$cy zasób mieszka) spo#ecznych, co z kolei powoduje wzrost op#at 
najmu oraz warto%ci nieruchomo%ci. W takiej sytuacji wystarczy niewiele, by 
znale"& si' na ulicy.

W pierwszej cz'%ci artyku#u przedstawiona zostanie sytuacja bezdomnych 
zamieszkuj$cych ulice Pary(a, w szczególnym kontek%cie bezdomnych z obywatelstwem 
polskim. W kolejnych cz'%ciach artyku#u zostanie omówione spo#eczne budownictwo 
mieszkaniowe we Francji, a mieszkania spo#eczne o umiarkowanych op#atach najmu 
przedstawione zostan$ jako narz'dzie w walce z wykluczeniem spo#ecznym.            
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1 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de 
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 1, w: https://www.legifrance.gouv.fr/ [dost'p: 
01.04.2017].



W analizie przypadku zostanie przybli(ony sposób pozyskiwania mieszka) 
spo#ecznych przez urz'dników gminy Boulogne-Billancourt w paryskiej aglomeracji 
Île-de-France.

Bezdomno#& w Pary"u

Francuski Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych (w skrócie INSEE2), 
dzia#aj$cy z ramienia Generalnego Ministra Gospodarki i Finansów, definiuje osob' 
(yj$c$ na ulicy w nast'puj$cy sposób: za „bezdomnego” uwa(a si' osob', która 
sp'dzi#a poprzedni$ noc w ca#odobowym schronisku z opiek$ lub spa#a w miejscu 
nieprzeznaczonym do zamieszkania (na ulicy, w budynku niemieszkalnym zaj'tym 
przez nielegalnych mieszka)ców itp.)3. Wed#ug danych statystycznych INSEE w 2012 
roku liczba bezdomnych we Francji wynosi#a ponad 141 500 osób, w porównaniu do 

142

____________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

2 Oryginalna francuska nazwa L’Institut national de la statistique et des études économiques. Oficjalna 
strona Instytutu Statystycznego, na której mo(na znale"& aktualne dane dotycz$ce Francji, którymi 
posi#kowa# si' autor w przedstawionym artykule: https://www.insee.fr/ [dost'p: 26.04.2017].
3 T#umaczenie w#asne autora: Definition – Homeless, w: https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/
c1256 [dost'p: 26.04.2016].

Ilustracja 1. Namioty osób bezdomnych, roz)o*one wzd)u* Opery w Bastille w Pary*u. 
Autor: Vassil.

+ród)o: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SDF_Sapin_de_Noel_Paris_ 27_12_2012_1.jpg.



danych o bezdomno%ci z roku 2001 liczba ta wzros#a o ponad 50%4. W informacjach 
zawartych w raporcie z 2012 roku dowiemy si' równie( mi'dzy innymi, (e 
najwi'cej bezdomnych znajduje si' w miastach powy(ej 20 tysi'cy mieszka)ców, 
to jest — 81 tysi'cy osób doros#ych oraz 31 tysi'cy dzieci. 45 tysi'cy doros#ych 
bezdomnych urodzi#o si' poza granicami pa)stwa francuskiego, w%ród nich jedna 
trzecia pochodzi z krajów Europy *rodkowej i Wschodniej oraz Azji5. W %wietle 
aktualnej sytuacji nasilonego nap#ywu emigrantów z Afryki Pó#nocnej powy(sze dane 
wymagaj$ weryfikacji, jednak nale(y przypuszcza&, (e liczba osób (yj$cych na ulicach 
miast drastycznie wzros#a. Potwierdzaj$ to w#adze Pary(a, alarmuj$c o przepe#nionych 
schroniskach oraz o uruchomieniu pustostanów, gdzie warunki mieszkaniowe 
klasyfikuj$ si' poni(ej przyj'tych standardów. Stolica pa)stwa jest g#ównym celem 
podró(y emigrantów — szacuje si', (e ka(dego dnia do aglomeracji paryskiej 
przybywa 100 nowych imigrantów6. 

Problem bezdomno%ci dotyka równie( polskich emigrantów zarobkowych, 
którzy szukali nowego, lepszego (ycia w Pary(u. Schemat wej%cia w bezdomno%& 
jest podobny dla wi'kszo%ci obcokrajowców. W%ród Polaków przyje(d(aj$cych do 
stolicy Francji decydowanie si' na wyjazd „w ciemno”, bez kontaktów oraz bez 
znajomo%ci j'zyka to wi'kszy problem ni( mo(na by#o si' spodziewa&. Do tego 
dochodzi szybka utrata pierwszej pracy, z#e towarzystwo, alkohol oraz wstyd przed 
powrotem do kraju i przyznaniem si' do pora(ki — to g#ówne przyczyny bezdomno%ci 
w%ród Polaków w Pary(u7. Liczba bezdomnych polskiego pochodzenia szacowana 
jest od 7 do 10 tysi'cy osób zamieszkuj$cych Pary( oraz aglomeracj' parysk$. 
„Polscy bezdomni #$cz$ si' w poczuciu przynale(no%ci narodowej, trzymaj$ si' 
razem, poniewa( tak jest #atwiej przetrwa&, brak znajomo%ci j'zyka jest kluczowym 
powodem wykluczenia spo#ecznego” — uwa(a Barbara Gruca, wolontariuszka 
stowarzyszenia Pomost Passerelle8. Polonijna organizacja pozarz$dowa Pomost 
Passerelle powsta#a w styczniu 2007 roku, pomaga Polakom znajduj$cym si'          
w trudnej sytuacji w Pary(u oraz aglomeracji paryskiej. Dzia#ania najcz'%ciej 
podejmowane w ramach interwencji biura socjalnego to mi'dzy innymi udzielanie 
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4 Second overview of housing exclusion in Europe, Pary(: The Foundation Abbé Pierre, FEANTSA 
03.2017, s. 15, http://www.feantsa.org/download/gb_housing-exclusion-report_complete_201786138 
99107250251219.pdf [dost'p: 30.04.2017].
5 F. Yaouancq, A. Lebrère, M. Marpsat, V. Régnier (Insee) S. Legleye, M. Quaglia (Ined), L’hébergement 
des sans-domicile en 2012 Des modes d’hébergement différents selon les situations familiales, 
Pary(: INSEE 2013, s. 1-2.
6 B. Dobosz, Francja: problemy z imigrantami nie maj( ko&ca, a samorz(dowcy buntuj( si% przeciw 
Pary'owi, w: „Polonia Christiana”, 17.09.2016, http://www.pch24.pl/francja--problemy-z-imigrantami-
nie-maja-konca--a-samorzadowcy-buntuja-sie-przeciw-paryzowi,46022,i.html [dost'p: 20.04.2017].
7 A. Ga#'zewska, W Pary'u #atwo zosta" bezdomnym, w: „interia.pl”, 24.01.2010, http://praca.interia.pl/
news-w-paryzu-latwo-zostac-bezdomnym,nId,721279 [dost'p: 30.04.2017].
8 Stowarzyszenie Pomost Passerelle: Bezdomnych Polaków w Pary'u i regionie jest 10 tysi%cy,    
w: „Gazeta Prawna”, 14.01.2017, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1010490,bezdomnych-polakow-w-
paryzu-i-regionie-jest-10-tysiecy.html [dost'p: 30.04.2017].



informacji z zakresu administracji i prawa, t#umaczenie dokumentów, pomoc          
w znalezieniu pracy czy skierowanie osoby do odpowiedniej instytucji lub 
specjalistycznej placówki pomocy. Wolontariusze mog$ towarzyszy& równie( 
podczas wizyty u lekarza. Stowarzyszenie dzia#a w bezpo%redniej pomocy 
bezdomnym poprzez streetworking — wolontariusze regularnie pracuj$ z grup$ 
bezdomnych osób w warunkach otwartych na ulicy. Wszystkie te dzia#ania zmierzaj$ 
do zbudowania wi'zi i poznania problemów osób bezdomnych tak, by adekwatnie 
do indywidualnych potrzeb pomóc w rozwi$zaniu rozpoznanych problemów9.

Fundacja Abbé Pierre, walcz$ca ze z#ymi warunkami mieszkaniowymi oraz 
bezdomno%ci$ wskazuje w raporcie z 2011 roku, (e ponad 3 657 000 osób we 
Francji mieszka w nieodpowiednich warunkach mieszkaniowych, a liczba tych 
osób stale ro%nie. W raporcie znajduj$ si' rekomendacje dotycz$ce rozwi$zania 
problemów mieszkaniowych we Francji. Jednym z czterech obszarów dzia#a) 
powinno by& zwi'kszenie zasobu mieszka) na wynajem o umiarkowanym 
czynszu. Na mieszkanie w budownictwie spo#ecznym we Francji oczekuje oko#o 
1 200 000 osób, z czego tylko 1/3 ch'tnych otrzyma przydzia# na mieszkanie10 — 
pozosta#e osoby wynajmuj$ mieszkania w sektorze prywatnym lub w przeciwnym 
wypadku decyduj$ si' na bezdomno%&. 

„+y& znaczy mieszka&” — twierdzi wybitny polski architekt Janusz W#odarczyk. 
Profesor uwa(a równie(, (e cz#owiek nie potrafi oby& si' bez mieszkania — potrzeba 
ta jest g#'boko zakodowana w ludziach ju( od czasów prehistorycznych, gdy (yli      
w jaskiniach czy koczowiskach, po ludzi wspó#czesnych (yj$cych w apartamentach   
i domach jednorodzinnych. Ludzie potrzebuj$ miejsca oraz przestrzeni do aran(acji 
wed#ug w#asnych upodoba)11. Psychologowie wskazuj$, i( podstawowe potrzeby 
cz#owieka to takie, których zaspokojenie jest konieczne do utrzymania cz#owieka 
przy (yciu: s$ to potrzeby (ywno%ciowe, potrzeby odzie(owe i mieszkaniowe 
(zarówno w klimacie francuskim, jak i polskim). Takie potrzeby maj$ równie( osoby 
bezdomne, dlatego zagospodarowuj$ przestrzenie w opuszczonych budynkach czy 
parkach pod swoje upodobania, organizuj$c legowisko i (ycie w danym miejscu 
dopóty, dopóki nie zostan$ z niego przegonione. Mieszkanie odgrywa znacz$c$ rol' 
w (yciu prywatnym, zawodowym, spo#ecznym i kulturowym cz#owieka, dlatego 
dost'pno%& mieszka) o umiarkowanym czynszu powinna by& priorytetem w polityce 
pa)stwa. W dalszej cz'%ci artyku#u zostanie przedstawiona francuska polityka 
mieszkaniowa, uwa(ana za jeden z najlepszych systemów mieszkaniowych w%ród 
krajów rozwini'tych.
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9 Pomost–Passerelle, Biuro socjalne, w: http://www.pomost-passerelle.org/pl/nasza-dzialalnosc [dost'p: 
30.04.2017].
10  A. Zubrzycka-Czarnecka, Problemy mieszkaniowe we Francji w !wietle raportu fundacji Abbe 
Pierre’a z 2011 r., w: „Polityka Spo#eczna” nr 10/2011, s. 29-33.
11 J. A. W#odarczyk, )y" znaczy mieszka": dom naszych pragnie& i  mo'liwo!ci, Kraków: Wydawnictwo 
Naukowe PWN 1997, s. 15.



Budownictwo spo!eczne we Francji

Pa)stwa cz#onkowskie Unii Europejskiej definiuj$ w#asn$ polityk' mieszkaniow$ 
na wewn'trznym rynku krajowym, zgodnie z potrzebami oraz oczekiwaniami 
obywateli, tak aby zapewni& dost'p do lokali mieszkaniowych po przyst'pnej cenie 
dla osób najbardziej potrzebuj$cych. Komisja Europejska jest %wiadoma, (e brakuje 
mieszka) socjalnych w wi'kszo%ci pa)stw UE; dodatkowo liczba ch'tnych osób do 
u(ytkowania takiego mieszkania ci$gle ro%nie. Wzrost cen, starzenie si' 
mieszka)ców, powi'kszaj$ca si' przepa%& mi'dzy bogatymi i biednymi, wykluczenie 
spo#eczne i bezdomno%& s$ problemami trapi$cymi wspó#czesn$ Uni' Europejsk$, 
gdzie ponad 80 milionów Europejczyków jest zagro(onych ubóstwem. W polityce 
pa)stw cz#onkowskich mieszkania socjalne stanowi$ jedynie uzupe#nienie oferty 
prywatnego rynku mieszka) deweloperskich, a w budownictwie wspomaganym 
przez pa)stwo mieszka 25 milionów obywateli UE, co stanowi 5% wszystkich 
mieszka)ców12.
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12 Mieszkalnictwo socjalne w Unii Europejskiej. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 czerwca 
2013 roku w sprawie budownictwa socjalnego w Unii Europejskiej, Strasbourg: Parlament Europejski 
2013, s. 6-8.

Ilustracja 2. Bezdomna kobieta wraz z dzieckiem, Place de la Bastille, Pary*.
Autor fotografii: Alejandro Castro. 

+ród)o: https://www.flickr.com/photos/8063328@N06/15760305889.



Zintegrowana polityka mieszkaniowa prowadzona w Republice Francuskiej po 
1945 roku pozwoli#a utrzyma& w pa)stwie dobr$ sytuacj' mieszkaniow$ na tle 
pozosta#ych pa)stw UE. Pocz$tki polityki mieszkaniowej si'gaj$ jednak XIX wieku, 
kiedy to zagadnienie bezdomno%ci osób ubogich by#o pal$cym problemem 
dostrzeganym przez socjalistów utopijnych. Francja posiada jeden z najpr'(niej 
rozbudowanych programów socjalnych w Europie, nie uchroni#o to jednak 
francuskiego spo#ecze)stwa od problemów mieszkaniowych. Mieszkania sta#y si' 
po($danym towarem, a ceny na ich rynku systematycznie rosn$: w 2016 roku o 2,9% 
w nowym budownictwie, natomiast o 1,8% w budownictwie wtórnym13.

Wspó#czesn$ polityk' mieszkaniow$ Francji okre%la w#a%ciwy minister do 
spraw mieszkalnictwa. Narzuca on liczb' mieszka) spo#ecznych, jakie gminy 
powinny utrzymywa& w swoich zasobach oraz liczb' miejsc w noclegowniach 
przygotowan$ dla osób bezdomnych. Lokalni urz'dnicy gminni, d$($c do realizacji 
programu mieszkaniowego, wspó#pracuj$ z odpowiednimi podmiotami polityki 
mieszkaniowej, to jest — podmiotami publicznymi lub prywatnymi. Instytucje          
o charakterze niekomercyjnym, zapewniaj$ce godziwe warunki mieszkaniowe 
wszystkim obywatelom francuskim znajduj$cym si' w trudnej sytuacji materialnej, 
dzielimy na: instytucje HLM (fr. habitation a loyer modéré — „mieszkania z czynszem 
umiarkowanym”) oraz spó#ki SEM (fr. Société d'économie mixte — „spó#ki o charakterze 
mieszanym”). Z us#ug budownictwa spo#ecznego korzysta oko#o 10 milionów ludzi,   
a sektor ten stanowi oko#o 15% zasobów mieszkaniowych Francji14. 

Organizacje HLM s$ instytucjami prywatnymi lub publicznymi, dzia#aj$ w formule 
non-profit oraz s$ dominuj$cym podmiotem realizuj$cym budownictwo spo#eczne we 
Francji. Organizacji tych jest w przybli(eniu 800, zatrudniaj$ one oko#o 76 tysi'cy 
pracowników oraz oko#o 13 tysi'cy wolontariuszy. Ich g#ównym zadaniem jest 
budowanie, zarz$dzanie mieszkaniami w budownictwie spo#ecznym, kupowanie 
oraz wynajmowanie mieszka)15. 

Budownictwo spo#eczne postrzegane jest przez opini' publiczn$ jako mieszkania 
w blokowiskach, czyli du(ych zespo#ach powy(ej tysi$ca mieszka). Miejsca takie     
z powodu niskiego statusu spo#ecznego swoich mieszka)ców, podwy(szonej skali 
przest'pczo%ci czy nieprzyjaznej przestrzeni mieszkaniowej mog$ by& uwa(ane za 
z#e s$siedztwo do zamieszkania, a co dopiero do (ycia. Budownictwo spo#eczne 
sko)czy#o ju( definitywnie z wizjami modernistycznych architektów projektuj$cych 
monokulturowe %rodowiska w blokowiskach powy(ej tysi$ca mieszka). Dzi% 72% 
zasobu HLM to mieszkania znajduj$ce si' w budynkach ma#ych albo %rednich, jak 
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13 INSEE, House price index – Q4 2016, s. 1, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2829290 [dost'p: 
26.04.2016].
14 Union sociale pour l’habitat, 10 idées reçues sur les HLM, Pary(: Union sociale pour l’habitat 
2014, s. 4.
15 A. Zubrzycka-Czarnecka, Polityka mieszkaniowa we Francji na prze#omie XX i XXI wieku, Warszawa: 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2011, s. 104.



równie( w budownictwie jednorodzinnym16. W przeci$gu ostatnich 10 lat 95% 
mieszka) w HLM to w#a%nie takie ma#e budynki. HLM nie zapominaj$ jednak o b#'dach 
przesz#o%ci i w miar' mo(liwo%ci staraj$ si' rewitalizowa& blokowiska tak, aby wróci# 
ich dawny blask oraz zadowolenie mieszka)ców. Wed#ug bada) opublikowanych przez 
HLM — 82% badanych mieszka)ców twierdzi, (e s$ zadowoleni z komfortu ich 
mieszkania, natomiast 86% jest zadowolonych z lokalizacji17.

Francuska polityka mieszkaniowa jest obszernym zagadnieniem — przedstawiono 
powy(ej wy#$cznie jego niewielki fragment, który autor uwa(a# za niezb'dny do 
omówienia na potrzeby artyku#u. Wnioski p#yn$ce z analizy polityki spo#ecznej 
Francji wskazuj$, (e jest to jedna z najbardziej liberalnych form pomocy w Europie, 
która przyci$ga ch'tnych do skorzystania z ca#ego %wiata. W praktyce okazuje si', 
(e mimo tak hojnej pomocy, pa)stwo nie jest w stanie zagwarantowa& opieki 
wszystkim mieszka)com. Osoba potrzebuj$ca pomocy ma prawo zadzwoni& do 
instytucji opieki spo#ecznej, niezale(nie od tego, gdziekolwiek si' znajduje i poprosi& 
pracownika o pomoc w skierowaniu do najbli(ej noclegowni czy wynaj'ciu hotelu (na 
koszt pa)stwa). Francuski dziennik „Le Monde” poinformowa#, (e w listopadzie 2014 
roku na pogotowie zg#osi#o si' telefonicznie 17 200 osób, z czego oko#o 9 tysi'cy nie 
mog#o otrzyma& pomocy czy miejsca w schronisku18. Francja podejmuje walk', aby 
zapewni& mieszka)com niezb'dn$ pomoc w czasach, w których coraz trudniej 
znale"& prac' czy wynaj$& mieszkanie. U#atwienie dost'pu do mieszka) zapewnia 
osobom potrzebuj$cym stabilizacj' i jest czynnikiem pozwalaj$cym wyj%& na dobr$ 
drog', dlatego tak istotne s$ narz'dzia w r'kach gminy do pozyskiwania mieszka) 
spo#ecznych. W dalszej cz'%ci artyku#u zostanie przedstawiony projekt nowej 
dzielnicy mieszkaniowej w podparyskiej gminie Boulogne-Billancourt. Projekt ten 
jest przyk#adem tworzenia mieszka) spo#ecznych w budynkach deweloperskich. 

Mieszkania spo!eczne w Boulogne-Billancourt
  
Francuskie gminy podejmuj$ dzia#ania na rzecz wprowadzenia w (ycie ustalonego 

centralnie programu mieszkaniowego, d$($ równie( do polepszenia lokalnych 
warunków mieszkaniowych oraz przeciwdzia#ania wykluczeniu spo#ecznemu. 
Lokalne plany mieszkaniowe okre%laj$ minimaln$ liczb' mieszka) spo#ecznych dla 
ka(dej gminy: w przypadku aglomeracji powy(ej 200 000 mieszka)ców jest to 20% 
mieszka) o umiarkowanym czynszu. Dodatkowo gmina zobowi$zana jest do 
dysponowania 1 miejscem w schronisku dla bezdomnych przypadaj$cym na tysi$c 
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16 Union sociale pour l’habitat, dz. cyt., s. 8.
17 Tam(e, s. 6.
18 A. Barré, Czy istnieje remedium na bezdomno!" w Pary'u?, przek#. M. Komorowska, w: „cafébabel”, 
13.05.2016, http://www.cafebabel.pl/spoeczenstwo/artykul/czy-istnieje-remedium-na-bezdomnosc-w-
paryzu.html [dost'p: 30.04.2017].



lub dwa tysi$ce mieszka)ców w zale(no%ci od wielko%ci gminy. Lokalne plany 
mieszkaniowe dodatkowo okre%laj$ polityk' dotycz$c$ nowej zabudowy 

mieszkaniowej oraz sposobu rewitalizacji istniej$cego zasobu mieszkaniowego19.
Ustawodawca wyposa(y# gminy w kompetencje do prowadzenia lokalnej 

polityki urbanistycznej. G#ówne narz'dzia, którymi pos#uguj$ si' lokalni urz'dnicy, 
to wydawanie pozwole) na budow' oraz okre%lanie warunków zabudowy dla 
terenów w obr'bie gminy. Urz'dnicy w okre%lonych planach miejscowych oraz 
wydanych warunkach zabudowy okre%laj$ informacj' dotycz$c$ liczby mieszka) 
spo#ecznych. Inwestorzy poprzez spe#nienie wymaga) formalnych uzyskuj$ 
pozwolenia na zabudowanie dzia#ki lub ca#ego kwarta#u wed#ug projektu 
zaakceptowanego przez urz'dników. W praktyce wygl$da to nast'puj$co: deweloperzy 
przeznaczaj$ dla organizacji HLM mieszkania na ni(szych kondygnacjach, gdzie lokale 
b'd$ zaadaptowane jako mieszkania o umiarkowanym czynszu. Wy(sze kondygnacje 
budynku przeznaczone s$ zgodnie z oczekiwaniami dewelopera na sprzeda( lub 
wynajem po cenach na poziomie rynkowym. W ramach op#acalno%ci inwestycji 
deweloperzy mog$ równie( stara& si' o zwolnienie z podatku, otrzyma& nisko 
oprocentowany kredyt na cele realizacji mieszka) spo#ecznych lub otrzyma& 
subwencj'. Rozwi$zanie takie skutkuje tym, (e co trzecie mieszkanie spo#eczne 
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19 A. Zubrzycka-Czarnecka, Polityka mieszkaniowa we Francji..., dz. cyt., s. 92.

Ilustracja 3. Budynki mieszkaniowe w Boulogne-Billancourt, Francja.
 Autor fotografii: bobostudio.

+ród)o: https://www.flickr.com/photos/bobostudio/14982942270/.



zostaje wybudowane przez firm' prywatn$. Autor przedstawi takie rozwi$zanie na 
przyk#adzie dzielnicy mieszkaniowej Trapez w gminie Boulogne-Billancourt.

Miejscowo%& i gmina Boulogne-Billancourt znajduje si' na drugim miejscu pod 
wzgl'dem ludno%ci we francuskim regionie Île-de-France. O atrakcyjno%ci po#o(enia 
gminy %wiadczy nie tylko przep#ywaj$c$ przez ni$ rzeka Sekwana, ale równie( 
zlokalizowany w pó#nocnej cz'%ci gminy s#awny Lasek Bulo)ski — park o powierzchni 
846 he. Gmina graniczy tak(e z szesnast$ dzielnic$ Pary(a, uwa(an$ za dzielnic', 
któr$ zamieszkuj$ najbogatsi mieszka)cy stolicy, co potwierdzaj$ najwy(sze ceny 
nieruchomo%ci w ca#ej Francji.

Historia Boulogne-Billancourt zwi$zana jest z przemys#owcem Louisem Renault, 
który stworzy# w#a%nie tu siedzib' pr'(nie rozwijaj$cego si' koncernu samochodowego. 
Fabrykant rozpocz$# seryjn$ produkcj' w roku 1899, kiedy w czasach %wietno%ci 
zatrudnia# 30 000 osób. W 1992 roku zaprzestano produkcji samochodów w tym 
historycznym miejscu, wi'c tak atrakcyjny teren sta# si' od razu przedmiotem 
konkursów i pomys#ów na rewitalizacj'. Od pocz$tku g#ównym pomys#em na 
wysp' by#o stworzenie centrum kulturalnego z przestrzeniami publicznymi dla 
mieszka)ców.
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Ilustracja 4. Pogl#dowa mapa Boulogne-Billancourt, Francja.
Opracowanie w)asne na podstawie https://mapy.google.pl/



W 2003 roku w#adze Boulogne-Billancourt podj'#y si' kompleksowej rewitalizacji 
74 ha gminy, w tym dawnych terenów poprzemys#owych oraz wyspy. Teren 
poprzemys#owy Renault przeznaczono pod now$ zabudow' — dzielnic' „La Trapeze”, 
wspó#czesn$ tkank' miejsk$ nastawion$ na wysok$ jako%& mieszkaniow$. Nowa 
dzielnica „La Trapeze” o powierzchni 37,5 ha zosta#a zaprojektowana jako „mix 
funkcjonalny”, w którym b'd$ si' znajdowa& budynki mieszkaniowe, obiekty 
publiczne, miejsca pracy takie jak biura czy sklepy, przestrzenie publiczne itp. 
Budowa dzielnicy ma si' zako)czy& w 2018 roku, a ca#y projekt zostanie 
zrealizowany do roku 2020. W dzielnicy Trapez znajduj$ si' przede wszystkim 
miejsca do (ycia dla 15 tysi'cy mieszka)ców, dodatkowo zostanie stworzonych 
12 tysi'cy miejsc pracy. Projekt obejmuje 5 tysi'cy mieszka) (o #$cznej 
powierzchni 352,30 metrów kwadratowych), z tego jedna trzecia b'dzie 
przeznaczona na mieszkania spo#eczne20.

Realizowanie mieszka) spo#ecznych we wspó#pracy z inwestorami prywatnymi 
wykazuje szereg pozytywnych czynników. Mo(na to stwierdzi& na przyk#adzie 
omawianej dzielnicy Trapez, która zosta#a zaprojektowana jako uzupe#nienie tkanki 
miejskiej zrównowa(onym %rodowiskiem mieszkaniowym. Architektura budynków 
mieszkaniowych, tworzona przez inwestorów prywatnych nastawionych g#ównie na 
zyski, pozwala na utrzymanie zró(nicowanej zabudowy. Do realizacji projektu 
zosta#o zaproszonych ponad 50 pracowni architektonicznych, w tym wielkie 
nazwiska %wiatowej architektury, takie jak Jean Nouvel czy Norman Foster. 
Zaprojektowana przestrze) mieszkaniowa charakteryzuje si' dost'pno%ci$ terenu 
wspólnego dla wszystkich mieszka)ców — autorzy odrzucili pomys# stworzenia 
osiedli zamkni'tych. Dzielnica zyska#a dodatkowo park, który by# jednym z g#ównych 
nowych za#o(e), nie brakuje w niej równie( dost'pu do podstawowych us#ug, 
bibliotek, restauracji czy miejsc aktywnego wypoczynku. Projektowanie %rodowiska 
mieszkaniowego w ten sposób pozwala na unikni'cie gettyzacji mieszka)ców —
zjawisko to wi$za#oby si' z szeregiem negatywnych dla nich skutków. Sprawne 
zarz$dzanie budynkami, zamieszka#ymi wspólnie przez osoby zamo(ne z osobami 
potrzebuj$cymi pomocy w uregulowaniu op#aty za wynajem mieszkania, pozwala 
dzia#a& na rzecz utrzymania tych obiektów w dobrym stanie technicznym.

W przedstawionym przyk#adzie trudno doszuka& si' negatywnych aspektów, 
cho& jednym z nich mo(e by& z ca#$ pewno%ci$ skomplikowana biurokracja 
organizacji wynajmuj$cych mieszkania spo#eczne oraz niski odsetek na bie($co 
zwalnianych mieszka). Jednak przedstawiony wy(ej schemat dzia#ania prezentuje 
si' jako antidotum dla projektowanych wspó#cze%nie homogenicznych obszarów 
zamieszkania. Wspó#czesne miasta potrzebuj$ aktywnej polityki mieszkaniowej 
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20 BNP Paribas, La réussite du quartier Trapèze à Boulogne, w: „bnppre.fr”, 11.01.2017, https://
www.bnppre.fr/actualite/marche/20170111/la-reussite-du-quartier-trapeze-a-boulogne-153.html 
[dost'p: 30.04.2017].



oraz ró(nego typu inicjatyw miejscowej spo#eczno%ci, instytucji i organizacji 
pozarz$dowych w walce z wykluczeniem spo#ecznym. Mieszkania spo#eczne         
z pewno%ci$ s$ takim narz'dziem, zapewniaj$ mieszka)com stabilizacj', 
podstaw' do egzystencji oraz warunki do wyj%cia z trudnych sytuacji (yciowych.
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Ilustracja 5. Dzielnica Trapeze w Boulogne-Billancourt, Francja.
 Autor fotografii: Stéphane D. 

+ród)o: https://www.flickr.com/photos/36101809@N00/5878187742/in/photostream/.
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Fotografia autorstwa 
Ma#gorzaty Mackiewicz

studentki II roku pracy socjalnej U%
%ód$ 2017 (10)

(zdj&cie wykonane w ramach zaj&" „Spo#eczne 
aspekty bezdomno!ci” prowadzonych przez dr 

Ma#gorzat& Potoczn', przygotowane na wystaw& 
towarzysz'c' konferencji „Mieszkanie: prawem, 

przywilejem czy towarem?”)



Tomasz Majda
Wydzia# Architekruty Politechniki Warszawskiej

Planistyczne uwarunkowania poprawy sytuacji mieszkaniowej

Jedn$ z p#aszczyzn dyskusji o problemach mieszkaniowych s$ uwarunkowania 
systemowe realizacji potrzeb w tym zakresie. Znaczenie tej problematyki pokazuj$ 
dokumenty uchwalane na forum ONZ oraz przepisy Unii Europejskiej i krajowe 
ustawy i strategie. Niniejszy artyku# przedstawia relacje polityk/i mieszaniowych/ej 
i polskiego systemu planowania; przedstawia skal' potrzeb, tendencje zmian oraz 
trudno%ci wynikaj$ce ze specyfiki naszego systemu. 

Statystyczna poprawa warunków mieszkaniowych

Analizuj$c dane z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego, mo(na 
wyci$gn$& nie najlepsze wnioski odno%nie do sytuacji mieszkaniowej w Polsce. 
Ponad 2,5 miliona gospodarstw domowych w 2011 roku by#o niesamodzielnych 
mieszkaniowo. Co stanowi#o 20% wszystkich gospodarstw, a wi'c zarówno             
w liczbach bezwzgl'dnych, jak i odnosz$c do ca#ej populacji — s$ to warto%ci 
znacz$ce. Warto jednak zwróci& uwag', (e poprzedni Narodowy Spis Powszechny 
z 2002 roku wskazywa#, (e problem ten dotyczy# a( 3,2 miliona gospodarstw 
domowych. Mo(na by uzna& tak wyra"n$ popraw' za sukces, jednak je%li 
odniesiemy te warto%ci do ca#ej populacji, to oka(e si', (e do tej poprawy 
przyczyni# si' spadek liczby gospodarstw domowych prawie o po#ow', a te 3,2 
miliona stanowi#o w 2002 roku zaledwie 14% wszystkich gospodarstw domowych. 
Niemniej w stosunku do 2002 roku, kiedy to na 100 mieszka) przypada#o 114,6 
gospodarstw domowych, po 9 latach liczba ta spad#a do 112,31.

W okresie mi'dzy obydwoma spisami jednoznacznej poprawie uleg# standard 
techniczny zamieszkiwania. W 2011 roku w%ród 11 mln rodzin 10,6 mln mieszka#o 
w mieszkaniach wyposa(onych w trzy podstawowe instalacje, co stanowi#o 96,7% 
ogó#u rodzin. Oczywi%cie zmiany te nie by#y równomierne, poniewa( wy(szy 
wska"nik osi$gn'#y rodziny z rodzicami z wykszta#ceniem wy(szym (99%),            
a ni(szy z wykszta#ceniem podstawowym (84,3%); wy(szy wska"nik w pe#nych 
rodzinach, a ni(szy w sytuacji samotnych rodziców z dzie&mi, ale ogólnie wska"nik 
ten wzrós# z 88,6% w 2002 roku do 96,5% w roku 2011. Najciekawszym jednak 
spostrze(eniem, z punktu widzenia tego artyku#u, jest fakt, (e najni(szy stopie) 
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1 Zob.: Narodowy Spis Powszechny 2002, Narodowy Spis Powszechny 2011, w: G#ówny Urz$d 
Statystyczny, https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/, [dost'p: 
30.11.2017].



wyposa(enia mieszka) odnotowano w%ród najmuj$cych je od osób fizycznych, 
b'd$cych w#a%cicielami budynków (84%), a najwy(szy w spó#dzielniach mieszkaniowych 
(99,8%)2.

Standard powierzchniowy te( uleg# poprawie. *rednia powierzchnia mieszkania 
przypadaj$ca na gospodarstwo domowe zwi'kszy#a si' do 72,0 metrów 
kwadratowych i 3,72 izby mieszkalnej na gospodarstwo. Mimo i( na wsi wzros#a w tym 
czasie liczba gospodarstw domowych w mieszkaniach najmniejszych: jedno-          
i dwuizbowych, co mog#oby %wiadczy& o wysokich kosztach usamodzielniania si' 
m#odych rodzin, to warto zauwa(y&, (e wi'kszy wzrost powierzchni mieszka) 
odnotowano w#a%nie na wsi. Wyniós# on 13,3 metrów kwadratowych, osi$gaj$c 
%redni$ 86 metrów kwadratowych, podczas gdy w miastach mieszkania 
powi'kszy#y si' %rednio o 8,9 metrów kwadratowych, osi$gaj$c %redni$ 62 metrów 
kwadratowych.

Co ciekawe, zw#aszcza w kontek%cie wyborów politycznych ró(nych grup 
wyborców, wska"nik Giniego pokazuj$cy nierówno%ci w dochodach spo#ecze)stwa 
spada# w Polsce od 34% w 2008 roku do 29,9% w 2013 roku3, co %wiadczy o tym, 
(e dochody najubo(szych gospodarstw domowych ros#y w tym okresie znacznie 
szybciej ni( dochody najbogatszych. Wed#ug analiz Eurostatu z 2014 roku 
wspó#czynnik Giniego dla ca#ej Unii Europejskiej wynosi# 31%4, co oznacza, (e 
Polska jest mniej rozwarstwionym ekonomicznie krajem ni( %rednia europejska,      
i znacznie mniej ni( spo#ecze)stwo ameryka)skie (45% w 2011 roku). W tym 
czasie spada#a jednak jako%& (ycia mieszka)ców miast z grupy 100-200 tysi'cy      
i najmniejszych (poni(ej 20 tysi'cy), w tym szczególnie osób (yj$cych w stanie 
wolnym, a wi'c bardziej zagro(onych zjawiskiem bezdomno%ci. Statystycznie 
rozwód i stan wolny odbija si' bardziej niekorzystnie na jako%ci (ycia m'(czyzn. 
Mimo ogólnej poprawy warunków mieszkaniowych, jakie obserwowali%my w ostatnich 
latach, czynniki wi$($ce si' z ryzykiem bezdomno%ci nie znikaj$. 

Polityki mieszkaniowe

Zagadnienia mieszkalnictwa pojawiaj$ si' w dokumentach mi'dzynarodowych     
o zasi'gu globalnym, pocz$wszy od Powszechnej Deklaracji Praw Cz#owieka z 1948 
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2 Tam(e.
3 J. Czapi)ski, Jako!" 'ycia w Polsce - wygrani i przegrani. Diagnoza Spo#eczna 2013 Warunki     
i Jako!" )ycia Polaków — Raport, w: „Contemporary Economics” special issue 7 2013, s. 398.
4 European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2014, http://ec.europa.eu/
eurostat [dost'p: 30.11.2017].



roku5, pó"niej w Mi%dzynarodowym Pakcie Praw Ekonomicznych, Spo#ecznych       
i Gospodarczych z 1966 roku6, jak i w kolejnych dokumentach ONZ zwi$zanych      
z politykami osadniczymi: Deklaracji z Vancouver z 1976 roku7, Deklaracji ze 
Stambu#u z 1996 roku8, czy ostatniej Deklaracji z Quito z 2016 roku9.

Europejska Karta Spo#eczna z roku 1961 ratyfikowana przez Polsk' w 1999 
roku mówi o prawie rodziny do ochrony spo#ecznej, prawnej i ekonomicznej oraz 
do ochrony przed ubóstwem i marginalizacj$ spo#eczn$, mi'dzy innymi poprzez 
dost'pno%& mieszka): 

Artyku# 16. Prawo rodziny do ochrony spo#ecznej, prawnej i ekonomicznej
W celu zapewnienia warunków niezb'dnych do pe#nego rozwoju rodziny, która 
jest podstawow$ komórk$ spo#ecze)stwa, Umawiaj$ce si' Strony zobowi$zuj$ 
si' popiera& ekonomiczn$, prawn$ i spo#eczn$ ochron' (ycia rodzinnego, 
zw#aszcza poprzez takie %rodki, jak %wiadczenia spo#eczne i rodzinne, 
rozwi$zania podatkowe, zach'canie do budowania mieszka) dostosowanych do 
potrzeb rodzin, %wiadczenia dla m#odych ma#(e)stw oraz wszelkie inne stosowne 
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5 Art. 25. 1.: Ka(dy cz#owiek ma prawo do poziomu (ycia zapewniaj$cego zdrowie i dobrobyt jemu 
i jego rodziny, w  tym do wy(ywienia, odzie(y, mieszkania, opieki lekarskiej i koniecznych 
%wiadcze) spo#ecznych, oraz prawo do poczucia bezpiecze)stwa w  przypadku bezrobocia, 
choroby, kalectwa, wdowie)stwa, staro%ci lub utraty %rodków  do (ycia w  inny sposób od niego 
niezale(ny. Por.: Powszechna Deklaracja Praw Cz#owieka.
6 Artyku# 11. 1. Pa)stwa Strony niniejszego Paktu uznaj$ prawo ka(dego do odpowiedniego poziomu 
(ycia dla niego samego i jego rodziny, w#$czaj$c w  to wy(ywienie, odzie( i mieszkanie, oraz do sta#ego 
polepszania warunków  bytowych. Por.: Mi%dzynarodowym Pakcie Praw Ekonomicznych, Spo#ecznych 
i Gospodarczych.
7 III. Pkt. 8. Odpowiednie schronienie i us#ugi stanowi$ podstawowe prawo cz#owieka, które nak#ada 
na Rz$dy obowi$zek zapewnienia ich wszystkim ludziom, pocz$wszy od bezpo%redniej pomocy dla 
najmniej uprzywilejowanych, przez programy poradnictwa samopomocowego i dzia#ania 
wspólnotowe. Zob.: przek#. T. Majda w: Manifesty urbanistyczne, red. T. Majda, I. Mironowicz, 
Biblioteka Urbanisty/15, Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich 2017, (Habitat I).
8 Pkt. 8. Jeszcze raz potwierdzamy nasze zobowi$zanie do pe#nej i post'puj$cej realizacji prawa 
do odpowiedniego mieszkania zgodnie z postanowieniami dokumentów  mi'dzynarodowych. W tym 
celu b'dziemy stara& si' o aktywne uczestnictwo partnerów  publicznych, prywatnych i pozarz$dowych 
na wszystkich poziomach, aby zapewni&  prawne zabezpieczenie u(ytkowania lub w#asno%ci 
nieruchomo%ci, ochron' przed dyskryminacj$ i równy dost'p do tanich i odpowiednich mieszka) 
wszystkim osobom i ich rodzinom.
Pkt. 61 Odpowiednie lokum dla ka(dego
Od przyj'cia Powszechnej Deklaracji Praw  Cz#owieka w  1948 roku, prawo do w#a%ciwego 
zamieszkania jest uznawane za wa(ny element prawa do odpowiedniego standardu (ycia. Na 
wszystkich rz$dach bez wyj$tku ci$(y odpowiedzialno%& za sektor mieszkaniowy, poprzez tworzenie 
struktur organizacyjnych, alokacje funduszy oraz realizacj' polityki, programów  i projektów  na rzecz 
sektora mieszkaniowego. Zob.: przek#. T. Majda, L. Biega)ski, w: Manifesty urbanistyczne, red.      
T. Majda, I. Mironowicz, Biblioteka Urbanisty/15, Warszawa: Towarzystwo Urbanistów  Polskich 
2017, (Habitat II).
9 Nasze zasady i zobowi$zania
Art. 14. W celu osi$gni'cia naszej wizji, postanawiamy przyj$& Now$ Agend' Miejsk$, kieruj$c si' 
nast'puj$cymi wzajemnie powi$zanymi zasadami:
a) Nie pozostawia& nikogo samemu sobie, k#ad$c kres ubóstwu we wszystkich formach i wymiarach 
w  tym poprzez […] zapewnienie równego dost'pu do wszelkich fizycznych i spo#ecznych us#ug 
infrastrukturalnych i podstawowych, jak równie( do odpowiedniego i przyst'pnego mieszkalnictwa. 
Zob.: Nowa Agenda Miejska, Deklaracja Habitat III z Quito 2016 r., przek#. Ministerstwo Rozwoju, 
http://habitat3.org/wp content/uploads/NUA-Polish.pdf [dost'p: 30.11.2017].



%rodki.
Artyku# 30. Prawo do ochrony przed ubóstwem i marginalizacj$ spo#eczn$ 
W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do ochrony przed 
ubóstwem i marginalizacj$ spo#eczn$, Strony zobowi$zuj$ si': 
a. podejmowa& dzia#ania, w ramach ogólnego i skoordynowanego podej%cia, dla 
popierania rzeczywistego dost'pu osób oraz ich rodzin znajduj$cych si' lub 
zagro(onych znalezieniem si' w sytuacji marginalizacji spo#ecznej lub ubóstwa, 
zw#aszcza do zatrudnienia, mieszka), szkolenia, kszta#cenia, kultury, pomocy 
spo#ecznej i medycznej;
b. dokonywa&, na ile to konieczne, przegl$du tych dzia#a) w celu ich 
dostosowywania do istniej$cej sytuacji10.

Ostatnia Agenda Miejska Unii Europejskiej — Pakt Amsterdamski z 2016 roku 
mieszkalnictwo traktuje jako jedno z dwunastu zagadnie) priorytetowych: „Art. 
10.4. Celem jest zapewnienie dost'pnych mieszka) o dobrej jako%ci. Nacisk 
zostanie po#o(ony na publiczne budownictwo dost'pne, zasady pomocy pa)stwa 
oraz ogóln$ polityk' mieszkaniow$”11.

Mimo (e Polska nie ratyfikowa#a przepisów Zrewidowanej Europejskiej Karty 
Spo#ecznej z 1996 roku (chocia( podpisano j$ w roku 2005), mówi$cej mi'dzy 
innymi o prawie rodzin do mieszkania12  zagadnienia mieszkalnictwa nie s$ 
pomijane w przepisach, lecz regulowane s$ wieloma aktami prawnymi i nie 
pozostawiaj$ w$tpliwo%ci co do odpowiedzialnych za formu#owanie polityki 
mieszkaniowej.

Konstytucja RP w Art. 75 ust. 113  stanowi, (e w#adze publiczne s$ 
zobowi$zane do prowadzenia polityki sprzyjaj$cej zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli, a w szczególno%ci przeciwdzia#aj$ bezdomno%ci, 
wspieraj$ rozwój budownictwa socjalnego oraz popieraj$ dzia#ania obywateli 
zmierzaj$ce do uzyskania w#asnego mieszkania.

Ustawa o samorz$dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku mówi, (e 
„zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale(y do zada) w#asnych gminy. W 
szczególno%ci zadania w#asne obejmuj$ sprawy [...] gminnego budownictwa 
mieszkaniowego”14.
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10 Zob.: Dziennik Ustaw z 1999 r. nr 8 poz. 68.
11 Zob.: Agenda Miejska Unii Europejskiej — Pakt Amsterdamski z 2016 roku, przek#. M. Izydor na 
podstawie http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/
pact-of-amsterdam.pdf [dost'p: 30.11.2017].
12 Artyku# 31 Prawo do mieszkania 
W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do mieszkania, Strony zobowi$zuj$ si' 
podejmowa& dzia#ania zmierzaj$ce do:
1. popierania dost'pu do mieszka) o odpowiednim standardzie;
2. zapobiegania i ograniczania bezdomno%ci, w celu jej stopniowego likwidowania;
3. uczynienia kosztów mieszka) dost'pnymi dla osób, które nie maj$ wystarczaj$cych zasobów.
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w: „Dziennik Ustaw  Rzeczpospolitej 
Polskiej”, (Dz. U.1997.78.483), http://dziennikustaw.gov.pl/du/1997/483/1 [dost'p: 30.11.2017].
14 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz(dzie gminnym, Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95.



Kwestie bardziej szczegó#owe reguluje szereg innych ustaw15, natomiast 
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku nie odnosi 
si' wprost do mieszkalnictwa, jedynie w%ród celów planowania wymienia uwzgl'dnianie 
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpiecze)stwa ludzi i mienia, a tak(e potrzeby 
osób niepe#nosprawnych.

27 wrze%nia 2016 roku Rada Ministrów podj'#a uchwa#' w sprawie przyj'cia 
„Narodowego Programu Mieszkaniowego”, dokumentu okre%laj$cego cele polityki 
mieszkaniowej do roku 2030. Jednym z podstawowych celów okre%lonych w programie 
jest „Zwi'kszenie dost'pu do mieszka) dla osób o dochodach uniemo(liwiaj$cych 
ich nabycie lub wynaj'cie po cenach komercyjnych”16.

Struktura w!asno#ciowa mieszka$

Budownictwo mieszkaniowe klasyfikowane jest najcz'%ciej wed#ug nast'puj$cych 
form w#asno%ci:

• gminne (komunalne) — mieszkania stanowi$ce w#asno%& gminy lub 
powiatu (lokalnej wspólnoty samorz$dowej), a tak(e mieszkania przekazane 
gminie, ale pozostaj$ce w dyspozycji jednostek u(yteczno%ci publicznej, 
takich jak: zak#ady opieki zdrowotnej, o%rodki pomocy spo#ecznej, jednostki 
systemu o%wiaty, nauki, instytucje kultury, s#u($ce g#ównie zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych pracowników tych jednostek;
• spó#dzielni mieszkaniowych — mieszkania w#asno%ciowe (zajmowane 

na podstawie spó#dzielczego w#asno%ciowego prawa do lokalu mieszkalnego 
— oko#o 70%) lub lokatorskie (zajmowane na podstawie stosunku najmu — 
oko#o 30%), znajduj$ce si' w budynkach stanowi$cych w#asno%& lub 
wspó#w#asno%& spó#dzielni mieszkaniowych, z wyj$tkiem tych mieszka), dla 
których na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spó#dzielniach 
mieszkaniowych17  zosta#o ustanowione prawo odr'bnej w#asno%ci na rzecz 
jednej lub kilku osób fizycznych;
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15 Zob.: 1994 Ustawa o w#asno!ci lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903); 1995 ustawa o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z pó"n. zm.); 
2000 ustawa o spó#dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116); 2001 ustawa  
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. 
U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z pó"n. zm.); 2006 ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu 
w#asnego mieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1407); 2006 ustawa o finansowym wsparciu tworzenia 
lokali socjalnych, mieszka& chronionych, noclegowni i  domów dla bezdomnych (Dz. U. nr 251, 
poz. 1844 z pó"n. zm.); 2011 ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub  domu 
jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1468).
16 Uchwa#a Narodowy Program Mieszkaniowy z dnia 27.09.2016, w: „Narodowy Program Mieszkaniowy. 
Serwis Informacyjny programu Mieszkanie+”, https://narodowyprogram.pl/mieszkanie-plus/
uchwala-narodowy-program-mieszkaniowy/ [dost'p: 30.11.2017].
17 Por.: Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116, z pó"n zm.



• Skarbu Pa)stwa — mieszkania pozostaj$ce w zasobie Agencji 
Nieruchomo%ci Rolnych (dawniej Agencja W#asno%ci Rolnej Skarbu Pa)stwa), 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w zarz$dzie jednostek podleg#ych ministrom: 
Obrony Narodowej, Spraw Wewn'trznych i Administracji, Sprawiedliwo%ci,       
w zarz$dzie organów w#adzy pa)stwowej, administracji pa)stwowej, kontroli 
pa)stwowej;
• zak#adów pracy — mieszkania, które s$ w#asno%ci$ przedsi'biorstw 

pa)stwowych, komunalnych i prywatnych oraz pa)stwowych i prywatnych 
jednostek organizacyjnych;
• towarzystw budownictwa spo#ecznego (TBS); — mieszkania spo#eczno-

czynszowe, znajduj$ce si' w budynkach b'd$cych w#asno%ci$ podmiotu 
prawnego, który ma w swojej nazwie TBS bez wzgl'du na fakt 
partycypowania w kosztach budowy budynku innych podmiotów (na przyk#ad 
gminy) w zamian za najem mieszka) dla osób wskazanych przez te 
podmioty;
• osób fizycznych w budynkach obj'tych wspólnotami mieszkaniowymi — 

poj'cie to odnosi si' do budynku wielomieszkaniowego (lub kilku 
budynków), w którym cz'%& lub wszystkie lokale stanowi$ wyodr'bnione 
w#asno%ci osób fizycznych, potwierdzone wpisem do ksi'gi wieczystej. 
Wspólnot' mieszkaniow$ tworzy ogó# w#a%cicieli lokali (mieszkalnych              
i u(ytkowych);
• innych (pozosta#ych) podmiotów — mieszkania stanowi$ce w#asno%& 

instytucji buduj$cych dla zysku — przeznaczone na sprzeda( (ale jeszcze 
nie sprzedane osobom fizycznym) lub na wynajem, mieszkania stanowi$ce 
w#asno%& instytucji wyznaniowych, stowarzysze), fundacji, partii politycznych, 
zwi$zków zawodowych, samorz$dów zawodowych i gospodarczych itp.18.

W tej typologii nie ma budownictwa spo#ecznego. Jako mieszkania spo#eczne 
mo(na wi'c traktowa& mieszkania komunalne (stanowi$ce 14,7%19), w tym 
socjalne oraz TBS (1,6%), czyli w sumie oko#o 16,3% zasobów budownictwa 
zorganizowanego. Spo%ród mieszka) spó#dzielczych (stanowi$cych 36,2%) jako 
spo#eczne mo(emy traktowa& te lokale, które zajmowane s$ na podstawie 
stosunku najmu, a nie spó#dzielczego prawa w#asno%ciowego. W 2007 roku 
stanowi#y one 30% zasobu mieszka) spó#dzielczych, a wi'c mniej ni( 11% 
mieszka) w budynkach pozostaj$cych w zarz$dzie lub administracji.

Do lat 90-tych g#ównym dostawc$ nowych mieszka) by#y w#a%nie spó#dzielnie 
mieszkaniowe, ale du(y udzia# mia#y równie( gminy i zak#ady pracy. Po 
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18 Zob.: GUS 2016.
19 Spo%ród mieszka), znajduj$cych si' w  budynkach pozostaj$cych w  zarz$dzie/administracji, a wi'c 
nie uwzgl'dniaj$c mieszka) budowanych przez podmioty indywidualne.



transformacji ustrojowej ich rola wyra"nie spad#a20, urós# natomiast udzia# 
mieszka) tworzonych na sprzeda( lub wynajem przez firmy deweloperskie, lub 
indywidualnie przez przysz#ych w#a%cicieli. 

Liczba mieszka) oddawanych do u(ytkowania systematycznie ro%nie. Skala 
inwestycji i struktura w#asno%ciowa mieszka) ró(ni si' w zale(no%ci od lokalizacji. 
W Warszawie ponad 90% mieszka) stanowi$ lokale przeznaczone na sprzeda( 
lub wynajem, a wi'c jest to rynek deweloperski, niepozostawiaj$cy du(o miejsca 
dla innych form w#asno%ci. Patrz$c z perspektywy regionalnej, zdecydowanie 
wi'kszego znaczenia nabiera budownictwo indywidualne. Budownictwo spo#eczne 
niezale(nie od lokalizacji stanowi margines ca#ego zasobu mieszkaniowego. 
Tendencja ta utrzymuje si' — jak podaje GUS w I pó#roczu 2017 roku oddano do 
u(ytkowania 78 379 mieszka), czyli o 6,5% wi'cej ni( rok wcze%niej, jednak 
odnotowano spadek liczby mieszka) w budownictwie komunalnym — o 58, 
spó#dzielczym — o 213 oraz spo#ecznym czynszowym — o 225 i zak#adowym o 28 
mieszka). Zgodnie z tymi informacjami wzrós# wi'c udzia# mieszka) realizowanych 
w budownictwie komercyjnym (o 0,8 p. proc) oraz indywidualnym (o 0,1 p. proc),      
a znowu zmniejszy# si' udzia# budownictwa spo#ecznego: spó#dzielczego (o 0,4 p. 
proc.), spo#ecznego czynszowego (po 0,3 p. proc.), zak#adowego i komunalnego    
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20 Mieszkania zak#adowe stanowi$ obecnie 1,4% mieszka) w  budownictwie zorganizowanym; dodatkowo 
0,5% stanowi$ mieszkania w zasobie Skarbu Pa)stwa.

Ilustracja 1. Struktura mieszka& oddanych do u*ytkowania w 1 po)owie 2016 r. wed)ug form 
budownictwa w Warszawie (po lewej) i w województwie mazowieckim (po prawej). 

+ród)o: Urz#d Statystyczny w Warszawie, http://warszawa.stat.gov.pl.



(o 0,1 p. proc)21. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach 
budownictwa spo#ecznego w I kwartale 2017 r. oddano zaledwie 655 mieszka) 
(spadek wzgl'dem analogicznego okresu roku poprzedniego z 966 mieszka)), co 
stanowi mniej ni( 1% nowo wybudowanych mieszka) ogó#em22. Analizuj$c te dane 
wida& olbrzymi kontrast w sytuacji mieszkaniowej w Polsce i innych krajach 
europejskich: w Holandii mieszkania spo#eczne stanowi$ 33%, w Szkocji 25%,        
w Danii 24% ca#o%ci zasobów mieszkaniowych.

Mieszkalnictwo a system planowania

Ka(da nowa inwestycja, w tym mieszkaniowa, w jaki% sposób opiera si' na 
systemie planowania, definiowanym przede wszystkim przez ustaw' o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Jest to celowe o tyle, (e system 
planowania przestrzennego ze wzgl'du na swoj$ z#o(ono%& i wielop#aszczyznowo%& 
ma minimalizowa& przysz#e konflikty i optymalizowa& wszystkie inwestycje 
realizowane w danej przestrzeni na najwcze%niejszym, a wi'c i najta)szym etapie — 
planowania. Wszystkie przytaczane wcze%niej wska"niki dotycz$ce form 
budownictwa mieszkaniowego opieraj$ si' na strukturze w#asno%ciowej, ale obecny 
system planowania przestrzennego praktycznie nie odnosi si' do form w#asno%ci. 
Wyj$tkiem mog$ by& inwestycje celu publicznego, których rozmieszczenie 
obligatoryjnie ustala si' w dokumentach planistycznych. Ich katalog zawiera ustawa 
o gospodarce nieruchomo%ciami. W katalogu inwestycji celu publicznego nie ma 
jednak mieszkalnictwa, cho& s$ na przyk#ad zak#ady karne i domy opieki.
 Zgodnie z cz'%ci$ orzecznictwa, mieszkalnictwo mo(na uzna& za cel 
publiczny nie na podstawie wskazanego, ustawowego katalogu, lecz na podstawie 
wspomnianej wcze%niej ustawy o samorz$dzie gminnym, jednak ze wzgl'du na 
niejednolit$ lini' orzecznicz$ i zwi$zane z tym ryzyko, nie jest to powszechnie 
wykorzystywane przy realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej. W dodatku tak 
wskazany cel publiczny dotyczy#by tylko budownictwa komunalnego, a wi'c 
zaledwie kilku promili realizowanych obecnie inwestycji mieszkaniowych. Do 
rozstrzygni'cia pozostaje równie( kwestia mo(liwo%ci zaliczenia do inwestycji celu 
publicznego ca#ego mieszkaniowego budownictwa komunalnego lub tylko jego 
socjalnej cz'%ci. 

4 lutego 2013 roku Unia Europejska przyj'#a Specyfikacj% danych Land Use23, 
wprowadzaj$c do opisu u(ytkowania i przeznaczenia terenów wielopoziomowy 
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21 Wszystkie te wska"niki (z wyj$tkiem komunalnego, którego spadek zmniejszy# si' z 0,4 do 0,1) 
spad#y tak(e w relacji do I kwarta#u 2017 roku. Zob.: GUS 09.2017.
22 Rekordowe wyniki budownictwa mieszkaniowego, w: „Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa”, 
25.07.2017, http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797891.htm [dost'p: 25.07.2017].
23 D 2.8.III.4 Data Specification on Land use — Draft Technical Guidelines v3 0Rc3, http://inspire.ec.europa.eu/
documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_EL_v3.0rc3.pdf [dost'p: 30.11.2017].



system klasyfikacji funkcji HILUCS (ang. Hierarchical INSPIRE Land Use Classification 
System) definiuj$cy funkcje i formy zagospodarowania z ekonomicznego punktu 
widzenia, umo(liwiaj$c jednak stosowanie w dalszym ci$gu krajowych klasyfikacji. 
W Polsce zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
ustalaj$cego przeznaczenie terenów reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz precyzuje Rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z 2003 roku. 
Spo%ród kilkunastu form przeznaczenia terenu trzy odnosz$ si' do mieszkalnictwa: 
MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MW — tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz RM — tereny zabudowy zagrodowej                
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Ponadto w planie 
miejscowym ustala si' mi'dzy innymi: zasady kszta#towania zabudowy oraz 
wska"niki zagospodarowania terenu, maksymaln$ i minimaln$ intensywno%& 
zabudowy, minimalny udzia# procentowy powierzchni biologicznie czynnej, 
maksymaln$ wysoko%& zabudowy oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. 
Oznacza to, (e mieszkalnictwo w systemie planowania przestrzennego opisujemy 
za pomoc$ funkcji i parametrów fizycznych, a nie kryteriów w#asno%ciowych, czy 
zakresu realizowanych potrzeb. 

Mieszkalnictwo spo#eczne, w tym socjalne realizuje si' wi'c z regu#y na podstawie 
polityki sektorowej, programów i strategii spo#ecznych oraz gospodarczych. Ich 
zwi$zek z polityk$ przestrzenn$ nie zawsze jest oczywisty, a same strategie cz'sto 
nie uwzgl'dniaj$ uwarunkowa) przestrzennych. To „aprzestrzenne” podej%cie 
parametryczne prowadzi cz'sto do patologicznych zjawisk spo#ecznych — na 
przyk#ad gminom #atwiej jest wybudowa& du(y blok mieszka) komunalnych ni( 
koordynowa& budow' i pó"niej zarz$dza& ma#ymi mieszkaniami, rozproszonymi    
w ró(nych lokalizacjach, co prowadzi do powstawania gett spo#ecznych; z drugiej 
strony, nieuwzgl'dniaj$ce uwarunkowa) przestrzennych podej%cie prospo#eczne 
równie( mo(e prowadzi& do patologii ekonomicznych. !atwiej jest zrealizowa& zespó# 
mieszka), nawet wyposa(ony w us#ugi spo#eczne, na terenach niezagospodarowanych 
o prostej strukturze w#asno%ciowej, w którym w#a%ciciele terenów przechwyc$ zysk     
i nie b'd$ protestowa&, ni( przekszta#ca& zniszczon$ dzielnic' o z#o(onej 
strukturze przestrzennej, funkcjonalnej i sprzecznych interesach w#a%cicieli.          
W efekcie wzrastaj$ koszty funkcjonowania jednostki osadniczej przez powi'kszanie 
obszaru zurbanizowanego, wymagaj$cego budowy i utrzymania infrastruktury, przy 
jednoczesnym zmniejszaniu g'sto%ci zaludnienia, a wi'c zdecydowanie rosn$ 
koszty, które musi pokrywa& wspólnota, co d#ugofalowo obni(a jej potencja# 
ekonomiczny. Przyk#adami programów wspieraj$cych rozwój mieszkalnictwa jest 
„Mieszkanie dla m#odych” i maj$ce je ca#kiem zast$pi& „Mieszkanie plus”. Oba 
programy nie s$ zwi$zane z systemem planowania, w dodatku z za#o(enia nie maj$ 
rozwi$zywa& problemów najubo(szych — adresowane s$ do %redniozamo(nych 
Polaków, co jest niespójne z za#o(eniami Narodowego Programu Mieszkaniowego. 
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Zalet$ programu „Mieszkanie plus” dla najemców jest mo(liwo%& doj%cia do 
w#asno%ci lokalu, co oczywi%cie zmniejsza zasób mieszka) na wynajem, a wi'c 
zmniejsza elastyczno%& zawodow$, przywi$zuj$c w#a%cicieli do miejsca, co jest 
sprzeczne z drugim celem Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jednocze%nie 
osoby korzystaj$ce z programu pozbawiane s$ ochrony przed bezdomno%ci$, 
poniewa( wprowadzony najem instytucjonalny pozwala na eksmisj', bez mo(liwo%ci 
odwo#ania si' do s$du w przypadku zalegania z czynszem ju( po trzech miesi$cach. 
Oznacza to, (e osoba wynajmuj$ca mieszkanie w ramach tego programu nie 
b'dzie w takim przypadku mia#a prawa do lokalu tymczasowego lub socjalnego. 
Wad$ przestrzenn$ tego programu s$ u#atwienia pozasystemowe, pozwalaj$ce 
deweloperom inwestowa& na terenach, które do tego si' nie nadaj$ i z ró(nych 
powodów do tej pory nie by#y wykorzystywane. Mog$ to by& tereny chronione, jak 
na przyk#ad w Gdyni, lub po#o(one z dala od istniej$cej zabudowy, miejsc pracy, 
czy infrastruktury spo#ecznej, jak w przypadku wi'kszo%ci terenów kolejowych (z#y 
dobór lokalizacji jest kolejn$ sprzeczno%ci$ z celem zwi'kszania mobilno%ci          
w Narodowym Programie Mieszkaniowym). Koszty realizacji takich inwestycji, 
nieprzewidziane w politykach lokalnych, obarczaj$ istniej$ce spo#eczno%ci. Tym 
samym powstaj$cy w ten sposób zasób mieszkaniowy jest obarczony wi'kszym 
ryzykiem szybszego starzenia si' moralnego24.

Zagadnienia przyrodnicze, gospodarcze i spo#eczne dziel$ wspóln$ przestrze), 
powinny wi'c by& przed realizacj$ weryfikowane pod k$tem przysz#ych konfliktów, 
które b'd$ wzajemnie generowa&. Niestety obecny system sprzyja ich niezale(nemu 
planowaniu i utrudnia wzajemn$ koordynacj'.

Najlepsze warunki koordynowania ró(nych zagadnie) stwarza gminny 
program rewitalizacji. Zawiera on mi'dzy innymi opis powi$za) programu               
z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategi$ rozwoju gminy, studium 
uwarunkowa) i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategi$ 
rozwi$zywania problemów spo#ecznych; zawiera tak(e mechanizmy integrowania 
dzia#a) i przedsi'wzi'& rewitalizacyjnych, a wi'c odnosz$cych si' do tych trzech 
aspektów — gospodarczych, spo#ecznych i przestrzennych. Sporz$dzany jest w celu 
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, odnosi si' wi'c 
te( do problemów mieszkaniowych, cz'sto osób zagro(onych wykluczeniem lub 
bezdomno%ci$, nie jest jednak podstaw$ dla tworzenia nowej oferty mieszkaniowej.

Warto te( zauwa(y&, (e jedynym obligatoryjnym dokumentem planistycznym 
na szczeblu lokalnym jest studium uwarunkowa) i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, które na bazie szerokich analiz uwarunkowa) okre%la 
polityk' przestrzenn$ gminy, „uwzgl'dniaj$c zasady okre%lone w […] strategii 
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24 D#ugotrwa#e niedoposa(enie powstaj$cych zespo#ów  zabudowy w  infrastruktur' techniczn$ i spo#eczn$ 
ze wzgl'du na brak zaplanowanych %rodków  w  wieloletnich planach inwestycyjnych samorz$dów  b'dzie 
obni(a#o atrakcyjno%& tak(e zabudowy, a wi'c jej warto%& i wi$($ce si' z tym skutki.



rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem”25  oraz jest wi$($ce 
przy sporz$dzaniu planów miejscowych. Studium uwarunkowa) i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy jest wi'c dokumentem potencjalnie 
najw#a%ciwszym do okre%lania polityki mieszkaniowej.

Obecnie trwaj$ prace nad zmian$ systemu planowania przestrzennego, jednak 
cechuj$ si' tak du($ dynamik$, (e trudno prognozowa& kszta#t, jaki przybierze 
system. Jednym z jego elementów, który pojawi# si' kilka miesi'cy temu w projektach, 
jest Obszar Zintegrowanego Inwestowania (OZI), pocz$tkowo zwi$zany z Narodowym 
Operatorem Mieszkaniowym, maj$cym realizowa& Narodowy Program Mieszkaniowy. 
W obecnym projekcie OZI lepiej wpisuj$ si' w system planowania lokalnego, 
okre%laj$c tryb i zasady wspó#pracy publiczno-prywatnej26. Skorzystanie z tej 
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25 Zob.: Art 9. w: Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717.
26 Projekt z dnia 14 listopada 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw  w  zwi$zku z uproszczeniem 
procesu inwestycyjno-budowlanego.

Ilustracja 2. Tereny zabudowy mieszkaniowej w mie'cie Bia)a Podlaska wed)ug 
u*ytkowania. ,ród)o: SPAT Biuro Projektowania Urbanistycznego i Gospodarki 

Przestrzennej. 
Autor: Tomasz Majda.



procedury ma by& decyzj$ polityczn$ gminy i umo(liwia& podzia# kosztów i zada) 
na poziomie wynegocjowanym mi'dzy gmin$ i inwestorami prywatnymi na bazie 
umowy urbanistycznej, a wi'c jest to rozwi$zanie wykorzystane ju( w ustawie 
rewitalizacyjnej w przypadku miejscowego planu rewitalizacji. Jest to o tyle 
logiczne, (e jak pokazuj$ statystyki, g#ównym dostawc$ mieszka) jest sektor 
prywatny, a ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w#a%ciwie nie funkcjonuje, 
ograniczaj$c partycypacj' inwestorów w kosztach generowanych przez budowane 
przez nich zespo#y zabudowy.

System planowania ma charakter powszechny i uniwersalny, ale w du(ej 
mierze sektorowy. Ma wi'c ograniczon$ skuteczno%& — raczej tworzy warunki dla 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, ni( te potrzeby zaspokaja. Gminny 
Program Rewitalizacji jest dokumentem pozwalaj$cym prowadzi& w sposób 
zintegrowany planowanie i zarz$dzanie rozwojem gminy, ale jest ograniczony 
terytorialnie i ma charakter zadaniowy — nie mo(e by& podstaw$ prowadzenia 
d#ugofalowej polityki przestrzennej, ani mieszkaniowej. Dla realizacji potrzeb 
mieszkaniowych w sposób trwale zwi'kszaj$cy potencja# ekonomiczny kraju           
i nienaruszaj$cy podstaw przyrodniczych naszej egzystencji, a wi'c realizuj$cy 
koncepcj' zrównowa(onego rozwoju potrzebujemy Zintegrowanego Systemu 
Planowania Rozwoju.
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Adam Ploszka 
Wydzia# Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje 
jednostce prawo do mieszkania?1

Wprowadzenie

Postawione w tytule artyku#u pytanie ma fundamentalne znaczenie dla 
problematyki przeciwdzia#ania bezdomno%ci2. Twierdz$ca odpowied" na nie mo(e 
bowiem wzmocni& strategie przeciwdzia#ania bezdomno%ci, w których istotne 
znaczenie posiada kwestia zapewnienia dost'pu do mieszkania3. Dzieje si' tak ze 
wzgl'du na fakt, (e oparcie dzia#a) zmierzaj$cych do rozwi$zania danego 
problemu o prawa cz#owieka (ang. human rights based approach) zwi'ksza ich 
skuteczno%&. Prawa cz#owieka rodz$ bowiem obowi$zek przestrzegania ich po 
stronie w#adzy publicznej4. Konsekwencj$ powy(szego jest z kolei mo(liwo%& 
kwestionowania sposobu realizacji tego obowi$zku (lub jego braku) na drodze 
s$dowej.

Odpowied" na tytu#owe pytanie nie jest jednak oczywista. Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej5 nie zawiera bowiem przepisu, który wprost stanowi#by, (e 
jednostce przys#uguje roszczenie w stosunku do w#adz publicznych o zapewnienie 
schronienia czy te( mieszkania. Przepisem ustawy zasadniczej, który po%rednio 
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1 Artyku# powsta# w  wyniku realizacji projektu badawczego nr 2015/19/N/HS5/00005, finansowanego ze 
%rodków Narodowego Centrum Nauki
2 Rozwa(ania prowadzone w  niniejszym artykule koncentruj$ si' na tych normach Konstytucji RP, 
które odnosz$ si' do mo(liwo%ci uzyskania przez jednostk' mieszkania, co oznacza 
pozostawienie poza zakresem rozwa(a) norm Konstytucji odnosz$cych si' do ochrony ju( 
posiadanego mieszkania.
3 Por.: J. Wygna)ska, red., Najpierw mieszkanie w Polsce — dlaczego tak?, Warszawa: Fundacja 
Ius Medicinae 2016.
4 Podej%cie to stosowane do ró(nych kwestii spo#ecznych takich jak ubóstwo, ochrona zdrowia, rozwój 
spo#eczny. Por.: S. Osmani, The Human Rights Approach to Poverty Reduction, w: Freedom from 
Poverty as a Human Right, vol. 3, Economic Perspectives, red. A.K. Sengupta, S.P. Marks, B.A. 
Andreassen, Pary(: UNESCO Publishing 2010, s. 94–101; E. Beracochea, C. Weinstein, D.P .Evans, 
red., Rights-Based Approaches to Public Health, New York: Springer Publishing Company 2011.
Na temat zwi$zków  mi'dzy prawami cz#owieka a bezdomno%ci$ por.: Raport Specjalnego 
Sprawozdawcy ONZ do spraw  prawa do mieszkania jako elementu prawa do odpowiedniego 
poziomu (ycia oraz prawa do niedyskryminacji: Homelessness as a global human rights crisis that 
demands an urgent global response z dnia 30 grudnia 2015 roku, sygn. A/HRC/31/54.
5 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 
zm.).



odnosi si' do tego zagadnienia, jest art. 75 ust. 1. Konstytucji. Z tego te( powodu 
zostanie on poddany w niniejszym tek%cie szczegó#owej analizie.

Konstytucyjny obowi%zek zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
obywateli

Art. 75 Konstytucji w ust'pie pierwszym stanowi, (e 

W#adze publiczne prowadz$ polityk' sprzyjaj$c$ zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 
obywateli, w szczególno%ci przeciwdzia#aj$ bezdomno%ci, wspieraj$ rozwój 
budownictwa socjalnego oraz popieraj$ dzia#ania obywateli zmierzaj$ce do 
uzyskania w#asnego mieszkania6. 

W ust'pie drugim tego przepisu mowa jest o ochronie praw lokatorów, które to 
zagadnienie zostanie pozostawione poza zakresem niniejszych rozwa(a).

Analizuj$c ten przepis, dostrzec mo(na, (e w ramach ogólnego zadania 
prowadzenia polityki sprzyjaj$cej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli 
ustawodawca konstytucyjny przewidzia# trzy zadania (cele) o bardziej szczegó#owym 
charakterze. Okre%laj$c zadania w#adz publicznych, Konstytucja RP na pierwszym 
miejscu wskazuje eliminowanie zjawiska bezdomno%ci, co wydaje si' sugerowa& 
pewn$ hierarchi'7. Poprzez u(ycie sformu#owania „w szczególno%ci” ustawodawca 
nie wykluczy# w ramach tak ogólnie za#o(onego celu podejmowania tak(e innych 
zada). Za takie zadanie, wi$($ce si' z przeciwdzia#aniem bezdomno%ci, nale(y 
niew$tpliwe uzna& zapewnienie ka(demu obywatelowi schronienia. Przepis ten 
niezaprzeczalnie ma charter normy programowej8. 

W trakcie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad tre%ci$ 
tego przepisu podane zosta#o w w$tpliwo%&, czy zobowi$zanie w#adz do 
prowadzenia polityki zapewniaj$cej ka(demu obywatelowi mieszkanie nie b'dzie 
pust$ deklaracj$, gdy( ka(dy rz$d b'dzie twierdzi#, (e prowadzi tak$ polityk'.           
W zwi$zku ze sposobem sformu#owania tego przepisu, który w za#o(eniu mia# 
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6 Por.: M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa: Wolters Kluwer 
Polska 2007; A. M$czy)ski, Prawo do mieszkania w !wietle Konstytucji RP, w: Godno!" cz#owieka      
a prawa ekonomiczne i socjalne, Ksi%ga Jubileuszowa wydana w pi%tnast( rocznic% ustanowienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw  Obywatelskich 2003, s. 131-150;  
A. Ploszka, Bezdomno!" a prawa cz#owieka, w: „Pa)stwo i Prawo” nr 8/2015, s. 37-51. 
Z tego ostatniego cze%& rozwa(a) stanowi#a podstaw' dla niniejszego tekstu, który rozwija pewne 
kwestie tam jedynie sygnalizowane.
7 L. Garlicki, Komentarz do art. 75 Konstytucji, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
red. L. Garlicki, tom 3, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2003, s. 4.
8 Zob.: T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Normy programowe w konstytucji, w: Charakter i  struktura 
norm konstytucji, red. J. Trzci)ski, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1997, s. 95–113; P. Sarnecki, 
Normy programowe w konstytucji  i odpowiadaj(ce im wolno!ci obywatelskie, w: red. L. Garlicki,      
A. Szmyt, Sze!" lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do!wiadczenia i inspiracje, Warszawa: 
Wydawnictwo Sejmowe 2003, s. 252–262.



wykluczy& mo(liwo%& stworzenia prawa podmiotowego do mieszkania, postulowano 
mi'dzy innymi zapisanie w Konstytucji obowi$zku walki z bezdomno%ci$, 
zapewnienia ka(demu schronienia czy te( obowi$zek zapewnienia ka(demu 
dachu nad g#ow$. Pomys# zagwarantowania prawa do schronienia upad# jednak, 
gdy( uznano, (e obowi$zek zapewnienia schronienia mie%ci si' w ramach pomocy 
spo#ecznej. Obawa, (e przepis ten b'dzie pust$ deklaracj$, by#a za% rozwiewana 
jednym z niewprowadzonych %rodków ochrony praw i wolno%ci, jakim mia# by& 
obowi$zek w#adz publicznych sk#adania sprawozdania z wykonywania obowi$zków 
na#o(onych Konstytucj( przy okazji uzyskiwania absolutorium. W trakcie prac nad 
tym przepisem kilkukrotnie podnoszono, (e obowi$zki, które nak#ada on na w#adze 
publiczne, wynikaj$ tak(e z art. 11 Mi%dzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, 
Spo#ecznych i Kulturalnych (dalej: MPPGSiK)9, którym zwi$za#a si' Polska. Ta 
ostatnia okoliczno%& mo(e mie& du(e znaczenie przede wszystkim w %wietle 
okre%lenia obowi$zków wzgl'dem osób znajduj$cych si' w szczególnie trudnej 
sytuacji mieszkaniowej.

Analiza zakresu podmiotowego art. 75 wskazuje, (e adresatem obowi$zków w nim 
sformu#owanych s$ w#adze publiczne, to jest nie tylko w#adza ustawodawcza, 
wykonawcza, ale tak(e s$downicza czy samorz$dowa. Powy(sza konstatacja 
wydawa#oby si' oczywista z punktu widzenia osób (yj$cych w skrajnym ubóstwie, 
bezdomnych, ma niebagatelne znaczenie. W takim sformu#owaniu mo(na doszuka& 
si' swego rodzaju dyrektywy interpretacyjnej dla ka(dego przedstawiciela w#adzy 
publicznej, d$(enia do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, któr$ mo(na okre%li& 
skrótowo: in dubio pro domus. W praktyce oznacza to, (e w$tpliwo%ci, które mog$ 
si' pojawi& przy rozpatrywaniu wniosku o najem lokalu socjalnego czy komunalnego 
albo w post'powaniu o eksmisj' z lokalu mieszkalnego, powinny by& rozpatrywane 
na korzy%& jednostki, której potrzeby mieszkaniowe s$ przedmiotem wskazanego 
post'powania.

Lektura art. 75 Konstytucji prowadzi do wniosku, (e ustawodawca konstytucyjny 
ograniczy# zakres podmiotowy zobowi$za) pa)stwa jedynie do obywateli. Innymi 
s#owy, konstytucyjnym zadaniem pa)stwa nie jest na przyk#ad przeciwdzia#anie 
bezdomno%ci obywateli UE i innych imigrantów. W %wietle cz#onkostwa polski w UE 
nale(a#oby zastanowi& si' nad zasadno%ci$ tego ograniczenia szczególnie w kontek%cie 
faktu, (e du(a cz'%& z obowi$zków w#adz publicznych, wynikaj$cych z art. 75, 
zosta#a przez ustawodawc' zwyk#ego na#o(ona na wspólnot' samorz$dow$, któr$ 
stanowi$ nie tylko obywatele, ale — zgodnie z art. 16 Konstytucji — „ogó# 
mieszka)ców jednostek zasadniczego podzia#u terytorialnego”. Przyjmuj$c 
rozumowanie zaprezentowane w orzecznictwie Trybuna#u Konstytucyjnego (dalej: 
TK), nic nie stoi na przeszkodzie obj'cia ochron$ wynikaj$c$ z tego przepisu 
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9 „Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego” Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1995, 
nr XVII, s. 60–63.



równie( osób nieposiadaj$cych obywatelstwa, gdy( „nie ka(de rozci$gni'cie 
okre%lonego prawa obywatelskiego na inne osoby prowadzi do naruszenia gwarancji 
konstytucyjnej udzielonej temu prawu”10. 

Art. 75 Konstytucji RP — prawo podmiotowe, czy norma programowa? 

Otwarte pozostaje pytanie dotycz$ce normatywnego charakteru art. 75 
Konstytucji. Czy mo(liwe jest wywodzenie z niego uprawnie) przez jednostki, czy 
jest to li tylko norma programowa, na co zdawa#by si' wskazywa& art. 81 
Konstytucji RP stanowi$cy, (e prawa okre%lonego w art. 75 Konstytucji mo(na 
dochodzi& w granicach okre%lonych w ustawie? Pomimo blisko 20 lat obowi$zywania 
Konstytucji odpowied" na to pytanie pozostaje niejednoznaczna.

Po raz pierwszy TK odniós# si' do normatywnego charakteru art. 75 
Konstytucji RP w postanowieniu o sygnaturze Ts 62/99, orzekaj$c w sk#adzie 
trzech s'dziów o za(aleniu na postanowienie o odmowie nadania biegu skardze 
konstytucyjnej opartej na zarzucie naruszenia tego przepisu. W postanowieniu tym 
TK stwierdzi#, (e z brzmienia przepisu nie wynika w sposób oczywisty, (e art. 75 
ust. 1 nie mo(e by& podstaw$ kontroli konstytucyjno%ci norm prawnych. Trybuna# 
stwierdzi#, (e dopuszcza mo(liwo%& kwestionowania tego przepisu w wyj$tkowych 
sytuacjach, w przypadku braku jakichkolwiek dzia#a) prawodawczych lub te(, gdy 
podejmowane s$ dzia#ania, które utrudnia#yby obywatelom zaspokajanie ich 
potrzeb mieszkaniowych. W jednym z pó"niejszych orzecze) TK wskaza#, (e tak$ 
wyj$tkow$ sytuacj$ b'dzie tak(e na#o(enie ci'(aru realizacji obowi$zków wskazanych 
w tym przepisie na podmioty prywatne, a nie publiczne11.

Trybuna# stwierdzi#, (e ogólno%& u(ytych w art. 75 ust. 1 Konstytucji 
sformu#owa) utrudnia okre%lenie zakresu i tre%ci obowi$zków w#adz publicznych 
oraz odpowiadaj$cych im uprawnie) obywateli. Argumentem przemawiaj$cym za 
tym, (e art. 75 ust. 1 wyra(a publiczne prawa podmiotowe, przemawia zarówno 
usytuowanie tego przepisu w rozdziale II Konstytucji, zatytu#owanym „Wolno%ci, 
prawa i obowi$zki cz#owieka i obywatela”, jak i brzmienie art. 81, w którym wyra"nie 
mówi si' o „prawach”. Ustalenie tre%ci tych praw ju( na p#aszczy"nie konstytucyjnej 
utrudnia fakt, i( nale($ one do kategorii praw ekonomicznych i socjalnych, a realizacja 
praw tego typu jest %ci%le zwi$zana z materialnymi mo(liwo%ciami pa)stwa. 
Dotyczy to zw#aszcza obowi$zków na#o(onych na w#adze publiczne w zwi$zku      

175

______________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

10 Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., sygn. akt K 18/04, OTK ZU 2005, nr 5A, poz. 49, par. 394 wyroku. 
Wskazywane paragrafy odnosz$ si' do jednostek redakcyjnych orzecze) dost'pnych Internetowym 
Portalu Orzecze) Trybuna#u Konstytucyjnego.
11 Wyrok TK z dnia 10 pa"dziernika 2000 r., sygn. akt P 8/99, OTK ZU 2000, nr 6, poz. 190. Podsumowanie 
orzecznictwa wskazuj$ce wszystkie „wyj$tkowe sytuacje”, wraz z odes#aniami do wyroków, w  których o nich 
mowa, zosta#o dokonane w  wyroku TK z dnia 13 wrze%nia 2011 r., sygn. akt K 8/09, OTK ZU 2011, nr 7A, 
poz. 72, par. 84 wyroku.



z przeciwdzia#aniem bezdomno%ci i wspieraniem rozwoju budownictwa socjalnego. 
Mo(liwo%& wywodzenia przez obywateli konkretnych uprawnie) znajduje oparcie 
jedynie w odniesieniu do obowi$zku wspierania dzia#a) obywateli zmierzaj$cych 
do uzyskania w#asnego mieszkania12.

Orzekaj$c w tej samej sprawie, co do meritum, Trybuna# w sk#adzie pi'ciu 
s'dziów podtrzyma# tez' o mo(liwo%ci wywiedzenia z art. 75 Konstytucji 
uprawnie), jednak(e ju( bez zaw'(ania ich zakresu do wspierania dzia#a) obywateli 
zmierzaj$cych do uzyskania w#asnego mieszkania. W tym wyroku TK sformu#owa# 
tez', zgodnie z któr$ art. 75 Konstytucji dotyczy praw ekonomicznych i socjalnych, 
które mog$ by& naruszane i stanowi& przez to podstaw' skargi konstytucyjnej       
w trzech szczególnych sytuacjach: 

1. gdy ustawodawca zastosowa# %rodki, które nie mog$ doprowadzi& do realizacji 
konstytucyjnego celu; 

2. ustawa ogranicza obywatela w taki sposób, (e narusza istot' prawa; 
3. ustawowa regulacja prawa nie uwzgl'dnia minimum prawa wyznaczonego przez 

jego istot'13.
Trybuna# nie okre%li# ani w tym, ani pó"niejszym orzecznictwie, co nale(y rozumie& 

przez „istot' prawa” ani przez „minimum prawa” — zawarte w tym przepisie. Za 
uprawnione nale(y zatem uzna& stwierdzenie, (e istot$ prawa okre%lonego w art. 75 
Konstytucji jest obowi$zek w#adz publicznych zapewnienia schronienia obywatelowi 
nieb'd$cemu w stanie samodzielnie zaspokoi& swoich potrzeb mieszkaniowych. 
Takie rozumienie „minimum” znajduje swoje uzasadnienie w %cis#ym zwi$zku 
mi'dzy zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych a zagwarantowaniem godno%ci 
ludzkiej, co zosta#o dostrze(one w toku prac nad Konstytucj(14, oraz w znaczeniu, 
jakie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ma dla korzystania z innych praw. 
Znaczenie to najpe#niej wyrazi#a w zdaniu odr'bnym do jednego z wyroków TK s'dzia 
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, która stwierdzi#a, (e ustawa zasadnicza gwarantuje 
poszanowanie szeregu praw osobistych cz#owieka, których urzeczywistnienie jest 
mo(liwe tylko pod warunkiem zapewnienia prawa do mieszkania. Jest ono konieczne 
dla realizacji takich konstytucyjnie chronionych wolno%ci i praw jak: (ycie prywatne 
i rodzinne (art. 47), zdrowie (art. 68), mo(liwo%& kszta#cenia (art. 70), ochrona 
dobra rodziny (art. 71). Wykazanie zwi$zku mi'dzy tymi prawami a prawem do 
mieszkania stanowi#o uzasadnienie pogl$du s'dzi o istnieniu w Konstytucji prawa do 
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12  Postanowienie TK z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. akt Ts 62/99, OTK ZU 2002, nr 4B, poz. 
240.
13 Wyrok z dnia 14 maja 2001 r., sygn. akt SK 1/00, OTK ZU 2001, nr 4, poz. 84. W tym zakresie 
TK niew$tpliwie nawi$zywa# do pogl$du J. Trzci)skiego, który odnosi go do wszystkich praw 
socjalnych. Por.: J. Trzci)ski, Komentarz do art. 79 Konstytucji, w: Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, red., L. Garlicki, tom 1, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1999, s. 10.
14„Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego”, dz. cyt.



mieszkania, które w hierarchii praw podmiotowych ma charakter fundamentalny15. 
Prawdopodobnie przez d#ugi jeszcze czas wypowied" ta nie zyska wiod$cego 
znaczenia w orzecznictwie TK, jednak obecnie pozwala na uzasadnienie 
scharakteryzowanego wy(ej minimum art. 75.

Podobnie minimalna tre%& prawa do mieszkania jest rozumiana na gruncie 
wi$($cego Polsk' MPPGSiK16. Stoj$cy na stra(y przestrzegania tej umowy 
mi'dzynarodowej Komitet Praw Gospodarczych Spo#ecznych i Kulturalnych          
w Komentarzu Ogólnym nr 4 zatytu#owanym Prawo do mieszkania o odpowiednim 
standardzie dookre%li# cechy owego minimalnego poziomu zapewnienia potrzeb 
mieszkaniowych przez dostarczenie schronienia, twierdz$c, (e obowi$zek wynikaj$cy 
z art. 11 MPPGSiK w zakresie prawa do schronienia nale(y rozumie& w ten sposób, 
(e pa)stwa powinny zapewni& ka(demu schronienie gwarantuj$ce poszanowanie 
godno%ci i bezpiecze)stwo17.

W tym kontek%cie górnej granicy obowi$zku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
obywateli wskaza& nale(y, (e TK wielokrotnie podkre%la#, (e na#o(ony na ustawodawc' 
obowi$zek urzeczywistnienia wyra(onych w Konstytucji gwarancji socjalnych w drodze 
stosownych regulacji normatywnych nie oznacza obowi$zku maksymalnej rozbudowy 
systemu %wiadcze). Obowi$zek ten musi by& natomiast rozumiany jako nakaz 
urzeczywistnienia poprzez regulacje ustawowe tre%ci prawa konstytucyjnego w taki 
sposób, aby z jednej strony uwzgl'dnia#o istniej$ce potrzeby, z drugiej za% — 
mo(liwo%ci ich zaspokojenia. Dla wyznaczenia granic owych mo(liwo%ci konieczne jest 
uwzgl'dnienie innych podlegaj$cych ochronie warto%ci konstytucyjnych (takich jak 
na przyk#ad równowaga bud(etowa), które mog$ w pewnym zakresie pozostawa& 
w opozycji do rozwi$za) ustawowych zmierzaj$cych do maksymalizacji gwarancji 
socjalnych. Nie zmienia to jednak faktu, (e ustawowa realizacja konstytucyjnego 
prawa socjalnego nie mo(e nigdy uplasowa& si' poni(ej minimum wyznaczonego 
przez istot' danego prawa18.
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15 Zdanie odr'bne do wyroku TK z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. akt P 11/98, OTK ZU 2000, nr 1, 
poz. 3.
16 Normy prawa mi'dzynarodowego wp#ywaj$ na sposób rozumienia konstytucyjnych praw  i wolno%ci. 
Dzieje si' tak z uwagi na kilka przepisów  Konstytucji RP. W pierwszej kolejno%ci wskaza& nale(y art.  
9 Konstytucji, który stanowi, (e Rzeczpospolita przestrzega wi$($cego j$ prawa mi'dzynarodowego. 
Dalej, zgodnie z art. 87 ust 1. Konstytucji ratyfikowane umowy mi'dzynarodowe stanowi$ jedno ze 
"róde# prawa powszechnie obowi$zuj$cego w  Polsce. Umowy mi'dzynarodowe dotycz$ce wolno%ci    
i praw  okre%lonych w  Konstytucji w  %wietle normy jej art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji wymagaj$ dla swej 
ratyfikacji uprzedniej zgody wyra(onej w  ustawie i w  razie kolizji z ustawami maj$ pierwsze)stwo (art. 
91 ust. 2).
Polska jest zwi$zana Mi%dzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Spo#ecznych i Kulturalnych, 
od 18 czerwca 1978 r., Dz. U. z 1977. nr 38, poz. 170.
17 Komitet Praw  Gospodarczych, Spo#ecznych i Kulturalnych ONZ, General Comment No 4: The Right 
to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), z dnia 13 grudnia 1991, sygn. Un. Doc. E/1992/23, 
par. 7.
18 Wyrok TK z dnia 8 maja 2000 r., sygn. akt SK 22/99, OTK ZU 2000, nr 4, poz. 107, par. 39 wyroku.



W kontek%cie charakteru normatywnego art. 75 nale(y odnotowa& tak(e 
istnienie odmiennej linii orzeczniczej. Zapowied" jej pojawienia si' mo(na 
odnale"& w wypowiedzi TK, w której Trybuna# nie wypowiedzia# si' na temat tego, 
czy art. 75 mo(e by& w ogóle wzorcem kontroli konstytucyjnej, zwracaj$c 
jednocze%nie uwag', (e wskazany przepis konstytucyjny nie jest adekwatny do 
zapewnienia ochrony osobom eksmitowanym na bruk. Ów brak adekwatno%ci ma, 
w ocenie TK, wynika& z faktu, (e w przepisie tym nie okre%lono kryteriów 
przeciwdzia#ania bezdomno%ci ani prawnych %rodków temu s#u($cych19. W tym samym 
jednak wyroku Trybuna# stwierdzi#, (e rozstrzygni'cia tego nie mo(na rozumie& w ten 
sposób, (e art. 75 ust. 1 nie mo(e w ogóle by& wzorcem konstytucyjnym dla formu#owania 
wniosku do TK, ani (e przes$dza on o zakresie praw p#yn$cych dla obywatela z art. 75 ust. 
1 Konstytucji czy te( zakresie obowi$zków organów w#adzy publicznej.

Definitywnie na temat braku mo(liwo%ci wywodzenia z tego przepisu prawa 
podmiotowego TK wypowiedzia# si' w wyroku w sprawie K 5/0320, stwierdzaj$c, (e przepis 
ten ma charakter normy programowej, formu#uj$cej strategiczne priorytety polityki 
pa)stwa. Sposób realizacji tych polityk nie zosta# przes$dzony, podobnie jak i sam 
priorytet strategiczny tego przepisu nie ma bezwzgl'dnego charakteru. W zwi$zku   
z powy(szym ustawodawca posiada du($ swobod' w realizacji celów programowych 
zawartych w tym przepisie, w szczególno%ci co do wyboru czasu, intensywno%ci, 
dynamiki i sposobu realizacji celów programowych w nim zawartych. Trybuna# 
uzna# przy tym, (e „przepisy programowe, do których nale(y art. 75 Konstytucji, nie 
mog$ by& wzorcem konstytucyjnym w ramach skargi konstytucyjnej, albowiem nie 
stwarzaj$ prawa podmiotowego”. Jednocze%nie jednak dopuszczalne jest powo#ywanie 
tego przepisu jako wzorca kontroli abstrakcyjnej, co jest jednak utrudnione poprzez 
konieczno%& przeprowadzenia skutecznego dowodu sprzeczno%ci zaskar(onej normy 
ze wzorcem kontroli.

Reasumuj$c zatem — zgodno%& ustawodawstwa z art. 75 Konstytucji mo(e by& 
kwestionowana tylko w wyj$tkowych sytuacjach. Jeszcze bardziej orzecznictwo TK 
ogranicza mo(liwo%& wywodzenia z tego przepisu prawa podmiotowego jednostki, 
którego naruszenie mo(na by kwestionowa& w drodze skargi konstytucyjnej. 

Jak wynika z powy(szej analizy orzecznictwa TK wypracowanego na gruncie 
art. 75 Konstytucji — Konstytucja nie gwarantuje jednostce prawa domagania si' 
od w#adzy publicznej mieszkania. Na poziomie minimum tego przepisu mo(na 
jednak mówi& o obowi$zku w#adz publicznych zapewnienia obywatelowi, który sam 
nie jest w stanie tego zrobi&, schronienia gwarantuj$cego poszanowanie godno%ci  
i bezpiecze)stwo. Wstrzemi'"liwo%& TK w orzecznictwie dotycz$cym art. 75 zdaje 
si' wynika& z niedostatecznego dostrze(enia znaczenia, jakie ma zapewnienie 
jednostce mieszkania dla mo(liwo%ci korzystania z pozosta#ych praw cz#owieka.
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19 Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 11/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz. 54, par. 69 wyroku.
20 Wyrok TK z dnia 23 wrze%nia 2003 r., sygn. akt K 5/03, OTK ZU 2003, nr 7A, poz. 77, par. 28 wyroku.



Godno#& jednostki a obowi%zek zapewnienia jednostce schronienia

Obowi$zek zapewnienia ka(dej jednostce (tak(e tej, która nie posiada 
obywatelstwa RP) schronienia, obok art. 75 Konstytucji RP, oraz art. 67 Konstytucji 
stanowi$cego o prawie obywatela do zabezpieczenia spo#ecznego (którego 
cz'%ci$ sk#adow$ jest prawo do pomocy spo#ecznej) mo(na wywie%& tak(e z jednej  
z warto%ci odnalezionych w tek%cie ustawy zasadniczej przez Trybuna# Konstytucyjny 
— mianowicie z konstytucyjnie gwarantowanego minimum egzystencji21, rozumianego 
jako warto%& samoistna, a nie istota poszczególnych praw socjalnych.

Warto%& ta zosta#a odnaleziona w polskim porz$dku konstytucyjnym na kanwie 
sprawy braku prawnych gwarancji przed tak zwan$ eksmisj$ na bruk, to jest          
o eksmisji z lokalu w sytuacji, gdy eksmitowanemu nie wskazano lokalu, do którego 
ma nast$pi& przekwaterowanie, a on sam nie jest w stanie we w#asnym zakresie 
zaspokoi& swoich potrzeb mieszkaniowych. Rzecznik Praw Obywatelskich — 
b'd$cy wnioskodawc$ w tej sprawie — zarzuci#, (e taka regulacja prawna narusza 
mi'dzy innymi art. 30 Konstytucji, stanowi$cy, (e „przyrodzona i niezbywalna 
godno%& cz#owieka stanowi "ród#o wolno%ci i praw cz#owieka i obywatela. Jest ona 
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowi$zkiem w#adz publicznych”. 

Trybuna# Konstytucyjny, orzekaj$c o niezgodno%ci tej regulacji z Konstytucj(, 
dokona# wyk#adni art. 30 Konstytucji, stwierdzaj$c mi'dzy innymi, (e zakaz naruszania 
godno%ci cz#owieka, okre%lony w art. 30, ma charakter bezwzgl'dny i dotyczy 
wszystkich. Obowi$zek poszanowania i ochrony godno%ci na#o(ony zosta# na 
w#adze publiczne pa)stwa, czego konsekwencj$ jest to, (e wszelkie dzia#ania 
w#adz publicznych powinny z jednej strony uwzgl'dnia& istnienie pewnej sfery 
autonomii, w ramach której cz#owiek mo(e si' w pe#ni realizowa& spo#ecznie, a z drugiej 
— dzia#ania te nie mog$ prowadzi& do tworzenia sytuacji prawnych lub faktycznych, 
odbieraj$cych jednostce poczucie godno%ci22. Wskazany negatywny obowi$zek ma 
szczególnie istotne znaczenie w odniesieniu do osób ubogich i bezdomnych. 
System prawny nie mo(e im bowiem utrudnia& wyj%cia ze skrajnego ubóstwa, czy 
bezdomno%ci, które naruszaj$ godno%& jednostki.

Obok obowi$zku negatywnego TK dostrzeg# tak(e istnienie pozytywnego 
obowi$zku podejmowania dzia#a) przez w#adze publiczne, twierdz$c, (e 

przes#ank$ poszanowania […] godno%ci cz#owieka jest mi'dzy innymi istnienie pewnego 
minimum materialnego, zapewniaj$cego jednostce mo(liwo%& samodzielnego 
funkcjonowania w spo#ecze)stwie oraz stworzenie ka(demu cz#owiekowi szans 
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21 Na temat dalszego rozwoju tej koncepcji por.: A. Ploszka, Konstytucyjnie gwarantowane minimum 
egzystencji a kwota wolna od podatku. Uwagi na kanwie wyroku w sprawie K 21/14, „Kwartalnik      
o Prawach Cz#owieka” nr 1(17)/2016, s. 40–44.
22 Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 11/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz. 54, par. 59 wyroku.



na pe#ny rozwój osobowo%ci w otaczaj$cym go %rodowisku kulturowym                 
i cywilizacyjnym23.

Praktyczn$ realizacj' tego pozytywnego obowi$zku stanowi zapewnienie 
przez w#adz' publiczn$ wystarczaj$cej — z punktu widzenia potrzebuj$cych — 
liczby miejsc w schroniskach dla bezdomnych, domach pomocy spo#ecznej, 
pomieszczeniach tymczasowych (do których dokonuje si' eksmisji), i innych 
miejscach, tak by nikt nie by# zmuszony przebywa& na ulicy.

Podsumowanie

Podsumowuj$c, Konstytucja RP nie gwarantuje jednostce roszczenia w stosunku 
do w#adz publicznych o przyznanie mieszkania24. Z art. 75 i 30 Konstytucji RP mo(na 
jednak wywie%& obowi$zek w#adz publicznych zapewnienia jednostce schronienia, 
mi'dzy innymi poprzez zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych czy w domu 
pomocy spo#ecznej. Obowi$zek ten z kolei jest skorelowany z prawem jednostki do 
domagania si' jego realizacji na drodze s$dowej. 
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23 Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 11/00, par. 60 wyroku.
24 Wyra"nie stwierdzi# to Trybuna# Konstytucyjny w  jednym z ostatnich wyroków  stwierdzaj$c, (e art. 
75 i 76 Konstytucji  „cho& nie przyznaj$ nikomu roszczenia o dostarczenie lokalu mieszkalnego 
(mieszkania), to jednak chroni$ prawo do lokalu, je%li zosta#o uzyskane zgodnie z prawem”. W tym 
samym wyroku stwierdzi#, wyra"nie (e „Prawo do mieszkania, wywodzone z art. 75 Konstytucji, 
traktowane jest jako jedno z praw  cz#owieka”. Tym samym TK wyra"nie przes$dzi#, (e z przepisu 
tego mo(na wywie%& prawo do mieszkania. Tak: Wyrok TK z dnia 19 lipca 2016 r. sygn. akt Kp 3/15, 
OTK ZU A/2016, poz. 66, par. 254.
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Magdalena Sobas 
Wydzia# Prawa i Administracji
Uniwersytetu *l$skiego w Katowicach

Ochrona lokatorów przed tzw. eksmisj# na bruk 
w Ustawie o ochronie praw lokatorów —

zastrze*enia i postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich

Wst'p

Cz#owiek jako jednostka autonomiczna, wyposa(ona w okre%lone, gwarantowane 
prawa i wolno%ci, jako podmiot (yj$cy w konkretnej przestrzeni spo#ecznej, pragnie 
bezpiecze)stwa, stabilizacji i poczucia pewno%ci co do najbli(szej przysz#o%ci. 
Rodzimy si' i dorastamy w komórce spo#ecznej zwanej rodzin$, która ju( od 
najwcze%niejszego etapu rozwoju powinna gwarantowa& nam zaspokojenie 
najbardziej podstawowych potrzeb. Jedn$ z nich jest posiadanie schronienia, miejsca, 
gdzie b'dziemy sp'dza& czas, rozwija& si', uczy&, odpoczywa&, a nast'pnie 
realizowa& potrzeby wy(szego rz'du. Miejsca, które zapewni nam okre%lony 
poziom bezpiecze)stwa, do którego b'dziemy ka(dego dnia wraca&. Zatem 
mieszkanie jest dobrem, które gwarantuje podstawowe potrzeby socjalne, a tak(e 
bytowe1. Jest to jednak dobro, na które nie sta& ka(dego cz#owieka, czy to pod 
wzgl'dem jego kupna, najmu czy nawet utrzymania, zapewniaj$c jednocze%nie 
godziwe warunki zarówno sobie, jak i swoim najbli(szym2.

Mo(liwo%& zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych warunkowana jest przez 
kilka czynników. W%ród nich mo(na wskaza& mi'dzy innymi na stan gospodarski   
w pa)stwie, stan zamo(no%ci spo#ecze)stwa3, czy nawet warunki prawne, w tym 
wszelkie udogodnienia stwarzane przez prawodawc', a maj$ce na celu umo(liwienie 
nabywania mieszka), nie tylko przez grupy zamo(nych obywateli, ale tak(e przez 
osoby o ni(szym statusie maj$tkowym, czy dobrze przemy%lan$, mo(liw$ do 
realizacji nie tylko na gruncie teoretycznym, ale równie( w warunkach faktycznych, 
ochron' praw lokatorów. 

W (adnym wypadku jednak nie mo(na zapomnie&, i( cz#owiek jest podmiotem 
wyposa(onym w przyrodzon$ i niezbywaln$, chronion$ konstytucyjnie godno%&, 
która to godno%& jest "ród#em wszelkich przys#uguj$cych mu praw i przywilejów. 
Id$c dalej, ka(da jednostka powinna mie& mo(liwo%& godnej egzystencji, na której 
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1 M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007.
2 Tam(e.
3 Tam(e.



poczucie wp#ywa mi'dzy innymi na posiadanie schronienia, dachu nad g#ow$.       
W zwi$zku z powy(szym nale(a#oby si' zastanowi&, jaka jest relacja pojawiaj$cych 
si' co jaki% czas propozycji zmian w prawie mieszkaniowym do praw cz#owieka,     
a tak(e czy zmiany w regulacjach dotycz$cych ochrony praw lokatorów mog#yby 
wp#yn$& na wzrost liczby osób borykaj$cych si' z problemem bezdomno%ci.

Prawo do mieszkania jako prawo cz!owieka

W Polsce przez d#ugi czas po roku 1918, kiedy zako)czy#a si' I Wojna *wiatowa, 
ustawodawca stosowa# model sprawowania pieczy nad osobami niedysponuj$cymi 
tytu#em prawnym w#asno%ci mieszkania w postaci ochrony lokatorskiej4. Ochron$ 
obj'ci zostali najubo(si obywatele, co stanowi#o wyraz realizacji polityki socjalnej 
skierowanej na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób znajduj$cych si'        
w najbardziej trudnej sytuacji (yciowej5. Rozwi$zanie to jednak uznawane by#o 
jedynie za przej%ciowe, ze wzgl'du na zniszczenia, sytuacj' gospodarcz$               
i zubo(enie spo#ecze)stwa w powojennej Polsce6. Dopiero wydarzenia maj$ce 
miejsce w czasie II Wojny *wiatowej, w tym mi'dzy innymi powszechne #amanie 
praw cz#owieka, by#y impulsem do przewarto%ciowania systemu prawnego7. 
Dynamiczny rozwój praw cz#owieka doprowadzi# do zmiany pogl$dów w zakresie 
praw osobistych jednostki, a co za tym idzie, coraz cz'%ciej akcentowano, i( 
godziwe warunki (yciowe s$ immanentnie po#$czone z prawami cz#owieka,           
w szczególno%ci w odniesieniu do godno%ci osoby ludzkiej8. Rol$ praw i wolno%ci 
osobistych i politycznych sta#o si' wskazanie pozycji cz#owieka wzgl'dem aparatu 
pa)stwa, a przede wszystkim zagwarantowanie i zabezpieczenie cz#owiekowi 
przestrzeni, w której b'dzie wolny od ingerencji w#adzy, wywodz$ce si' jeszcze     
z XVIII-wiecznych teorii, maj$cych na celu wyzwolenie si' spod nadzoru króla9.     
Z kolei uznanie wolno%ci cz#owieka za jego prawo da#o podwaliny do 
jednoczesnego wyznaczenia minimalnego standardu egzystencji ludzkiej, co sta#o 
si' impulsem do sformu#owania praw cz#owieka drugiej generacji, b'd$cych 
warunkiem korzystania z wolno%ci10. Pa)stwo sta#o si' podmiotem, na który 
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4 A. M$czy)ski, Dawne i nowe instytucje polskiego prawa mieszkaniowego, w: „KPP 2002”, z. 1, s. 67  
i n.
5 Tam(e.
6 R. Longchamps de Berier, Zobowi(zania, Lwów  1939 (wydanie anastatyczne — Pozna) 1999, opatrzone 
nadtytu#em Polskie prawo cywilne), s. 484 i 485.
7 M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, dz. cyt.
8 Tam(e.
9 R. Soba)ski, Normatywno!" godno!ci cz#owieka, w: Godno!" cz#owieka a prawa ekonomiczne i socjalne. 
Ksi%ga jubileuszowa wydana w pi%tnast( rocznic% ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Warszawa 2003, s. 20.
10 Tam(e, s. 22 -23.



na#o(ono obowi$zki polegaj$ce na dzia#aniu11, a tak(e na podj'ciu odpowiedzialno%ci 
za zagwarantowanie zabezpieczenia spo#ecznego, ochron' zdrowia cz#owieka, jego 
dost'pu do edukacji czy systemu rent i emerytur12. Prawa cz#owieka rozwija#y si'  
w sposób niezwykle dynamiczny, z jednoczesnym systematycznym podwy(szaniem 
standardów, co do zagwarantowania jednostce okre%lonych dóbr i poprawy poziomu 
jej (ycia rodzinnego czy spo#ecznego13.

Godno#& jako fundament praw. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej14  jako najwy(szy hierarchicznie akt 
prawny w Polsce gwarantuje wolno%& osobist$ oraz wspomnian$ ju( godno%& 
ka(dego cz#owieka15. W art. 30 ustawodawca wskaza# mi'dzy innymi, i( godno%& 
jest fundamentem wolno%ci oraz praw cz#owieka i obywatela, jest nienaruszalna,   
a jej poszanowanie i ochrona s$ obowi$zkiem w#adz publicznych. Cecha 
przyrodzonej godno%ci cz#owieka wskazuje, i( jest ona nierozerwalnie zwi$zana 
jedynie z osob$ ludzk$, przyrodzon$ godno%& nale(y rozumie& jako cech', której nikt 
nie ma prawa naruszy&, a tak(e jako zadanie odnosz$ce si' do cz#owiecze)stwa, 
polegaj$ce na niemo(no%ci jej wyzbycia si', z kolei nienaruszalno%& i niezbywalno%& 
pojmowa& nale(y jako okre%lonego rodzaju zadanie polegaj$ce na ochronie 
godno%ci16. Godno%& oznacza tak(e, i( cz#owiek powinien by& wolny, autonomiczny 
oraz zdolny do rozwijania si'17.

Na gruncie nauk filozoficznych godno%& rozumiana jest w ró(nych  aspektach. 
Zdzis#aw Chlewi)ski i Zbigniew Zaleski w Leksykonie filozofii klasycznej wskazuj$, 
i( godno%& stanowi szczególn$ warto%& cz#owieka jako osoby (yj$cej w #$czno%ci   
z innymi osobami, tak(e jako pozytywnie warto%ciuj$ca relacja do w#asnej osoby     
i grupy, z któr$ jednostka si' identyfikuje18, z kolei Mieczys#aw Albert Kr$piec        
w Powszechnej Encyklopedii Filozofii podkre%la, i( godno%& istnieje w sobie i jedynie 
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11 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk#adu, Warszawa 1998, s. 83.
12 M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, dz. cyt.
13 Tam(e.
14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie 
Narodowe w  dniu 2 kwietnia 1997 r., przyj'ta przez Naród w  referendum konstytucyjnym w  dniu 
25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w  dniu 16 lipca 1997 roku 
(Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
15 J. Pacian, Obowi(zek prawnej ochrony 'ycia i zdrowia a eutanazja, kryptanazja i wspomagane 
samobójstwo, w: „Przegl$d Prawa Publicznego” nr 2/2016, s. 19.
16 R. Soba)ski, Normatywno!" godno!ci cz#owieka, w: Godno!" cz#owieka a prawa ekonomiczne  
i socjalne. dz. cyt., Warszawa 2003, s. 20.
17 M. Granat, Godno!" cz#owieka z art. 30 Konstytucji RP jako warto!" i norma prawna, w: „Pa)stwo 
i Prawo 8/2014”, s. 17-18.
18  Z. Chlewi)ski, Z. Zaleski, Godno!", w: Leksykon filozofii klasycznej, red., J. Herbut, Lublin 
1997, s. 260.



dla siebie jako cel, nigdy za% jako %rodek ludzkiego dzia#ania. Natomiast 
socjologowie Alex Inkels i David H. Smith, okre%laj$c cz#owieka wspó#czesnego, 
wskazali na niezwykle istotn$ kwesti', a mianowicie na to, (e nader wa(ne jest, 
aby cz#owiek mia# %wiadomo%& godno%ci innych, a tak(e szacunek dla cudzej 
godno%ci19. Zatem istnieje mo(liwo%& przyj'cia koncepcji, i( poj'cie godno%ci 
osoby ludzkiej jest terminem maj$cym swe "ród#o w moralno%ci20. Niew$tpliwie 
istotne jest te( wskazanie, (e to na organach w#adzy pa)stwowej spoczywa 
obowi$zek poszanowania i ochrony godno%ci, który ma nast'powa&, jeszcze przed 
jej naruszeniem21. 

Przyznanie minimalnego poziomu praw ekonomicznych i socjalnych jest 
podstaw$ prawid#owej realizacji zasady godno%ci cz#owieka, co zosta#o równie( 
potwierdzone w orzecznictwie22. Jak podkre%la Ma#gorzata Bednarek, zwi$zek 
wyst'puj$cy pomi'dzy godno%ci$ cz#owieka z jednej strony a warunkami 
bytowymi, w jakich on egzystuje, jest oczywisty23. Posiadanie pracy, mieszkania, 
mo(liwo%ci leczenia, czy nawet posiadanie odpowiednich %rodków finansowych 
zaspokajaj$cych codzienne potrzeby, niejako determinuje intuicyjnie rozumian$ 
godno%&. Dodatkowo autorka wskazuje, (e to na cz#owieku spoczywa obowi$zek 
podejmowania aktywno%ci zmierzaj$cej do zapewnienia sobie i swoim najbli(szym 
godnego (ycia24. Dzia#ania podejmowane przez jednostk' wraz z poczynaniami ze 
strony pa)stwa zarówno w sferze gospodarski, spo#ecze)stwa jak i prawa, s$ w stanie 
zagwarantowa& oraz urzeczywistni& zasad' godnego (ycia obywateli25. Relacja ta 
powinna by& pojmowana w sposób dynamiczny zwi$zany z intensyfikacj$ rozwoju 
cywilizacyjnego, technicznego i gospodarczego, przy jednoczesnym za#o(eniu, i( 
dzia#ania pa)stwa powinny mie& charakter obowi$zku starannego dzia#ania26.
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19 J. Kurczewska, J. Szacki, W stron% definicji cz#owieka nowoczesnego, w: Tradycja i nowoczesno!", 
red. J. Kurczewska, J. Szacki, Warszawa 1984, s. 447.
20 L. Antonowicz, Ochrona godno!ci cz#owieka w prawie mi%dzynarodowym, w: „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sklodowska Lublin – Polonia”, Vol. XXXVII, 1, Sectio G, Lublin 1990, s. 1.
21 M. Granat, Godno!" cz#owieka z art. 30 Konstytucji RP jako warto!" i norma prawna, dz. cyt., s. 12.
22 L. Garlicki, Wolno!ci i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, w: Konstytucja RP. Komentarz, 
s. 1; A. Zieli)ski, Pojmowanie godno!ci ludzkiej w !wietle praw ekonomicznych i socjalnych, w: 
Godno!"  cz#owieka a prawa ekonomiczne i socjalne, dz. cyt., s. 51 i 53. (TK z 13 VII 1993 r. [P 
7/92, OTK 1993/II, poz. 27]; TK z 4 IV 2001 r., K 11/00, [OTK ZU 2001, nr 3, poz. 54], 
stwierdzaj$c, (e przes#ank$ poszanowania godno%ci cz#owieka jest m.in. istnienie pewnego 
minimum materialnego, zapewniaj$cego jednostce mo(liwo%& samodzielnego funkcjonowania w 
spo#ecze)stwie oraz stworzenie ka(demu cz#owiekowi szans na pe#ny rozwój osobowo%ci w 
otaczaj$cym go %rodowisku kulturowym i cywilizacyjnym).
23 M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, dz. cyt.
24 Tam(e.
25 Tam(e.
26 L. Garlicki, Konstytucja RP. Komentarz, art. 30, s. 3.



Konstytucyjne prawo do mieszkania. 
 
Ci$g#e d$(enie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli znalaz#o 

swój wyraz w postaci prawa do mieszkania zagwarantowanego mi'dzy innymi         
w konstytucjach Holandii, Belgii, Portugalii i Hiszpanii27, aprobowanego w orzeczeniach 
s$dów konstytucyjnych oraz wyra(anego w aktach prawa mi'dzynarodowego takich 
jak Pakty Praw Cz#owieka (art. 11 ust. 1 Mi%dzynarodowego Paktu Praw 
Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych) czy w Zrewidowanej Europejskiej Karcie 
Spo#ecznej z 1996 roku (art. 31), odnosz$cej si' do europejskiego standardu 
prawa do mieszkania28. 

Konstytucja RP w art. 75 stanowi mi'dzy innymi, i( 

W#adze publiczne prowadz$ polityk' sprzyjaj$c$ zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli, w szczególno%ci przeciwdzia#aj$ bezdomno%ci, 
wspieraj$ rozwój budownictwa socjalnego oraz popieraj$ dzia#ania obywateli 
zmierzaj$ce do uzyskania w#asnego mieszkania. 

Pojmuje ona zatem w sposób szeroki obowi$zki pa)stwa realizowane             
w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa, a tak(e inne dzia#ania podejmowane na 
rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w tym równie( system ochrony praw 
lokatorów29. Zadania te powinny polega& mi'dzy innymi na przeciwdzia#aniu 
bezdomno%ci, wspieraniu rozwoju budownictwa socjalnego przeznaczonego dla 
najubo(szych osób, nie pomijaj$c wspierania dzia#a) obywateli zmierzaj$cych do 
posiadania w#asnego mieszkania30. 

Trybuna# Konstytucyjny (dalej: TK) w wyroku z dnia 4 listopada 2010 roku31  
wskaza#, i( przepis art. 75 Konstytucji zawiera norm' programow$ formu#uj$c$ 
zadania spoczywaj$ce na pa)stwie. Dodatkowo kwestia zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych poruszana by#a równie( na gruncie orzecznictwa mi'dzynarodowego. 
Orzecznictwo Europejskiego Trybuna#u Praw Cz#owieka (dalej: ETPC)32   opieraj$c si' 
na postanowieniach Konwencji o Ochronie Praw Cz#owieka i Podstawowych 
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27 J. Fierens, Prawo do godziwego mieszkania w: Godno!" cz#owieka jako kategoria prawa (opracowania   
i materia#y), pod red. K. Complaka, Wroc#aw 2001.
28 M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, dz. cyt.
29 W. Skrzyd#o, Komentarz do art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Konstytucja Rzeczpospolitej 
Polskiej. Komentarz, pod red. W. Skrzyd#o, LEX 2013, nr 428324.
30 Tam(e.
31 Wyrok Trybuna#u Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 roku, sygn. K 19/06 (OTK ZU 2010, 
ser. A , nr 9, poz. 96).
32 Wyrok z dnia 4 maja 2007 roku w  sprawie nr 32718/02 Tuleshov przeciwko Rosji, wyrok z dnia 
9 pa"dziernika 2007 roku w  sprawie nr 7205/02 Stankova przeciwko S#owacji, wyrok z dnia 15 
stycznia 2009 roku w sprawie nr 28261/06 Cosic przeciwko Chorwacji. 



Wolno!ci33  wskazuje, i( eksmisja cz#owieka z zajmowanego przez niego lokalu bez 
jednoczesnego wyznaczenia lokalu, do którego ma nast$pi& jego przekwaterowanie34,  
narusza art. 8 Konwencji, który gwarantuje prawo do ochrony (ycia prywatnego          
i rodzinnego oraz poszanowania mieszkania. Normy konstytucyjne, a tak(e 
mi'dzynarodowe wskazuj$, i( podmiotom, które znalaz#y si' w szczególnie trudnej 
sytuacji (yciowej i materialnej, a wobec których orzeczony zosta# nakaz eksmisji 
nale(y zagwarantowa& minimalny poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, 
poprzez zawarcie w ustawach i przepisach wykonawczych lokali lub pomieszcze) 
o zró(nicowanym standardzie, do których osoby te mog#yby by& przekwaterowane 
(lokale socjalne, lokale zamienne, pomieszczenia tymczasowe)35. 

Zatem prawo do mieszkania powinno by& pojmowane przede wszystkim jako 
obowi$zek w#adz publicznych tworzenia prawnych i faktycznych warunków do 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez ka(dego cz#owieka w drodze 
mo(liwo%ci trwa#ego i stabilnego korzystania z w#asnego lub cudzego mieszkania36. 
Nale(y jednak podkre%li&, i( prawo to nie oznacza mo(liwo%ci, czy te( nakazu 
urzeczywistnienia potrzeb mieszkaniowych ka(dego cz#owieka znajduj$cego si'    
w trudnej sytuacji osobistej, czy te( posiadania mieszkania przez ka(dego 
obywatela37. 

Ochrona rodziny

Konstytucja RP w art. 71 wprowadza tak(e zasad' dobra rodziny, stanowi$c, i( 
pa)stwo w swojej polityce spo#ecznej i gospodarczej uwzgl'dnia dobro rodziny,     
a rodziny znajduj$ce si' w trudnej sytuacji materialnej i spo#ecznej, zw#aszcza 
wielodzietne i niepe#ne, maj$ prawo do szczególnej pomocy ze strony w#adz 
publicznych. Prawo to nie mo(e jednak(e stanowi& postawy do wystosowania 
przez obywatela bezpo%rednich roszcze) w stosunku do pa)stwa38. Jednocze%nie 
Konstytucja w art. 81 zawiera postanowienie, zgodnie z którym uprawnie) na 
podstawie mi'dzy innymi art. 71 czy 75 Konstytucji mo(na dochodzi& w granicach 
okre%lonych w ustawie. Funkcjonuj$cy zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie 
pogl$d wskazuje, i( do naruszenia konstytucyjnego postanowienia, które wskazuje 
przeznaczenie dzia#alno%ci podejmowanej przez organy w#adzy publicznej, mo(e 
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33 Konwencja o Ochronie Praw  Cz#owieka i Podstawowych Wolno%ci (Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284 
ze zm.).
34 Ang. adequate alternative housing lub adequate replacing housing.
35 Z. Knypl, Eksmisja i prawa cz#owieka. Wykonywanie eksmisji  z lokali mieszkalnych, w: „Currenda 
2012”, LEX nr 173013.
36 Cyt. za: M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, dz. cyt.
37 Tam(e.
38 Z. Knypl, Eksmisja i prawa cz#owieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych, dz. cyt.



nast$pi& mi'dzy innymi w sytuacji, gdy ustawodawca w niew#a%ciwy sposób 
dokona# interpretacji okre%lonego przepisu Konstytucji wyznaczaj$cego cel b$d" 
te( zadanie w#adzy publicznej39. W szczególno%ci dotyczy to sytuacji, gdy w procesie 
ustawodawczym dochodzi do skutku ustawa poprzez zastosowanie %rodków z góry 
blokuj$cych mo(liwo%& osi$gni'cia zamierzonego przez ni$ celu40. Zatem brak 
%rodków finansowych na op#acenie czynszu za mieszkanie stanowi jedynie przejaw 
trudnej sytuacji materialnej, a brak mieszkania sprawia, i( rodzina znajduje si'      
w niezwykle problematycznej sytuacji spo#ecznej i osobistej.  

Zasada zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w relacji do tzw. eksmisji 
„na bruk” — ewolucja przepisów w latach 1994-2011

Tak zwane eksmisje „na bruk”, czyli opró(nienie lokalu mieszkalnego bez 
wskazania jego dotychczasowym posiadaczom lokalu, do którego mogliby si' 
przenie%&, by#y wykonywane w Polsce od 1995 roku41, maj$c niejednokrotnie 
dramatyczny przebieg, w szczególno%ci pod wzgl'dem emocjonalnym osób, które 
musia#y opu%ci& zajmowany dot$d lokal mieszkalny, a tym samym traci#y jedyne 
schronienie i dach nad g#ow$. Wskazuje si', (e tylko w latach 1994-1998 
wykonano w Polsce 6656 eksmisji „na bruk” z lokali mieszkalnych i u(ytkowych42. 

Momentem prze#omowym okaza# si' rok 2001, kiedy wesz#a w (ycie Ustawa    
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: ustawa o ochronie praw lokatorów)43. 
Przed jej uchwaleniem swego rodzaju szcz$tkowej ochrony praw lokatorów 
poszukiwano mi'dzy innymi w Ustawie z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali 
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych44, która sta#a si' substytutem 
obowi$zuj$cej wcze%niej Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku Prawo lokalowe45. 
Zal$(ków ochrony lokatorskiej upatrywano tak(e w Kodeksie cywilnym46, czy        
w Ustawie z dnia 12 pa+dziernika 1994 roku o zasadach przekazywania 
zak#adowych budynków mieszkalnych przez przedsi%biorstwa pa&stwowe47,          
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39 Tam(e.
40 Tam(e.
41 Tam(e.
42 Tam(e.
43 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy   
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016.1250).
44 Ustawa z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. 
U. 2001 nr 4, poz. 27).
45 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku Prawo lokalowe (Dz. U. 1987, nr 30, poz. 165 ze zm.).
46 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.2017, poz. 459).
47 Ustawa z dnia 12 pa+dziernika 1994 roku o zasadach przekazywania zak#adowych budynków 
mieszkalnych przez przedsi%biorstwa pa&stwowe (Dz. U. 2014, poz. 1381).



w Ustawie z dnia 16 wrze!nia 1982 roku Prawo spó#dzielcze48, b$d" w Ustawie        
z dnia 15 grudnia 2000 roku o spó#dzielniach mieszkaniowych49. Dodatkowo 
komponentów ochrony lokatorskiej dopatrywano si' tak(e w ustawach, których 
celem by#a regulacja przywilejów do mieszka) s#u(b mundurowych, a tak(e 
wojska50. Ustawodawca jednak w sposób bardzo zró(nicowany traktowa# lokatorów 
w sytuacji, gdy dochodzi#o do przej'cia przez nich w#asno%ci lokali, które 
dotychczas zajmowali, warunkuj$c uprawnienia od tego, w zasobach jakiego 
podmiotu znajdowa# si' lokal51. Podmioty znajduj$ce si' w podobnej sytuacji, jak 
na przyk#ad legitymuj$ce si' tytu#em prawnym do lokalu w postaci umowy najmu, 
by#y ró(nie traktowane, w zale(no%ci od tego, czy umowa ta zawarta by#a na czas 
nieoznaczony — ochrona lokatora oparta by#a wówczas na ustawie o najmie lokali 
mieszkalnych; czy te( na czas oznaczony — w tym wypadku ochrona by#a s#absza 
b$d" nawet nie istnia#a52. Nie sposób nie wskaza&, i( du(y wp#yw na tak 
kszta#towan$ i rozumian$ ochron' praw lokatorów, czy zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych spo#ecze)stwa mia#y zmiany polityczne i ekonomiczne maj$ce 
miejsce w naszym kraju53. Mi'dzy innymi tego typu zdarzenia, czy osobiste 
tragedie poszczególnych ludzi znajduj$cych si' w niezwykle trudnej sytuacji 
osobistej by#y impulsem do stworzenia przez ustawodawc' wspomnianej ju( 
ustawy o ochronie praw lokatorów, która w sposób kompleksowy chroni#aby prawo 
lokatora, w tym równie( realizowa#a zagwarantowane mu konstytucyjnie prawa. 

Jako g#ówne cele ustawy wskazuje si', po pierwsze, postulat zniesienia 
dostrzegalnych nierówno%ci podmiotów, a tak(e uregulowanie w sposób ca#o%ciowy 
praw i obowi$zków lokatorów, przy jednoczesnym wyznaczeniu minimum standardu 
ochrony ich praw bez wzgl'du na to, czyim zasobem jest lokal i jakim tytu#em 
prawnym lokator si' legitymuje54. Po drugie, okre%lenie zasad i wzorców, jakie 
musz$ by& spe#nione w sytuacji odp#atnego u(ywania mieszkania, z jednoczesnym 
zachowaniem i poszanowaniem zasady swobody umów i autonomii podmiotów     
w zakresie prawa zobowi$za), a tak(e za#o(enia, i( nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby równocze%nie zastosowanie mia#y przepisy, które formowa#yby prawa 
lokatorów ró(nych mieszka) w sposób korzystniejszy ni( ustawa55. Po trzecie za% 
wskazywano na konieczno%& sfinalizowania reformy mieszkaniowej i urynkowienie 
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48 Ustawa z dnia 16 wrze!nia 1982 roku  Prawo spó#dzielcze (Dz. U. 2016, poz. 1250).
49 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spó#dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2015, poz. 201).
50 E. Bo)czak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz, LEX 
2013, nr 8806.
51 Tam(e.
52 Tam(e.
53 Tam(e.
54 Tam(e.
55 Tam(e.



czynszów akcentuj$c przy tym nieocenion$ rol' dodatków mieszkaniowych56. 
Zakresem tej(e ustawy obj'to mi'dzy innymi zasady i formy ochrony praw 
lokatorów, zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a tak(e 
orzekanie o eksmisji i w w$skim zakresie sposób jej wykonywania.

Z punktu widzenia tak zwanej eksmisji „na bruk” jednym z najistotniejszych 
postanowie) jest art. 14 ust. 1 ustawy, gdzie ustawodawca wskaza#, i( s$d            
w wyroku nakazuj$cym opró(nienie lokalu orzeka o uprawnieniu do otrzymania 
lokalu socjalnego b$d" o braku takiego uprawnienia. Jednocze%nie w art. 14 ust. 4 
okre%la katalog podmiotów, wzgl'dem których orzeczenie lokalu socjalnego jest 
bezwzgl'dnie obligatoryjne (w%ród tych podmiotów znalaz#y si' mi'dzy innymi 
kobiety w ci$(y, ob#o(nie chorzy czy bezrobotni). Dodatkowo wprowadzono tak 
zwany okres ochronny, kiedy to nie wykonuje si' wyroków s$dowych nakazuj$cych 
opró(nienie lokalu, wskazuj$c, i( jest to czas pomi'dzy 1 listopada a 31 marca 
ka(dego roku, z tym jednak zastrze(eniem, (e osobie eksmitowanej nie wskazano 
lokalu, do którego mog#aby si' przenie%&.

Regulacja ta, jak si' okaza#o w wielu przypadkach, nie stwarza#a kompleksowej 
ochrony przed eksmisj$ „na bruk”, w zwi$zku z czym ustawodawca dokona# jej 
nowelizacji ustaw$ z dnia 2 lipca 2004 roku o zmianie ustawy — Kodeks 
post'powania cywilnego57, która zacz'#a obowi$zywa& od roku 2005. Dopiero 
wówczas zapewniono, i( wykonywanie eksmisji z lokalu mieszkalnego powinno 
dokonywa& si' przy jednoczesnym poszanowaniu konstytucyjnych praw i wolno%ci 
cz#owieka, co znalaz#o wyraz w zapewnieniu osobom eksmitowanym, którym nie 
przyznano lokalu socjalnego ani zamiennego — pomieszczenia tymczasowego58. 
W uzasadnieniu rz$dowej nowelizacji wskazano, i( eksmisja z lokalu mieszkalnego 
bez równoczesnego zapewnienia osobie eksmitowanej innego pomieszczenia jest 
nieludzka i nie mo(e by& zaakceptowana przez obowi$zuj$cy porz$dek prawny59. 
Zatem pomieszczenie proponowane eksmitowanemu mo(e by& pomieszczeniem 
skromnym, nieposiadaj$cym wysokiego standardu, jednak(e nie mo(e mie& 
miejsca sytuacja, w której w pa)stwie prawa cz#owiek zostaje bez dachu nad 
g#ow$.

Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2007 roku TK stwierdzi#60, i( art. 1046 § 4 Ustawy    
z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks post%powania cywilnego (dalej: k.p.c.)61  
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56 Tam(e.
57 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks post%powania cywilnego (Dz. U. 2004, 
nr 172, poz. 1804).
58 Z. Knypl, Eksmisja i prawa cz#owieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych, dz. cyt.
59 Tam(e.
60 Wyrok Trybuna#u Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2007 roku, sygn. K 26/05 (OTK ZU 2007, 
ser. A, nr 11, poz. 153).
61 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. 2016, poz. 1948).



stanowi$cy, i( wykonuj$c obowi$zek opró(nienia lokalu s#u($cego zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych d#u(nika na podstawie tytu#u wykonawczego, z którego 
nie wynika prawo d#u(nika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik 
wstrzyma si' z dokonaniem czynno%ci do czasu, gdy gmina wska(e tymczasowe 
pomieszczenie lub gdy d#u(nik znajdzie takie pomieszczenie — jest niezgodny      
z art. 167 Konstytucji, gdy( nak#ada na gmin' dodatkowy obowi$zek, który mo(e 
sta& si' zadaniem wykonywanym nazbyt cz'sto, a co za tym idzie poci$gaj$cym 
za sob$ dla gminy znaczne straty finansowe w postaci dodatkowych wydatków. 
Trybuna# Konstytucyjny orzek#, (e art. 1046 § 4 k.p.c. jest niezgodny z art. 2 
Konstytucji (zasad$ prawid#owej legislacji), z art. 45 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 w zwi$zku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji, a ponadto w zakresie, w jakim dotyczy wykonania obowi$zku 
opró(nienia lokalu mieszkalnego orzeczonego wyrokiem s$dowym z powodu 
zn'cania si' nad rodzin$, jest niezgodny równie( z art. 71 ust. 1 Konstytucji62.      
W tej sprawie wniosek z#o(y# Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: Rzecznik, 
RPO), który 

wskaza#, (e od chwili wej%cia w (ycie 5 lutego 2005 r. nowelizacji art. 1046 k.p.c., 
dokonanej ustaw$ z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks 
post'powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 172, poz. 1804), 
wyegzekwowanie orzeczonego wyrokiem s$dowym obowi$zku opró(nienia lokalu 
przez osob', której s$d nie przyzna# prawa do lokalu socjalnego, sta#o si'           
w praktyce niemo(liwe. Przeszkod$ w wykonaniu wyroku jest regulacja 
przewidziana w art. 1046 § 4 k.p.c., zgodnie z któr$ komornik ma obowi$zek 
wstrzyma& si' z wykonaniem czynno%ci egzekucyjnej do czasu, gdy gmina 
wska(e d#u(nikowi tymczasowe pomieszczenie lub gdy d#u(nik znajdzie takie 
pomieszczenie. W my%l art. 1046 § 5 k.p.c. pomieszczenie tymczasowe mo(e 
równie( wskaza& wierzyciel63.

Rzecznik podkre%li#, i( w sprawach dotycz$cych cz#owieka nale(y mie& na wzgl'dzie 
przede wszystkim poszanowanie godno%ci osoby ludzkiej, co w omawianym 
przypadku bezsprzecznie uzewn'trznia obowi$zek udzielenia eksmitowanym 
ochrony i zabezpieczenia.  

Ponadto powsta#o wiele problemów interpretacyjnych zwi$zanych mi'dzy 
innymi z tym, jaki podmiot jest odpowiedzialny za dostarczenie pomieszczenia 
tymczasowego — czy jest to gmina, d#u(nik czy wierzyciel? A tak(e: na jaki okres 
pomieszczenie takie powinno by& zapewnione, a co za tym idzie, jaki by#by tytu# 
prawny, na podstawie którego d#u(nik móg#by je zajmowa& oraz, jak okre%li& 
kwestie zwi$zane z odp#atno%ci$ za korzystanie z pomieszczenia?64  W zwi$zku     
z powy(szym 9 lipca 2010 roku wp#yn$# senacki Projekt ustawy o zmianie ustawy   
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62 Z. Knypl, Eksmisja i prawa cz#owieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych, dz. cyt.
63 Cyt. za: tam(e.
64 Tam(e.



o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego65, z kolei 5 pa"dziernika 2010 roku przestawiono stanowisko Rz$du 
wobec projektu66. Ostatecznie nowelizacja w jej finalnym kszta#cie wesz#a w (ycie 
w roku 2011. 

Ustawodawca wprowadzi# definicj' legaln$ terminu „pomieszczenie tymczasowe” 
wskazuj$c, i( nale(y przez to rozumie& pomieszczenie nadaj$ce si' do zamieszkania, 
posiadaj$ce dost'p do "ród#a zaopatrzenia w wod' i do ust'pu, chocia(by te 
urz$dzenia znajdowa#y si' poza budynkiem, o%wietlenie naturalne i elektryczne, 
mo(liwo%& ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniaj$ce 
mo(liwo%& zainstalowania urz$dzenia do gotowania posi#ków, zapewniaj$ce co 
najmniej 5 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej na jedn$ osob' i w miar' 
mo(no%ci znajduj$ce si' w tej samej lub pobliskiej miejscowo%ci, w której dotychczas 
zamieszkiwa#y osoby przekwaterowywane. Z kolei przepis art. 1046 § 6 k.p.c.               
w poprzednim brzmieniu wskazywa#, i( tymczasowe pomieszczenie powinno 
znajdowa& si' w tej samej miejscowo%ci lub pobliskiej, je(eli zamieszkanie w tej 
miejscowo%ci nie pogorszy nadmiernie warunków (ycia osób przekwaterowywanych67.

Plany zmniejszenia ochrony przed eksmisj% w latach 2016 — 2017

Pod koniec 2016 roku trwa#y intensywne prace legislacyjne nad stworzeniem 
kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, które zosta#y przedstawione   
w opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekcie ustawy   
z dnia 8 listopada 2016 roku68. Propozycje zmian przedstawione przez 
Ministerstwo wzbudzi#y niepokój wielu organizacji spo#ecznych dzia#aj$cych na 
rzecz praw cz#owieka, jak równie( Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwróci# si' 
do Ministra Infrastruktury i Budownictwa69 wskazuj$c na w$tpliwo%ci proponowanych 
zmian w odniesieniu do zgodno%ci z ustaw$ zasadnicz$.

Projekt ten zak#ada# wyeliminowanie z przepisu art. 14 ustawy ust. 4 i zawieraj$cego 
mi'dzy innymi enumeratywnie wskazanego wyliczenia podmiotów uprawnionych do 
obligatoryjnego otrzymania lokalu socjalnego. W ocenie Rzecznika projekt ten 
ewidentnie nawi$zywa# do art. 36 wspomnianej ju( ustawy z 1994 roku o najmie 
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, stanowi$cego, i( s$d bior$c pod 
uwag' dotychczasowy sposób korzystania z lokalu przez najemc', jego 
szczególn$ sytuacj' materialn$ i rodzinn$, mo(e w wyroku nakazuj$cym 
opró(nienie lokalu orzec o uprawnieniu najemcy do otrzymania lokalu socjalnego, 
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65 Zob.: Druk nr 3278.
66 Zob.: Pismo DSPA – 140 – 99 (5)/10.
67 Z. Knypl, Eksmisja i prawa cz#owieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych, dz. cyt.
68 Zob.: Druk nr UD 66.
69 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury (IV.7214.73.2016.AJ).



w przypadku takim to gmina by#a podmiotem zobowi$zanym do zapewnienia 
lokalu. Rzecznik podkre%li#, i( regulacja ta sprawi#a, i( dokonywano przera(aj$cej 
ilo%ci eksmisji „na bruk”, przy czym niejednokrotnie w sytuacji bez zapewnienia 
schronienia znajdowa#y si' osoby chore, ubogie czy te( opiekunowie zajmuj$cy si' 
ma#oletnimi dzie&mi. 

Wskazany wy(ej przepis dostarcza# wielu problemów interpretacyjnych ze 
wzgl'du na swoj$ niejednoznaczno%&. Przede wszystkim, w pocz$tkowych latach 
jego obowi$zywania rozstrzygni'cia wymaga#a kwestia, czy s$d z urz'du ma 
obowi$zek dokonania oceny, badania przes#anek upowa(niaj$cych okre%lon$ 
osob' do otrzymania lokalu socjalnego, czy te( nie, a tak(e: jak nale(y rozumie& 
ow$ „sytuacj' szczególn$”? Jak wskaza# RPO cz'%& z tych zagadnie) uleg#a 
dezaktualizacji ze wzgl'du na pó"niejsze zmiany legislacyjne, cz'%& z kolei 
mog#aby znów sta& si' istotnym problemem w %wietle proponowanej nowelizacji 
ustawy. W przypadku wyeliminowania z tre%ci przepisu art. 14 ustawy katalogu 
uprawnionych osób do otrzymania lokalu socjalnego niezwykle istotn$ kwesti$ 
ponownie stanie si' interpretacja „szczególnej sytuacji materialnej i rodzinnej” 
podmiotu, któremu grozi& b'dzie eksmisja. S$d Najwy(szy rozpoznaj$c w$tpliwo%ci 
interpretacyjne w re(imie ustawy z 1994 roku, wskaza#, i( jako sytuacje szczególne 
nale(y rozumie& wyj$tkowe przypadki, gdy z materia#u sprawy wynika, (e eksmisja 
oparta na art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, 
czyli z powodu zw#oki w zap#acie czynszu lub op#at za %wiadczenia zwi$zane         
z eksploatacj$ mieszkania dotyczy osób starszych, osób z niepe#nosprawno%ci$ 
czy rodzin wielodzietnych70. S$d wskaza# ponadto, (e przyczyn$ eksmisji w takich 
przypadkach mo(e by& niedostatek b'd$cy wynikiem niezwykle trudnej sytuacji 
(yciowej i rodzinnej by#ego najemcy, a zaniechania z#agodzenia skutków orzekanej 
eksmisji przez przyznanie uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego nie daje 
si' pogodzi& ze wzgl'dami natury moralnej i spo#ecznej71. Dodatkowo TK wskaza#, (e 
nawet przy zastosowaniu interpretacji S$du Najwy(szego nie istnieje wystarczaj$cy 
standard ochrony przed post'powaniem egzekucyjnym wzgl'dem lokatorów 
zobowi$zanych do opró(nienia lokalu, które by nie stanowi#o zado%& fundamentalnym 
zasadom konstytucyjnym72. Trybuna# podkre%li#, i( obowi$zek poszanowania i ochrony 
godno%ci cz#owieka wynikaj$cy z art. 30 Konstytucji nak#ada na w#adze publiczne 
wymóg, aby wszelkie ich dzia#ania uwzgl'dnia#y zasad' autonomii jednostki,           
w ramach której mo(e ona spe#nia& si' na gruncie spo#ecznym, jednocze%nie 
nak#adaj$c na w#adze publiczne nakaz powstrzymywania si' od kreowania sytuacji 
prawnych b$d" faktycznych, które mog#yby powodowa&, i( jednostka b'dzie mia#a 
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70 Uchwa#a S$du Najwy(szego z 19 maja 2000 roku, sygn. III CZP 4/00).
71 Tam(e.
72 Wyrok Trybuna#u Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 roku, sygn. K 11/2000.



poczucie odebrania jej przyrodzonej i niezbywalnej godno%ci73. Warunkiem 
koniecznym poczucia godno%ci jest posiadanie przez cz#owieka swego rodzaju 
minimum materialnego, umo(liwiaj$cego swobodn$ i samowystarczaln$ egzystencj' 
przy równoczesnym zapewnieniu mo(liwo%ci urealniania szans na ca#kowity rozwój 
osobowo%ci w %rodowisku kulturowym i cywilizacyjnym74.

Pogl$d Trybuna#u zosta# podzielony te( przez doktryn'. Wskazuje si', (e 
regulacje obowi$zuj$ce w latach 1994-2000 nie zawiera#y kompleksowej ochrony 
lokatorskiej, a eksmisja „na bruk” jest sprzeczna z zasad$ humanitaryzmu, ochrony 
godno%ci cz#owieka i ochrony rodziny75. Bednarek akcentuje, i( dzia#ania 
podejmowane przez ustawodawc' w wy(ej wskazanym okresie w odniesieniu do 
reorganizacji przepisów dotycz$cych lokatorów by#y czasem straconym, który 
powinien zosta& przeznaczony na zwi'kszenie ilo%ci dost'pnych lokali socjalnych 
czy te( pomieszcze) tymczasowych, gdy( ich odpowiedni zasób jest w stanie       
w pe#ni urzeczywistni& zasad' ochrony praw lokatorów76.

Z kolei projektodawca w zaproponowanym projekcie z 8 listopada 2016 roku, 
usuwaj$c z ustawy art. 14 ust. 4, nie uzasadni# jednocze%nie w sposób 
wyczerpuj$cy przes#anek tych dzia#a). W przypadku, gdy ustawodawca zrezygnuje 
z obligatoryjnego orzeczenia przez s$d lokalu socjalnego dla osoby eksmitowanej, 
powstanie jedynie mo(liwo%& jego orzeczenia w kompetencji s$du, który 
podejmowa& b'dzie decyzj' na podstawie zebranego materia#u dowodowego. 
Ponadto w projekcie wskazano, (e obecnie obowi$zuj$ce uregulowania zawarte   
w przepisie art. 14 ustawy nie przek#adaj$ si' na rzeczywisto%&, gdy( wiele z osób, 
które kwalifikuj$ si' do obj'cia ochron$ z art. 14 ust. 4, jest w stanie we w#asnym 
zakresie zaspokoi& swoje potrzeby mieszkaniowe, a zatem nie powinny otrzymywa& 
prawa do lokalu socjalnego, który móg#by by& przeznaczony dla osób bardziej 
potrzebuj$cych. Uznano zatem, i( w tak okre%lonej mo(liwej sytuacji dalszy 
obowi$zek orzekania przez s$d w zakresie przyznania prawa do lokalu socjalnego 
okre%lonym grupom podmiotów nie ma racji bytu. W zwi$zku z powy(szym nale(y 
równie( podkre%li&, (e w uzasadnieniu projektu wskazano na uwagi Rzecznika 
Praw Obywatelskich, i( istnieje obawa, (e tak sformu#owany stan prawny mo(e 
sta& si' przyczyn$ niezrozumia#ego pokrzywdzenia pewnej grupy lokatorów, gdy( 
by#emu lokatorowi, który zajmowa# lokal wchodz$cy w sk#ad publicznego zasobu 
mieszkaniowego, a który nale(y do grona osób okre%lonych w katalogu podmiotów 
obj'tych ochron$, s$d przyzna obligatoryjnie prawo do lokalu socjalnego, z kolei 
osobie, która utraci#a tytu# prawny do lokalu niewchodz$cego w sk#ad tego zasobu 
mimo tego, i( podmioty te znajdowa#yby si' w identycznym po#o(eniu, s$d móg#by 
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przyzna& prawo do lokalu socjalnego jedynie na podstawie wyników badania jego 
sytuacji rodzinnej i materialnej.

W uzasadnieniu projektu wskazano ponadto, i( wyeliminowanie z art. 14 
ustawy ust. 4 i 7 pozwoli na wdro(enie jednolitych, jasnych regu# konkretyzuj$cych 
sytuacj' prawn$ wszystkich najemców lokali, a rozstrzygni'cie s$du b'dzie oparte 
jedynie na stanie faktycznym uzasadnionym trudn$ sytuacj$ lokatora, czy jego 
rodziny, przy jednoczesnym wyeliminowaniu automatyzmu w orzekaniu.

Rzecznik Praw Obywatelskich we wspomnianym ju( wyst$pieniu do Ministra 
wskaza#, i( uzasadnienie to jest lakoniczne, nie posiada równie( (adnych danych, w tym 
danych statystycznych uzasadniaj$cych pogl$dy projektodawcy, w szczególno%ci           
w odniesieniu do twierdzenia, i( istnieje grupa podmiotów, która mimo obj'cia ich 
ochron$ z art. 14 ust. 4 ustawy jest w stanie samodzielnie zaspokoi& swe potrzeby 
mieszkaniowe. Obawy Rzecznika wywo#uje tak(e faktyczna mo(liwo%& ustalenia 
przez s$d trudnej sytuacji (yciowej i materialnej osoby poddawanej eksmisji.        
W zakresie tym Rzecznik Praw Obywatelskich wskaza# mi'dzy innymi na 
ewentualne problemy w sytuacji, gdy s$d b'dzie prowadzi# post'powanie              
w przedmiocie orzeczenia eksmisji, a g#ówny zainteresowany, czyli lokator, 
przyjmie postaw' jedynie biernego uczestnika post'powania, nie zg#aszaj$c 
(adnych wniosków dowodowych maj$cych na celu wykazanie, i( rzeczywi%cie 
znajduje si' on w wyj$tkowo trudnej sytuacji osobistej. Postawa taka mo(e 
wynika&, chocia(by z nieznajomo%ci przys#uguj$cych jednostce praw, czy nieporadno%ci 
(yciowej. Z drugiej strony nale(y wskaza&, i( uczestnikiem post'powania                     
w charakterze interwenienta po stronie powoda jest równie( gmina, w której 
interesie le(y, aby s$d nie przyzna# lokatorowi prawa do lokalu socjalnego,             
z oczywistych wzgl'dów, jakimi s$ kwestie finansowe, a tak(e ograniczony zasób 
mieszkaniowy jednostki samorz$du terytorialnego.

W$tpliwo%ci budzi równie( kwestia prawa do pomieszczenia tymczasowego   
w relacji do realnej ochrony przed bezdomno%ci$. Obowi$zuj$cy w Polsce 
porz$dek ochrony przed bezdomno%ci$ zak#ada swego rodzaju dwustopniowo%&. 
W zale(no%ci od tego, czy s$d przyzna osobie eksmitowanej prawo do lokalu 
socjalnego, czy te( nie, eksmisja mo(e mie& miejsce jedynie do pomieszczenia 
tymczasowego. Pomieszczenie to pe#ni funkcj' zabezpieczaj$c$ w nied#ugim 
okresie (umow' najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera si' czas okre%lony, 
nie d#u(szy ni( sze%& miesi'cy, z fakultatywn$ mo(liwo%ci$ jego przed#u(enia), jest 
przej%ciowym miejscem, gdzie by#y lokator mo(e uzyska& schronienie i nie znale"& 
si' na ulicy. Nale(y jednak pami'ta&, i( w sytuacji, gdy okre%lona osoba zostanie 
eksmitowana z pomieszczenia tymczasowego, nie istnieje mo(liwo%& zapewnienia 
jej kolejnego takiego pomieszczenia77. Jest to pomieszczenie o zdecydowanie 
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ni(szym standardzie ni( lokal socjalny, gwarantuje zatem eksmitowanemu s#absz$ 
ochron'.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie by# jedynym organem, który wniós# 
zastrze(enia do projektu zmiany ustawy. Swoje stanowisko w ramach konsultacji 
spo#ecznych zg#osi# równie( Urz$d Miejski w Gda)sku, Polska Unia Lokatorów, 
Helsi)ska Fundacja Praw Cz#owieka czy poszczególne organizacje zajmuj$ce si' 
ochron$ praw lokatorów. W zwi$zku z licznymi zastrze(eniami ostatecznie projekt 
zosta# wycofany z dalszej cz'%ci procesu legislacyjnego.

Podsumowanie 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ma nie tylko wymiar spo#eczny, ale        
i gospodarczy. Jest to problem, z którym boryka si' wiele pa)stw. Metody 
podejmowane na przestrzeni lat maj$ce na celu przeciwdzia#anie kryzysowi          
w zakresie potrzeb mieszkaniowych by#y zró(nicowane, jednak ich pod#o(em 
zazwyczaj by#y niepo($dane zmiany zachodz$ce na rynku mieszkaniowym. Wraz   
z upowszechnieniem si' praw cz#owieka i ich ochrony, pojawi#y si' ($dania 
poszanowania jednostki ludzkiej, jej godno%ci i zapewnienia jej godziwych 
warunków bytu, których podstaw$ jest posiadanie schronienia. Ka(da zmiana 
prawa powinna by& wnikliwie i precyzyjnie przeanalizowana, w szczególno%ci, 
je(eli chodzi o tak istotne dobro, jakim jest posiadanie mieszkania. Wprowadzenie 
przepisów umo(liwiaj$cych dokonywanie tak zwanej eksmisji „na bruk” stanowi#oby 
niew$tpliwie regres w stosunku do ugruntowanego na przestrzeni lat standardu 
ochrony przed bezdomno%ci$ i jej zapobiegania. Rozpatruj$c pojawiaj$ce si' co 
jaki% czas propozycje zmian w zakresie ochrony lokatorskiej, nale(y mie& na 
wzgl'dzie przede wszystkich konstytucyjnie gwarantowan$ godno%& osoby 
ludzkiej, jej prawo do mieszkania, zasad' ochrony rodziny, czy ochrony dzieci, 
których niejednokrotnie orzeczenie w przedmiocie ewentualnej eksmisji równie( 
dotyczy, zmieniaj$c tym samym ca#y ich dotychczasowy %wiat.
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Dagmara Bobak
Agnieszka J$drulok
Wydzia# Prawa i Administracji
Uniwersytetu *l$skiego w Katowicach

Standardy ochronne przed eksmisj# na bruk 
— wybrane zagadnienia prawne

Wst'p

W art. 11 Mi%dzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo#ecznych           
i Kulturalnych, ratyfikowanego w 1977 roku, Polska zobowi$za#a si' do uznania 
prawa ka(dego cz#owieka do odpowiedniego poziomu (ycia dla niego samego        
i jego rodziny, #$cznie z wy(ywieniem, odzie($ i mieszkaniem, do sta#ego 
polepszania warunków bytowych oraz do poczynienia odpowiednich kroków w celu 
zapewnienia realizacji tego prawa. Prawo do ochrony (ycia prywatnego oraz 
poszanowania mieszkania znalaz#o swoje odzwierciedlenie tak(e w innych aktach 
o randze mi'dzynarodowej, przy czym chc$c odda& w pe#ni warto%& niniejszego 
problemu, wymieni& nale(y przede wszystkim regulacje art. 25 Powszechnej 
Deklaracji Praw Cz#owieka oraz art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw 
cz#owieka i podstawowych wolno!ci1. Wskazanie na samym pocz$tku faktu 
regulacji problematyki prawa do mieszkania na szczeblu mi'dzynarodowym jest    
o tyle istotne, gdy( stanowi ono zobowi$zanie wobec innych pa)stw do traktowania 
swoich obywateli zgodnie z okre%lonymi standardami praw cz#owieka.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 75 ust. 1 w%ród zada) w#adzy 
publicznej wskazuje prowadzenie polityki sprzyjaj$cej zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli i przeciwdzia#ania bezdomno%ci, a tak(e wspieranie 
rozwoju budownictwa socjalnego oraz popieranie dzia#a) obywateli zmierzaj$ce do 
uzyskania w#asnego mieszkania. Norma ta, wyznaczaj$c kierunek dzia#a) w#adz 
publicznych, odgrywa rol' jedynie programow$, odsy#aj$c w ust. 2 do szczegó#owej 
regulacji na szczeblu ustawowym. Maj$c jednak na uwadze prawn$ donios#o%& 
poruszanej problematyki, uzasadnione jest twierdzenie, i( eksmisja z mieszkania 
ma charakter szczególny nie tylko przez jej proceduralne aspekty, ale przede 
wszystkim ze wzgl'du na fakt, i( dotyka ona samych podstaw ludzkiej egzystencji, 
staj$c si' tym samym nie tylko zjawiskiem o charakterze prawnym, ale przede 
wszystkim spo#ecznym. W %wietle powy(szych uwag nale(y zgodzi& si', i( „o tym, 
jaki jest poziom cywilizacyjny pa)stwa, %wiadczy sposób wykonywania eksmisji, 

204

______________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

1 Nale(y wymieni& tak(e Kart% Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konwencj% o Prawach Dziecka.



która dotyka najbardziej podstawowych praw cz#owieka, a wi'c prawa do (ycia, 
zdrowia, posiadania rodziny i dachu nad g#ow$”2.

Przyczyny zako$czenia stosunku mieszkaniowego na gruncie Ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego3

Zgodnie z ogóln$ zasad$ ka(da umowa o u(ywanie lokalu4, tak(e 
mieszkalnego, zarówno zawarta na czas oznaczony, jak i nieoznaczony, odp#atna   
i nieodp#atna, mo(e by& zawsze rozwi$zana na podstawie umowy stron (#ac. actus 
contrarius) 5 . Od umownego rozwi$zania stosunku prawnego nale(y odró(ni& 
wypowiedzenie umowy, które stanowi tak zwan$ jednostronn$ czynno%& prawn$. 
Przywo#ana Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku (dalej: ustawa o ochronie 
lokatorów) nie wprowadzi#a (adnych ogranicze) wypowiedzenia umowy przez 
lokatora6, pozostawiaj$c mu tym samym pe#n$ swobod' decyzyjn$ co do trwania 
stosunku prawnomieszkaniowego. Na gruncie owej regulacji nast$pi#o natomiast 
znaczne ograniczenie dzia#a) w#a%ciciela lokalu7, gdy( mo(liwo%& wypowiedzenia 
stosunku prawnego, #$cz$cego go z lokatorem uprawnionym do odp#atnego 
u(ywania lokalu mo(e nast$pi& tylko z przyczyn okre%lonych w ustawie, a ponadto 
wypowiedzenie takie musi zosta& dokonane pod rygorem niewa(no%ci na pi%mie    
i okre%la& przyczyn' wypowiedzenia (art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów).  
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie lokatorów, nie pó"niej ni( miesi$c 
naprzód, na koniec miesi$ca kalendarzowego, w#a%ciciel mo(e wypowiedzie& 
stosunek prawny, je(eli lokator:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal u(ywa lokalu w sposób sprzeczny       
z umow$ lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowi$zki, 
dopuszczaj$c do powstania szkód, lub niszczy urz$dzenia przeznaczone do 
wspólnego korzystania przez mieszka)ców albo wykracza w sposób ra($cy lub 
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2 Z. Knypl, Eksmisja a prawa cz#owieka, Sopot: Currenda 2015, s. 9.
3 Zob.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610.
4 Poprzez lokal nale(y rozumie& lokal s#u($cy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a tak(e 
lokal b'd$cy pracowni$ s#u($c$ twórcy do prowadzenia dzia#alno%ci w  dziedzinie kultury i sztuki; 
nie jest w  rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwa#ego pobytu 
osób, w  szczególno%ci znajduj$ce si' w  budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów 
wypoczynkowych lub w  innych budynkach s#u($cych do celów  turystycznych lub wypoczynkowych 
(art. 2 ust. 1 p. 4. OchrLokU).
5 M. Nazar, Ochrona praw lokatorów cz. II, w: „Monitor Prawniczy” nr 20/2001.
6 Zgodnie z art. 2 ust.1 p.1. OchrLokU przez lokatora nale(y rozumie& najemc' lokalu lub osob' 
u(ywaj$c$ lokal na podstawie innego tytu#u prawnego.
7 Poprzez w#a%ciciela lokalu nale(y rozumie& nale(y przez to rozumie& wynajmuj$cego lub inn$ osob', 
z któr$ wi$(e lokatora stosunek prawny uprawniaj$cy go do u(ywania lokalu (art. 2 ust. 1 p. 2. 
OchrLokU).

http://sip.legalis.pl.legalis-www.han.bg.us.edu.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgyytamjugiytq
http://sip.legalis.pl.legalis-www.han.bg.us.edu.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgyytamjugiytq


uporczywy przeciwko porz$dkowi domowemu, czyni$c uci$(liwym korzystanie     
z innych lokali, lub
2) jest w zw#oce z zap#at$ czynszu lub innych op#at za u(ywanie lokalu co 
najmniej za trzy pe#ne okresy p#atno%ci pomimo uprzedzenia go na pi%mie           
o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, 
miesi'cznego terminu do zap#aty zaleg#ych i bie($cych nale(no%ci, lub
3) wynaj$#, podnaj$# albo odda# do bezp#atnego u(ywania lokal lub jego cz'%& 
bez wymaganej pisemnej zgody w#a%ciciela, lub
4) u(ywa lokalu, który wymaga opró(nienia w zwi$zku z konieczno%ci$ rozbiórki 
lub remontu budynku, z zastrze(eniem art. 10 ust. 4.

Ustawodawca przewidzia# tak(e odr'bne przes#anki uzasadniaj$ce wypowiedzenie 
stosunku prawnego przez w#a%ciciela lokalu, w którym czynsz jest ni(szy ni( 3% warto%ci 
odtworzeniowej lokalu w skali roku, gdy( wówczas mo(e on dokona& wypowiedzenia:

1) z zachowaniem sze%ciomiesi'cznego terminu wypowiedzenia, z powodu 
niezamieszkiwania najemcy przez okres d#u(szy ni( 12 miesi'cy;
2) z zachowaniem miesi'cznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesi$ca 
kalendarzowego, osobie, której przys#uguje tytu# prawny do innego lokalu 
po#o(onego w tej samej miejscowo%ci, a lokator mo(e u(ywa& tego lokalu, je(eli 
lokal ten spe#nia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego8. 

W#a%cicielowi przys#uguje równie( uprawnienie do wypowiedzenia stosunku 
prawnomieszkaniowego nie pó"niej ni( na pó# roku naprzód, na koniec miesi$ca 
kalendarzowego, o ile zamierza zamieszka& w nale($cym do niego lokalu, pod 
warunkiem, i( lokatorowi przys#uguje tytu# do lokalu, w którym mo(e zamieszka&   
w warunkach takich, jakby otrzyma# lokal zamienny9, lub je(eli w#a%ciciel dostarczy 
mu lokal zamienny (art.11 ust. 4 ustawy o ochronie lokatorów). Termin ten ulega 
wyd#u(eniu a( do 3 lat, je(eli w#a%ciciel dokonuje wypowiedzenia w takich samych 
okoliczno%ciach, jednak(e nie dostarcza lokatorowi lokalu zamiennego i lokatorowi 
nie przys#uguje prawo do lokalu (art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie lokatorów). Poza 
wyd#u(onymi okresami wypowiedzenia uzale(nionymi od mo(liwo%ci mieszkaniowych 
lokatora ustawodawca wprowadzi# dodatkowe mechanizmy ochronne, które 
przewiduj$, i( w przypadku niezamieszkania przez w#a%ciciela w lokalu lub 
zaprzestania zamieszkiwania w nim przed up#ywem pó# roku od ustania 
wypowiedzianego stosunku prawnego, lokator jest uprawniony b$d" do powrotu do 
lokalu na dotychczasowych warunkach, b$d" do ($dania od w#a%ciciela zap#aty 
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8 Zob.: Art. 11 ust.3 ustawy o ochronie lokatorów.
9 Poprzez lokal zamienny nale(y rozumie& nale(y przez to rozumie& lokal znajduj$cy si' w  tej samej 
miejscowo%ci, w  której jest po#o(ony lokal dotychczasowy, wyposa(ony w  co najmniej takie 
urz$dzenia techniczne, w  jakie by# wyposa(ony lokal u(ywany dotychczas, o powierzchni pokoi 
takiej jak w  lokalu dotychczas u(ywanym; warunek ten uznaje si' za spe#niony, je(eli na cz#onka 
gospodarstwa domowego przypada 10 metrów  kwadratowych powierzchni #$cznej pokoi,                 
a w  wypadku gospodarstwa jednoosobowego — 20 metrów  kwadratowych tej powierzchni (art. 2 
ust.1 p.6 ustawy o ochronie lokatorów).



ró(nicy w czynszu i w op#atach, które p#aci obecnie, w stosunku do tych, które 
p#aci# w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres jednego roku, 
obci$(aj$c nadto kosztami przeprowadzki lokatora w#a%ciciela lokalu (art. 11 ust. 6 
ustawy o ochronie lokatorów). Regulacja ta ulega modyfikacji, je(eli lokatorem jest 
osoba, której wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczy# 75 lat, a która po 
up#ywie terminu trzyletniego, nie b'dzie posiada#a tytu#u prawnego do innego 
lokalu, w którym mo(e zamieszka& ani nie ma osób, które zobowi$zane s$ wobec 
niej do %wiadcze) alimentacyjnych, wypowiedzenie wówczas staje si' skuteczne 
dopiero w chwili %mierci lokatora (art. 11 ust. 12 ustawy o ochronie lokatorów). 
Przepisy te stosuje si' tak(e, gdy w lokalu w#a%ciciela ma zamieszka& jego 
pe#noletni zst'pny, wst'pny lub osoba, wobec której w#a%ciciel ma obowi$zek 
alimentacyjny. Wtedy te( wypowiedzenie powinno wskazywa& osob' maj$c$ 
zamieszka& w owym lokalu, gdy( w przeciwnym razie b'dzie ono niewa(ne (art. 11 
ust. 7 ustawy o ochronie lokatorów).

W rozbudowanej regulacji art. 11 ustawy o ochronie lokatorów przewidziano 
tak(e mo(liwo%& wytoczenia powództwa o rozwi$zanie stosunku prawnego             
i nakazanie przez s$d opró(nienia lokalu z wa(nych przyczyn, nieprzewidzianych 
w ust. 2, je(eli strony nie osi$gn'#y porozumienia co do warunków i terminu 
rozwi$zania tego stosunku. W orzecznictwie podkre%la si', i( przepis ten 
„pozostawi# do uznania s$du orzekanie w ka(dym poszczególnym przypadku, przy 
uwzgl'dnieniu — z jednej strony — zasady ochrony w#asno%ci i — z drugiej strony 
— zasady ochrony najemców lokali mieszkalnych”10. Pos#u(enie si' przez 
ustawodawc' tak$ klauzul$ generaln$ nale(y niew$tpliwie ocenia& pozytywnie, 
gdy( nie tylko uelastycznia przywo#an$ wcze%niej bardzo rozbudowan$ regulacj', 
ale nadaje jej tak(e wymiar uniwersalny, pozwalaj$c na dostosowanie do potrzeb 
ka(dego przypadku, niezale(nie od aktualnych trendów spo#eczno-gospodarczych.

Koniecznym jest równie( zwrócenie uwagi na fakt, i( powództwo o rozwi$zanie 
stosunku prawnego i eksmisj' przys#uguje tak(e innemu lokatorowi lub w#a%cicielowi 
innego lokalu, je(eli lokator wykracza w sposób ra($cy lub uporczywy przeciwko 
porz$dkowi domowemu, czyni$c uci$(liwym korzystanie z innych lokali w budynku 
(art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów). Zasady porz$dku domowego ustalane 
przez uprawnione podmioty przyjmuj$ posta& regulaminów. Uchwalaj$ je wspólnoty 
mieszkaniowe, spó#dzielnie mieszkaniowe oraz w#a%ciciele (wspó#w#a%ciciele) 
budynków wielolokalowych, których lokale s$ oddawane w najem lub w inny 
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10 Wyrok S$du Najwy(szego z dnia 28 wrze%nia 2001 roku, sygn. akt III CKN 404/00. W niniejszym 
orzeczeniu S$d Najwy(szy wskaza#, i( pod przypadek „wa(nej przyczyny” zachodzi tak(e wówczas, 
gdy lokal stanie si' z istotnych wzgl'dów  osobistych lub rodzinnych potrzebny wynajmuj$cemu, a 
nie jest niezb'dny najemcy.



sposób do u(ytkowania ró(nym podmiotom11. Obie przes#anki wskazane w tym 
przepisie musz$ wyst$pi& #$cznie.

Wspó#lokator12 mo(e wytoczy& powództwo o nakazanie przez s$d eksmisji ma#(onka, 
rozwiedzionego ma#(onka lub innego wspó#lokatora tego samego lokalu, je(eli ten 
swoim ra($co nagannym post'powaniem uniemo(liwia wspólne zamieszkiwanie 
(art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie lokatorów). Podkre%li& nale(y, i( w tym przypadku 
lokator nie traci przys#uguj$cego mu prawa, jednak(e w ten sposób zostaje on 
pozbawiony mo(liwo%ci korzystania z niego13.

Wspomnie& trzeba równie( o regulacji przewidzianej w Ustawie z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdzia#aniu przemocy w rodzinie14. W my%l art. 11a ust. 1 tej 
Ustawy, je(eli cz#onek rodziny wspólnie zajmuj$c mieszkanie swoim zachowaniem 
polegaj$cym na stosowaniu przemocy w rodzinie, czyni szczególnie uci$(liwym 
wspólne zamieszkiwanie, osoba dotkni'ta przemoc$ mo(e ($da&, aby s$d 
zobowi$za# go do opuszczenia mieszkania. Na#o(enie takiego obowi$zku mo(e 
nast$pi& w post'powaniu cywilnym i w post'powaniu karnym15. Zgodnie z art. 17 
ustawy o ochronie lokatorów w przypadkach, w których powodem wydania wyroku 
nakazuj$cego opuszczenie lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie, nie stosuje 
si' przepisów ochronnych przewidzianych w art. 14 oraz art. 16 tej ustawy.

Eksmisja16 i standardy ochronne w trakcie eksmisji

Ochrona lokatora polega nie tylko na ograniczeniu swobody znoszenia 
prawnego stosunku mieszkaniowego jednostronnym dzia#aniem w#a%ciciela lokalu, 
gdy( istotnym elementem s$ tak(e ustawowo okre%lone zasady wykonywania 
eksmisji. W %wietle przepisów Ustawy o ochronie lokatorów eksmisj$ b'dzie 
wykonanie w post'powaniu egzekucyjnym przez kompetentne organy okre%lonego 
w tytule wykonawczym nakazu opró(nienia lokalu. Przes#ank$ orzeczenia eksmisji 
jest stwierdzenie wyga%ni'cia uprawnienia lokatora do u(ywania lokalu lub 
pozbawienie go takiego uprawnienia (na przyk#ad w uwzgl'dnieniu powództwa 
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11 R. Dziczek, Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy     
i zmianie Kodeksu cywilnego, w: Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. 
Wzory pozwów, Warszawa: Wolters Kulwer 2015.
12 Zgodnie z art. 2 ust.1 p.3. poprzez wspó#lokatora nale(y rozumie& lokatora, któremu przys#uguje 
tytu# prawny do u(ywania lokalu wspólnie z innym lokatorem.
13 Co do legitymacji ma#(onka zob.: uchwa#a S$du Najwy(szego z dnia 12 czerwca 2008 roku, sygn. 
akt. III CZP 41/08.
14 Zob.: Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493.
15 Nakazanie opuszczenia lokalu stanowi %rodek cz'sto wykorzystywany na gruncie Kodeksu karnego, 
zob.: art. 41a Kodeksu Karnego, art. 244 Kodeksu Karnego, art. 72 § 1 p. 7 b Kodeksu Karnego itd. 
16 Termin „eksmisja” w  przepisach OchrLokU pojawia si' w  tylko raz w  art. 13 ust. 20 OchrLokU. 
Ustawodawca cz'%ciej pos#uguje si' poj'ciami „opró(nienie lokalu” b$d" „opuszczenie lokalu”.



w#a%ciciela o rozwi$zanie mieszkaniowego stosunku prawnego)17. Proceduralne 
aspekty post'powania egzekucyjnego w sprawie eksmisji zosta#y uregulowane nie 
tylko w Ustawie o ochronie lokatorów, ale przede wszystkim w Ustawie z dnia 17 
listopada 1964 roku Kodeks post'powania cywilnego (dalej: k.p.c.)18.

Tradycyjnie wskazuje si' na trzy etapy egzekucji wydania lokalu, które 
uzale(nione s$ od wspó#dzia#ania d#u(nika. Pierwszy etap rozpoczyna si' od 
dor'czenia d#u(nikowi zawiadomienia o wszcz'ciu egzekucji, nast'pnie jest on 
wzywany do dobrowolnego wydania lokalu w zakre%lonym terminie. W przypadku 
niezastosowania si' do wezwania komornik przyst'puje do drugiego etapu 
egzekucji, to znaczy podj'cia niezb'dnych czynno%ci do wprowadzenia wierzyciela 
do lokalu. Trzeci etap obejmuje usuni'cie rzeczy d#u(nika z lokalu, które nie 
stanowi$ przedmiotu egzekucji19. Terminem „eksmisja na bruk” okre%la si' 
eksmisj' z lokalu mieszkalnego bez zapewnienia osobie eksmitowanej innego 
lokalu, pozwalaj$cego zaspokoi& potrzeby mieszkaniowe.

Tytu! wykonawczy

Podstaw$ egzekucji jest tytu# wykonawczy, którym — zgodnie z art. 776 k.p.c. 
— jest tytu# egzekucyjny zaopatrzony w klauzul' wykonalno%ci, stwierdzaj$c$ 
uprawnienie do egzekucji, a w razie potrzeby oznacza jej zakres. Tym samym tytu# 
wykonawczy okre%la tak zwane podmiotowe i przedmiotowe granice egzekucji20. 
Ustawa o ochronie lokatorów wskazuje, i( miejscem zamieszkania po eksmisji 
mo(e by& lokal socjalny, lokal zamienny lub pomieszczenie tymczasowe, o czym 
s$d orzeka w wyroku.

Podkre%lenia wymaga, i( w sprawie o opró(nienie lokalu wy#$czono zastosowanie 
art. 339 § 2 k.p.c., który w przypadku niestawiennictwa pozwanego na rozprawie lub 
rezygnacji z udzia#u w niej, upowa(nia s$d orzekaj$cy do przyj'cia za prawdziwe 
twierdzenie powoda o okoliczno%ciach faktycznych przytoczonych w pozwie lub    
w pismach procesowych dor'czonych pozwanemu przed rozpraw$. W nast'pstwie 
tego s$d jest zobowi$zany do przeprowadzenia post'powania dowodowego przed 
wydaniem wyroku zaocznego, co niew$tpliwie chroni przed automatyzmem decyzji 
s'dziowskiej oraz stanowi pewn$ barier' przed próbami manipulacji faktami przez 
w#a%cicieli lokali w celu ewentualnego przyspieszenia post'powania. Regulacja ta 
koresponduje równie( z rozwi$zaniem przyj'tym w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie 
lokatorów, w my%l którego: je(eli w sprawie o eksmisj' oka(e si', (e w razie 
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17 M. Nazar, w: Ochrona praw lokatorów cz. II, dz. cyt.
18 Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296.
19  K. Karska, Kilka nowo!ci w przedmiocie egzekucji wydania lokalu mieszkalnego, w: „Wiedza 
Prawnicza” nr 4/2009, s. 50 – 63.
20 H. Gawro)ski, Wyrok s(du jako podstawa eksmisji, w: „Przegl$d Komunalny” nr 4/2014, s. 70.



uwzgl'dnienia powództwa obowi$zane do opró(nienia lokalu mog$ by& jeszcze 
inne osoby, które nie wyst'puj$ w sprawie w charakterze pozwanych, s$d wezwie 
powoda, aby w wyznaczonym terminie oznaczy# te osoby w taki sposób, by ich 
wezwanie by#o mo(liwe, a w razie potrzeby, aby wyst$pi# z wnioskiem o ustanowienie 
kuratora. S$d wezwie te osoby do wzi'cia udzia#u w sprawie w charakterze 
pozwanych, bez wzgl'du na to, czy ich udzia# w sprawie jest konieczny21. 
Regulacja ta ma charakter procesowy i nak#ada na s$d obowi$zek wyja%nienia, 
jakie osoby zajmuj$ lokal oraz czy spe#niaj$ one przes#anki otrzymania lokalu 
socjalnego.

Wart$ odnotowania w$tpliwo%ci$ wi$($c$ si' z funkcjonowaniem przytoczonych 
przepisów jest problematyka prowadzenia egzekucji przeciwko podmiotom 
niewskazanym w tytule wykonawczym, co spowodowane jest aktualnym brzmieniem 
art. 791 k.p.c., stanowi$cego wyj$tek od regu#y, (e organ egzekucyjny jest 
zwi$zany podmiotowymi granicami tytu#u wykonawczego. Zgodnie z art. 791 § 2 
k.p.c. w sprawach o wydanie nieruchomo%ci lub opró(nienie pomieszczenia tytu# 
wykonawczy upowa(nia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciw d#u(nikowi, 
lecz tak(e przeciwko domownikom, krewnym i innym osobom reprezentuj$cym 
jego prawa. Ustawodawca sprecyzowa# równie( sposób obrony takich osób, jakim 
jest tak zwane powództwo o pozbawienie wykonalno%ci tytu#u wykonawczego       
w stosunku do nich, przy czym podkre%la si', i( tygodniowy termin wyznaczony 
przez ustawodawc' na podj'cie owej obrony jest zdecydowanie za krótki                
i ogranicza praktyczny aspekt tej instytucji22. Tym samym, abstrahuj$c od historii 
zmian owej regulacji oraz szeregu zwi$zanych z tym w$tpliwo%ci, wierzyciel nie 
musi uzyskiwa& klauzuli wykonalno%ci przeciwko wymienionym powy(ej osobom. 
Zdaje si' zatem by& uzasadniony wniosek, i( w stosunku do tych podmiotów mo(e by& 
prowadzona egzekucja, nawet gdy osoby te korzysta#y z lokalu czy nieruchomo%ci 
przed wszcz'ciem post'powania, w którym wydano tytu# wykonawczy i w którym nie 
dope#niono obowi$zków wynikaj$cych z art. 15 ustawy o ochronie lokatorów, czyli 
nakazu wezwania ich do udzia#u w sprawie23. W doktrynie wskazuje si' na mo(liwo%& 
próby obrony tych(e osób, która powinna odbywa& si' dwup#aszczyznowo — w drodze 
skierowanego przeciwko wierzycielowi powództwa o ograniczenie wykonalno%ci tytu#u 
wykonawczego oraz w drodze skierowanego przeciwko gminie powództwa             
o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego na podstawie art. 189 k.p.c.24. 
Niniejsz$ propozycj' nale(y uwa(a& za s#uszn$, cho& wi$(e si' ona z konieczno%ci$ 
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21 K. Zdun Za#'ska, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa: LexisNexis 2014, s. 123.
22 Z. Bielak, Wydanie nieruchomo!ci — zagadnienia wybrane, w: „Zeszyty Naukowe Wy(szej Szko#y 
Finansów i Prawa w Bielsku-Bia#ej” nr 1/2016, s. 85.
23 D. Przyczyna, Ochrona osób niewymienionych w tytule wykonawczym przed eksmisj( z lokalu 
mieszkalnego, w: „Przegl$d Prawa Egzekucyjnego” nr 3/2016, s.15.
24 Tam(e, s. 21.



podj'cia znacznego wysi#ku, który mo(e stanowi& nadmierny problem dla 
jednostek stoj$cych w obliczu egzekucji komorniczej, nieposiadaj$cej dost'pu do 
profesjonalnej pomocy prawnej. Zaznacza si', i( aktualne przepisy faworyzuj$ 
wierzyciela z pokrzywdzeniem osób eksmitowanych25. Jak wida&, problem            
w dalszym ci$gu jest kontrowersyjny i w dyskusji dotycz$cej s#uszno%ci przyj'tych 
przez ustawodawc' rozwi$za) podnosi si' ró(ne argumenty, zarówno za, jak         
i przeciw tak sformu#owanemu zakresowi tytu#u wykonawczego. Argumentem 
dzia#aj$cym na korzy%& takiej regulacji jest niew$tpliwie fakt, i( ograniczenie 
prowadzonej egzekucji jedynie do osób wymienionych w tytule egzekucyjnym 
prowadzi#oby cz'sto do bezskuteczno%ci egzekucji26.

Orzekanie o lokalu socjalnym27

W my%l art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych cz#onków wspólnoty samorz$dowej jest zadaniem w#asnym 
gminy. Przy czym, jak stanowi ów przepis, zadaniem gminy nie jest zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych wszystkich cz#onków wspólnoty samorz$dowej (co mo(na 
by sprowadzi& do obowi$zku dostarczania lokali mieszkalnych mieszka)com 
gminy), lecz tworzenie warunków do zaspokajania takich potrzeb28. Tym samym 
gmina ma za zadanie zapewnia& lokale socjalne i lokale zamienne, a tak(e 
zaspokaja& potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

W sprawie o opró(nienie lokalu s$d z urz'du zawiadamia gmin' w#a%ciw$ ze 
wzgl'du na miejsce po#o(enia lokalu podlegaj$cego opró(nieniu, w celu 
umo(liwienia jej wst$pienia do sprawy. To w#a%nie na gminie, której terenie 
znajduje si' opró(niany lokal, b'dzie spoczywa# obowi$zek zapewnienia lokalu 
socjalnego. (art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów).

W wyroku nakazuj$cym opró(nienie lokalu s$d orzeka o uprawnieniu do lokalu 
socjalnego albo braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. 
Przepis ten zawiera nakaz skierowany do s$du dzia#ania z urz'du, czyli bez 
konkretnego wniosku29. Orzeczenie o uprawnieniu do otrzymaniu lokalu socjalnego 
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25 Z. Knypl, w: Eksmisja a prawa cz#owieka, dz. cyt., s. 97.
26 J. Jankowski, Przebieg post%powania egzekucyjnego upad#o!ciowego i uk#adowego. Struktura 
post%powa& w uj%ciu dynamicznym, Kraków: Zakamycze 1999, s.198.
27 Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 5 OchrLokU: lokal socjalny to lokal nadaj$cy si' do zamieszkania ze 
wzgl'du na wyposa(enie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadaj$ca na cz#onka 
gospodarstwa domowego najemcy nie mo(e by& mniejsza ni( 5 metrów  kwadratowych, a w  wypadku 
jednoosobowego gospodarstwa domowego — 10 metrów  kwadratowych, przy czym lokal ten 
mo(e by& o obni(onym standardzie.
28 A. Doliwa, Komentarz do ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego, w: Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck 2015.
29 E. Bo)czak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych: Komentarz, Warszawa: 
Wolters Kulwer 2013, s. 348. 



nie nast'puje w sposób dowolny, lecz wymaga wzi'cia pod uwag' przes#anek       
z art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie lokatorów, to znaczy dotychczasowego sposobu 
korzystania przez te osoby z lokalu oraz ich szczególn$ sytuacj' materialn$            
i rodzinn$. S$d mo(e jednak orzec o braku uprawnienia do takiego lokalu, je(eli 
nakazanie opró(nienia nast'puje z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy      
o ochronie lokatorów. Lokal socjalny nie przys#uguje tak(e osobie samowolnie 
zajmuj$cej lokal i wobec której s$d nakaza# opró(nienie lokalu, chyba (e 
przyznanie lokalu socjalnego by#o szczególnie usprawiedliwione w %wietle zasad 
wspó#(ycia spo#ecznego30.

Orzekaj$c o uprawnieniu do lokalu socjalnego, s$d nakazuje wstrzymanie 
wykonania opró(nienia lokalu do czasu z#o(enia przez gmin' oferty umowy najmu 
lokalu socjalnego (art. 14 ust. 6 ustawy o ochronie lokatorów). Kwestia wykonania 
eksmisji do lokalu socjalnego nie zosta#a w sposób szczegó#owy uregulowana 
przez ustawodawc' ani na poziomie ustawowym, ani aktów wykonawczych. 
Komornik powinien wezwa& gmin' do wskazania lokalu socjalnego i z#o(enia 
d#u(nikowi oferty zawarcia umowy najmu takiego lokalu. Warto podkre%li&, (e        
w przypadku odmowy udzielenia tego typu informacji lub przekazaniu informacji 
fa#szywych, komornik mo(e ukara& osob' odpowiedzialn$ grzywn$ na podstawie 
art. 762 k.p.c.31. Nale(y podkre%li&, i( dla wszcz'cia eksmisji wystarcza samo 
z#o(enie oferty — nie jest wi'c wymagane zawarcie umowy najmu. Umowa taka 
ma charakter cywilnoprawny i jej tre%& kszta#towana jest poprzez o%wiadczenia 
woli stron, którymi s$ w#a%ciwa gmina oraz d#u(nik. Jest ona zawierana na czas 
oznaczony. Sprzeciw d#u(nika przeciwko eksmisji do wskazanego przez gmin' 
lokalu nie wstrzymuje czynno%ci organu egzekucyjnego.
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30  W my%l uchwa#y S$du Najwy(szego w  sk#adzie siedmiu s'dziów  z dnia 20 maja 2005 roku, 
sygn. III CZP 6/05 „[…] w  wyroku nakazuj$cym opró(nienie lokalu mieszkalnego przez osob', 
która samowolnie go zajmuje, s$d nie orzeka co do lokalu socjalnego. Zaakceptowanie tego 
stanowiska nie prowadzi do mo(liwo%ci eksmitowania ,,na bruk", a tym samym naruszenia, 
wynikaj$cego z art. 30 Konstytucji, obowi$zku poszanowania godno%ci cz#owieka ci$($cego na 
w#adzach publicznych. Zauwa(y& trzeba, (e z wprowadzonych ustaw$ z dnia 2 lipca 2004 r.         
o zmianie ustawy — Kodeks post'powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. nr 
172, poz. 1804) do art. 1046 k.p.c. wynika obowi$zek dostarczenia eksmitowanemu d#u(nikowi 
pomieszczenia tymczasowego. Zaakceptowanie powy(szego stanowiska nie pozbawia prawa do 
s$du osoby samowolnie zajmuj$cej lokal. Mo(e ona wytoczy& powództwo o ustalenie uprawnienia 
do zawarcia z gmin$ umowy o najem lokalu socjalnego wymienione w  art. 24 u.o.p.l. W rezultacie 
odpada podnoszony w  literaturze przedmiotu pogl$d, (e zawarcie w  art. 24 u.o.p.l. klauzuli 
generalnej zasad wspó#(ycia spo#ecznego przemawia za tym, i( ,,przepis ten jest skierowany do 
s$dów", gdy( to s$dy s$ uprawnione do interpretacji tej klauzuli”.
31 W uchwale z dnia 11 wrze%nia 1997 roku, sygn. akt III CZO 38/97 S$d Najwy(szy wskaza#, i( 
zaoferowanie w  toku egzekucji przez wierzyciela lokalu mieszkalnego w  zamian za lokal, który ma 
mu zosta& wydany przez d#u(nika, nie spe#nia obowi$zku zapewnienia lokalu socjalnego, do 
którego zosta# uprawniony w wyroku eksmisyjnym.



Eksmisja do pomieszczenia tymczasowego

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy o ochronie lokatorów za tymczasowe 
pomieszczenie nale(y uzna&: 

pomieszczenie nadaj$ce si' do zamieszkania, posiadaj$ce dost'p do "ród#a 
zaopatrzenia w wod' i do ust'pu, chocia(by te urz$dzenia znajdowa#y si' poza 
budynkiem, o%wietlenie naturalne i elektryczne, mo(liwo%& ogrzewania, 
niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniaj$ce mo(liwo%& zainstalowania 
urz$dzenia do gotowania posi#ków, zapewniaj$ce co najmniej 5 metrów 
kwadratowych powierzchni mieszkalnej na jedn$ osob' i w miar' mo(no%ci 
znajduj$ce si' w tej samej lub pobliskiej miejscowo%ci, w której dotychczas 
zamieszkiwa#y osoby przekwaterowywane.

Ustawowa definicja tymczasowego pomieszczenia wywo#a#a wiele w$tpliwo%ci. 
Niejasne i zbyt ogólne poj'cia sprowadzaj$ si' do twierdzenia, (e wymogi 
tymczasowego pomieszczenia spe#nia gara( samochodowy32, a tak(e kontener33.

Zasady dotycz$ce opró(niania lokali reguluje art. 1046 § 4 k.p.c.. Tre%& tego 
przepisu we wcze%niejszym brzmieniu uznana zosta#a przez Trybuna# Konstytucyjny 
za sprzeczn$ z zasad$ poprawnej legislacji wywiedzion$ z art. 2 Konstytucji. Wed#ug 
Trybuna#u Konstytucyjnego:

stopie) niedookre%lono%ci regulacji prawnej przewidzianej w art. 1046 § 4 k.p.c., 
interpretowanej #$cznie z art. 1046 § 5 k.p.c., jest tak znaczny i dotyczy tak wielu 
elementów, (e uniemo(liwia jej prawid#ow$ wyk#adni' i stosowanie, w tym 
zw#aszcza jednoznaczne ustalenie sytuacji (praw i obowi$zków) podmiotów 
prawa (d#u(nika, wierzyciela, gminy). Normowana materia dotyczy dziedziny 
%ci%le zwi$zanej z konstytucyjnymi wolno%ciami i prawami (godno%&, dobro 
rodziny, prawo w#asno%ci i innych praw maj$tkowych, prawo do s$du), gdzie 
wymaganie okre%lono%ci prawa jest szczególnie wymagane i po($dane. 
Niezgodne z zasad$ prawid#owej legislacji jest wprowadzanie do porz$dku 
prawnego przepisów, które tworz$ regulacje prawne niekonsekwentne i niedaj$ce 
si' pogodzi& z innymi przepisami ustawowymi w drodze akceptowanych metod 
wyk#adni34.

Art. 1046 § 4 k.p.c. utraci# moc obowi$zuj$c$ z up#ywem 12 miesi'cy od 
og#oszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W zwi$zku          
z przytoczonym orzeczeniem przepis ten zosta# znowelizowany i otrzyma# nowe 
brzmienie:
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32  M. Winiarz, Godno!" cz#owieka a egzekucja opró'nienia lokalu mieszkalnego w: „Przegl$d 
Prawa Egzekucyjnego” nr 12/2009, s. 65.
33 Por.: interpelacja nr 1391 do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w  sprawie 
pomieszcze) tymczasowych okre%lonych w art. 2 ust. 1 pkt 5a OchrLokU.
34 Wyrok Trybuna#u Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 roku, sygn. akt K 19/06, OTK ZU 9A/
2010, poz. 96.



wykonuj$c obowi$zek opró(nienia lokalu s#u($cego zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych d#u(nika na podstawie tytu#u wykonawczego, z którego nie 
wynika prawo d#u(nika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie 
d#u(nika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego d#u(nikowi przys#uguje 
tytu# prawny i w którym mo(e zamieszka&. Je(eli d#u(nikowi nie przys#uguje tytu# 
prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym mo(e zamieszka&, 
komornik wstrzyma si' z dokonaniem czynno%ci do czasu, gdy gmina w#a%ciwa 
ze wzgl'du na miejsce po#o(enia lokalu podlegaj$cego opó"nieniu, na wniosek 
komornika, wska(e d#u(nikowi tymczasowe pomieszczenie, nie d#u(ej jednak ni( 
przez 6 miesi'cy. Po up#ywie tego terminu komornik usunie d#u(nika do 
noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniaj$cej miejsca noclegowe 
wskazanej przez gmin' w#a%ciw$ ze wzgl'du na miejsce po#o(enia lokalu 
podlegaj$cego opró(nieniu. Usuwaj$c d#u(nika do noclegowni, schroniska lub 
innej placówki zapewniaj$cej miejsca noclegowe, komornik powiadomi w#a%ciw$ 
gmin' o potrzebie zapewnienia d#u(nikowi tymczasowego pomieszczenia35. 

Wed#ug art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie lokatorów w przypadku wykonywania 
przez komornika obowi$zku opró(nienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 k.p.c., 
to na gminie spoczywa obowi$zek wskazania tymczasowego pomieszczenia albo 
noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniaj$cej miejsca noclegowe, 
chyba (e pomieszczenie odpowiadaj$ce wymogom tymczasowego pomieszczenia 
wskaza# wierzyciel lub d#u(nik albo osoba trzecia. W uchwale z dnia 13 grudnia 
2011 roku S$d Najwy(szy stan$# na stanowisku, i( „wskazanie pomieszczenia 
tymczasowego dla d#u(nika jest wykonywaniem w#adzy publicznej, a zaniechanie 
tego obowi$zku — zaniechaniem obowi$zku polegaj$cego na wykonywaniu tej 
w#adzy”36. Gmina jest zwolniona z tego obowi$zku, o ile pomieszczenie 
odpowiadaj$ce wymogom tymczasowym zostanie wskazane przez wierzyciela, 
d#u(nika lub osob' trzeci$. Ponadto na gminie ci$(y obowi$zek tworzenia zasobu 
tymczasowych pomieszcze), które przeznacza si' na wynajem.

Obowi$zkiem gminy jest „wskazanie” tymczasowego pomieszczenia. Trybuna# 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 grudnia 2007 roku podkre%li#, i( „wskazanie” jest 
to(same z „wyznaczeniem” tymczasowego pomieszczenia przez gmin', przy czym 
musi ono spe#nia& standardy oznaczone w przepisie37.

Umow' najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera si' z osob$, wobec 
której wszcz'to egzekucj' na podstawie tytu#u wykonawczego, w którym 
orzeczono obowi$zek opró(nienia lokalu s#u($cego zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego (art. 25c ustawy 
o ochronie lokatorów). Przepis ten nie okre%la jednak, czy zawarcie tej umowy 
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35 Zob.: Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296.
36 Zob.: Sygn. akt III CZP 48/11.
37 Wyrok Trybuna#u Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2007 roku, sygn. akt K 26/05, OTK ZU 11A/
2007, poz. 153.



mia#oby nast$pi& przed wykonaniem eksmisji38. Umow' zawiera si' na czas 
oznaczony, nie krótszy ni( 1 miesi$c i nie d#u(szy ni( 6 miesi'cy (art. 25b ustawy   
o ochronie lokatorów). Z#a sytuacja najemcy uzasadnia przed#u(enie umowy najmu 
tymczasowego pomieszczenia po up#ywie oznaczonego w niej czasu na nast'pny 
okres (art. 23 ust. 3 w zw. z art. 25e ustawy o ochronie lokatorów). Nale(y 
podkre%li&, (e instytucja, która mia#a zapobiega& eksmisji na bruk, w praktyce tego 
celu nie realizuje, gdy( po up#ywie okresu, na jaki zostaje zawarta umowa najmu 
tymczasowego pomieszczenia, ustawa nie gwarantuje ochrony przed eksmisj$ na 
bruk39.

Powy(sze uwagi maj$ zastosowanie, je(eli d#u(nikowi przys#uguje prawo do 
pomieszczenia tymczasowego. Art. 25d ustawy o ochronie lokatorów wskazuje 
sytuacje, kiedy d#u(nikowi nie przys#uguje prawo do tymczasowego pomieszczenia:

1. z tytu#u wykonawczego wynika, (e nakazanie opró(nienia lokalu zosta#o 
orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu 
ra($cego lub uporczywego wykraczania przeciwko porz$dkowi domowemu 
albo niew#a%ciwego zachowania czyni$cego uci$(liwym korzystanie           
z innych lokali w budynku, albo (e d#u(nik dokona# zaj'cia opró(nionego 
lokalu bez tytu#u prawnego;

2. d#u(nik zosta# zobowi$zany do opró(nienia lokalu zajmowanego na 
podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zosta#o 
zg#oszone zgodnie z art. 19b ust. 1;

3. d#u(nik zosta# zobowi$zany do opró(nienia tymczasowego pomieszczenia.

Okres ochronny

Art. 16 ustawy o ochronie lokatorów stanowi, i( „wyroków s$dowych 
nakazuj$cych opró(nienie lokalu nie wykonuje si' w okresie od 1 listopada do 31 
marca roku nast'pnego w#$cznie, je(eli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, 
do którego ma nast$pi& przekwaterowanie”. Zakaz wykonywania s$dowych wyroków 
eksmisyjnych w okresie zimowym podyktowany jest wzgl'dami humanitarnymi              
i z pewno%ci$ zas#uguje na aprobat'. Maj$c na uwadze wyk#adni' j'zykow$ 
niniejszego przepisu, nale(y podkre%li&, i( we wskazanym okresie jest mo(liwe 
wykonanie eksmisji poprzez usuni'cie d#u(nika do wskazanego lokalu. Problematyczna 
okaza#a si' kwestia, czy mo(liwa jest egzekucja d#u(nika do pomieszczenia 
tymczasowego. Zenon Knypl jednoznacznie wskaza#, i( pomieszczenie tymczasowe 
nie mo(e by& uznane za lokal, co wynika bezpo%rednio z wyk#adni j'zykowej obu 
poj'&40. Doktryna wyra"nie podkre%la, i( bezwzgl'dnie zakazana jest eksmisja 
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38  A. Ploszka, Czy polskie prawo chroni przed eksmisj( na bruk?, w: „Kwartalnik o prawach 
cz#owieka” nr 1-2 (13-14)/2015, s. 47.
39  Opinia Helsi)skiej Fundacji Praw  Cz#owieka w  sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
OchrLokU z dnia 29 listopada 2016 roku, nr 2179/2016/BEZD/API, s.5.
40 Z. Knypl, Eksmisja prawo i praktyka, Sopot: Currenda 2005, s. 68.



d#u(nika do pomieszczenia tymczasowego, a tak(e noclegowni, schroniska lub 
innej placówki zapewniaj$cej miejsce noclegowe41.

Maj$c na uwadze tre%& art. 17 ustawy o ochronie lokatorów, przepisu 
dotycz$cego okresu ochronnego nie stosuje si' wzgl'dem osób, przeciwko którym 
zapad# wyrok eksmisyjny z powodu stosowania przemocy w rodzinie, a tak(e 
ra($cego lub uporczywego wykraczania przeciwko porz$dkowi domowemu. Ponadto 
niew#a%ciwe zachowanie czyni$ce uci$(liwym korzystanie z innych lokali               
w budynku oraz zaj'cie lokalu bez tytu#u prawnego równie( nie zas#uguje na 
stosowanie regulacji ochronnych42.

Ochrona podmiotów szczególnie wra"liwych

Ustawa z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 
mieszkaniowych (dalej: Ustawa o najmie lokali), podobnie jak Ustawa o ochronie 
lokatorów przewidywa#a istnienie uprawnienia do lokalu socjalnego. Jednak(e 
Trybuna# Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 11/00 stwierdzi#, i( art. 2 ustawy 
nowelizuj$cej z dnia 15 grudnia 2000 roku w zwi$zku z art. 37 ustawy o najmie 
lokali w zakresie, w jakim umo(liwia wszcz'cie lub prowadzenie egzekucji wobec 
osób, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o najmie lokali w brzmieniu 
ustalonym przez art. 1 pkt 1 powo#anej ustawy z 15 grudnia 2000 roku,                   
a w stosunku do których prawomocnym wyrokiem zapad#ym przed dniem wej%cia 
w (ycie tej ustawy, orzeczono obowi$zek opró(nienia lokalu mieszkalnego 
obj'tego na podstawie tytu#u prawnego, s$ niezgodne z art. 30 i z art. 71 ust. 1 
Konstytucji43.

Art. 2 ustawy nowelizuj$cej z dnia 15 grudnia 2000 roku stanowi#, i( nowe 
przepisy stosuje si' do spraw wszcz'tych i niezako)czonych przed dniem wej%cia 
w (ycie tej ustawy (to jest przed dniem 31 grudnia 2000 roku). W wyniku 
powy(szych zmian ochrony nie otrzyma#y osoby, na których ci$(y# wyrok 
eksmisyjny. W zwi$zku z powy(szym kobiety w ci$(y, ma#oletni, niepe#nosprawni, 
ubezw#asnowolnieni oraz osoby wymienione w uchwale gminy, co do których 
wyroki uprawomocni#y si' przed wej%ciem w (ycie ustawy, mog#y zosta& 
eksmitowane bez konieczno%ci wskazania im lokalu, do którego ma nast$pi& 
przeniesienie. Tym samym wyroki eksmisyjne wydane od dnia 31 grudnia 2000 
roku do dnia 9 lipca 2001 roku mog#y nie przewidywa& uprawnienia tych osób do 
lokalu socjalnego44.
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41 J. Chaci)ski, Ochrona Praw Lokatorów. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2013. 
42 Z. Knypl, w: Eksmisja prawo i praktyka, dz. cyt., s. 51-52.
43 Wyrok Trybuna#u Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 roku, sygn. akt K 11/00, OTK ZU nr 3/2001, 
poz. 54.
44 Z. Knypl, w: Eksmisja a prawa cz#owieka, dz. cyt., s.67.



Obecnie obowi$zuj$ca Ustawa o ochronie lokatorów, która wesz#a w (ycie      
w dniu 10 lipca 2001 roku, rozszerzy#a zakres uprawnienia do lokalu socjalnego. 
Przede wszystkim art. 2 tej(e ustawy wskazuje, i( obejmuje ona wszelkie stosunki 
prawne, z których wynika prawo u(ywania lokalu, a nie tylko stosunek najmu 
wynikaj$cy z Kodeksu Cywilnego. Ponadto art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie 
lokatorów rozszerza katalog podmiotów, uprawnionych do lokalu socjalnego. 
Ustawodawca wskaza#, i( s$d nie mo(e orzec o braku uprawnienia do otrzymania 
lokalu socjalnego wobec: kobiety w ci$(y; ma#oletniego, niepe#nosprawnego          
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy 
spo#ecznej45 lub ubezw#asnowolnionego oraz sprawuj$cego nad tak$ osob$ opiek' 
i wspólnie z ni$ zamieszka#$; ob#o(nie chorych; emerytów i rencistów spe#niaj$cych 
kryteria do otrzymania %wiadczenia z pomocy spo#ecznej; osoby posiadaj$cej 
status bezrobotnego; osoby spe#niaj$cej przes#anki okre%lone przez rad' gminy    
w drodze uchwa#y, chyba (e osoby te mog$ zamieszkiwa& w innym lokalu ni( 
dotychczas u(ywany46.

Trybuna# Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 48/01 stwierdzi#, i( art. 35 ust. 1 
ustawy o ochronie lokatorów, w zakresie, w jakim wy#$cza uprawnienie do lokalu 
socjalnego podmiotów wymienionych w art. 14 ust. 4 tej(e ustawy, je(eli zosta#y 
one obj'te orzeczeniem s$dowym nakazuj$cym eksmisj', wydanym w okresie od 
dnia 31 grudnia 2000 roku do dnia wej%cia w (ycie ustawy, a orzeczenie to nie 
zosta#o wykonane do tego dnia — jest niezgodny z art. 32 w zwi$zku z art. 2 
Konstytucji47. 

Wynika z tego, (e ustawa z dnia 9 maja 2003 roku o zmianie ustawy                
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego zmieni#a tre%& art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów, który 
przyznaje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego podmiotom wymienionym 
w art. 14 ust. 4 tej(e ustawy, je(eli przed dniem wej%cia jej w (ycie zosta#y obj'te 
orzeczeniem s$dowym, chocia(by nieprawomocnym, nakazuj$cym opró(nienie 
lokalu, lub ostateczn$ decyzj$ administracyjn$, o których mowa w art. 34 ustawy    
o ochronie lokatorów, a orzeczenie to lub decyzja nie zosta#y wykonane przed 
dniem wej%cia w (ycie ustawy48. 

Mimo stara) ustawodawcy problem nie zosta# rozwi$zany. Adam Doliwa ocenia 
t' sytuacj' krytycznie:
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45 Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z pó"n. zm.
46 Z. Knypl, w: Eksmisja a prawa cz#owieka, dz. cyt., s.68.
47 Wyrok Trybuna#u Konstytucyjnego z dnia 2 pa"dziernika 2002 roku, sygn. akt K 48/01, OTK ZU 
5A/2002, poz. 62.
48 Art. 40 OchrLokU stanowi, i( ustawa wchodzi w  (ycie z dniem og#oszenia, to jest z dniem 10 lipca 
2001 roku. 



powsta#a sytuacja do%& paradoksalna, gdy( przyznano prawo do lokalu 
socjalnego szerokiemu kr'gowi osób (6 kategorii z art. 14 ust. 4), których 
eksmisj' orzeczono w okresie do 31.12.2000 r. i w okresie od 10.7.2001 r., 
natomiast o prawie do lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych w okresie od 
31.12.2000 r. do 10.7.2001 r. decyduje art. 36 ust. 4 ustawy obowi$zuj$cej w 
tym w#a%nie okresie. Przepis  ten przewidywa# uprawnienie tylko dla trzech 
kategorii osób. Ponadto, ochrona osób eksmitowanych przed 31.12.2000 r. 
obejmuje ogó# "lokatorów" w rozumieniu umowy o ochronie lokatorów, 
niezale(nie od tytu#u prawnego do zajmowanego lokalu, natomiast ochrona 
eksmitowanych w okresie od 31.12.2000 r. do 10.7.2001 r. obejmuje tylko 
najemców lokali w rozumieniu k.c.49.

Ponadto nale(y podkre%li&, i( enumeratywne wyliczenie podmiotów zas#uguj$cych 
na szczególn$ ochron' zosta#o negatywnie ocenione w pi%miennictwie. Podnosi si', 
i( Ustawa o ochronie lokatorów powinna pozostawia& s$dowi orzekaj$cemu 
swobod' w zakresie przyznania uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. 
Utworzenie listy osób, wobec których, co do zasady, zakazane jest orzeczenie       
o braku uprawnienia do lokalu socjalnego, eliminuje mo(liwo%& dokonania 
indywidualnej oceny sytuacji materialnej i rodzinnej takiej osoby przez s$d 
orzekaj$cy. S$d zwi$zany jest tre%ci$ art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie lokatorów, 
przez co nie jest mo(liwe przyznanie uprawnienia do lokalu socjalnego przy 
uwzgl'dnieniu ustawowych kryteriów (art. 14 ust. 3 i 5 ustawy o ochronie 
lokatorów)50. Z drugiej strony pojawi#y si' g#osy, (e brak katalogu osób 
uprzywilejowanych, którym s$d ma obowi$zek przyzna& lokal bez wzgl'du na 
sytuacj' rodzinn$ i materialn$, „jest niezgodny z konstytucyjn$ zasad$ godno%ci 
jednostki i obowi$zkiem pa)stwa troski o dobro rodziny”51.

Nale(y podkre%li&, i( art. 14 ustawy o ochronie lokatorów nie znajdzie 
zastosowania, gdy powodem orzeczenia eksmisji jest zn'canie si' nad rodzin$ 
(art. 17 ustawy o ochronie lokatorów).

Podsumowanie

Zaprezentowany w niniejszym opracowaniu aktualny stan prawny nasuwa 
przede wszystkim krytyczne uwagi w przedmiocie oceny polskich standardów 
ochrony przed eksmisj$ na bruk. Jak wskazano na wst'pie, lokal mieszkalny 
stanowi dobro szczególne, %ci%le zwi$zane z podstawowymi prawami ka(dego cz#owieka, 
które deklarowane s$ nie tylko na poziomie krajowym, ale i mi'dzynarodowym. Z ca#$ 
stanowczo%ci$ obecny poziom ochrony jest niewystarczaj$cy i to nie tylko na gruncie 
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49 A. Doliwa, Komentarz do ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego, w: Prawo mieszkaniowe. Komentarz, dz. cyt.
50 M. Nazar, w: Ochrona praw lokatorów, cz. II., dz. cyt., s. 1013.
51 Opinia Helsi)skiej Fundacji Praw  Cz#owieka w  sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy OchrLokU 
z dnia 29 listopada 2016 roku, nr 2179/2016/BEZD/API, s.7.



Ustawy o ochronie lokatorów, ale tak(e innych aktów prawnych, jak na przyk#ad 
Kodeks Post'powania Cywilnego. 

Szczególnie (ywym zdaje si' problem pomieszcze) tymczasowych. Jak si' 
wskazuje, praktyka funkcjonowania tej instytucji, powoduj$ca w istocie eksmisje na 
bruk, budzi w$tpliwo%& co do zgodno%ci ze wskazanymi wy(ej standardami 
ochrony praw cz#owieka52. Tak(e niedawne propozycje zmian legislacyjnych nie 
zapowiadaj$, aby w najbli(szej przysz#o%ci ustawodawca d$(y# do wyeliminowania 
niniejszego problemu53, cho& paradoksalnie zdaje si' on dostrzega& jego donios#o%&, 
gdy(, jak uzasadniano projekt z dnia 2 lipca 2004 roku o zmianie ustawy — Kodeks 
post'powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw — „dokonywanie eksmisji   
z lokalu mieszkalnego bez dania eksmitowanemu jakiegokolwiek pomieszczenia 
jest nieludzkie i z tej racji nie mo(e by& dopuszczone przez prawo”54.
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52 A. Ploszka, Czy polskie prawo chroni przed eksmisj( na bruk?, dz. cyt., s.48.
53 Tekst projektu dost'pny w  dokumencie: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12291908/12388978/12388979/
dokument254361.pdf [dost'p: 12.05.2017r.]. 
54 Druk sejmowy nr 965 Sejmu RP IV kadencji.
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Beata Kudli&ska-Wodo
Instytut Socjologii
Uniwersytet !ódzki

Eksmisja 
— nieoczywiste oblicza problemu i mo*liwo'ci jego 

rozwi#zania

Wst'p

Cz#owiek sp'dza %rednio oko#o 80% swego (ycia      
w mieszkaniu, tote( stanowi ono zasadniczy wyznacznik 
ludzkiego bytu. Mieszkanie s#u(y zaspokojeniu 
podstawowych funkcji biologicznych i jest miejscem 
regeneracji si#. Jest wi'c elementarn$ potrzeb$ z punktu 
widzenia jednostki. Jednak(e mieszkanie pe#ni rol' 
znacznie szersz$. Decyduje ono w du(ej mierze        
o trwa#o%ci rodziny, wymiarze kultury i modelu (ycia. 
Wyznacza trend demograficzny. Jest wreszcie 
miejscem chroni$cym istotne warto%cispo#eczne          
i narodowe. Tym samym sytuacja mieszkaniowa kraju 
rozstrzyga w du(ej mierze o losie narodu. 

Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego, 
1981 rok1

W aktach prawnych, konstytucjach, rezolucjach, wst'pach, zaleceniach 
zarówno urz'dów krajowych, jak i instytucji mi'dzynarodowych, czy organizacji 
rz$dowych i NGO nie brak wskaza) oraz nakazów dotycz$cych zagwarantowania 
cz#owiekowi jako jednostce spo#ecznej, prawa „do dachu nad g#ow$”, do godnych 
warunków mieszkaniowych.
1. Art. 16 Europejskiej Karty Spo#ecznej — wspomina lakonicznie o „zabezpieczeniu 
budownictwa rodzinnego”2.
2. W Zrewidowanej Europejskiej Karcie Spo#ecznej3, pa)stwa cz#onkowskie 
zobligowane s$ do: 
— art. 31 § 1 popierania dost'pu do mieszka) o odpowiednim standardzie,  
— art. 31 § 2 zapobiegania i ograniczania bezdomno%ci,  
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1 Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, red., M. Salamon, 
A. Muzio#-W'c#awowicz, Warszawa: Habitat for Humanity Poland Warszawa 2015, s. 3.
2 Europejska Karta Spo#eczna sporz$dzona w  Turynie dnia 18 pa"dziernika 1961 roku (Dz. U. z dnia 
19 stycznia 1999 r.).
3  Europejski Komitet Praw  Spo#ecznych, w: strona Sta#ego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Radzie Europy w  Strasburgu, http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/monitoring/eks/ 
[dost'p: 20.05.2017r.].



— art. 31 § 3 wspierania osób niemaj$cych dostatecznych %rodków materialnych 
poprzez uczynienie kosztów mieszka) dost'pnymi dla nich4. ZEKS jest 
wprowadzon$ w 1996 roku do Europejskiej Karty Spo#ecznej zmian$, której Polska 
ju( nie ratyfikowa#a.
3. W Powszechnej Deklaracji Praw Cz#owieka uchwalonej przez ONZ w 1948 roku 
w art. 25 ust. 1 stwierdzono, (e ka(dy cz#owiek ma prawo do stopy (yciowej 
zapewniaj$cej zdrowie i dobrobyt jemu oraz jego rodzinie, w#$czywszy w to, 
mi'dzy innymi, dach nad g#ow$5.
4. Prawo do pomocy mieszkaniowej jest w Polsce warto%ci$ konstytucyjn$. Art. 75 
ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zobowi$zuje w#adze publiczne, a wi'c 
rz$d i w#adze samorz$dowe, do prowadzenia polityki sprzyjaj$cej zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych obywateli, a w szczególno%ci do przeciwdzia#ania 
bezdomno%ci, wspierania rozwoju budownictwa socjalnego oraz wspierania dzia#a) 
obywateli zmierzaj$cych do uzyskania w#asnego mieszkania6.

Mieszkanie: prawo, przywilej czy towar

Przywilej to „prawo do korzystania ze szczególnych wzgl'dów w jakim% 
zakresie”7. Mieszkanie jest przywilejem dla najbiedniejszych, dla niezaradnych, 
wykluczonych. Jest niezb'dnym minimum podstawowej egzystencji, cho& dla 
tych(e w#a%ciwie maksimum. Niestety przywilej dla tej cz'%ci spo#ecze)stwa ma 
równie( pod#o(e negatywnie oceniane. Dla permanentnie niep#ac$cych op#at 
czynszowych jest przywilejem, poniewa( wywo#uje odczucie bycia ponad prawem, 
w grupie spo#ecznej wolnej, niezobowi$zanej, od której nie da si' wyegzekwowa& 
tego, co nale(ne.

Przywilej jako dodatek z tytu#u przynale(no%ci, wynagrodzenie w naturze 
zwi$zane z przynale(no%ci$ do niektórych grup zawodowych, jak na przyk#ad 
s#u(by mundurowe8, s'dziowie i prokuratorzy9, czy nauczyciele10. Dobrym 
przyk#adem przywilejów w s#u(bach mundurowych jest rozdzia# 8 art. 88 Ustawy o 
Policji, z którego wynika, (e policjantowi przys#uguje prawo do lokalu mieszkalnego 
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4 E. Drozdowski, Prawo do mieszkania w systemie Rady Europy w: „ResPublica Nowa”, 25.012013, 
http://publica.pl/teksty/prawo-do-mieszkania-w-systemie-rady-europy-34653.html [dost'p: 17.05.2017].
5  Alina Muzio#-W'c#awowicz, Problemy mieszkaniowe Polaków a polska polityka mieszkaniowa,  
w: Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, dz. cyt., s. 15.
6 Tam(e, s. 16.
7 Wed#ug s#ownika j'zyka polskiego. Zob.: http://sjp.pwn.pl [dost'p: 12.05.2017].
8 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 2016.0.1782.
9 Rozporz(dzenie Ministra Sprawiedliwo!ci z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i 
wykorzystywania !rodków na zaspokojenie potrzeb  mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków 
przyznawania pomocy finansowej z tych !rodków, Dz. U. 2003 nr 80 poz. 728.
10 Karta Nauczyciela, ujednolicony tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1379.



w miejscowo%ci w której pe#ni s#u(b' lub w miejscowo%ci pobliskiej, z uwzgl'dnieniem 
liczby cz#onków rodziny. Policjantowi przys#uguje równie( równowa(nik pieni'(ny 
za remont swojego w#asnego lub te( zajmowanego lokalu, na przyk#ad na 
podstawie umowy najmu. W razie, gdyby policjant nie otrzyma# uprawnionego 
mieszkania na mocy decyzji o przydziale, przys#uguje mu pomoc finansowa na 
uzyskanie tego lokalu w inny sposób (art. 94)11. Kwota nale(na na ka(d$ osob'       
w rodzinie policjanta wraz z nim, to 3377 z#otych12. Warto by#oby w tym miejscu 
przytoczy& te( przyk#ad wojskowych, którym przys#uguje uprawnienie do odprawy 
mieszkaniowej13. Wed#ug danych MON do ko)ca wrze%nia 2016 roku wyp#acono 
%rednio dla jednego uprawnionego z tytu#u odej%cia ze s#u(by kwot' w wysoko%ci 
190 tysi'cy z#otych14, co na przyk#ad na #ódzkie realia jest równowarto%ci$ 
trzypokojowego mieszkania.

Paradoks polityki spo#ecznej naszego pa)stwa polega na tym, (e pomoc 
finansowa kierowana jest w minimalnym stopniu do tych naprawd' potrzebuj$cych, 
wykluczonych b$d" tym wykluczeniem zagro(onych, a szerokim strumieniem 
p#ynie do uprzywilejowanych, pozostaj$cych w grupie, która bior$c pod uwag' ich 
wykszta#cenie czy te( uposa(enie, nawet nie zbli(y#aby si' do granicy wykluczenia. 
Zmiana tego paradygmatu, a co za tym idzie potraktowanie we w#a%ciwy sposób 
polityki socjalnej, powinno by& jednym ze wspó#czesnych wyzwa) pa)stwa.

Towar to produkt, wyrób, dobro, artyku#. Rzecz, któr$ fizycznie mo(na 
modyfikowa&, zarówno podnosi& jej warto%&, jak i zani(a&. Beneficjentów 
mieszkania jako towaru jest wielu, zarówno w%ród grup spo#ecznych, jak                 
i zawodowych. S$ to zamo(ni, których sta& na to, by mieszkanie nie s#u(y#o tylko 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale tworzy#o ich zasoby (tak zwani 
inwestorzy rynku nieruchomo%ci, potocznie „handlarze”). To tak(e osoby, którym 
mieszkanie pomaga w dywersyfikacji ryzyka zarobków oraz dochodów — co 
szczególnie istotne dla tych grup, które z tego uczyni#y "ród#o swojego 
zarobkowania i dochodu, zwykle dodatkowego, niestety przy naruszeniu przepisów 
dzi'ki swojemu g#ównemu zatrudnieniu, na przyk#ad jako pracownicy urz'dów, 
administracji, spó#dzielni mieszkaniowych. Mieszkanie to towar równie( dla grup 
zawodowych zwi$zanych z obs#ug$ rynku nieruchomo%ci, biur po%rednictwa 
nieruchomo%ci, rzeczoznawców maj$tkowych, zarz$dców. 
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11 Rozdzia# 8, Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 2016.0.1782.
12 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewn%trznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie og#oszenia 
jednolitego tekstu rozporz(dzenia Ministra Spraw Wewn%trznych i Administracji w sprawie pomocy 
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub  domu jednorodzinnego przez policjantów, Dz. U. 
2013 Poz. 864.
13 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si# Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. 
U. 2016.0.207, art. 47.
14 31.X. Nale'no!ci mieszkaniowe 'o#nierzy w 2017 r., w: „portal — mundurowy.pl”, 31.10.2016, http://
promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/3553-31-x-naleznosci-
mieszkaniowe-zolnierzy-w-2017-r [dost'p: 20.05.2017].



Prawo powinno by& najwa(niejsze, ale temat mieszkalnictwa pokazuje nam, (e 
czasami jest prawem bardziej dla jednego ni( dla drugiego. Bior$c pod uwag', (e 
eksmisja jest procesem przymusowym, w którym ka(da ze stron dzia#a na 
podstawie przymusu i nakazu, jak komornik, prowadz$cy post'powanie na 
podstawie wyroku s$du oraz d#u(nik — eksmitowany na podstawie przymusu. 
Powód i pozwany to dwa antagonistyczne podmioty post'powania. Czy zarówno 
jednemu, jak i drugiemu przys#uguje prawo do tego samego mieszkania? Co zatem 
pocz$& z zasad$, (e (aden cz#owiek nie powinien by& bez dachu nad g#ow$? Jak 
rozwi$za& ten spór, ju( nie tylko egzystencjalny,  ale te( materialny oraz  prawny?

Maj$c na uwadze powy(sze kwestie, mo(na wysun$& twierdzenie, (e 
wszystkie trzy okre%lenia przytoczone w tytule tego podrozdzia#u, wype#niaj$ 
definicj', czym jest mieszkanie. Bliskie autorce jest okre%lenie „domu” z Europejskiej 
Typologii Bezdomno%ci i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS, gdzie „dom” 
wyst'puje w domenie fizycznej, spo#ecznej i prawnej. Domena fizyczna oznacza 
posiadanie domu — odpowiedniego schronienia (przestrzeni) przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. Domena spo#eczna traktuje dom, jako miejsce 
zachowania prywatno%ci i czerpania satysfakcji z relacji spo#ecznych. Domena 
prawna — tytu# prawny do zajmowania danego mieszkania15.

Nieoczywisty problem...

W dyskursie dotycz$cym problemu eksmisji, w dialogu spo#ecznym i publicystyce, 
panuje zdecydowanie negatywna narracja wokó# tej tematyki. „EKSMISJE STOP! 
MIESZKANIE PRAWEM, NIE TOWAREM! SOLIDARNO*/ NASZA BRONI0!”16, 
„dla bogaczy komunalne kamienice, dla biedaków slumsy w kontenerach”17  — to 
has#a, które zamieszcza na swoim portalu organizacja Rozbrat. Pokazuj$ oni 
jednocze%nie tym negatywnym dyskursem, czym dla nich — obro)ców za wszelk$ 
cen' — jest mieszkanie.

Wspó#brzmi z powy(szym dyskursem o pejoratywnym zabarwieniu fragment 
tekstu z portalu money.pl: „zabranie komu% mieszkania i pozostawienie bez dachu 
nad g#ow$, to u nas norma”18. Ciekawe, (e w tytule zawarta jest informacja, i( ilo%& 
eksmisji ro%nie, a w tre%ci tego krótkiego tekstu pojawia si' informacja odmienna, 
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15 Europejska Typologia Bezdomno!ci i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS, w: strona Europejskiej Federacji 
Narodowych Organizacji Pracuj$cych na rzecz Ludzi Bezdomnych FEANTSA, http://www.feantsa.org/
download/pl___7386404743356865659.pdf [dost'p: 20.05.2017]. 
16 Udana blokada eksmisji na bruk w: „rozbrat.org”, 12.05.2016, http://www.rozbrat.org/informacje/
poznan/4435-udana-blokada-eksmisji-na-bruk [dost'p: 14.05.2017].
17 Tam(e.
18 S. Ogórek, Eksmisje w Polsce. Ich liczba znów zaczyna rosn(", w: „Money.pl”, 01.04.2017, http://
www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/eksmisje-liczba-eksmisji-okres-ochronny,85,0,2291285. 
html [dost'p: 16.05.2017].



(e ich ilo%& spada.
Obraz eksmisji — jako czynno%ci czy te( post'powania — tworzony jest         

w sposób jednoznacznie negatywny: z#y, bezduszny komornik na ($danie 
w#a%ciciela nieruchomo%ci, czyli zwykle miasta lub te( „wyzyskiwacza”, to znaczy 
prywatnego w#a%ciciela ca#ego budynku, usuwa z niego si#$ w asy%cie policji osob' 
lub rodzin', zwykle wykluczon$ z powodu: biedy, choroby, nieumiej'tno%ci 
radzenia sobie w %wiecie. Jest to spo#ecznie dopuszczalne, gdy jest to alkoholik 
wadz$cy s$siadom. Gorzej, je%li jest to samotna matka lub te( starsza schorowana 
osoba. Oczywi%cie poza sytuacjami, kiedy eksmisja narusza przepisy prawa b$d" 
ur$ga podstawowym zasadom spo#ecznym, s#u(y ona niew$tpliwie egzekwowaniu 
prawa w#asno%ci. Niewielu przysz#oby do g#owy, dopóki si' z tym nie spotkaj$ i nie 
do%wiadcz$ na w#asnej skórze, (e mo(e by& inne oblicze tej samej z pozoru 
sytuacji. Oblicze, o którym dopiero od niedawna s#yszy si' w dyskursie medialnym.

Na podstawie do%wiadczenia zawodowego autorki, jako po%rednika w obrocie 
nieruchomo%ciami, mo(na mno(y& tego typu przyk#ady. Typowa sytuacja mog#aby 
wygl$da& nast'puj$co: w#a%ciciel mieszkania to samodzielnie funkcjonuj$cy 
starszy cz#owiek, spe#niaj$cy swoje potrzeby mieszkaniowe. Ten cz#owiek nagle     
z powodów zdrowotnych zaczyna wymaga& pomocy osób trzecich. Najcz'%ciej 
rodzina zabiera go do siebie, a mieszkanie zostaje na jaki% czas wynaj'te. Po co? 
Po to, (eby by#y %rodki finansowe na opiekuna, rehabilitacj' czy leczenie. Nie 
trzeba si' t#umaczy&? Jednak trzeba, bo s$d mo(e spyta&, czy pa)stwo robili%cie 
to w celach zarobkowych, czy te( by#a taka potrzeba. Zasadniczo to prawo 
ka(dego cz#owieka, z którego nie powinien si' t#umaczy&. Do mieszkania 
wprowadza si' najemca, na pozór mi#y. Nie wzbudza podejrze). Niestety, nie p#aci 
ani jednego czynszu. Tworz$ si' d#ugi. On/ona nie chce si' wyprowadzi&. Kpi ze 
wszystkiego. Jedyna droga to wnie%& do s$du pozew o zap#at' i kolejny                 
o eksmisj', czyli proces d#ugi i kosztowny. Do tego cz'sto bez szans na 
odzyskanie nale(no%ci i na zwrot cz'sto zdewastowanego mieszkania. Zaleg#o%ci 
w wynajmowanym mieszkaniu dubluj$ si' cz'sto z d#ugami w rodzinie chorego 
w#a%ciciela: popad# w z#$ sytuacj' materialn$, co za tym idzie w spo#eczn$ i mi'dzy 
innymi nie mo(e zaspokoi& swojej podstawowej potrzeby, jak$ jest potrzeba 
mieszkania. 

W tej zatem sytuacji osoba eksmitowana nie jest zagro(ona wykluczeniem. To 
cz#owiek, który wie jak doprowadzi& do tej sytuacji, bo zna prawo i jego s#abe 
strony. Obserwuj$c rynek prywatnych najmów, mo(na zauwa(y&, (e typowy 
najemca to nie osoba starsza czy te( niedo#'(na lub schorowana, ani samotnie 
wychowuj$ca dzieci matka, gdy( takiej mieszkania si' nie wynajmuje z obawy 
przed wynik$j$cymi z tego powodu k#opotami. Z regu#y jest to cz#owiek do 45 roku 
(ycia, twierdz$cy, (e posiada sta#e "ród#o dochodu. Doprowadza to potem do 
absurdalnych sytuacji, w których nast'puje wy#udzenie posiadania samoistnego, to 
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znaczy, kiedy nie dosz#o do podpisania umowy i ju( do niej nie dochodzi, a lokal 
zosta# zaj'ty. Przyk#adem takiej sytuacji jest jedna z historii w programie „Uwaga” 
sprzed pewnego czasu. Pod postem na portalu Facebook oko#o 270 komentarzy  
w 99% jednoznacznie krytykuj$cych, ale i sporo wykazuj$cych zdziwienie, jak tak 
mo(na?19  Mo(na i dzieje si' to coraz cz'%ciej. Kolejny przyk#ad na podstawie 
do%wiadcze) autorki, bior$cej udzia# przy zawieraniu umowy najmu: ludzie 
pracuj$cy z jednym dzieckiem. Mili, p#ac$cy op#aty. Po trzech miesi$cach 
mieszkania sk#adaj$ swojemu po%rednikowi, który uczestniczy# w podpisaniu tej 
umowy zapytanie, czy ma wiedz' — bo oni s#yszeli — (e mo(na przej$& 
nieruchomo%& nale($c$ do kogo% innego i jak to mo(na zrobi&? To nie jest 
jednostkowy przyk#ad. Pytanie, które si' nasuwa, kto tu jest czyj$ ofiar$? 

Eksmisja w Polsce

Eksmisja — usuni'cie kogo% z zajmowanego lokalu lub z nieruchomo%ci, z regu#y 
na podstawie wyroku orzekaj$cego eksmisj'. Pod poj'ciem „eksmisja” nale(y 
rozumie& wszelkie czynno%ci faktyczne i prawne zmierzaj$ce do opró(nienia lokalu 
lub nieruchomo%ci z osób i rzeczy i wydania uprawnionej osobie20.

Wed#ug ogólnie dost'pnych danych w latach 1995-2014 oko#o 600 tysi'cy 
pozwów o eksmisj' dotyczy#o mniej wi'cej 1,8 mln mieszka)ców. Szacuje si', (e 
jest to blisko 31 tysi'cy pozwów o opró(nienie lokalu rocznie, z 600 tysi'cy 
pozwów wykonano r'koma komorników oko#o 130 tysi'cy eksmisji, co daje oko#o 
21% z#o(onych pozwów21. 

Dok#adniejsze dane zosta#y zebrane za okres 2010-2016. Pocz$wszy od 2010 
roku liczba wniosków o opró(nienie lokalu, jakie wp#yn'#y do s$dów w Polsce, 
wynosi#a 34 510, liczba wniosków, jakie wp#yn'#y do komornika, to 6 569, co 
stanowi 19% wp#ywaj$cych wniosków, a ilo%& wyroków z prawem do lokalu 
wynios#a 4 572, co stanowi 70% eksmisji. 2011 rok to 34 494 wnioski do s$du,       
7 198 wniosków do komornika, co stanowi 20,9% wniosków s$dowych i 5 021 
eksmisji do lokalu, co równie( stanowi 70% wszystkich eksmisji. 2012 rok to        
34 077 wniosków do s$du, 9 070 do komornika, co stanowi ju( 26,6% oraz 6 068 
eksmisji do lokalu, czyli 67% wszystkich eksmisji. 2013 rok — 30 794 wniosków do 
s$du, 8 597 do komornika, co stanowi 28%, 6051 eksmisji do lokalu, co daje 70% 
wszystkich eksmisji. 2014 rok — 28 231 wniosków do s$du, 8 538 do komornika, 
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19 Brak aktualnych "róde# do przytoczonego materia#u.
20 Rozporz(dzenie Ministra Sprawiedliwo!ci z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie szczegó#owego 
trybu post%powania w sprawach o opró'nienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie 
nieruchomo!ci, Dz. U. 2012 poz. 11.
21 K. Czarnota, „Prawo do miasta” i  neoliberalna polityka wysiedle&, w: „Le Monde diplomatique — 
edycja polska” nr 09/103/2014, http://monde-diplomatique.pl/LMD103/index.php?id=1_4 [dost'p: 
14.05.2017].



co stanowi 30%, 5649 eksmisji do lokalu — 66% wszystkich eksmisji. 2015 rok — 
26 486 wniosków do s$du, 8 879 do komornika, co stanowi 33%, 5979 eksmisji do 
lokalu — 67,6% wszystkich eksmisji. 2016 rok — 21 368 wniosków do s$du, 8 411 
do komornika co stanowi ju( 39% wszystkich wniosków, przy liczbie 5 844 do 
lokalu, co stanowi 70% wszystkich eksmisji22. Jak wida&, ostatnie sze%& lat 
wykazuje si' tendencj$ raczej zni(kow$ pod wzgl'dem liczby wniosków 
sk#adanych do s$du, ale w ci$gu tych sze%ciu lat dwukrotnie zwi'kszy#a si' jednak 
liczba wykonywanych eksmisji, przy sta#ym poziomie ich liczby z orzeczeniem       
o przys#uguj$cym lokalu.  

Dane z 1999 roku pokazuj$, (e tendencja do zas$dzania lokalu socjalnego 
ro%nie, to znaczy z 9382 eksmisji tylko 1751 otrzyma#o lokal socjalny (18,7% 
wykonanych wyroków), natomiast 5120 (54%) eksmisji wykonano bez dostarczenia 
d#u(nikowi innego lokalu, 2511 d#u(ników dobrowolnie za% opu%ci#o lokal23.

Wadliwo#& aktualnych rozwi%za$ prawnych i praktyk

Niestety w opisywanych wy(ej przyk#adowych sytuacjach, które s$ wynaturzeniami   
i polegaj$ na wy#udzeniach (cz'sto) stanów posiadania, „pomaga” wadliwo%& aktualnego 
stanu prawnego oraz pewnych prawno-obyczajowych praktyk:

a. s$dy zdecydowanie zbyt rzadko, chocia(by w stosunku do rozwi$za) 
europejskich, przyznaj$ lokale socjalne (cz'sto dzieje si' tak na wniosek 
wierzyciela, którym s$ gminy);

b. niestety, prywatny w#a%ciciel, który wynajmowa# nieruchomo%& przez 
okre%lony okres, a dane mieszkanie spe#nia te( jego potrzeby mieszkaniowe, sam 
musi zagwarantowa& eksmitowanemu lokal zast'pczy lub pomieszczenie tymczasowe;

c. brak równowagi stron powodowych przed s$dem;
d. brak widocznego podzia#u prawnego w%ród w#a%cicieli, na tych, którzy 

wynajmuj$ swój lokal ze wzgl'du na prowadzon$ dzia#alno%& gospodarcz$ 
(kamienicznicy, prywatne osoby posiadaj$ce wiele lokali na wynajem w ró(nych 
zasobach/tkankach mieszkaniowych), na tych, którzy wype#niaj$ tym swoj$ misj' 
spo#eczn$ (miasto, gmina, TBS) i tych, którzy dokonuj$ tej czynno%ci jako 
tymczasowej po to, by lokal ten chwilowo (cz'sto z powodów zdrowotnych 
w#a%ciciela) przyniós# finansow$ ulg', nie powoduj$c zad#u(e) czy te( wzrostu 
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22  Wydzia# Statystycznej Informacji Zarz$dczej z 14.02.2017, w: Informator Statystyczngo 
Wymiaru Sprawiedliwo%ci, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/, 
[dost'p: 20.05.2017].
23  Rzecznik Praw Obywatelskich w wyst(pieniu do Ministra Infrastruktury w zwi(zku z planami 
zmniejszenia ochrony przed eksmisj(: kiedy poprzednio obowi(zywa#y takie przepisy, co drugi 
eksmitowany l(dowa# na bruku, w: strona Rzecznika Praw  Obywatelskich, 12.12.2016, https://
www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-w-wyst$pieniu-do-ministra-infrastruktury-w-zwi$zku-z-planami-
zmniejszenia-ochrony-przed-eksmisj$ [dost'p: 16.05.2017].



zad#u(enia rodzin;
e. fatalna polityka mieszkaniowa miast i gmin — wiele z lokali jest                    

w nieuprawnionych r'kach, gdy( najemca wbrew przepisom posiada prawo 
w#asno%ci lub przys#uguje mu inny tytu# prawny, wielo%& pustostanów, zad#u(eni 
najemcy zajmuj$ lokale, których ze wzgl'du na wielko%&, a co za tym idzie na 
op#aty z tego wynikaj$ce, nie s$ w stanie utrzyma& (cz'sta jest sytuacja, kiedy 
osoba po 70 roku (ycia zajmuje lokal o powierzchni ponad 80 mietrów 
kwadratowych), zauwa(alny jest bardzo ujemny przyrost lokali, to znaczy              
w zwi$zku z obowi$zkami, jakie le($ po stronie wykonawców polityki mieszkaniowej, 
lokali, zamiast przybywa&, z ró(nych powodów ubywa, chocia(by poprzez 
wyprzedawanie gminnych mieszka);  

f. nieudolna polityka miasta w zakresie eksmisji tych d#u(ników, którzy 
notorycznie nie p#ac$ czynszu bie($cego ani te( nie reguluj$ zaleg#o%ci, nie 
odpracowuj$ zobowi$za) dzia#aniami na rzecz miasta, nie s$ gotowi do zawierania 
ugód — czyli nie rokuj$ jako najemcy, jedynie zajmuj$c lokale, które s$ cz'sto 
komunalne, a nie socjalne, nasomiast komunalne mog#yby powróci& do obrotu 
gminnego;

g. brak zrównowa(onych programów miejskich spójnych z potrzebami miasta 
na wykorzystanie d#u(ników w kwestii sp#aty zobowi$za) w pracy na rzecz miasta, 
czy te( podleg#ych miastu spó#ek;

h. brak równowagi pomi'dzy poszczególnymi wnioskodawcami o nakaz 
eksmisji w zwi$zku z lokalem socjalnym, w których to post'powaniach s$dowych 
gminy s$ ulgowo traktowane, poniewa( cz'sto na ich wniosek (w zwi$zku               
z brakiem lokali socjalnych) s$d nie zas$dza prawa do lokalu socjalnego, co         
w efekcie skraca drog' od wyroku do eksmisji, w przeciwie)stwie do post'powa),  
w których wnioskodawc$ jest w#a%ciciel, który wynajmu dokonywa# na w#asne 
potrzeby — taki lokal jest zas$dzany, co prowadzi do — cz'sto — wieloletniego 
oczekiwania na zwrot swojej w#asno%ci;

i. przestarza#a ustawa o ochronie praw lokatora, która chroni bardziej najemc' 
ni( prawa w#a%ciciela.

Próby rozwi%zania problemu
 
Mog$ one polega& na: 
a. edukacji spo#ecznej;
b. sklasyfikowaniu tego problemu jako „przyw#aszczenie mienia” — jest to 

wówczas zagro(enie pope#nieniem przest'pstwa wed#ug kodeksu karnego. By& 
mo(e wtedy nieuczciwy najemca (z gro"b$ procesu karnego i id$cych za tym 
konsekwencjami) mniej ch'tnie zagarnia#by cudze mienie;

c. najmie okazjonalnym — skrócona egzekucja z nieruchomo%ci, bez 
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konieczno%ci zapewniania lokalu zast'pczego stosowana obligatoryjnie24, cho& 
faktycznie nikt w#a%cicielowi nieruchomo%ci nie naka(e konkretnego zachowania, 
cho&by to by#o w jego dobrze poj'tym interesie;

d. stworzeniu na wzór KRS, BIG czy BIK rejestru nieuczciwych, niep#ac$cych 
najemców. Czasem dochodzi do sytuacji, (e nieuczciwy najemca szuka do skutku 
niezorientowanego w mo(liwo%ciach prawnych w#a%ciciela, przez wiele lat 
oszukuj$c wielu ludzi i nara(aj$c ich na straty finansowe;

e. stworzeniu dla podmiotów obs#uguj$cych rynek nieruchomo%ci, prawnej 
mo(liwo%ci procedury sprawdzania najemców, na wzór banków sprawdzaj$cych 
klientów na kredytobiorców — dost'p do baz BIK, dost'p do ZUS (czy kto% 
pracuje, czy s$ za niego odprowadzane sk#adki itd.).

Rozwi%zania europejskie. Przyk!ad Niemiec

W Niemczech do%& restrykcyjnie podchodzi si' do spraw eksmisji na bruk. Tam 
takie sytuacje nie wyst'puj$. Podobnie jak nie wyst'puj$ eksmisje z powodu z#ej 
sytuacji finansowej, g#ównie tych osób, które korzystaj$ z wielu rodzajów pomocy 
socjalnej. W kwestii nas interesuj$cej, czyli dotycz$cej najmów prywatnych, 
ustawodawca niemiecki wymienia przyk#adowe przyczyny wypowiedzenia umowy, 
wskazuj$c na wyst'powanie po stronie wynajmuj$cego uzasadnionego interesu, 
takiego jak: potrzeby w#asne wynajmuj$cego, naruszenie obowi$zków po stronie 
najemcy, uniemo(liwianie zasadnej, rentownej eksploatacji. W praktyce s$dów 
niemieckich najcz'stsz$ przyczyn$ wypowiedzenia najmu lokalu mieszkalnego s$ 
potrzeby w#asne wynajmuj$cego, to znaczy, (e potrzebuje on mieszkania dla 
siebie albo swojej rodziny: wspó#ma#(onka, dzieci, rodziców, dziadków i te%ciów. W 
stosunku do dalszych krewnych i powinowatych konieczne jest ustalenie blisko%ci 
wi'zi rodzinnych, z których wynika#by obowi$zek ich wspomagania w formie 
udost'pniania im lokalu mieszkalnego. Federalny Trybuna# Konstytucyjny zaj$# w tej 
kwestii stanowisko korzystne dla w#a%cicieli, stwierdzaj$c, (e ka(dy w#a%ciciel 
mieszkania ma prawo do uporz$dkowania swego (ycia przy wykorzystaniu swojej 
w#asno%ci. W konsekwencji s$dy niemieckie co do zasady respektuj$ wol' 
w#a%ciciela do korzystania ze swojej w#asno%ci na cele osobiste i przy 
rozpatrywaniu spraw          o skuteczno%& wypowiedzenia, w których jako podstawa 
podana zosta#a potrzeba w#asna wynajmuj$cego, ograniczaj$ si' do ustalenia, czy 
zamiar w#a%ciciela          w takiej sprawie by# powa(ny i czy potrzeby mieszkaniowe 
wynajmuj$cego nie mog$ zosta& zaspokojone w innym wolnym lub zwalniaj$cym si' 
lokalu wynajmuj$cego. Wynika st$d du(a cz'stotliwo%& wyroków eksmisyjnych 
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zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 3 poz. 
13, rozdzia# 2a.



opartych na tej w#a%nie przes#ance. W prawie niemieckim organem 
odpowiedzialnym za przygotowanie lokalu dla eksmitowanego jest pa)stwo. Nie 
ma z tym problemu, nawet je%li w#a%cicielem nieruchomo%ci jest prywatna osoba. 
S$d rozpatruj$cy wniosek           o eksmisj' informuje odpowiednio wcze%niej 
gmin', aby ta mia#a wystarczaj$c$ ilo%& czasu na przygotowanie lokalu25.

Problem opisywanego w artykule drugiego i zaskakuj$cego oblicza eksmisji, 
gdy to najemcy dzia#aj$ w z#ej wierze, jest nowym zjawiskiem, ale coraz cz'%ciej 
wyst'puj$cym. Mnogo%& mo(liwo%ci wej%cia w posiadanie, zakupu, zdobycia 
nieruchomo%ci czy te( tytu#u prawnego, wyst'puje na poziomie, jakiego nigdy        
w historii nie by#o. To równie( przyczynek do wykorzystywania tej sytuacji przez 
nieuczciwych najemców. Dodatkowo niewydolno%& programów socjalnych, ujemny 
przyrost mienia komunalnego, brak realnych dzia#a) w sektorze polityki spo#ecznej 
na rzecz spe#niania przez pa)stwo swoich powinno%ci, wprowadza ba#agan prawny 
i doprowadza do sytuacji, gdy bezdomnymi s$ osoby, które swoje mieszkania ju( 
maj$.
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Patrycji Górskiej, lat 14

z Gimnazjum w Rozogach
(praca przygotowana w ramach konkursu: 

„Dom, Zdrowie i Mi#o!" 
— utrata tych warto!ci to bezdomno!"”

przygotowana pod kierunkiem 
p. Aldony Kaczmarczyk)



Beata Siemieniako
Komitet Obrony Praw Lokatorów

Prawna ochrona emerytów i emerytek ze zreprywatyzowanych 
kamienic przed wykluczeniem spo)ecznym

Celem niniejszego artyku#u jest analiza ochrony prawnej emerytów i emerytek 
mieszkaj$cych w zreprywatyzowanych warszawskich budynkach. Korzystaj$c        
z do%wiadczenia zdobytego w Komitecie Obrony Praw Lokatorów, w którym od 
kilku lat udzielam porad prawnych, chcia#abym przedstawi& nie tylko, jak prawo 
reguluje t' kwesti', ale tak(e jak przyj'te rozwi$zania dzia#aj$ w praktyce.

Za!o"enia wst'pne

Afera reprywatyzacyjna wybuch#a w Warszawie nagle w kwietniu 2016 roku po 
ujawnieniu w mediach mainstreamowych kulis reprywatyzacji dzia#ki przy Chmielnej 
70, mieszcz$cej si' w centrum miasta, tu( obok Pa#acu Kultury i Nauki1. Wcze%niej 
temat reprywatyzacji nie pojawia# si' w mediach zbyt cz'sto, a ju( na pewno nie 
by# równie g#o%ny, cho& sam proces trwa# od lat 90. i nie ogranicza# si' do samej 
stolicy. Reprywatyzacja, czyli w uproszczeniu zaspokajanie roszcze) by#ych 
w#a%cicieli (lub ich nast'pców prawnych), którym w#adze PRL znacjonalizowa#y lub 
uw#aszczy#y mienie, pozostaje nierozwi$zanym problemem równie( Krakowa, 
Katowic, !odzi, Poznania, i nie ogranicza si' jedynie do kamienic, ale dotyczy 
tak(e przedsi'biorstw, czy maj$tków ziemskich.

W%ród wszystkich mo(liwych sposobów zaspokajania roszcze) by#ych 
w#a%cicieli (lub ich nast'pców prawnych), najbardziej kontrowersyjnym jest zwrot 
budynków zamieszka#ych przez lokatorów. Kontrowersje bior$ si' przede wszystkim 
st$d, (e lokatorzy wbrew swojej woli, a najcz'%ciej tak(e wbrew swojej wiedzy, 
przestaj$ zamieszkiwa& w zasobie mieszkaniowym gminy i zaczynaj$ zamieszkiwa& 
u prywatnego w#a%ciciela. Zmiana jest o tyle istotna, (e prywatny w#a%ciciel niemal 
zawsze b'dzie d$(y# do maksymalizacji zysku w przeciwie)stwie do gminy, która   
w pierwszej kolejno%ci spe#nia swoje konstytucyjne zadanie zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych obywateli.

Trzeba bowiem przypomnie&, (e umowy najmu lokatorów zamieszkuj$cych    
w reprywatyzowanym budynku zawarte z gmin$ co do zasady przechodzi#y na 
nowego w#a%ciciela, cho& na do%& kontrowersyjnej i niepewnej podstawie prawnej 
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1 I. Szpala, M. Zubik, Kto zarobi na pl. Defilad? Ujawniamy kulisy reprywatyzacji, w: „Magazyn Sto#eczny 
Gazeta Wyborcza”, 22.04.2016, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,150427,19957789,kto-zarobi-
na-pl-defilad-ujawniamy-kulisy-reprywatyzacji.html [dost'p: 27.05.2017 roku].



— m. st. Warszawa wskazywa#o2  na stosowanie art. 678 § 1 kodeksu cywilnego 
(dalej: k.c.)3, ale w wielu wyrokach s$dowych przyjmowano przej%cie umowy najmu 
w sposób dorozumiany, czyli per facta concludentia4. Przyj'cie art. 678 § 1 k.c. jako 
podstawy przechodzenia umów najmu budzi w$tpliwo%ci nawet w orzecznictwie 
S$du Najwy(szego, przede wszystkim na u(yte tam sformu#owanie „nabycia praw”. 
Tymczasem reprywatyzacja jest traktowana jako odzyskanie uprawnie) do 
budynku, a wi'c nie jest nabyciem tego budynku5.

Z kilku powodów w analizie ogranicz' si' do sytuacji lokatorów warszawskich. 
Po pierwsze z uwagi na specyfik' reprywatyzacji warszawskiej, zwi$zanej z nadal 
obowi$zuj$cym (a wi'c nigdy nieuchylonym) Dekretem Bieruta, zwanym tak(e 
Dekretem Warszawskim, to jest Dekretem z dnia 26 pa+dziernika 1945 roku          
o w#asno!ci i u'ytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (dalej: Dekret)6. 
Po drugie, w analizie wykorzystuj' do%wiadczenie zdobyte przez kilka lat 
wspó#pracy z warszawskim Komitetem Obrony Praw Lokatorów, który zajmuje si' 
udzielaniem cotygodniowych nieodp#atnych porad prawnych mi'dzy innymi 
lokatorom ze zreprywatyzowanych warszawskich kamienic, reprezentacj$ lokatorów 
w urz'dach i przed s$dami, a tak(e organizacj$ demonstracji, spotka) informacyjnych 
i konferencji po%wi'conych tematyce reprywatyzacji. 

Je%li za% chodzi o powody skupienia si' na sytuacji emerytów i emerytek, b'd' 
stara#a si' wyja%ni&, (e jest to jedna najbardziej pokrzywdzonych przez 
reprywatyzacj' grup spo#ecznych. Po pierwsze, emerytowani lokatorzy cz'sto nie 
rozumiej$, czym jest reprywatyzacja, skoro mieszkanie otrzymali na przyk#ad od 
przedsi'biorstwa pa)stwowego, w którym pracowali ca#e (ycie. Nie ukradli go 
nikomu, mieszkaj$ w nim nieraz od kilkudziesi'ciu lat, a wi'c nie rozumiej$, 
dlaczego mieliby mieszkanie odda& w#a%cicielom, którzy byli przed nimi. Moralny 
argument podnosz$ tak(e ci lokatorzy, którzy sami odbudowywali Warszaw'          
z gruzów i za to, w podzi'kowaniu, otrzymali przydzia# mieszkania. Po drugie, 
emerytowani lokatorzy cz'sto s$ w z#ej sytuacji finansowej i utrzymuj$ si' jedynie  
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2 Odpowied+  sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo!ci z dnia 8 sierpnia 2011 roku na zapytanie 
nr 10134, w: „orka2.sejm.gov.pl”, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/7B90E2E0 [dost'p: 27.05.2017 
roku].
3 “W razie zbycia rzeczy naj'tej w  czasie trwania najmu nabywca wst'puje w  stosunek najmu na 
miejsce zbywcy; mo(e jednak wypowiedzie& najem z zachowaniem ustawowych terminów  do 
wypowiedzenia”. Zob.: Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 459.
4 Wyrok S$du Okr'gowego w  Warszawie z dnia 24 wrze%nia 2012 roku, sygn. akt V Ca 1651/12,  
w: „saos.org.pl”, https://www.saos.org.pl/judgments/15296 [dost'p: 27.05.2017 roku]
5 Tak np. wyrok S$du Najwy(szego z dnia 23 marca 2006, sygn. akt. IV CSK 119/05, Legalis nr: 
108242, wyrok S$du Najwy(szego z dnia 19 stycznia 1968 roku, III CRN 410/67, Legalis nr: 
13368. Odmiennie: wyrok S$du Najwy(szego z dnia 1 grudnia 1998 roku, sygn. akt III CZ 106/98, 
Legalis nr: 327687.
6  Dekret z dnia 26 pa"dziernika 1945 r. o w#asno%ci i u(ytkowaniu gruntów  na obszarze m. st. 
Warszawy, Dz. U. 1945 nr 50 poz. 279.



z cz'sto niskiego %wiadczenia emerytalnego — w tym miejscu nale(y przypomnie&, 
(e najni(sza emerytura w Polsce od marca 2017 roku zosta#a podniesiona do 
jednego tysi$ca z#otych7 i cz'sto nie pozwala na pokrycie podstawowych wydatków. 
Emerytowani lokatorzy, którzy si' do nas zg#aszaj$, zazwyczaj nie maj$ prawa do 
(adnego innego lokalu, a ponadto z uwagi na swój wiek maj$ ma#e szanse na 
znalezienia dodatkowych "róde# dochodu, ograniczone mo(liwo%ci podniesienia 
swoich kwalifikacji i niewielkie perspektywy na zdolno%& kredytow$ umo(liwiaj$cej 
zakup mieszkania na wolnym rynku.

Tymczasem zmiana w#a%ciciela budynku, w którym lokator mieszka, z gminy 
na w#a%ciciela prywatnego, oznacza mimowoln$ zmian' sposobu zamieszkiwania 
— z zasobu gminy, w którym czynsze s$ regulowane, na wolny rynek, w którym 
regulacja czynszów nie obowi$zuje (pewnym ograniczeniem jest ustawa o ochronie 
praw lokatorów, o czym za chwil'). Bior$c pod uwag' stosunek cen mieszka) na 
warszawskim wolnym rynku do cen mieszka) w zasobie komunalnym, a tak(e 
stosunek tych cen do %redniej wysoko%ci %wiadczenia emerytalnego, nie ulega 
w$tpliwo%ci, (e emeryci cz'sto nie mog$ z obiektywnych przyczyn uiszcza& 
wolnorynkowego czynszu. W Komitecie nagminnie spotykamy si' z sytuacj$,        
w której emerytowani lokatorzy reprywatyzowanych kamienic s$ zobowi$zani przez 
nowego w#a%ciciela do op#acania czynszu, którego wysoko%& przewy(sza ich 
dochody.

Na marginesie nale(y wskaza& tak(e na inne grupy spo#eczne pokrzywdzone 
reprywatyzacj$ i nara(one na wykluczenie spo#eczne, tacy jak renci%ci, osoby 
samotne, bezrobotne, czy tak zwani „biedni pracuj$cy”, czyli osoby o zbyt wysokich 
dochodach, by otrzyma& mieszkanie komunalne, a jednocze%nie o zbyt niskich 
dochodach, (eby zamieszka& w mieszkaniu na wolnym rynku.

Je%li za% chodzi o poj'cie „wykluczenia spo#ecznego”, b'd' je rozumie& jako 
proces wykluczania pewnej osoby (grupy osób) z (ycia spo#ecznego, polegaj$cy 
na cz'%ciowym lub ca#kowitym odci'ciu dost'pu do ró(nych zasobów czy instytucji 
spo#ecznych8. W przypadku emerytek i emerytów ze zreprywatyzowanych 
kamienic wykluczenie spo#eczne b'dzie spowodowane znacznym pogorszeniem 
si' sytuacji finansowej, przy jednoczesnym poczuciu osamotnienia w walce           
o swoje prawa przed urz'dami i s$dami. Chodzi tu przede wszystkim o proces 
wpadania w spiral' zad#u(enia, nast'pnie eksmisj', a w najbardziej skrajnych 
przypadkach bezdomno%& spowodowan$ dwoma poprzednimi czynnikami.
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7  Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpiecze& Spo#ecznych, Dz. U. 2017 poz. 2, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?
id=WDU20170000002 [dost'p: 01.06.2017]
8  R. Szarfenberg, Marginalizacja i wykluczenie spo#eczne. Wyk#ady, Warszawa 2016, s. 20, 23, 
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.4.pdf, 
[dost'p: 01.06.2017].



Podstawowymi aktami prawnymi maj$cymi na celu ochron' lokatorów s$:
a) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa)9; 
b) uchwa#a nr LVIII/1751/2009 Rady Miasta Sto#ecznego Warszawy z dnia 9 

lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz$cych w sk#ad 
mieszkaniowego zasobu miasta sto#ecznego Warszawy (dalej: Uchwa#a)10. 

Pierwszy z aktów jest aktem prawomocnym na obszarze ca#ej Polski, 
natomiast drugi jest aktem prawa lokalnego obowi$zuj$cym na terenie Warszawy.

Ochrona lokatorów przed podwy"k% czynszu

Prawie w ka(dej zreprywatyzowanej kamienicy, nowy w#a%ciciel dokonuje 
podwy(ek czynszów. Powodem jest cz'sto z#y stan techniczny kamienic                 
i konieczno%& wykonania remontu, zwi$zany mi'dzy innymi z tym, (e wp#ywy         
z czynszów za mieszkania gminne by#y i s$ na tyle niskie, (e w zdecydowanej 
wi'kszo%ci przypadków nie pokrywaj$ kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego11. 
Po drugie powodem jest cz'sto ch'& podwy(szenia standardu mieszka), aby móc je 
sprzeda& lub wynaj$& na wolnym rynku oraz czerpa& z tego zysk. Cz'sto podwy(ki 
czynszu s#u($ wi'c „pozybciu si'” dotychczasowych lokatorów, hamuj$cych 
czerpanie zysku z nieruchomo%ci.

Obecnie obowi$zuj$ca Ustawa o ochronie praw lokatorów, przynajmniej          
w teorii, nie daje w#a%cicielowi budynku zupe#nej dowolno%ci w podwy(ce czynszu. 
Co do zasady w#a%ciciel nie musi w (aden sposób uzasadnia& podwy(ki czynszu, 
je%li wysoko%& nowego czynszu nie przekroczy 3% warto%ci odtworzeniowej 
lokalu12. Wska"nik ten jest ustalany corocznie dla ka(dego województwa               
w obwieszeniu w#a%ciwego wojewody i na terenie Warszawy wynosi# w 2017 roku 
14,31 z#otych za metr kwadratowy13. Dla wielu lokatorów jest to i tak znaczna 
podwy(ka, bior$c pod uwag', (e %rednia stawka obowi$zuj$ca w mieszkaniach 
komunalnych wynosi w Warszawie od kilku lat oko#o 7 z#otych za metr kwadratowy.
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9 Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego, natomiast na poziomie lokalnym, Dz. U. 2001 nr 71, poz. 733 t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1610.
10 Uchwa#a nr LVIII/1751/2009 Rady Miasta Sto#ecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. w  sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodz$cych w  sk#ad mieszkaniowego zasobu miasta sto#ecznego 
Warszawy Dz. Urz. Woj. Maz. nr 132, poz. 3937, z 2011 r. nr 116, poz. 3676, z 2013 r. poz. 6,           
z 2014 r. poz. 6136, z 2016 r. poz. 7888.
11 Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, red., M. Salamon, 
A. Muzio#-W'c#awowicz, Warszawa: Habitat for Humanity 2015, s. 40.
12 Art. 8a ust. 4 Ustawy.
13 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysoko!ci 
wska+nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni u'ytkowej budynków mieszkalnych 
dla województwa mazowieckiego, Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2902.



Je(eli w#a%ciciel zamierza podwy(szy& czynsz ponad kwot' 3% warto%ci 
odtworzeniowej lokalu, musi podwy(k' uzasadni&. Wed#ug Ustawy uzasadnieniem 
mo(e by&:

a) zwrot nak#adów poniesionych przez w#a%ciciela na budow' albo zakup 
lokalu — nie wi'cej ni( 1,5% w skali roku14;

b) zwrot nak#adów poniesionych na trwa#e ulepszenie istniej$cego lokalu, 
zwi'kszaj$ce jego warto%& u(ytkow$ — nie wi'cej ni( 10% w skali roku15;

c) godziwy zysk16.
Podwy(ka z przyczyny wskazanej w punkcie a) w#a%ciwie nie dotyczy 

zreprywatyzowanych budynków z uwagi na to, (e zwrot budynku nast'puje bez 
konieczno%ci zap#aty ceny. Dlatego najcz'stszym uzasadnieniem podwy(ki jest 
remont wskazany punkcie b) b$d" te( „godziwy zysk”. Bior$c pod uwag' stan 
niektórych budynków przez lata zaniedbywanych przez miasto, remont zreprywatyzowanego 
budynku najcz'%ciej jest spraw$ priorytetow$. Dochodzi tu wi'c do nieuchronnego 
konfliktu interesów lokatorów, którzy nie chc$ albo nie mog$ p#aci& czynszów 
wy(szych ni( dotychczasowe, a w#a%cicielem, który nie chce samodzielnie ponosi& 
kosztów remontu.

Jednak(e z do%wiadczenia pracy w Komitecie wynika, (e w#a%ciciele 
nagminnie przeprowadzaj$ remonty, które w praktyce s$ form$ n'kania lokatorów. 
Chodzi tu mi'dzy innymi o „przypadkowe” zalewanie mieszka) na skutek remontu, 
zapadanie si' stropów, czy po prostu o przeci$ganie remontów na kilka lat. Tego 
rodzaju remont cz'sto ma na celu uprzykrza& (ycie lokatorom, a przez to zmusi& 
ich do wyprowadzki. Je%li dotychczasowi lokatorzy opuszcz$ lokal, mo(na je 
wynaj$& z wi'kszym zyskiem. Zdarza#y si' udokumentowane przypadki, gdy         
w celu upozorowania remontu przed mediami, na teren budowy zwo(ono gruz 
ci'(arówkami. Bywa#y te( przypadki, w których w#a%ciciele uzasadniali horrendalne 
podwy(ki czynszu remontem zak#adaj$cym budow' l$dowiska dla helikopterów na 
dachu budynku. Lokatorzy mog$ si' broni& przed tego typu dzia#aniami, mi'dzy 
innymi zawiadamiaj$c o podejrzeniu pope#nienia przest'pstwa n'kania lokatorów  
z art. 191 § 1a kodeksu karnego17  b$d" zawiadamiaj$c Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego. Jednak(e te %rodki s$ w praktyce dalece niewystarczaj$ce.

Je%li za% chodzi o to, czym jest „godziwy zysk”, definicji tego poj'cia na pró(no 
szuka& w Ustawie. Jak wskazuje Ewa Bo)czak-Kucharczyk, „godziwy zysk” budzi 
najpowa(niejsze w$tpliwo%ci w%ród wszystkich mo(liwych uzasadnie) podwy(ki 
czynszu, przede wszystkim z uwagi na brak doprecyzowania tego poj'cia, cho&by 
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14 Art. 8A ust. 4B pkt 1a) Ustawy.
15 Art. 8A ust. 4B pkt 1b) Ustawy.
16 Art. 8A ust. 5B pkt 2 Ustawy.
17 Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. nr 88, poz. 553, tj. z dnia 5 lipca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1137.



poprzez okre%lenie limitu procentowego lub kwotowego, b$d" sprecyzowanie 
relacji do jakichkolwiek czynników18. Zdaniem Romana Dziczka, w celu prawid#owej 
wyk#adni „godziwego zysku” konieczne jest wypracowanie skali procentowej takiego 
zysku w danym czasie. Dziczek proponuje, by „godziwy zysk” odnie%& do takich 
czynników jak „ogólna rentowno%& w gospodarce, rentowno%& na rynku nieruchomo%ci, 
rentowno%& na rynku najmu okazjonalnego w danej miejscowo%ci i ocena sytuacji 
najemców na danym rynku lokalnym”19. Trzeba jednak zauwa(y&, (e kategorie 
takie jak „ogólna rentowno%& w gospodarce” i „rentowno%& na rynku” s$ 
kategoriami wywodz$cymi si' z mechanizmów rynkowych. Tymczasem, jak 
wskaza# Trybuna# Konstytucyjny, mechanizm rynkowy nigdy nie mo(e by& jedynym 
regulatorem czynszu lub innych op#at za u(ywanie lokalu20.

Orzecznictwo s$dów powszechnych próbowa#o radzi& sobie z wyk#adni$ 
przepisu na ró(ne sposoby. Na przyk#ad S$d Rejonowy dla Wroc#awia-Fabrycznej 
we Wroc#awiu XI Wydzia# Cywilny, sygn. akt XI C 1464/1421  wskaza#, (e godziwy 
zysk powinien by& wy(szy ni( stopa rentowno%ci 10-letnich obligacji skarbowych, 
ale mniejszy ni( 8% lokata, gdy( „obecnie (adne oprocentowanie lokat na rynku, 
ani te( inwestycja odpowiadaj$ca ryzyku, z jakim wi$(e si' wynajem mieszka), nie 
pozwala zak#ada& osi$gni'cia zysku w takiej wysoko%ci”. Z kolei w innym 
orzeczeniu S$du Rejonowego dla Wroc#awia-Fabrycznej w sprawie XI C 25/10 
przyj'to minimalny zysk z czynszu najmu na poziomie w#a%nie 8%.

Podsumowuj$c, podwy(szanie czynszów przez w#a%cicieli jest uzasadnione 
niemal zawsze, je%li dorównuje stawkom obowi$zuj$cym na wolnym rynku. 
Ponadto, w sytuacji, gdy czynsz przekracza stawki obowi$zuj$ce na wolnym rynku, 
podwy(ka mo(e by& uzasadniona remontem, czy godziwym zyskiem. Nie oznacza 
to, (e czynsz mo(e by& podwy(szany w niesko)czono%&, niemniej granica, do 
której istnieje mo(liwo%& jego podwy(szania, jest mglista. Z ca#$ pewno%ci$ 
podwy(ki czynszów w zreprywatyzowanych kamienicach s$ bardzo du(ym 
obci$(eniem dla bud(etu emerytowanych lokatorów i cz'sto prowadz$ do spirali 
zad#u(enia.

Istotnym narz'dziem prawnym, którym dysponuj$ lokatorzy dzi'ki Ustawie, 
jest mo(liwo%& zaskar(enia podwy(ki czynszu do s$du22. W praktyce lokatorzy 
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18 E. Bo)czak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz, Warszawa: 
Wolters Kluwers 2013, s. 291.
19 R. Dziczek, Prawo mieszkaniowe w praktyce. Wzory pozwów i wniosków s(dowych, Warszawa: 
Wolters Kluwers 2012, s. 364.
20 Wyrok Trybuna#u Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. SK 25/09, Dz. U. 2012, poz. 77, s. 
445.
21  Wyrok S$du Rejonowego dla Wroc#awia-Fabrycznej we Wroc#awiu XI Wydzia# Cywilny, sygn. 
akt XI C 1464/14 z dnia 16 pa"dziernika 2014 roku, https://www.saos.org.pl/judgments/74198 
[dost'p: 29.05.2017].
22 Art. 8a ust. 1 Ustawy.



niezbyt cz'sto z niego korzystaj$, a powodów mo(na wymieni& co najmniej kilka. 
Po pierwsze, s$dy niezwykle rzadko orzekaj$ o niezasadno%ci podwy(ek czynszów. 
Tymczasem dla emerytowanych lokatorów i lokatorek zap#ata samej stawki 
wolnorynkowej jest cz'sto nieosi$galna. Po drugie, termin na zaskar(enie stawki 
wynosi dwa miesi$ce23. Lokatorzy cz'sto nie znaj$ swoich praw, a o mo(liwo%ci 
zaskar(enia stawki czynszu dowiaduj$ si' zbyt pó"no. Po trzecie, lokatorzy boj$ 
si' ryzyka, (e w przypadku przegranej w s$dzie, zgodnie z Ustaw$ zostan$ 
zobowi$zani do pokrycia ró(nicy mi'dzy podwy(szonym a dotychczasowym 
czynszem za okres od up#ywu terminu wypowiedzenia stawki czynszu24. Po 
czwarte, lokatorzy boj$ si' wnie%& spraw' do s$du, poniewa( l'kaj$ si' zawi#ych 
procedur s$dowych.

Postulat na#o(enia na w#a%cicieli ograniczenia w postaci regulowanego 
czynszu jest co najmniej kontrowersyjny. W doktrynie cz'sto podkre%la si', (e 
ochrona lokatora przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi nie oznacza konieczno%ci 
uwzgl'dniania sytuacji materialnej lokatora, a udzielanie pomocy potrzebuj$cym 
nale(y do sfery prawa publicznego i obci$(a w#adze publiczne, a nie prywatnych 
w#a%cicieli25. Powstaje wi'c pytanie, czy w#a%ciciele powinni przej$& obowi$zki 
gminy, z uwagi na to, (e budynek zosta# przej'ty przez nich w sposób 
nadzwyczajny, b$d" te( czy powinni przej$& te obowi$zki tymczasowo, do czasu 
przekazania przez gmin' mieszka) zamiennych, w których lokatorzy mogliby 
zamieszka& i uiszcza& czynsz proporcjonalny do ich dochodów?

Ochrona lokatorów przed wypowiedzeniem umowy

W#a%ciciel zreprywatyzowanego budynku nie ma zupe#nej dowolno%ci             
w wypowiadaniu umowy najmu i mo(e to zrobi& jedynie w ograniczonych 
przypadkach regulowanych Ustaw$. Najcz'%ciej dochodzi do wypowiedzenia 
umowy na nast'puj$cych podstawach prawnych:

a) z 3-letnim okresem wypowiedzenia, o ile w#a%ciciel zamierza zamieszka&    
w nale($cym do niego lokalu26;

b) z miesi'cznym okresem wypowiedzenia, je%li lokator jest w zw#oce z zap#at$ 
czynszu co najmniej za trzy pe#ne okresy p#atno%ci27.

Jak dot$d, nie przeprowadzono bada) (b$d" te( autorce nie s$ one znane), 
jaki odsetek w#a%cicieli faktycznie decyduje si' zamieszka& w lokalu, wypowiadaj$c 
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23 Art. 8a ust. 5 Ustawy.
24 Art. 8a ust. 6b Ustawy.
25 M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa: Wolters Kluwers 
2007, s. 584.
26 Art. 11 ust. 5 Ustawy.
27 Art. 11 ust. 2 Ustawy.



umow' na podstawie wskazanej w punkcie a). Z do%wiadczenia wynika, (e cz'sto 
nadu(ywa si' tego rodzaju wypowiedzenia — na przyk#ad w#a%ciciel wypowiada na 
tej podstawie umow' najmu wszystkim lokatorom, mieszkaj$cym w kamienicy.      
Z oczywistych wzgl'dów wiadomo, (e nie jest w stanie zamieszka& w ka(dym       
z tych lokali i (e takie wypowiedzenie jest bezskuteczne.

Ponadto, je(eli w#a%ciciel nie zamieszka w tym lokalu, lub zaprzestanie w nim 
zamieszkiwa& przed up#ywem pó# roku od ustania wypowiedzianego stosunku 
prawnego, lokator mo(e skorzysta& wed#ug swojego wyboru albo z prawa powrotu 
do lokalu na dotychczasowych warunkach, albo do ($dania od w#a%ciciela zap#aty 
ró(nicy w czynszu i w op#atach, które p#aci obecnie, w stosunku do tych, które 
p#aci# w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego. W#a%ciciel b'dzie wówczas 
zobowi$zany do zap#aty tej ró(nicy przez okres jednego roku28. Mimo bardzo 
mocnego zabezpieczenia praw lokatora przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem 
umowy najmu z 3-letnim okresem wypowiedzenia tym przepisem, lokatorzy bardzo 
rzadko z niej korzystaj$. Problemem jest przede wszystkim (znów) brak 
znajomo%ci prawa, a w dalszej kolejno%ci udowodnienie, (e w#a%ciciel nie mieszka 
w lokalu. Wypowiedzenie umowy najmu z 3-letnim okresem wypowiedzenia ma t' 
zalet', (e daje czas na z#o(enie w gminie wniosku o przyznanie prawa do tak 
zwanego lokalu komunalnego. Niemniej jednak, na co nale(y zwróci& szczególn$ 
uwag', nie powoduje „zamro(enia” czynszu na poziomie pocz$tkowym, przez co 
lokatorzy mog$ przez ten czas wpa%& w spiral' zad#u(enia.

Dodatkowo szczególn$ ochron$ s$ obj'ci lokatorzy, którzy w dniu otrzymania 
wypowiedzenia przekroczyli 75 lat i nie posiadaj$ tytu#u prawnego do innego 
lokalu, w którym mogliby zamieszka&. Wówczas wypowiedzenie staje si' 
skuteczne dopiero w chwili %mierci lokatora29. Niestety przepis ten chroni jedynie 
lokatorów, którym wypowiedziano umow' z 3-letnim okresem wypowiedzenia,       
a wi'c nie chroni lokatorów, którym wypowiedziano umow' ze wzgl'du na 
zad#u(enie. Bior$c pod uwag', (e do wypowiedzenia umowy dochodzi najcz'%ciej 
z powodu zad#u(enia, Ustawa chroni w$sk$ grup' osób starszych.

Ochrona lokatorów przed eksmisj%

Powództwo w#a%ciciela o opró(nienie lokalu przeciwko najemcy mo(e by& 
skierowane zawsze wtedy, gdy lokatorowi wypowiedziano umow' najmu. Zgodnie 
z Ustaw$ s$d wydaj$c wyrok o opró(nieniu lokalu, z urz'du bada, czy zachodz$ 
przes#anki do otrzymania lokalu socjalnego30. S$d nie mo(e orzec o braku 
uprawnienia do otrzymania takiego lokalu wobec emerytów i rencistów, ale tylko   
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w przypadku tych, którzy spe#niaj$ kryteria do otrzymania %wiadczenia z pomocy 
spo#ecznej31. Oznacza to, (e s$d mo(e zadecydowa& o nieprzyznaniu prawa do 
lokalu socjalnego wobec emerytów, którzy nie kwalifikuj$ si' do otrzymania 
%wiadczenia z pomocy spo#ecznej, cho& %wiadczenie, które otrzymuj$, nie pozwala 
im na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku. Mo(e te( si' 
zdarzy& tak, w zale(no%ci od oceny s$du, mimo otrzymywania przez emeryta 
wy(szego %wiadczenia emerytalnego, s$d i tak orzeknie o prawie do lokalu 
socjalnego.

Orzeczenie o uprawnieniu lokatora do otrzymania lokalu socjalnego ma o tyle 
pozytywny skutek dla lokatora, (e po pierwsze s$d nakazuje wstrzymanie 
wykonania wyroku, czyli wstrzymuje eksmisj', do czasu z#o(enia lokatorowi przez 
gmin' oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego32. Po drugie, do czasu 
z#o(enia tej oferty lokator uiszcza tak zwane odszkodowanie za bezumowne 
korzystanie z lokalu, którego wysoko%& jest równa czynszowi, jaki by#by 
obowi$zany op#aca&, gdyby stosunek prawny nie wygas#33. Oznacza to, (e            
w przypadku wydania wyroku eksmisyjnego z prawem do lokalu socjalnego, 
lokatorom „zamra(a” si' op#aty za mieszkanie na dotychczasowej wysoko%ci,        
a w#a%ciciel nie ma uprawnienia do ich podwy(szania. W praktyce w lepszej 
sytuacji jest lokator, który przesta# p#aci& czynsz, kiedy nie urós# on jeszcze do 
nieosi$galnej dla niego wysoko%ci. Innymi s#owy, im szybciej lokator przestanie 
p#aci& czynsz nowemu w#a%cicielowi, tym lepiej dla lokatora. Jak si' okazuje, 
lokatorzy, którzy do czasu reprywatyzacji budynku, w którym mieszkaj$, nie mieli 
(adnych konfliktów z prawem, nag#e zaprzestanie op#acania czynszu jest rzecz$ 
nie do wyobra(enia. Oznacza to, (e p#ac$ czynsz kosztem innych wydatków 
(yciowych, niekiedy wykorzystuj$c swoje oszcz'dno%ci. 

Trzeba zaznaczy&, (e wa(n$ rol' w procesie o eksmisj' odgrywa gmina,        
w tym przypadku m. st. Warszawa. S$d jest zobowi$zany w ka(dej sprawie           
o opró(nienie lokalu z urz'du zawiadomi& gmin' w#a%ciw$ ze wzgl'du na miejsce 
po#o(enia lokalu34. Wówczas gmina wst'puje w obowi$zki interwenienta ubocznego35, 
co w uproszczenia oznacza, (e gmina ma mo(liwo%& z#o(enia wniosku o przyznanie 
eksmitowanej osobie prawa do lokalu socjalnego. Z do%wiadczenia wynika, (e      
w przyt#aczaj$cej liczbie spraw, gmina wnosi o niezas$dzanie tego prawa. Wi$(e 
si' to po pierwsze z tym, (e lokali socjalnych jest zdecydowanie za ma#o               
w stosunku do potrzeb. Po drugie, do czasu z#o(enia lokatorowi oferty najmu lokalu 
socjalnego, w#a%ciciel mo(e ($da& odszkodowania od gminy, przez co stanowi to 
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dodatkowe obci$(enie dla bud(etu miasta36. W przypadku nieprzyznania prawa do 
lokalu gmina ani nie musi martwi& si' wyd#u(aj$c$ kolejk$ osób czekaj$cych na 
lokal socjalny, ani dodatkowym wydatkiem z bud(etu. Nie ulega jednak w$tpliwo%ci, 
(e takie dzia#anie cz'sto jest sprzeczne z konstytucyjnym obowi$zkiem w#adz 
publicznych prowadzenia polityki sprzyjaj$c$ zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 
obywateli37.

Szczególna ochrona lokatorów ze zreprywatyzowanych warszawskich 
budynków

Ruchy lokatorskie tocz$ce batali' z w#adzami Warszawy w czasie, gdy 
reprywatyzacj$ nie interesowa#y si' media g#ównego nurtu, wywalczy#y kilka zmian 
w Uchwale dotycz$cej zasad wynajmowania lokali, uwzgl'dniaj$cych trudne 
po#o(enie lokatorów ze zreprywatyzowanych kamienic.

Co do zasady otrzymanie lokalu komunalnego jest uwarunkowane spe#nieniem 
dwóch kryteriów: kryterium dochodowego oraz kryterium metra(owego. Kryterium 
dochodowe38  jest spe#nione wtedy, je%li %redni miesi'czny dochód na jednego 
cz#onka gospodarstwa domowego w okresie sze%ciu miesi'cy poprzedzaj$cych 
dat' z#o(enia wniosku o najem lokalu nie przekracza 160% kwoty najni(szej 
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 220% tej kwoty w gospodarstwie 
jednoosobowym39. Je%li za% chodzi o kryterium metra(owe40, to zgodnie z ustaw$ 
wynosi zaledwie sze%& metrów kwadratowych na osob'. W praktyce oznacza to, 
(e je%li w jednym 20-metrowym pokoju mieszcz$ si' trzy doros#e osoby, to gmina 
uznaje ich warunki mieszkaniowe za wystarczaj$ce. Niestety wysi#ki ruchów 
lokatorskich, by podwy(szy& to kryterium cho&by do 10 metrów kwadratowych, na 
razie spe#z#y na niczym.

Uchwa#a przewiduje jednak pewne wyj$tki w zakresie stosowania kryterium 
metra(owego w#a%nie dla lokatorów zamieszkuj$cych w budynkach zreprywatyzowanych. 
I tak nie stosuje si' kryterium metra(owego, je%li lokatorom zamieszkuj$cym         
w zreprywatyzowanej kamienicy:

a) umow' wypowiedziano z 3-letnim okresem wypowiedzenia41;
b) umow' wypowiedziano za zad#u(enie42;
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c) s$ „najemcami wra(liwymi”, zamieszkuj$cym w budynkach prywatnych, je%li 
czynsz wynosi powy(ej 3% stawki odtworzeniowej43;

d) lokatorom pozostaj$cym w wyj$tkowo trudnej sytuacji mieszkaniowej, 
zdrowotnej, rodzinnej lub spo#ecznej, przy czym przepis interpretuje si' bardzo 
w$sko; chodzi tu o niepe#nosprawno%& wnioskodawcy lub osoby wspólnie 
zamieszkuj$cej, ci'(k$, przewlek#$ chorob' wnioskodawcy lub osoby wspólnie 
zamieszkuj$cej, b$d" te( udokumentowan$ przemoc lub inn$ patologi' w rodzinie44.

Powy(sze zmiany w Uchwale nale(y oceni& bardzo pozytywnie. Niemniej 
jednak wci$( nie s$ doskona#e. Przede wszystkim wyj$tki wymienione w punktach 
a) i b) dotycz$ osób, którym ju( wypowiedziano umow' najmu. Paradoksem jest 
wi'c, (e lokator najpierw musi doprowadzi& do wypowiedzenia z nim umowy najmu 
(na przyk#ad poprzez zad#u(enie), (eby w ogóle móc stara& si' o lokal. Jak 
wskaza#am powy(ej, lokatorzy cz'sto boj$ si' wypowiedzenia umowy najmu i robi$ 
wszystko, by do tego nie dosz#o. Jedynie punkt c) odnosi si' do osób wci$( 
zamieszkuj$cych w zreprywatyzowanym budynku. Zgodnie z Uchwa#$ „najemc$ 
wra(liwym” jest taki lokator, który mieszka w gospodarstwie domowym, którym 
wy#$cznym "ród#em dochodu jest emerytura, %wiadczenie przedemerytalne, %wiadczenie 
z tytu#u ca#kowitej niezdolno%ci do pracy oraz do samodzielnej egzystencji45.               
W praktyce bardzo cz'sto zdarza si', (e emerytowani lokatorzy ze zreprywatyzowanych 
kamienic, chc$c unikn$& zad#u(enia, wykonuj$ prac' dorywcz$. Wówczas ich jedynym 
"ród#em dochodu przestaje by& %wiadczenie emerytalne, a w konsekwencji 
przestaj$ kwalifikowa& si' jako najemcy wra(liwi. Lokatorem wra(liwym nie b'dzie 
tak(e grupa pracuj$cych osób, która dopiero zbli(a si' do osi$gni'cia wieku 
emerytalnego. Podobnie lokatorem wra(liwym nie b'dzie emeryt, który zamieszkuje 
z osob$ pracuj$c$, na przyk#ad wnukiem. Poza tym „najemc$ wra(liwym” jest 
lokator, którego czynsz wynosi ponad 3% stawki odtworzeniowej. W przypadku 
osób otrzymuj$cych minimaln$ emerytur' ju( sama stawka na poziomie prawie 15 
z#otych za metr kwadratowy jest du($ uci$(liwo%ci$. 

Uchwa#a przewiduje wyj$tki równie( odno%nie do kryterium dochodowego. 
Minimum dochodowe zwi'ksza si' a( o 40% w stosunku do osób, które mieszkaj$ 
w zreprywatyzowanych budynkach i a( o 70%, je%li jednocze%nie ich jedynym 
"ród#em dochodu jest emerytura, %wiadczenie przedemerytalne, %wiadczenie          
z tytu#u ca#kowitej niezdolno%ci do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub renta 
rodzinna46. 

Trzeba tak(e zauwa(y&, (e zgodnie z Uchwa#$ pierwsze)stwo najmu 
przys#uguje mi'dzy innymi lokatorom ze zreprywatyzowanych kamienic, je%li 
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wypowiedziano im umow' za zad#u(enie, ale czynsz ustalony przez w#a%ciciela 
pozostawa# w ra($cej dysproporcji z dochodami gospodarstwa domowego 
lokatora47. Uchwa#a zak#ada tak(e, (e lokale mieszkaniowe powinny uwzgl'dnia& 
specyficzne, uzasadnione potrzeby, w szczególno%ci takie jak niepe#nosprawno%& 
lub podesz#y wiek48. 

Na tej podstawie mo(na wyci$gn$& nast'puj$ce wnioski. Uchwa#a chroni        
w sposób szczególny emerytowanych lokatorów ze zreprywatyzowanych budynków, 
przewiduj$c preferencyjne zasady ubiegania si' o lokal komunalny. Mimo pewnych 
luk prawnych, które zosta#y tu wyszczególnione i które nale(a#oby usun$&, 
Uchwa#a pozwala wielu emerytowanym lokatorom uzyska& prawo do tak zwanego 
lokalu komunalnego. 

G!ówne problemy lokatorów emerytowanych ze zreprywatyzowanych 
budynków

Zarówno Ustawa, jak i Uchwa#a przewiduj$ %rodki ochrony prawnej lokatorów 
ze zreprywatyzowanych kamienic. Powy(sze rozwa(ania wskazuj$, (e niestety nie 
s$ one pozbawione wad. Trzeba jednak zauwa(y&, (e problemy lokatorów wi$($ 
si' tak(e z czynnikami pozaprawnymi. W%ród nich trzeba wskaza& nast'puj$ce:

a) nieznajomo%ci swoich praw przez lokatorów;
b) bardzo d#ugie okresy oczekiwania na tak zwany lokal komunalny.
Je%li chodzi o nieznajomo%& praw lokatorów, przyczyn$ jest przede wszystkim 

brak jakichkolwiek spotka) informacyjnych organizowanych przez gmin' tu( przed 
zwrotem kamienicy prywatnemu w#a%cicielowi, podczas których lokatorzy mogliby 
si' dowiedzie&, jakie prawa im przys#uguj$, na przyk#ad prawo do zaskar(enia 
podwy(ki czynszu, warunki uzyskania prawa do lokalu komunalnego. O tym, (e 
budynek zosta# zreprywatyzowany, lokatorzy dowiaduj$ si' zazwyczaj z pierwszego 
pisma o podwy(ce czynszów. 

Nie ma te( punktów informacyjnych, które udziela#yby nieodp#atnych porad 
prawnych, a ca#$ prac' w tym zakresie wykonuj$ ruchy lokatorskie o ograniczonych 
mo(liwo%ciach czasowych i „brakach kadrowych”. Nale(y w tym miejscu zauwa(y&, 
(e w 2016 roku warszawski Ratusz utworzy# stanowisko pe#nomocnika do spraw 
rozwi$zywania problemów lokatorów dotkni'tych tak zwanym Dekretem Bieruta — 
funkcj' t' pe#ni obecnie Magdalena M#ochowska. Wydaje si' jednak, (e wci$( nie 
odpowiada to potrzebom lokatorów.

Ponadto lokatorzy s$ zazwyczaj pozbawieni reprezentacji w s$dzie, bo jak 
sami przyznaj$, jest to ich pierwsze spotkanie z wymiarem sprawiedliwo%ci. 
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Nierzadko spotyka#am si' z sytuacj$, gdy na sali s$dowej lokator pytany o jego 
stanowisko w sprawie powództwa o eksmisj', kiwa# twierdz$co g#ow$. Pytanie: 
„Czy popiera pan powództwo?” — okazywa#o si' kompletnie niezrozumia#e.           
Z rozmów z lokatorami wynika, (e wierz$, i( s$dy, jako emanacja pa)stwa, 
ochroni$ ich, skoro nie zrobili niczego z#ego. Tak si' zazwyczaj jednak nie dzieje,  
a natura procesu cywilnego, bazuj$ca na zasadzie kontradyktoryjno%ci, wymaga 
od stron postawy aktywnej. Ta jest niemo(liwa z uwagi na niezrozumia#o%& prawa 
materialnego i procedur. Dodatkowo osoby, które przez ca#e dotychczasowe (ycie 
nigdy nie zalega#y z zap#at$ czynszu, nagle wpadaj$ w d#ugi, musz$ mierzy& si'    
z ogromnym wstydem i poczuciem winy, (e same doprowadzi#y do sytuacji,           
w której si' znalaz#y, a która stereotypowo kojarzy si' z nieróbstwem, lenistwem, 
marginesem spo#ecznym.

Drugim najwa(niejszym problemem jest d#ugi czas oczekiwania na lokal 
komunalny, niewstrzymuj$cy podwy(ek czynszów. W praktyce oznacza to, (e po 
otrzymaniu pozytywnej uchwa#y o wpisie na list' oczekuj$cych na lokal komunalny, 
trzeba zaczeka& na fizyczne przekazanie lokalu, które nieraz wynosi kilka lat.       
Czyli, nawet gdy spe#ni si' wszystkie wymagania, konieczne do otrzymania prawa 
do lokalu komunalnego, to nie oznacza to za#atwienia sprawy. Wielu lokatorów, 
którzy otrzymali prawo do lokalu komunalnego, wprowadza#o si' do tam ju( z d#ugami 
za mieszkanie w zasobie prywatnym. Pewnym absurdem jest, (e gmina „wypycha” 
na wolny rynek lokatorów, którzy i tak wróc$ do zasobu gminy i wiadomo to od 
samego pocz$tku, tyle tylko, (e wróc$ z ogromnym d#ugiem.

Podsumowanie

Zwroty nieruchomo%ci w naturze niemal zawsze s$ "ród#em problemów 
lokatorów. O ile wi'c podnosi si' argumenty o wyrównywaniu krzywd by#ym 
w#a%cicielom, a najcz'%ciej ich nast'pcom prawnym (spadkobiercom oraz, co 
budzi ogromne w$tpliwo%ci moralne, nabywcom roszcze)), cz'sto nie zwraca 
si' uwagi na krzywd' wyrz$dzan$ lokatorom zamieszkuj$cym w tych kamienicach. 

Istniej$ prawne narz'dzia ochrony emerytowanych lokatorów ze zreprywatyzowanych 
warszawskich kamienic, zarówno na poziomie ustawy o ochronie praw lokatorów jak te( 
uchwa#y o wynajmie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, ale jak stara#am si' 
wykaza&, nie s$ doskona#e. Równie( stosowanie prawa pozostawia wiele do 
(yczenia. Ka(d$ sytuacj', w której lokator ze zreprywatyzowanej kamienicy zostaje 
eksmitowany bez prawa do lokalu socjalnego, wpada w spiral' zad#u(enia,            
a w najgorszym przypadku staje si' bezdomny, nale(y uzna& za tragedi', która nie 
powinna si' wydarzy&.

Najwi'ksz$ odpowiedzialno%& za ten stan rzeczy ponosi gmina, która ma 
sposobno%& zapobiegania tym sytuacjom, dzi'ki mo(liwo%ci kszta#towania uchwa#y 
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dotycz$cej wynajmu lokali komunalnych. Tymczasem nie do%&, (e gmina nie 
informuje lokatorów o zwrocie kamienicy, w której mieszkaj$, ani te( o prawach 
przys#uguj$cych lokatorom, to cz'sto wnosi o niezas$dzanie prawa do lokalu 
socjalnego podczas procesów eksmisyjnych. Skutki tych zaniedba) nie s$ w pe#ni 
znane z uwagi na brak monitorowania losów lokatorów ze zreprywatyzowanych 
kamienic.
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III. 
Bezdomno!" 

i bezmieszkaniowo!" 
jako wyzwanie
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Rysunek autorstwa 
Gabrieli Maliszewskiej, lat 15

z Gimnazjum w Rozogach
(praca przygotowana w ramach konkursu: 

„Dom, Zdrowie i Mi#o!" 
— utrata tych warto!ci to bezdomno!"”

przygotowana pod kierunkiem 
p. Aldony Kaczmarczyk)



Anna Bokszczanin
Barbara Zmaczy&ska
Instytut Psychologii 
Uniwersytet Opolski

Stres, cierpienie i droga wyj'cia z bezdomno'ci. 
Prezentacja trzech projektów badawczych realizowanych 

w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

Bezdomno%& to jedna z najtrudniejszych sytuacji (yciowych, w jakiej mo(e 
znale"& si' cz#owiek. Jest ona cz'sto uto(samiana z do%wiadczaniem stanu 
kryzysu nie tylko osobistego, ale te( spo#ecznego, odnoszonego zarówno do 
przypadków indywidualnych, jak i wi'kszych zbiorowo%ci1. Podczas kryzysu 
napotykamy przeszkody, chorujemy, prze(ywamy napi'cia i za#amania. Innymi 
s#owy, do%wiadczamy stresu i cierpienia, którego poziom przewy(sza cz'sto nasze 
mo(liwo%ci poradzenia sobie z wyst'puj$cymi problemami2. W populacji ludzi 
bezdomnych przebywanie w stanie kryzysu cz'sto si' przed#u(a, buduj$c sytuacj' 
do%wiadczania bezdomno%ci w sposób chroniczny, uporczywy i trwa#y. Poprzez 
do%wiadczanie ubóstwa, wykluczenia spo#ecznego i braku stabilno%ci mieszkaniowej 
osoby bezdomne stanowi$ równie( jednoznaczny przyk#ad osób prze(ywaj$cych 
stan cierpienia. Ameryka)ski psycholog kliniczny — Edwin Shneidman — definiuj$c 
cierpienie psychiczne, odnosi je do poczucia wstydu, upokorzenia, rozpaczy, 
samotno%ci i l'ku3. Zdaniem tego autora, cierpienie psychiczne mo(na okre%li& 
alternatywnie jako nasilony stan wewn'trznego rozbicia i smutku4. Do%wiadczenia 
stresu i cierpienia przez ludzi chronicznie bezdomnych s$ szczególnie du(e, 
natomiast mo(liwo%ci znalezienia drogi wyj%cia z bezdomno%ci stopniowo si' 
zmniejszaj$5.

Mówi si' te( o „syndromie bezdomno%ci”, czyli okre%lonym zespole cech i zachowa) 
traktowanych jako efekt uzale(nienia od stanu bezdomno%ci. W miar' jak syndrom 
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1 I. B. Ku"ma, Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych, !ód": Wydawnictwo Uniwersytetu 
!ódzkiego 2015, s. 13.
2 Zob.: I. Heszen, Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu 'yciowego, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, s. 141-145; W. !osiak, Natura stresu, Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiello)skiego 2007, s. 41-58.
3 E. S. Shneidman, Perturbation and lethality. A psychological approach to assessment and intervention, 
w: The Harvard Medical School guide to suicide assessment and intervention, red., D. G. Jacobs, San 
Francisco: Jossey-Bass 1999, s. 83–97.
4 J. Chodkiewicz, Ból psychiczny — konceptualizacja i narz%dzia pomiaru, w: „Psychiatry” tom 10, 
nr 3-4/2013, s. 109-115.
5 I. Pospiszyl, Patologie spo#eczne, Warszawa, PWN 2010, s. 301.



si' rozwija, osoba bezdomna zaprzestaje podejmowania prób zmiany swojej 
sytuacji (yciowej i coraz bardziej utwierdza si' w przekonaniu, (e nie mo(e 
spowodowa& tej zmiany6. „Syndrom bezdomno%ci” wspó#wyst'puje z niskim 
dobrostanem psychicznym. Danych na temat prze(y& psychicznych osób 
bezdomnych dostarczaj$, mi'dzy innymi badania Danuty Piekut-Brodzkiej7. 
Zdaniem autorki do%wiadczaj$ oni poczucia osamotnienia, marz$ o tym, (eby nie 
pi&, by& dobrze traktowanymi przez innych ludzi, o odwróceniu tego, co si' 
wydarzy#o z#ego w ich (yciu oraz aby nie umrze& na ulicy. W tym opisie wida& 
wyra"nie wa(ne elementy prze(y& odnosz$ce si' do cierpienia cz#owieka bezdomnego, 
odczuwanego poczucia ni(szo%ci wobec innych ludzi, wstydu i bezsilno%ci8. Stres          
i cierpienie wp#ywaj$ na wiele obszarów (ycia na przyk#ad niemo(no%& zaplanowania 
w#asnej przysz#o%ci, poziom samoakceptacji, sposób sp'dzania wolnego czasu      
a przede wszystkim na próby podejmowane w kierunku wychodzenia z bezdomno%ci9.

Do najnowszych bada) odnosz$cych si' do problematyki stresu i cierpienia    
w populacji osób bezdomnych, wykonanych w ostatnich latach w Instytucie 
Psychologii Uniwersytetu Opolskiego (dalej jako skrót: IP UO), nale($ badania 
zrealizowane w zespole profesora Paula Toro oraz projekt bada) realizowany       
w programie unijnym Horyzont 2020, koordynowany przez profesora José 
Ornelasa. 

Projekt 1: Charakterystyka osób bezdomnych w Polsce i w USA. Studium 
porównawcze

Pomimo (e problem bezdomno%ci w Polsce jest powa(ny10, znamy stosunkowo 
niewiele polskich dobrze kontrolowalnych bada) psychologicznych, podczas gdy  
w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej jako skrót USA) zagadnienie to jest 
eksplorowane przez badaczy od wielu lat. Projekt dotycz$cy bezdomno%ci            
— interesuj$cy ze wzgl'du na %wiatowy zasi'g oraz zaawansowan$ metodologi' 
— zosta# przeprowadzony w IP UO w zespole Paula Toro. Paul Toro (z Wayne 
State University w Detroit, USA) to jeden z najwi'kszych obecnie na %wiecie 
autorytetów naukowych w badaniu zagadnie) bezdomno%ci, który przez prawie 
dekad' pracowa# w IP UO jako profesor wizytuj$cy. Wykonane w jego zespole 
badanie mia#o charakter mi'dzykulturowy. Prowadzenie bada) mi'dzykulturowych 
jest wa(ne, gdy( daje szans' na lepsze zrozumienia przyczyn danego problemu 
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6 M. D'bski, Sytuacja bezdomnych kobiet w województwie pomorskim, w: „Forum o bezdomno%ci 
bez l'ku”, Gda)sk: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomno%ci 2008, s. 69.
7 D. M. Piekut-Brodzka, Bezdomno!", Warszawa: Chrze%cija)ska Akademia Teologiczna 2006, s. 297-303.
8 I. Pospiszyl, dz. cyt., s. 300-303.
9 M. D'bski, dz. cyt., s. 67-70.
10 Zob.: I. B. Ku"ma, !. Lange, Bezdomno!" w $odzi, !ód": Wydawnictwo LangeL — !ucja Lange 2016.



oraz przedstawia szerszy wachlarz mo(liwych rozwi$za). Ponadto badania tego 
rodzaju mog$ pomóc w zrozumieniu ró(nic w rozpowszechnieniu bezdomno%ci,     
w prowadzonej polityce wobec osób bezdomnych oraz wp#ywu czynników 
specyficznie zwi$zanych z kultur$ danego kraju11.

Zaprojektowane przez Paula Toro i wspó#pracowników badanie, mia#o na celu 
porównanie charakterystyki osób bezdomnych w Polsce i w USA12. W badaniu 
wzi'#o udzia# 200 doros#ych osób w Polsce oraz 219 w Stanach Zjednoczonych. 
By#y to próby losowe z obszaru Polski po#udnio-zachodniej (rejon Wroc#awia           
i Opola) oraz du(ego miasta w USA (Detroit). W obu grupach u(ywano tych samych 
narz'dzi pomiarowych i podobnej procedury, która jest zgodna z zasadami etyki 
prowadzenia bada) psychologicznych. Przeprowadzano wywiady indywidualne, 
pos#uguj$c si' kwestionariuszem, który zawiera# szereg skal pomiarowych. 
Ankieterami w obu krajach byli przeszkoleni studenci. G#ówne wyniki porównania 
ujawni#y, (e obie próby osób badanych by#y do siebie podobne pod wzgl'dem 
demograficznym. W obu grupach wi'kszo%& stanowili doro%li bezdomni m'(czy"ni 
i wi'kszo%& z nich posiada#a dzieci. Stwierdzono tak(e ró(nice: osoby bezdomne 
badane w Polsce by#y starsze i d#u(ej bezdomne.

W podobnym zakresie badani z obu grup uskar(ali si' na wyst'puj$ce 
problemy w zakresie zdrowia somatycznego. Oceniano tak(e stan psychiczny,      
w tym zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zwi$zane z nadu(ywaniem 
substancji uzale(niaj$cych. U respondentów z USA stwierdzono znacznie wy(sze 
nasilenie zaburze) a w szczególno%ci symptomatologii zwi$zanej z depresj$, 
schizofreni$ oraz nadu(ywaniem substancji uzale(niaj$cych. Zaobserwowane 
ró(nice s$ interpretowane przez badaczy, jako wynik dost'pu do systemu opieki 
zdrowotnej. W Polsce ludzie maj$ zapewniony dost'p do podstawowych us#ug 
zdrowotnych w tym opieki psychiatrycznej. W Stanach Zjednoczonych dost'p do 
s#u(by zdrowia, w tym zdrowia psychicznego jest trudny, szczególnie dla osób 
ubogich i nieubezpieczonych w specyficznym programie medycznym.  Mo(na wi'c 
s$dzi&, (e w USA w zwi$zku z brakiem mo(liwo%ci korzystania z publicznej opieki 
zdrowotnej, w schroniskach dla bezdomnych przebywa wiele osób, które maj$ 
problemy ze zdrowiem psychicznym13. 

W omawianym badaniu stwierdzono tak(e, (e respondenci z USA cz'%ciej 
utrzymywali systematyczny kontakt z cz#onkami swoich rodzin i cz'%ciej otrzymywali 
od nich wsparcie ni( respondenci w Polsce. Z kolei polscy respondenci zg#aszali mniej 
stresuj$cych wydarze) w swoim (yciu i mniej ryzykownych zachowa) seksualnych. 

259

______________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

11 N. Milburn i in., Newly homeless youth typically return home, w: „Journal of Adolescent Health” 
nr 40/2007, s. 574–576.
12 P. Toro i in., Comparing the characteristics of homeless adults in Poland and the United States, 
w: „American Journal of Community Psychology”  tom 53, nr 1-2/2014, s. 134-145.
13  D. Anasseril, Care of the mentally ill in prisons: Challenges and solutions, w: „Journal of the 
American Academy of Psychiatry and the Law” nr 35/2007, s. 406–410.



Podsumowuj$c, autorzy badania zwracaj$ uwag', i( w obu grupach wyst$pi# 
szereg podobie)stw, jak te( ró(nic, które wynikaj$ g#ównie ze specyfiki kulturowej 
oraz z ró(nic w systemach opieki zdrowotnej w obu krajach14.

Projekt 2: Stres potraumatyczny u osób bezdomnych

Zebrane przez badaczy informacje (opisane w projekcie 1), by#y podstaw$ 
tak(e innych opracowa) i analiz naukowych. Badanie przeprowadzone w Polsce 
by#o poszerzone o pomiar nasilenia stresu traumatycznego15. Projekt badawczy 
zaproponowany przez Ann' Bokszczanin, we wspó#pracy z zespo#em Paula Toro, 
dotyczy# problematyki stresu traumatycznego16. Przegl$d literatury %wiatowej 
pokazuje du(e rozpowszechnienie silnego stresu i do%wiadcze) traumatycznych 
w%ród osób bezdomnych, spotykane u 90% osób badanych w Stanach Zjednoczonych 
i Australii17. Zdarzenia traumatyczne, o których najcz'%ciej mówi$ osoby bezdomne, 
to bycie ofiarami przemocy fizycznej ze strony innych i odniesione w ten sposób 
rany, oraz gwa#ty. Mo(na wi'c s$dzi&, (e osoby bezdomne s$ w znacznym stopniu 
nara(one na wiktymizacj' i do%wiadczenia traumy na skutek (ycia na ulicy              
i przebywanie w miejscach niebezpiecznych, zagro(onych przest'pczo%ci$, jak na 
przyk#ad ciemne zau#ki w miastach czy pustostanach18. Skupienie si' na populacji 
osób bezdomnych w pomiarze traumy i stresu pourazowego jest szczególnie 
istotne, gdy( jest to grupa osób, która rzadko szuka fachowej pomocy, aby 
poradzi& sobie z negatywnymi objawami w zakresie zdrowia psychicznego, 
b'd$cymi przyczyn$ urazu i w zwi$zku z tym jest nara(ona na znaczne ryzyko 
rozwoju stresu pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder, dalej jako skrót: 
PTSD). 

W literaturze zwraca si' równie( uwag', (e do ci'(kich urazów psychicznych 
mog#o doj%& ju( wcze%niej, zanim osoby sta#y si' bezdomne. Fakt do%wiadczenia 
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14 A. Przyme)ski, Aktualny stan problemu bezdomno!ci w Polsce: aspekt polityczno-spo#eczny, w: Oblicza 
bezdomno!ci, red., M. D'bski, K. Stachura, Gda)sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda)skiego 2008,           
s. 17-36.
15 B. Dudek, Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gda)sk: Gda)skie Wydawnictwo Psychologiczne 
2003, s. 1-202.
16 A. Bokszczanin i in., Post-traumatic stress disorder among homeless adults in Poland: Prevalence 
and predictors, w: „Open Journal of Psychiatry” nr 4/2014, s.9-15.
17 M. Kushel i in., No door to lock: Victimisation among homeless and marginally housed persons, 
w: „Archives of International Medicine” tom 163/2003, s. 2492-2499.
18 J. Ford, L. Frisman, Traditional and complex PTSD in homeless parents and adults with chronic 
addictions, w: „Proceedings of  the Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress 
Studies” nr 18/2002, s. 57.



silnego wstrz$su psychicznego móg# by& wr'cz jedn$ z przyczyn trudnych kolei 
losu, których rezultatem sta#o si' (ycie w bezdomno%ci19.

Okre%lenie „trauma” jest w omawianej pracy u(ywane w odniesieniu do 
szeregu psychicznych objawów, powszechnie spotykanych w%ród osób, które 
prze(y#y sytuacje ekstremalnego stresu (na przyk#ad nawracaj$ce, intruzywne 
wspomnienia, odr'twienie psychiczne, wycofanie z aktywnego (ycia czy reakcje 
nadpobudliwo%ci, zwi$zanej ze wspomnieniami traumatycznego wydarzenia)20. 
Poza PTSD i ekspozycj$ na zdarzenia traumatyczne bezdomno%& zwi$zana jest 
tak(e z innymi negatywnymi skutkami w zakresie zdrowia psychicznego, w tym      
z depresj$. Wiele bada) dokumentuje, (e osoby bezdomne cierpi$ z powodu 
zaburze) depresyjnych. Przedmiotem omawianego badania by# tak(e pomiar 
nasilenia symptomów depresji.

Respondentów pytano tak(e o spo(ywanie alkoholu21. Nadu(ywanie substancji 
uzale(niaj$cych, zw#aszcza alkoholu, jest znanym czynnikiem, który wspó#wyst'puje 
z objawami PTSD. Nadmierne spo(ycie alkoholu mo(e stanowi& konsekwencj' 
traumatycznych urazów, to jest osoby bezdomne mog$ nadu(ywa& alkoholu w celu 
u%mierzania swoich negatywnych stanów psychicznych, przygn'bienia, l'ku           
i negatywnych emocji. Z drugiej strony, zwraca si' uwag', (e nadu(ywanie 
alkoholu zwi'ksza podatno%& na wiktymizacj', to znaczy cz#owiek pod wp#ywem 
alkoholu staje si' #atwiejsz$ ofiar$ ataków, przemocy i nadu(y& ze strony innych. 
Tak(e osoby nietrze"we s$ mniej ostro(ne i #atwiej anga(uj$ si' w zachowania ryzykowne, 
których skutkiem mo(e by& po(ar lub stanie si' ofiar$ wypadku samochodowego22.

W swoim badaniu Bokszczanin i zespó# skupili si' równie( na pomiarze 
wsparcia spo#ecznego. Wsparcie spo#eczne jest tu rozumiane jako przekonanie 
oparte na subiektywnej ocenie odporno%ci w#asnej sieci wsparcia i pr'(no%ci "róde# 
wsparcia. Spostrzeganie du(ego wsparcia spo#ecznego oznacza poczucie, i(        
w czasie kryzysu mo(na liczy& na szybk$ pomoc bliskich oraz obcych osób,          
a tak(e organizacji23.

Uczestnicy badania (200 osób) zostali losowo wybrani z listy mieszka)ców 
schronisk w okolicach Opola i Wroc#awia. *redni wiek respondentów wynosi# 47 
lat. Próba sk#ada#a si' w wi'kszo%ci z m'(czyzn (72,5%). Wi'kszo%& z nich 
(61,0%) by#a od ponad trzech lat mieszka)cami schronisk.

261

______________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

19 N. Buhrich i in., Lifetime prevalence of trauma among homeless people in Sydney. Australian and 
New Zealand, w: „Journal of Psychiatry” nr 34/2000, s. 963-966.
20 Bohdan Dudek, dz. cyt., s. 1-202.
21 K. Bender i in., Factors associated with trauma and Posttraumatic Stress Disorder among homeless 
youth in three US cities: The importance of transience, w: „Journal of Traumatic Stress” nr 23/2010,    
s. 161-168.
22 K. Bender i in., Tam(e, s. 161-168.
23 M. Barrera, Distinctions between social support concepts, measures, and models, w: „American 
Journal of Community Psychology” nr 14/1986, s. 413-445.



Wyniki przeprowadzonego badania pokaza#y relatywnie niskie rozpowszechnienie 
wydarze) traumatycznych i pe#noobjawowego PTSD u polskich badanych                 
w porównaniu z badanymi w USA czy Australii. Tylko jedna trzecia polskich 
respondentów twierdzi#a, (e do%wiadczy#a co najmniej jednego traumatycznego 
zdarzenia w swoim (yciu. U 7% dokonano pe#nego rozpoznania PTSD. Ten wynik, 
w porównaniu z badaniami prowadzonymi w innych krajach, mo(e wi$za& si'        
z ró(nicami w zakresie podstawowych charakterystyk osób bezdomnych w Polsce 
w porównaniu z innymi krajami. Polska grupa bezdomnych sk#ada#a si' g#ównie      
z m'(czyzn, którzy mieszkali w schroniskach przez  stosunkowo d#ugi okres. Mo(e 
to wskazywa&, (e domy dla osób bezdomnych w Polsce to stosunkowo „stabilne” 
miejsce do (ycia, w którym ludzie znajduj$ fizyczne i psychologiczne bezpiecze)stwo.

W badaniu zidentyfikowano tak(e kilka wa(nych ró(nic pomi'dzy bezdomnymi 
osobami, które do%wiadczy#y traumatycznego urazu i tymi, którzy takich urazów nie 
do%wiadczyli. Zgodnie z oczekiwaniami ci pierwsi mieli wi'cej symptomów PTSD, 
wi'cej objawów depresji i nadu(ywali wi'cej alkoholu. Wyniki te dowodz$ wi'c, (e 
ekspozycja na zdarzenia traumatyczne mo(e powodowa& problemy ze zdrowiem 
psychicznym i nadu(ywanie substancji uzale(niaj$cych. Intensywny strach, wstrz$s  
i straty zwi$zane z traumatycznym urazem mog$ mie& d#ugotrwa#y i negatywny 
wp#yw na zdrowie psychiczne i zachowania, nawet je%li nie rozwija si' 
pe#noobjawowe PTSD.

Nie potwierdzi#o si' oczekiwanie co do ochronnej roli wsparcia spo#ecznego 
przed rozwojem PTSD. Mo(e to wynika& z faktu, i( w badaniu oceniano jedynie 
ogólny poziom spostrzeganego wsparcia. Dalsze badania powinny zawiera& 
pomiar nie tylko wsparcia spostrzeganego, ale te( innego rodzaju, na przyk#ad 
wsparcie faktycznie otrzymane. W przysz#o%ci badania mog#yby obejmowa& 
równie( wsparcie spo#eczne p#yn$ce z ró(nych "róde# — od przyjació#, rodziny        
i innych osób (yj$cych w schronisku, w tym od personelu z o%rodków opieki dla 
bezdomnych. Jednak dost'pne opisy sytuacji osób (yj$cych w domach dla 
bezdomnych w Polsce nie pozostawiaj$ z#udze) — s$ to ludzie z niskim 
poczuciem wsparcia ze strony innych. 

Nale(y zaznaczy&, (e zebrane dane maj$ charakter przekrojowy, wi'c nie 
wskazuj$ kierunku powi$zania pomi'dzy wsparciem spo#ecznym, symptomami 
depresji czy ilo%ci$ spo(ywanego alkoholu a objawami PTSD. Jak wspomniano 
wcze%niej, problemy z nadu(ywaniem alkoholu lub uzale(nieniem mog$ 
powodowa& ryzyko wyst$pienia objawów PTSD. Jest równie( mo(liwe, (e osoby   
z objawami PTSD próbuj$ „samodzielnego leczenia” alkoholem w celu u%mierzenia 
bólu i nieprzyjemnych objawów. Oczywi%cie, w d#u(szej perspektywie nie jest to 
skuteczna strategia, poniewa( cz'sto prowadzi do powa(niejszych problemów 
zwi$zanych z nadu(ywaniem substancji, które mog$ ostatecznie zaostrzy& 
istniej$ce objawy PTSD. Nale(y podkre%li&, (e opisane badanie jest pierwszym 
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krokiem w badaniu traumy i PTSD w%ród bezdomnych w Polsce. Wed#ug naszej 
wiedzy s$ to pierwsze badania prowadzone w naszym kraju skupiaj$ce si' na 
ocenie rozpowszechnienia traumatycznych wydarze) i PTSD w populacji osób 
bezdomnych.

Zaprezentowane wyniki nios$ wiele implikacji praktycznych. Sugeruj$ one 
potrzeb' interwencji skierowanej na pomoc osobom z objawami PTSD. Symptomy 
PTSD wyst'puj$ z objawami depresji, nadu(ywaniem alkoholu oraz problemami   
w kontaktach spo#ecznych. Wyniki te wskazuj$ tak(e, (e interwencje maj$ce na 
celu pomoc bezdomnym po traumie, oprócz leczenia podstawowych problemów 
klinicznych, powinny bra& pod uwag' tak(e dzia#ania psychoedukacyjne24.

Projekt 3: Bezdomno#& jako niesprawiedliwo#& spo!eczna

Kontynuacj$ przedstawionych bada) jest obecnie prowadzony w IP UO projekt 
pod tytu#em „Bezdomno%& jako niesprawiedliwo%& spo#eczna” (ang. Homelessness 
as Unfairness) realizowany w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. 
Realizacja projektu zosta#a zaplanowana na lata 2016-2020. Badania skupiaj$ si' 
na bezdomno%ci chronicznej rozumianej jako szczególny przypadek do%wiadczania 
nierówno%ci i niesprawiedliwo%ci spo#ecznej. Projekt ten wychodzi naprzeciw 
zapotrzebowaniu na stworzenie szerszej i bardziej spójnej perspektywy bada) 
zjawiska bezdomno%ci, to jest nie tylko w skali danego kraju, ale we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. W ramach polityki unijnej podejmuje si' próby opracowania 
wspólnego stanowiska oraz wspólnych rozwi$za) dotycz$cych tego problemu 
spo#ecznego25. 

Prezentowany projekt dotyczy do%wiadczania bezdomno%ci przez osoby 
przebywaj$ce w ró(nych placówkach, w tym tak(e obj'te programem „Najpierw 
mieszkanie”. W badania zaanga(owanych jest osiem krajów cz#onkowskich Unii 
Europejskiej, koordynuje je José Ornelas (ISPA, Instituto Universitário, Portugalia). 
Prowadzone badania maj$ charakter interdyscyplinarny. Informacje na temat 
bezdomno%ci gromadzone s$ za pomoc$ technik dost'pnych w ró(nych naukach 
wed#ug ilo%ciowo-jako%ciowego planu bada) zarówno wobec osób bezdomnych, 
jak i zajmuj$cych si' bezdomno%ci$ zawodowo, w bezpo%rednim z ni$ kontakcie. 
Podj'ta zosta#a próba poszukiwania odpowiedzi na nast'puj$ce pytania:

• Jaki jest poziom tolerancji wobec osób bezdomnych w ró(nych krajach 
Unii Europejskiej?
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24 A. Bokszczanin i in., Post-traumatic stress disorder among homeless adults in Poland: Prevalence 
and predictors, w: „Open Journal of Psychiatry” nr 4/2014, s. 9-15.
25 B. Szluz, Zjawisko bezdomno!ci w wybranych krajach Unii Europejskiej, Rzeszów: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 10.



• Jak osoby, których udzia#em by#a i jest nadal bezdomno%&, spostrzegaj$ 
oferowane im przez ró(ne o%rodki pomocowe mo(liwo%ci realizowania 
swoich potrzeb, dokonywania wyborów, korzystania z zasobów spo#ecznych 
oraz jak pod tym wzgl'dem oceniaj$ realizowan$ wobec nich polityk' 
spo#eczn$? 
• Jakie strategie odnosz$ce si' bezpo%rednio do dzia#a) pracowników 

o%rodków dla osób bezdomnych s$ najbardziej skuteczne i pomocne          
w wychodzeniu ze stanu bezdomno%ci? 

Plan bada) obejmuje tak(e osoby decyduj$ce o charakterze polityki realizowanej 
wobec ludzi bezdomnych oraz analiz' prowadzonej polityki mieszkaniowej. 

Podbudow' teoretyczno-praktyczn$ prowadzonego projektu stanowi$: „koncepcja 
zdolno%ciowa” Amartyi K. Sena (ang. Capability Approach), jako przoduj$ca teoria 
odnosz$ca si' do zagadnie) sprawiedliwo%ci spo#ecznej, model „Najpierw 
mieszkanie” (ang. Housing First) jako %rodek do niwelowania niesprawiedliwo%ci 
oraz perspektywa ekologiczna, pomocna w zrozumieniu pogl$dów i do%wiadcze) 
zwi$zanych z przyczynami powstania chronicznej bezdomno%ci26.

Sen przekonywa#, (e tradycyjne podej%cia, na przyk#ad utylitaryzm, podczas 
oceny  takich czynników jak ludzki dobrostan czy jako%& (ycia, nie uwzgl'dniaj$ ich 
podstawowych wymiarów. Uwa(a on, (e ubóstwo nale(y rozpatrywa& jako niemo(no%& 
osi$gni'cia pewnego minimalnego, akceptowalnego poziomu podstawowych 
zdolno%ci27. Wyst$pi# zatem z propozycj$, aby przesun$& punkt zainteresowania     
z przestrzeni dóbr (zasobów, dochodów) na przestrze) ludzkich mo(liwo%ci 
przekszta#cania tych dóbr w po($dany poziom funkcjonowania, oraz na placówki 
(urz'dy), które to u#atwiaj$28.

Model „Najpierw mieszkanie” jest traktowany w naszym projekcie jako 
podstawowe narz'dzie wspieraj$ce proces wychodzenia z bezdomno%ci. Twórcy 
projektu twierdz$, (e chocia( istnieje olbrzymia ró(norodno%& prowadzonych 
programów i dzia#a) pomocowych skupionych wokó# polityki mieszkaniowej wobec 
najbardziej poszkodowanych grup spo#ecznych, najlepiej opracowanym naukowo   
i udokumentowanym jest w#a%nie program „Najpierw mieszkanie”. Powo#uj$ si' oni 
na dane uzyskane w badaniach empirycznych Sama Tsemberisa, Leyli Gulcur        
i Marii Nakae29, z których wynika, (e program „Najpierw mieszkanie” nie tylko 
pozwala osi$gn$& stabilno%& mieszkaniow$ u osób dotkni'tych chroniczn$ 
bezdomno%ci$, ale tak(e zmniejsza problemy zdrowotne (w porównaniu do 
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26 Strona projektu: Homelessness as unfairness, http://www.home-eu.org/the-project/ [dost'p: 24.08.2017].
27 A. Sen, Equality of What, w: The tanner lectures on human value, re. S. M. McMurrin, Salt Lake 
City: University of Utah Press 1980, s.195-220.
28 T. Kwarci)ski, Komu pomóc w pierwszej kolejno!ci? Decyzje dotycz(ce udzielania pomocy ubogim 
w !wietle Amartyi K. Sena bada& nad ubóstwem, w: „Prakseologia” nr 146/2006, s. 31-50.
29 S. Tsemberis, L. Gulcur, M. Nakae, Housing first, consumer choice, and harm reduction for homeless 
individuals with dual diagnosis, w: „American Journal of Public Health” tom 94 nr 4/2004, s. 651-656.



tradycyjnego podej%cia). Wskazuj$ równie( za Michelem Lancione30, (e model ten 
jest coraz cz'%ciej przyjmowany w polityce spo#ecznej i wykorzystywany                
w praktyce31.

Program „Najpierw mieszkanie” stworzy# i powo#a# do (ycia Sam Tsemberis      
z nowojorskiej organizacji Pathways to Housing Inc. w latach dziewi'&dziesi$tych 
XX wieku. Jest adresowany do ludzi chronicznie do%wiadczaj$cych bezdomno%ci, 
z powa(nymi problemami psychicznymi z cz'sto wspó#wyst'puj$cymi uzale(nieniami 
od substancji psychoaktywnych32. Trzeba tu wyra"nie zaznaczy&, (e to rozwi$zanie 
kierowane jest do najbardziej zagro(onej i wykluczonej grupy osób, z utrzymuj$cym 
si' od lat syndromem bezdomno%ci. W programie w pierwszej kolejno%ci zapewnia 
si' dost'p do samodzielnego mieszkania, a dopiero potem, na podstawie tak 
wytworzonego poczucia bezpiecze)stwa, zach'ca si' do podj'cia leczenia chorób 
czy zaburze) psychicznych, terapii alkoholowej lub narkotykowej, czy podj'cia 
pracy nad umiej'tno%ciami interpersonalnymi. Nie jest to jednak warunkiem 
koniecznym do otrzymania wsparcia oraz mieszkania. Nie ma równie( wymogu, 
aby uczestnicy programu byli „gotowi mieszkaniowo” i dokonali post'pu w terapii, 
którego %wiadectwem jest utrzymanie abstynencji, poprawa stosunków z rodzin$    
i posiadanie pracy33.

Wyniki bada) monitoruj$cych wprowadzanie modelu „Najpierw mieszkanie” 
pokazuj$, (e przewa(aj$ca wi'kszo%& ludzi chronicznie bezdomnych, w#$czaj$c 
tych najbole%niej do%wiadczonych ze z#o(onymi potrzebami, potrafi utrzyma& si'   
w mieszkaniu. Wi'kszo%& dotychczasowych bada) wykaza#a du($ skuteczno%& 
programu w obszarze poprawy stanu zdrowia i stabilno%ci mieszkaniowej34.

Nale(y tak(e zaznaczy&, (e w projekcie „Bezdomno%& jako niesprawiedliwo%&” 
dokonuje si' eksploracji chronicznej bezdomno%ci z perspektywy %rodowiskowej 
(ekologicznej). Proponowane w projekcie badania %rodowiskowe s$ ukierunkowane 
na wspieranie integracji spo#ecznej marginalizowanych grup i s$ spójne z „koncepcj$ 
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30 M. Lancione, Housing First: Successo, modelli e sfide politiche, w: „Psicologia di Comunita” nr 
2/2015, s. 23-40. 
31 Zob.: Homelessness as unfairness, dz. cyt.
32 K. Lech, „Najpierw mieszkanie” w ramach psychiatrii !rodowiskowej w Polsce, w: Najpierw mieszkanie. 
Rzecznictwo oparte na dowodach, red., J. Wygna)ska, Warszawa, 2016, www.czynajpierw 
mieszkanie.pl/publikacje. [dost'p: 24.08.2017].
33 P. Olech, Metoda „Najpierw mieszkanie” — zmieniaj(cy si% charakter pracy socjalnej z lud+mi 
bezdomnymi w Europie, w: Forum o bezdomno!ci bez l%ku, Gda)sk: Pomorskie Forum na rzecz 
Wychodzenia z Bezdomno%ci 2011, s. 220-221; Julia Wygna)ska, Najpierw mieszkanie. 
Rzecznictwo oparte na dowodach, dz. cyt. s.12-35.
34 M. Patterson i in., Trajectories of recovery among homeless adults with mental illness who participated 
in a randomized controlled trial  of housing first: a longitudinal, narrative analysis, w: „BMJ Open” tom 3,   
nr 9/2013, s.1-8; J. Ornelas i in., Housing First: An ecological approach to promoting community 
integration, w: „European Journal of Homelessness”  tom 8, nr 1/2014, s. 29-56.



zdolno%ciow$”, gdy( diagnozuj$ bariery, zasoby %rodowiskowe i rozpoznaj$ 
oferowane przez spo#ecze)stwo mo(liwo%ci35.

Podsumowanie

Badania zbiorowo%ci osób bezdomnych i zjawiska bezdomno%ci ró(ni$ si' 
znacz$co od innych bada) spo#ecznych. Specyfik$ tych bada) s$ zarówno 
stosowane metody, jak i populacja osób badanych. Dodatkowo cz'sto stawiany jest 
wymóg implementacji otrzymanych wyników do polityki spo#ecznej pa)stwa36. 
Przedstawione projekty badawcze realizowane w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Opolskiego wpisuj$ si' w t' specyfik'. Utrzymuj$ si' one w g#ównym nurcie,         
w jakim prowadzona jest wi'kszo%& bada) na polu bezdomno%ci, koncentruj$c si' 
na charakterystyce populacji ludzi bezdomnych: kim s$, jak stali si' bezdomni, 
jakie s$ ich potrzeby i kondycja psychiczna? Jednocze%nie prowadzone w ramach 
projektów badania porównuj$ce populacje osób bezdomnych z ró(nych krajów 
stanowi$ przyczynek do wypracowania wspólnej polityki spo#ecznej, k#ad$c nacisk 
na fakt, (e kwesti$ zasadnicz$ w zjawisku bezdomno%ci pozostaje brak dost'pu do 
mieszkania. Niestety, fakt ten rzadko traktowany jest jako priorytet w polityce 
spo#ecznej, a w zwi$zku z tym, w pracy odpowiednich s#u(b i placówek.

Wed#ug Ingi B. Ku"my problematyka osób (yj$cych w kryzysie bezdomno%ci,  
z uwagi na charakter zjawiska oraz kulturowo-spo#eczne znaczenie domu, wymaga 
podej%cia transdyscyplinarnego37. Ma ono stanowi& ram' koncepcyjno-interpretacyjn$ 
z#o(on$ z ró(nych perspektyw naukowych, jak i pozanaukowych, w któr$ wpisuj$ 
si' z pewno%ci$ równie( dociekania z obszaru psychologii. Pozwala to uzyska& 
pog#'biony wgl$d w zjawisko bezdomno%ci, uwzgl'dniaj$c szeroki kontekst 
spo#eczno-kulturowy.

Pogl$d ten jest tym istotniejszy, (e istniej$ca wiedza z zakresu problematyki 
bezdomno%ci ma charakter subdyscyplinarny, badania podejmowano wariantowo, 
g#ównie na gruncie nauk spo#ecznych. 

W przeciwie)stwie do dotychczasowych rozwi$za) zaprezentowane w artykule 
badania maj$ w za#o(eniu charakter mi'dzykulturowy lub interdyscyplinarny zarówno 
w konceptualizacji ram teoretycznych, jak i poprzez z#o(ono%& proponowanych 
metod badawczych. Staraj$ si' korzysta& ze zdobyczy nauk spo#ecznych, takich 
jak socjologia, antropologia i psychologia, lecz tak(e si'gaj$ po wiedz' z zakresu 
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35 Zob.: Homelessness as unfairness, dz. cyt.
36 J. Gruszka, Wykluczenie spo#eczne osób bezdomnych w  Polsce — zarys bada), w: Spo#ecznie 
wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, red., A. Koczkowska,         
M. Szulc, Gda)sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda)skiego 2013, s. 75.
37 Inga B. Ku"ma, dz. cyt., s. 8-9.



nauk medycznych i ekonomicznych, oferuj$c tym samym poszerzon$ perspektyw' 
do analizowania zjawiska bezdomno%ci.

Spe#nienie warunku wprowadzenia otrzymanych wyników do polityki spo#ecznej jest 
widoczne zw#aszcza w odniesieniu do projektu „Bezdomno%& jako niesprawiedliwo%&”, 
gdzie wyra"nie zaznacza si' d$(enie, aby na bazie utworzonego wyczerpuj$cego 
obrazu zjawiska spo#ecznego — chronicznej bezdomno%ci — wypracowa& daj$ce 
si' zoperacjonalizowa& podej%cie, nastawione na wprowadzenie nowej, bardziej 
innowacyjnej polityki spo#ecznej. Prowadz$cy projekt podejmuj$ tak(e dzia#ania 
zmierzaj$ce do w#$czenia organizacji pozarz$dowych, %rodowisk uniwersyteckich 
oraz centrów badawczych w aktywnie podtrzymywan$, popart$ dowodami naukowymi 
dyskusj' i dzia#ania, które w konsekwencji maj$ zagwarantowa& prowadzenie 
skutecznej polityki i pomocy spo#ecznej w celu odwracania zjawiska chronicznej 
bezdomno%ci38.

Zaprezentowane projekty badawcze, wyja%niaj$c utrzymuj$cy si' stan 
bezdomno%ci, odwo#uj$ si' do dotkliwo%ci wyst'puj$cych problemów psychicznych, 
cierpienia wynikaj$cego ze skrajnego ubóstwa, stresu lub innych spo#ecznych 
bol$czek; uwzgl'dniaj$ fakt, i( na gruncie mi'dzynarodowym zgromadzono 
wystarczaj$ce dowody, (e dost'p do mieszkalnictwa rozproszonego w spo#eczno%ci 
lokalnej i dobrze z ni$ zintegrowanego, stanowi skuteczne i konkretne rozwi$zanie, 
które nie tylko ko)czy bezdomno%&, ale tak(e otwiera dost'p do opieki zdrowotnej  
i zdecydowanie zwi'ksza mo(liwo%& integracji spo#ecznej39. Wiedza ta mo(e           
i powinna wp#ywa& na aktywno%& wszystkich osób zaanga(owanych w proces 
pomocy ludziom bezdomnym, kszta#tuj$c za#o(enia pomocowe, a co za tym idzie 
ustawodawstwo, opini' spo#eczn$ oraz dzia#ania s#u(b pomocy spo#ecznej40.
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38 Zob.: Homelessness as unfairness, dz. cyt.
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40 Inga B. Ku"ma, Tam(e, s. 9-10.
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„Dom, Zdrowie i Mi#o!" 
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Andrzej Kacprzak
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej 
Uniwersytet !ódzki

Bezdomno'( przest$pcy
(w 'wietle bada& i analiz socjologicznych i kryminologicznych)

Wprowadzenie

Celem niniejszego tekstu jest charakterystyka zjawiska bezdomno%ci w%ród 
osób wchodz$cych w konflikt z prawem karnym. Ze wzgl'du na z#o(ony charakter 
zjawiska bezdomno%ci jako jednego z wymiarów wykluczenia spo#ecznego, 
zdecydowano si' na szersze uj'cie tematu: uwzgl'dniaj$c bezdomno%& zarówno 
jako czynnik utrudniaj$cy funkcjonowanie spo#eczne w okresie poprzedzaj$cym 
pope#nienie przest'pstwa i ewentualne trafienie do zak#adu karnego, jak i w okresie 
po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej, gdy problem braku miejsca zamieszkania 
staje si' jedn$ z przyczyn dalszej marginalizacji i mo(e zagra(a& powrotem do 
przest'pstwa. Dlatego te( o% analizy dost'pnych bada) problematyki b'dzie 
stanowi& równie( charakterystyka bezdomno%ci jako zjawiska nie tylko o silnym 
potencjale marginalizuj$cym, ale równie( kryminogennym. Uznaje si' bowiem, (e 
naruszenie spo#ecznych norm, zw#aszcza formalnoprawnych, stanowi& mo(e 
przyczyn' wykluczenia tak zwanego normatywnego1.

Wspó#czesny dyskurs na temat wykluczenia spo#ecznego kieruje uwag' na 
coraz nowsze obszary marginalizacji jednostek, grup, a nawet ca#ych kategorii 
spo#ecznych. Niezmiennie uznaje si' jednak, (e bariery w uczestnictwie                
w najwa(niejszych aspektach (ycia spo#ecznego s$ podstawow$ charakterystyk$ 
zjawiska. Autorzy Zrewidowanej Strategii Spójno!ci Spo#ecznej z 2004 roku 
wyró(nili szereg grup wykluczonych lub szczególnie zagro(onych wykluczeniem 
spo#ecznym. S$ to mi'dzy innymi osoby b'd$ce w podesz#ym wieku,                      
z niepe#nosprawno%ci$, d#ugotrwale pozostaj$ce bez pracy, imigranci, rodzice       
(w tym nastoletni) samotnie wychowuj$cy dzieci, osoby uzale(nione. Do kategorii 
do%wiadczaj$cych powa(nych deficytów w organizacji %rodków do (ycia zaliczono 
równie(, cho& roz#$cznie, osoby opuszczaj$ce zak#ady karne oraz bezdomne.

Literatura przedmiotu wskazuje na konstytutywne cechy zjawiska wykluczenia 
spo#ecznego, a mianowicie jego procesualno%& i kumulatywno%&. Wykluczenie 
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1 Zob.: J. Czapi)ski, Tomasz Panek, Diagnoza spo#eczna 2015. Warunki i jako!" 'ycia Polaków, 
Warszawa: Rada Monitoringu Spo#ecznego 2015.



spo#eczne jest zjawiskiem dynamicznym2, cechuj$cym si' stopniowym wypadaniem 
jednostki ze struktur spo#ecznych, a tak(e pog#'biaj$cym i nasilaj$cym si' w miar' 
pojawiania si' kolejnych barier w dost'pie do zasobów spo#ecznych3. Trudno%ci   
w funkcjonowaniu w jednej ze sfer (ycia prowadz$ do pojawiania si' kolejnych, 
przy czym bariery te mog$ obejmowa& ró(ne obszary i wchodzi& we wzajemne 
interakcje. Mechanizmy marginalizacji wspó#wyst'puj$ wi'c w ró(nych sferach 
(ycia i na ró(nych etapach procesu wykluczania spo#ecznego4. Proces ten jest 
wieloaspektowy i stopniowalny, z widocznymi skutkami w wielu wa(nych 
dziedzinach funkcjonowania cz#owieka, spo%ród których za najwa(niejsze uznaje 
si': ekonomiczn$ (brak pracy, sta#ego dochodu, %rodków do (ycia, miejsca zamieszkania, 
ograniczenie mo(liwo%ci w sferze konsumpcji), polityczn$ (ograniczone uczestnictwo 
w strukturach w#adzy i  bariery w dost'pie do %rodków kszta#towania rzeczywisto%ci 
politycznej) oraz spo#eczn$ (ograniczenie relacji spo#ecznych, co mo(e dotyczy& 
zarówno sformalizowanych, jak i nieformalnych sfer funkcjonowania spo#ecznego 
jednostki, w tym zw#aszcza jej relacji rodzinnych)5. Cho& wykluczenie spo#eczne 
mo(e przybiera& ró(norodne formy i dotyczy& ró(nych aspektów (ycia, zawsze 
oznacza gorsz$ sytuacj' jednostki, grupy lub kategorii spo#ecznej w porównaniu    
z wi'kszo%ci$ spo#ecze)stwa6. 

Byli wi'"niowie s$ obecnie uznawani za jedn$ z grup, których problemy 
uczestnictwa w (yciu spo#ecznym stanowi$ szczególne wyzwanie dla polityki 
spo#ecznej, czego wyrazem jest mi'dzy innymi zaliczanie tej grupy przez Ustaw'   
o pomocy spo#ecznej z dnia 1 stycznia 2004 roku do uprawnionych do korzystania 
z pomocy spo#ecznej (art. 7). Wielowymiarowo%& deprywacji spo#ecznej do%wiadczanej 
przez osoby opuszczaj$ce zak#ady karne przejawia si' w trudno%ciach                  
w znalezieniu zatrudnienia, odnowieniu relacji rodzinnych, organizacji zasobów       
i %rodków zabezpieczenia socjalnego, zamieszkiwaniem w zdegradowanych 
s$siedztwach o wysokich wska"nikach przest'pczo%ci, problemami zdrowotnymi, 
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2 G. Jehoel-Gijsbers, C. Vrooman, Explaining Social Exclusion. A theoretical model tested in the 
Netherlands, Haga: The Netherlands Institute for Social Research 2007, s. 13.
3 M. Danecka, Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki spo#ecznej, Warszawa: Instytut 
Studiów  Politycznych PAN, Oficyna Naukowa 2014, s. 25; J. Grotowska-Leder, Ekskluzja 
spo#eczna — aspekty teoretyczne i metodologiczne, w: Ekskluzja i inkluzja spo#eczna: diagnoza, 
uwarunkowania, kierunki dzia#a&, red. J. Grotowska-Leder , K. Faliszek, , Toru): Wydawnictwo 
Edukacyjne Akapit 2005, s. 35-36.
4 I. Kudli)ska, A. Kacprzak, „B#%dne ko#o”. Wykluczenie spo#eczne w biograficznym do!wiadczeniu 
biednych kobiet i trze+wiej(cych alkoholików, w: Niewygodni, nienormalni, nieprzystosowani, 
nieadekwatni — spo#ecznie wykluczeni, red., A.M. K#onkowska, M. Szulc, Gda)sk: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gda)skiego 2013, s. 253.
5 Jolanta Grotowska-Leder, dz. cyt., s. 29.
6 Tam(e, s. 36.



w tym zdrowia psychicznego, uzale(nieniami7. Bariery te s$ najcz'%ciej ze sob$ 
wzajemnie powi$zane i jako takie mog$ tworzy& wewn'trznie zró(nicowane 
systemy barier spo#ecznych, które utrudniaj$ reintegracj' spo#eczn$ po wyj%ciu na 
wolno%&8. Do czynników o szczególnie du(ym potencjale wykluczaj$cym                 
i jednocze%nie relatywnie cz'sto spotykanych w%ród populacji by#ych wi'"niów 
zaliczana jest równie( bezdomno%&, przy czym zarówno tak zwana bezdomno%& 
podstawowa, rozumiana jako brak jakiegokolwiek miejsca zamieszkania (uto(samiana 
zazwyczaj z (yciem „na ulicy”), jak równie( jego niepewno%& b$d" te( (ycie           
w „substytutach mieszka)”, jest uznawana za form' wykluczenia spo#ecznego,         
z któr$ #$czy si' na ogó# szereg innych czynników marginalizuj$cych9.

Maria Borzycki i Eileen Baldry10 zauwa(aj$, (e ch'tnie stosowany w literaturze 
socjologicznej termin „reintegracji spo#ecznej”, opisuj$cy proces powrotu by#ych 
wi'"niów do spo#ecze)stwa jest de facto terminem, który w bardzo wielu 
przypadkach jest ma#o adekwatny do ich wcze%niejszych do%wiadcze) biograficznych. 
Zawiera bowiem presupozycj', zgodnie z któr$ osoby te by#y kiedy% zintegrowane 
z reszt$ spo#ecze)stwa. Liczne badania11  wskazuj$ jednak, (e jeszcze przed 
trafieniem do zak#adu karnego skazani zaliczaj$ si' niejednokrotnie do kategorii 
osób wykluczonych spo#ecznie: ubogich, s#abo wykszta#conych, nieposiadaj$cych 
podstawowych umiej'tno%ci spo#ecznych i komunikacyjnych, zaniedbywanych jako 
dzieci lub wychowuj$cych si' w pieczy zast'pczej, wywodz$cych si' z rodzin 
problemowych, uzale(nionych czy d#ugotrwale bezrobotnych. Badania populacji 
wi'ziennej wskazuj$, (e w%ród osób odbywaj$cych kar' pozbawienia wolno%ci 
spotka& mo(na do%& cz'sto te( takie, które nie mia#y miejsca zamieszkania przed 
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7 Zob.: C. Uggen, J. Manza, A. Behrens, „Less than the average citizen”: stigma, role transition 
and the civic reintegration of convicted felons, w: After Crime and Punishment. Pathways to 
offender reintegration, red., S. Maruna, R. Immarigeon, London-New  York: Routledge 2011;         
A. Szymanowska, Czynniki utrudniaj(ce readaptacj% spo#eczn( w !wietle bada& 
katamnestycznych, w: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki spo#ecznej i  resocjalizacji, 
red., F. Kozaczuk, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009; A. J. Shinkfield,   
J. Graffam, Community Reintegration of Ex — Prisoners: Type and Degree of Change in Variables 
Influencing Successful Reintegration, w: „International Journal of  Offender Therapy and 
Comparative Criminology” Vol. 53, nr 1/2009; E. Baldry, P. Maplestone, Barriers to social and 
economic inclusion for those leaving prison, w: „Human Rights Defender” Vol. 12, No 1/2003; S. Maruna, 
Making good. How ex-convicts reform their and rebuild their lives, Washington D.C.: American 
Psychological Association 2001.
8 M. Borzycki, E. Baldry, Promoting Integration: The Provision of Prisoner Post — release Services, 
w: „Trends & Issues in Crime and Criminal Justice” nr 262/2003, s. 2.
9  E. Baldry, D. McDonnell, P. Maplestone, M. Peeters, Ex-prisoners and accommodation: what 
bearing do different forms of housing have on social reintegration, Australian Housing and Urban 
Research Institute 2003.
10 M. Borzycki, E. Baldry, dz. cyt., s. 1.
11 Zob.: R. Houchin, Social Exclusion and Imprisonment in Scotland, Glasgow  Caledonian University 
2005; A. Szymanowska, Wi%zienie i  co dalej?, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „+ak” 2003; 
Social Exclusion Unit, Reducing re-offending by ex-prisoners, Office of  the Deputy Prime Minister, 
London 2002.



odbywaniem kary pozbawienia wolno%ci12. Pobyt w wi'zieniu, zw#aszcza 
d#ugotrwa#y, problemy te cz'%ciej pog#'bia, ni( rozwi$zuje, w zwi$zku z czym 
wi'kszo%& by#ych wi'"niów ma stosunkowo ma#e szanse na „ponown$” inkluzj'    
w g#ówny nurt (ycia spo#ecznego. Proces ten nale(y raczej rozpatrywa& jako prób' 
w#$czenia si' w struktury spo#eczne, do których wcze%niej niejednokrotnie nie mieli 
dost'pu.

Bezdomno#& a zjawisko przest'pczo#ci

Wspó#czesna kryminologia jest zgodna co do kryminogennego charakteru 
zjawiska wykluczenia spo#ecznego13. *rodowiska dotkni'te siln$ deprywacj$ 
spo#eczn$ — na przyk#ad biednych, pozbawionych sta#ego "ród#a dochodu, 
pozostaj$cych bez zatrudnienia, uzale(nionych od alkoholu b$d" narkotyków, 
dzieci ulicy — s$ w tym kontek%cie uznawane za „tradycyjne” grupy ryzyka14, cho& 
relacja ta nie musi mie& charakteru bezpo%redniego, mo(e bowiem opiera& si' na 
wi'kszej penalizacji przest'pczo%ci ulicznej, drobnej b$d" te( selektywnym traktowaniu 
sprawców przest'pstw wywodz$cych si' ze %rodowisk defaworyzowanych15. Do 
kategorii problemów spo#ecznych o szczególnym potencjale kryminogennym 
zaliczana jest bezdomno%&16, za czym przemawia szereg prowadzonych w ostatnich 
latach analiz. Przyk#adowo, w badaniu „Focus Ireland” a( 39% respondentów 
(by#ych wi'"niów) przyzna#o, (e trafi#o do wi'zienia w wyniku przest'pstw 
dokonanych bezpo%rednio w zwi$zku z bezdomno%ci$17. 

Profil aktywno%ci przest'pczej osób bezdomnych jest jednak zró(nicowany, 
przy czym czynnikiem ró(nicuj$cym jest w tym kontek%cie zw#aszcza ich wiek. 
W%ród bezdomnych przewa(aj$ mianowicie dwie grupy wiekowe: osoby starsze  
(w wieku 45-65 lat) oraz stosunkowo m#ode (od kilkunastu do dwudziestu kilku lat). 
Brunon Ho#yst wskazuje, (e w grupie pierwszej dominuje raczej drobna, okazyjna 
przest'pczo%& i rzadko mo(na w niej spotka& powa(niejszych przest'pców (cho& 
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12 Zob.: B. Ho#yst, Socjologia kryminalistyczna, Tom 1, Warszawa: Lexis Nexis 2007.
13 Tam(e, s. 116.
14 Zob.: P. St'pniak, Pomi%dzy resocjalizacj( a prac( socjaln(. Dylematy wspó#czesnej penitencjarystyki, 
w: Wi%ziennictwo. Nowe wyzwania, red., B. Ho#yst, W. Ambrozik, P. St'pniak, Warszawa – Pozna) – 
Kalisz: Centralny Zarz$d S#u(by Wi'ziennej 2001.
15 Zob.: H. Becker, Outsiderzy, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN 2009; J. Kitsuse, A. V. 
Ciqourel, A note on the uses of official statistics, w: „Social Problems” Vol.11, nr 2/1963.
16 Zob.: M. Maguire, P. Raynor, How the resettlement of prisoners promotes desistance from crime: 
Or does it?, w: „Criminology & Criminal Justice” nr 6 (1)/2006; E. Baldry, D. McDonnell, P. 
Maplestone, M. Peeters, dz. cyt.; E. Baldry, D. McDonnell, P. Maplestone, M. Peeters, Ex-prisoners, 
homelessness and the state in Australia, w: „Australian and New  Zealand Journal of Criminology” 
vol. 39/2006.
17 The vicious circle of social exclusion and crime: Ireland’s Disproportionate Punishment of the Poor, 
Irish Penal Report Trust Position Paper: January 2012, s. 19.



mogli nimi by& w przesz#o%ci, zanim dosz#o do ich spo#ecznej degradacji)18. 
Najwi'ksze zagro(enie w przypadku tej grupy wi$(e si' natomiast z dzia#alno%ci$ 
innych przest'pców, w tym zorganizowanych grup przest'pczych, których przedstawiciele 
ch'tnie rekrutuj$ bezdomnych jako tak zwane s#upy, czyli osoby wyst'puj$ce 
(najcz'%ciej za niewielk$ op#at$) w roli pos#a)ców b$d" po%redników w powa(niejszych 
przedsi'wzi'ciach przest'pczych, na przyk#ad nielegalnych transakcjach, w tym 
narkotykowych19. Z drugiej strony, osoby te szczególnie cz'sto s$ te( ofiarami 
przest'pstw, zw#aszcza pobi& lub kradzie(y, pope#nianych mi'dzy innymi przez 
innych bezdomnych20. W tym kontek%cie uznaje si' populacj' osób bezdomnych 
równie( za grup' ryzyka w sensie wiktymologicznym.

Drug$ wyró(niaj$c$ si' grup' w%ród bezdomnych stanowi$ ludzie m#odzi. 
Osoby te s$ raczej nastawione na szybki zysk i wi'ksze sumy pieni'dzy, st$d te( 
ich dzia#alno%& przest'pcza ró(ni si' zasadniczo od starszych bezdomnych. M#odzi 
bezdomni przest'pcy s$ raczej zainteresowani powa(niejsz$ dzia#alno%ci$ przest'pcz$  
i zazwyczaj wi'cej maj$ te( ku temu okazji, gdy( to w#a%nie spo%ród nich 
zorganizowane grupy przest'pcze szczególnie ch'tnie rekrutuj$ swoich 
potencjalnych podw#adnych. Osoby te nie uto(samiaj$ si' z kategori$ bezdomnych, 
traktuj$c brak zamieszkania jako sytuacj' przej%ciow$. Bywaj$ natomiast silnie 
zwi$zane ze %rodowiskiem przest'pczym, zw#aszcza gdy przest'pczo%& stanowi 
nie tylko intratny sposób na (ycie, ale te( atrakcyjny styl (ycia, wyra"nie 
kontrastuj$cy z do%wiadczeniami stanu bezdomno%ci. S$ zatem zorientowane na 
aktywno%& kryminaln$ i dynamiczn$ karier' przest'pcz$. Dlatego te( w grupie tej 
mo(na z du(ym prawdopodobie)stwem spodziewa& si' wielokrotnej karalno%ci21. 

Relacja mi'dzy bezdomno%ci$ a przest'pczo%ci$ ma charakter dwustronny. 
Zarówno bezdomno%& mo(e prowadzi& do konfliktu z prawem, stwarzaj$c warunki, 
w których — jak mo(e si' wydawa& — #atwiej zracjonalizowa& niektóre zachowania 
o charakterze nielegalnym lub pó#legalnym, jak i przest'pczo%& mo(e po%rednio 
lub bezpo%rednio prowadzi& do bezdomno%ci, zw#aszcza je%li towarzyszy jej kara 
pozbawienia wolno%ci22. Badanie przeprowadzone w Glasgow w 1999 roku 
wykaza#o, (e w%ród bezdomnych (yj$cych na ulicy lub funkcjonuj$cych                 
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18 B. Ho#yst, dz. cyt.
19 K. K$dzio#ka, Bezrobocie, ubóstwo i przest%pczo!" w Polsce. Analiza zale'no!ci na poziomie 
województw, w: „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach” 
nr 242/2015, s. 75.
20 B. Ho#yst, Kryminologia, Warszawa: Lexis Nexis 2009.
21 Zob.: E. Szczygie#, Bezdomno!" w!ród dzieci i m#odzie'y w Polsce jako efekt przemocy i nadu'y", 
Rzeszów: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsi'biorczo%ci 2013; B. Ho#yst, 
Socjologia kryminalistyczna, Tom 1, Warszawa: Lexis Nexis 2007.
22  S. Mandes, Przegl(d kluczowych tematów bada& dotycz(cych bezdomno!ci w socjologicznej 
literaturze USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, w: Problem bezdomno!ci w Polsce. Wybrane 
aspekty. Diagnoza zespo#u badawczego dzia#aj(cego w ramach projektu ’Gminny standard 
wychodzenia z bezdomno!ci’, Standardy w Pomocy, red., M. D'bski, Gda)sk 2010, s. 22.



w schroniskach niemal po#owa (44%) przynajmniej raz w (yciu by#a w wi'zieniu23. 
Z kolei badania polskie dowodz$, (e w wi'zieniach przynajmniej raz w (yciu 
przebywa#o blisko 40% bezdomnych, przy czym — co warto podkre%li& — znaczna 
cz'%& z nich trafia do aresztów %ledczych i zak#adów karnych celowo, d$($c do 
polepszenia swoich warunków bytowych, zw#aszcza w okresie zimowym24, co 
pozwala interpretowa& przest'pczo%& (przynajmniej tej cz'%ci) bezdomnych raczej 
w kategoriach strategii zaradczych, ni( mia#aby %wiadczy& o pewnych szczególnych 
kryminogennych sk#onno%ciach tej grupy. W tym kontek%cie zauwa(a si' jednak, (e 
brak mieszkania mo(e by& równie( czynnikiem zwi'kszaj$cym prawdopodobie)stwo 
powtórnej kryminalizacji, czyli recydywy.

Przyczyny bezdomno#ci w#ród by!ych wi')niów

Byli wi'"niowie stanowi$ wed#ug ró(nych bada) od 25% do ponad 50% 
populacji osób bezdomnych, przy czym odsetek ten jest zawsze wy(szy na 
terenach silnie zurbanizowanych25. Cho& w literaturze przedmiotu spotka& mo(na 
uogólnione schematy przebiegu procesu stawania si' osob$ bez domu26, 
przyczyny bezdomno%ci mog$ by& bardzo zró(nicowane i równie( w%ród pozostaj$cych 
bez dachu nad g#ow$ by#ych wi'"niów mo(na wyró(ni& co najmniej dwie grupy       
o odmiennych do%wiadczeniach biograficznych pod tym wzgl'dem. Pierwsz$         
z nich stanowi$ osoby, które miejsce zamieszkania straci#y bezpo%rednio w wyniku 
przebywania w izolacji penitencjarnej. W Polsce w warunkach penitencjarnych 
istniej$ sformalizowane "ród#a pomocy w sytuacji bezdomno%ci lub maj$ce 
przeciwdzia#a& jej reprodukcji. W%ród programów reintegracji spo#ecznej, których 
podmiotem s$ osoby przebywaj$ce w zak#adach karnych, realizowane s$ mi'dzy 
innymi programy wychodzenia z bezdomno%ci27. Z kolei osobom opuszczaj$cym 
zak#ady karne przys#uguje wsparcie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy 
Postpenitencjarnej, które obejmuje okresow$ dop#at' do zobowi$za) czynszowych, 
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23 P. Olech, Strategie rozwi(zywania problemu bezdomno!ci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
Australii i Europie, w: Problem bezdomno!ci w Polsce, dz. cyt, Gda)sk 2010, s. 200.
24 Zob.: M. Piechowicz, Bezdomno!" jako problem spo#eczny i indywidualny — mo'liwo!ci profilaktyki, 
w: „Resocjalizacja Polska” nr 3/2012; D. M. Piekut-Brodzka, O bezdomnych i bezdomno!ci: aspekty 
fenomenologiczne, etiologiczne, terapeutyczne, Warszawa: Chrze%cija)ska Akademia Teologiczna 
2000.
25 Zob.: M. Piechowicz dz. cyt.; J. Travis, A. L. Solomon, M. Waul, From prison to home. The dimensions 
and consequences of prisoner re-entry, Urban Institute Justice Policy Centre 2001; S. Fitzpatrick,            
P. Kemp, S. Klinker, Single homelessness. An overview of research in Britain, Bristol: The Policy Press 
2000.
26 Zob.: L. Stankiewicz, Zrozumie" bezdomno!", Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmi)sko-
Mazurskiego 2002; L. Stankiewicz, Zjawisko bezdomno!ci. Etapy przechodzenia w stan 
bezdomno!ci, w: „Auxilium Socjale” 1/2 (9/10)/1999.
27 I. Dyblaska, Trudno!ci w przystosowaniu do 'ycia po zwolnieniu z zak#adu karnego — mi%dzy 
diagnoz( a dzia#aniem, brak danych wydawniczych.



pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenie schronienia               
w o%rodku dla osób bezdomnych oraz pomoc rzeczow$ (na przyk#ad odzie(, leki, 
%rodki sanitarne, %rodki czysto%ci, bony (ywno%ciowe, niezb'dne przedmioty 
u(yteczno%ci codziennej) (art.43 Kodeksu karnego wykonawczego). Liczebno%& 
by#ych skazanych w%ród populacji bezdomnych zdaje si' jednak wskazywa&, (e 
dzia#ania te nie obejmuj$ swoim zasi'giem wielu osób, które mog#yby z tych form 
pomocy skorzysta&, b$d" te( s$ po prostu one ma#o skuteczne. Zgodnie ze 
wspó#czesn$ doktryn$ profesjonalnej pomocy spo#ecznej, o ile pomoc rzeczowa 
czy nawet finansowa mo(e by& w wielu przypadkach skuteczna, nie powoduje 
zazwyczaj trwa#ych efektów w postaci wyj%cia z sytuacji ubóstwa, bezrobocia czy 
bezdomno%ci28. Programy reintegracji spo#ecznej maj$ charakter tymczasowy         
i obejmuj$ swoich uczestników „parasolem ochronnym” tylko na czas ich trwania. 
Po zako)czeniu realizacji programu jego beneficjenci s$ natomiast pozostawieni 
sami sobie29. Nale(y przy tym zauwa(y&, (e wi'zienie jest instytucj$ wykluczaj$c$: 
ogranicza dost'p do rynku pracy, utrudnia utrzymywanie relacji z tak zwanym 
%wiatem zewn'trznym (rodzin$, przyjació#mi, znajomymi), a nadto prowadzi do 
stygmatyzacji spo#ecznej, któr$ po opuszczeniu zak#adu karnego by#y wi'zie) 
mo(e odczuwa& zarówno w relacjach formalnych (na przyk#ad wymaganie 
za%wiadczenia o niekaralno%ci), jak i nieformalnych (ostracyzm spo#eczny, gorsze 
traktowanie przez s$siadów czy wykluczenie ze struktury rodziny). Z tych powodów 
problematyczna jest równie( sytuacja mieszkaniowa osób skazanych. Brak 
mo(liwo%ci op#acania mieszka) (ze wzgl'du na relatywnie cz'sty brak zatrudnienia 
lub w najlepszym wypadku niskie stawki za wykonywan$ prac'30) w po#$czeniu     
z relatywnie wysokim prawdopodobie)stwem os#abienia lub zerwania relacji           
z rodzin$ (o ile skazany j$ posiada#) s$ czynnikami zagra(aj$cymi bezdomno%ci$ 
po wyj%ciu na wolno%&.

Drug$ grup' stanowi$ osoby, które sta#y si' bezdomnymi w wyniku innych ni( 
przest'pczo%& sytuacji lub wydarze) (yciowych (na przyk#ad rozwód, uzale(nienie 
od alkoholu, nieco rzadziej od narkotyków lub hazardu), dla których trafianie do 
zak#adów karnych jest strategi$ (yciow$, a standard (ycia w polskich wi'zieniach 
znacz$co przewy(sza warunki znane im ze schronisk lub noclegowni dla 
bezdomnych, nie wspominaj$c nawet o dworcach kolejowych czy innych miejscach 
koncentracji osób bez sta#ego miejsca zamieszkania. W warunkach penitencjarnych 
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28 Por.: K. Frieske, P.Po#awski, Opieka i kontrola: instytucje wobec problemów spo#ecznych, Warszawa: 
Interart 1996.
29 K. Frieske, Spo#eczna marginalno!" jako koszt systemowy, w: Wykluczeni. Wymiar spo#eczny, 
materialny i etniczny, red., M. Jarosz, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 2008, s. 12.
30 W 2015 roku %rednia wysoko%& wynagrodzenia w%ród wi'"niów  pracuj$cych odp#atnie wynosi#a 
natomiast 1257,85 z#otych przy stawce w  wysoko%ci 11,07 z#otych za godzin' (Roczna informacja 
statystyczna za rok 2016, s. 30). Dla porównania w  tym samym roku p#aca minimalna wynosi#a 
1850 z#otych, za% przeci'tne miesi'czne wynagrodzenie ponad 4 tysi$ce z#otych. (,ród#o: http://
wynagrodzenia.pl/gus [dost'p 3 maja 2017]).



skazany ma zapewniony nie tylko dach nad g#ow$, z #ó(kiem i po%ciel$, ale te( 
ciep#$ odzie(, wy(ywienie, %rodki higieny osobistej oraz szereg innych „udogodnie)”, 
na które w warunkach wolno%ciowych cz'sto nie mo(e sobie pozwoli&. Nie mo(e 
wobec tego dziwi& fakt, (e w%ród osób bezdomnych zdarzaj$ si' nie tylko takie, 
które wola#yby trafi& do zak#adu karnego (preferencyjnie na okres zimowy), ni( 
pozosta& na wolno%ci, ale równie(  osoby takie — o czym ju( wspomniano — które 
sytuacj' t' %wiadomie prokuruj$ za pomoc$ w#ama) czy drobniejszych kradzie(y   
i pozostaj$ na miejscu przest'pstwa w oczekiwaniu na przyjazd policji. W ten 
sposób bezdomni trafiaj$ do zak#adów karnych, gdzie w sprzyjaj$cych warunkach 
mog$ poprawi& swój na ogó# z#y stan zdrowia, odpocz$&, zregenerowa& si'.         
W warunkach wolno%ciowych s$ natomiast osobami najcz'%ciej pozbawionymi 
perspektyw podj'cia pracy innej ni( niskop#atna, dorywcza, na czarno, nieotrzymuj$cymi 
wsparcia od bliskich, utrzymuj$cymi si' najcz'%ciej z zasi#ków (ewentualnie 
wspomaganych przez %rodki pochodz$ce z renty) lub (ebractwa. Dla osób 
b'd$cych w stanie permanentnego kryzysu (yciowego wi'zienie mo(e si' zatem 
jawi& nawet jako miejsce atrakcyjne. Wi'zienie jako instytucja (docelowo) 
resocjalizacyjna nie mo(e w tej sytuacji spe#nia& swej funkcji korekcyjnej, poniewa( 
pe#ni w rzeczywisto%ci rol' kwatery. Intencjonalni przest'pcy, rekrutuj$cy si'          
z populacji bezdomnych nie s$ najcz'%ciej osobami zdemoralizowanymi w sensie 
kryminalnym. Nie s$ te( wi'c jednostkami, które faktycznie wymaga#yby dzia#a) 
korekcyjnych, maj$cych na celu zmian' ich „przest'pczej” osobowo%ci. Nale(y 
natomiast podkre%li&, (e wychodz$c na wolno%&, s$ to nadal osoby nieposiadaj$ce 
miejsca zamieszkania, pozbawione wsparcia rodziny, dochodu i których stan 
zasobów spo#ecznych i ekonomicznych najprawdopodobniej nie uleg# poprawie     
w okresie odbywania kary. Cech$ odró(niaj$c$ t' grup' od pozosta#ych wi'"niów 
jest jednak to, (e w okresie pozbawienia wolno%ci trac$ niewiele lub nic. Z drugiej 
strony, zwa(ywszy, (e dzieje si' tak ze wzgl'du na to, i( w rzeczywisto%ci nie mieli 
czego straci&, konstatacja ta nie wydaje si' szczególnie buduj$ca ani optymistyczna.

Powrót do spo!ecze$stwa a bezdomno#&

Sytuacja mieszkaniowa osób opuszczaj$cych wi'zienia jest czynnikiem 
ró(nicuj$cym ich dalsze losy biograficzne i wyznaczaj$cym ich szanse w procesie 
reintegracji spo#ecznej. Dla tych by#ych wi'"niów, którzy po wyj%ciu na wolno%& 
chc$ podj$& prac', wyj%& z uzale(nienia, zerwa& z kryminogennymi %rodowiskami 
czy ustabilizowa& swoj$ sytuacj' (yciow$, brak mieszkania stanowi zasadnicz$ 
barier'. Liczne analizy wskazuj$ natomiast, (e posiadanie miejsca zamieszkania 
jest czynnikiem wspomagaj$cym proces reintegracji. *wiadczy o tym równie( 
zale(no%&, zgodnie z któr$ byli wi'"niowie, którym udaje si' ustabilizowa& swoj$ 
sytuacj' mieszkaniow$, rzadziej trafiaj$ ponownie do zak#adów karnych — posiadanie 
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mieszkania jest zatem czynnikiem prewencyjnym w sensie kryminologicznym31.        
Z tych powodów jednym z pierwszych dzia#a), jakie musi podj$& osoba 
opuszczaj$ca zak#ad karny, jest zapewnienie sobie sta#ego miejsca pobytu32. 

Pierwsz$ nasuwaj$c$ si' w tym kontek%cie strategi$ jest powrót skazanego do 
rodziny, jednak — na co wskazuj$ losy wielu osób opuszczaj$cych zak#ady karne 
— rzeczywisto%& zastana po powrocie do domu rodzinnego cz'sto znacz$co 
odbiega od optymistycznych planów i strategii (yciowych przyjmowanych jeszcze 
na etapie odbywania kary33. Niejednokrotnie bowiem czas przebywania przez 
skazanego w wi'zieniu jest dla rodziny momentem sprzyjaj$cym do podj'cia 
formalnoprawnych dzia#a) zmierzaj$cych do trwa#ego wykluczenia go z gospodarstwa 
domowego. Dotyczy to przede wszystkim wi'"niów, których funkcjonowanie          
w ramach rodziny by#o "ród#em konfliktów lub przemocy, nadu(ywaj$cych alkoholu 
lub narkotyków, a przede wszystkim skazanych na d#ugoletnie kary pozbawienia 
wolno%ci34. Podj'cie owych dzia#a) oznacza na ogó# dla opuszczaj$cych placówki 
konieczno%& znalezienia nowego miejsca zamieszkania, co w sytuacji braków 
zabezpieczenia finansowego, perspektyw zawodowych oraz wsparcia rodziny jest 
sytuacj$ bezpo%rednio prowadz$c$ do bezdomno%ci.

W innych przypadkach powrót do rodziny mo(e si' okaza& zaledwie 
rozwi$zaniem tymczasowym35, zw#aszcza je(eli w trakcie pobytu skazanego         
w zak#adzie karnym rodzina zd$(y#a ju( zaadaptowa& si' do zmienionych 
warunków (yciowych, a role spo#eczne pe#nione przez niego (lub które pe#ni& 
powinien) przed trafieniem do placówki, zosta#y ju( przej'te przez innych cz#onków 
gospodarstwa. Tym samym, w kontek%cie wielce prawdopodobnego braku 
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31 P. Olech, dz. cyt.; M. Maguire, P. Raynor, dz. cyt.; E. Baldry, D. McDonnell, P. Maplestone, M. Peeters, 
dz. cyt.
32 Jest to równie( jedno z dzia#a) obligatoryjnych w  przypadku osób ubiegaj$cych si' o warunkowe 
przedterminowe zwolnienie.
33 Zob.: R. Burnett, To re-offend or not to re-offend? The ambivalence of convicted property offenders, 
w: After Crime and Punishment. Pathways to Desistance from Crime, red., S. Maruna, R. Immarigeon, 
Collumpton: Willan 2011; C. Uggen, J. Manza, A. Behrens, dz. cyt.; D. Mandeep K., Mandel, D. R. G. 
Loewenstein, P. Ayton, Prisoners’ Positive Illusions of Their Post-Release Success, w: „Law  and 
Human Behavior” nr 30/2006; E. Zamble, V. L. Quinsley, The criminal recidivism process. Cambridge 
University Press 1997; por.: A. Ju"wiuk, J. Malczewska, M. H. Chruszczewski, Raport ko&cowy            
z bada& z udzia#em skazanych, Warszawa 2008.
34 Zob.: R. Witkowski, Bezdomno!" wi%+niów — problem perspektywy jednostek penitencjarnych okr%gu 
gda&skiego, w: Forum o bezdomno!ci bez l%ku, red., M. D'bski, A. Kwa%nik, A. Wicka-!angowska, 
Gda)sk: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomno%ci 2012, s. 99;  A. Lech, *wiat spo#eczny 
bezdomnych i jego legitymizacje, Katowice: Wydawnictwo Naukowe *l$sk 2007.
35 J. Travis, A. L. Solomon, M. Waul, dz. cyt.



zatrudnienia36 oraz w perspektywie ograniczonych dochodów rodziny, mo(e zosta& 
przez ni$ uznany za jednostk' dodatkowo obci$(aj$c$ bud(et gospodarstwa 
domowego. Sprzyja& temu mo(e równie( wspomniane ju( os#abienie wi'zi 
rodzinnej, do którego niejednokrotnie dochodzi w wyniku izolacji penitencjarnej.    
W tej sytuacji powracaj$cy do spo#ecze)stwa byli wi'"niowie wsparcia musz$ 
poszukiwa& w%ród rodziny pochodzenia, znajomych (co w rzeczywisto%ci mo(e te( 
oznacza& na przyk#ad nocowanie w melinach) lub w instytucjach formalnych, takich 
jak schroniska, noclegownie czy hostele dla bezdomnych. 

Decyzja o poszukiwaniu wsparcia w tych instytucjach jest wówczas strategi$ 
niejako wymuszon$. Nale(y jednak zauwa(y&, (e "ród#em owego przymusu mo(e 
by& nie tylko sytuacja (yciowa bezdomnych by#ych wi'"niów, czyli brak alternatywy 
i konieczno%& zg#oszenia si' do tych podmiotów, ale równie( mo(e by& ona 
warunkowana swoistym imperatywem wewn'trznym, wynikaj$cym z d$(enia do 
zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania, w tym odci'cia si' od 
kryminalnej przesz#o%ci. Badania37  dowodz$, (e jest to jeden z fundamentalnych 
warunków zerwania z przest'pczo%ci$ (ang. desistance)38. W ostatnich latach na 
popularno%ci zyskuje stopniowo koncepcja destygmatyzacji39, stanowi$ca uzupe#nienie 
b$d" te( — by rzec bardziej precyzyjnie — przeciwwag' dla deterministycznych 
teorii zwi$zanych z nurtem naznaczenia i reakcji spo#ecznej (ang. labelling 
approach), w których dominowa# swego czasu pogl$d, (e proces stygmatyzacji jest 
nieodwracalny, zw#aszcza w przypadku przest'pców, w tym by#ych wi'"niów40. 
Koncepcja destygmatyzacji dowodzi, (e osoby, które zosta#y przez spo#eczne 
audytorium zidentyfikowane jako dewianci (na przyk#ad na skutek wej%cia              
w konflikt z prawem karnym), mog$ odrzuci& ci$($ce na nich pi'tno i zmieni& swój 
status spo#eczny, podejmuj$c aktywno%& zgodn$ ze spo#ecznymi normami              
i warto%ciami, na przyk#ad znajduj$c i utrzymuj$c zatrudnienie, zdobywaj$c legalny 
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36 Zob.: B. Western, B. Pettit, Incarceration & social inequality, Dædalus, Summer 2010, American 
Academy of  Arts & Sciences; C. Uggen, J. Manza, A. Behrens, dz. cyt.; S. H. Decker, C. Spohn, 
N. R. Ortiz, Criminal Stigma, Race, Gender, and Employment: An Expanded Assessment of the 
Consequences of Imprisonment for Employment, Final Report to the National Institute of Justice 
2010; M. Borzycki, T. Makkai, Prisoner reintegration post — release, Canberra: Australian Institute 
of Criminology 2007; S. D. Bushway, Labor market effects of permitting employer access to 
criminal history records, w: „Journal of Contemporary Criminal Justice, Special Issue on 
Economics and Crime” vol. 20/2004.
37 J. H. Laub, R. J. Sampson, Shared beginnings, divergent lives. Delinquent boys to age 70, Harvard 
University Press 2003.
38 Zob.: S. Farrall, A. Calverley, Understanding desistance from crime. Theoretical directions in 
resettlement and rehabilitation, Open University Press 2006.
39 Zob.: A. Ba#andynowicz, Destygmatyzacja i wychodzenie z opresji skazanych w warunkach kurateli 
s(dowej a ich readaptacja, w: Zagadnienia readaptacji spo#ecznej skazanych, red., F. Kozaczuk, 
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009.
40 Zob.: N. Shover, Great Pretenders: Pursuits and Careers of Persistent Thieves, Boulder, CO: 
Westview  Press 1996; N. Shover, The Later Stages of Ordinary Property Offender Careers, w: „Social 
Problems” vol. 31, Issue 2/1983.



dochód, uczestnicz$c w kursach reintegracji spo#ecznej, wychodz$c z uzale(nienia, 
nawi$zuj$c nowe relacje spo#eczne (z jednostkami niezwi$zanymi ze %wiatem 
przest'pczym), wchodz$c w role nieformalne (na przyk#ad rodzinne) czy udzielaj$c 
si' wolontaryjnie, poniewa( oznacza to przyznanie si' przed samym sob$, (e 
potrzebuje si' pomocy. Aktywno%& w tych obszarach, jak dowodz$ badania41, 
mo(e prowadzi& do zmiany statusu jednostki stygmatyzowanej w spo#ecznej 
percepcji. Zwrócenie si' do formalnych "róde# wsparcia i ch'& podj'cia pracy nad 
sob$ mo(e zatem stanowi& kluczowy czynnik wspieraj$cy proces reintegracji 
spo#ecznej i pomagaj$cy w dystansowaniu si' od przesz#o%ci — dawnych 
%rodowisk kryminogennych i to(samo%ci przest'pcy42. Do tego celu niezb'dne s$ 
jednak stosowne narz'dzia i mo(liwo%ci.

Podsumowanie

W kontek%cie zapotrzebowania na szeroko poj'te dzia#ania z zakresu polityki 
spo#ecznej i pomocy spo#ecznej wyra(anego, mi'dzy innymi przez wysoki odsetek 
by#ych wi'"niów w%ród populacji osób bezdomnych instytucje pomocowe stoj$      
w obliczu wielu trudno%ci na drodze do zabezpieczenia socjalnego potrzeb tej 
kategorii. Zaplecze instytucji pomocowych oraz oferowane przez nie formy 
wsparcia s$ na chwil' obecn$ relatywnie niewielkie i ma#o skuteczne43, o czym 
%wiadczy równie( fakt, (e dzia#alno%& pomocowa skierowana do tej grupy jest de facto 
zdominowana przez sektor pozarz$dowy. Nadto, problematyka powracaj$cych do 
spo#ecze)stwa by#ych wi'"niów, którzy pozostaj$ bez miejsca zamieszkania, jest 
niezwykle wa(na w sensie humanistycznym: indywidualnym i spo#ecznym. Maj$c 
bowiem na uwadze sytuacj' osób opuszczaj$cych zak#ady karne, mo(e nasuwa& 
si' pytanie, czy spo#ecze)stwo nie dopuszcza si', przynajmniej w pewnym 
wymiarze, wtórnej ekskluzji by#ych skazanych, wytwarzaj$c dodatkowe bariery      
w procesie ich reintegracji spo#ecznej i wykluczaj$c z podstawowych obszarów 
(ycia ju( po odbytej przez nich karze pozbawienia wolno%ci44. Osoby te bywaj$     
w spo#ecznej percepcji #$czone z potencjalnym "ród#em zaburze) #adu czy nawet 
bezpiecze)stwa spo#ecznego, natomiast nak#adaj$cy si' na te bariery problem 
bezdomno%ci niejednokrotnie dodatkowo wzmacnia stygmat spo#eczny. Istnieje 
wobec tego potrzeba wprowadzania innowacyjnych dzia#a) systemowych              
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41 Zob.: S. D. Bushway, R. Apel, A signaling perspective on employment‐based reentry programming: 
Training Completion as a Desistance Signal, w: „Criminology and Public Policy” 11 (1)/2012; S. 
Maruna, dz. cyt.
42 J. Braithwaite, Crime, shame, and reintegration, New York: Cambridge University Press 1989.
43 Sytuacja osób opuszczaj(cych zak#ady karne na terenie województwa #ódzkiego, !ód": Regionalne 
Centrum Polityki Spo#ecznej w !odzi 2012.
44 C. Uggen, J. Manza, A. Behrens, dz. cyt.



o charakterze profilaktycznym, to jest przeciwdzia#aj$cym atrofii jednostki ze 
spo#ecze)stwem, reprodukcji zjawiska bezdomno%ci w%ród skazanych i ich 
ponownej kryminalizacji. W tym tak(e dzia#a) wspieraj$cych ich destygmatyzacj'. 
W tym kontek%cie niezwykle istotnym czynnikiem mo(e okaza& si' zwi'kszanie spo#ecznej 
%wiadomo%ci na temat problemu bezdomno%ci, wewn'trznej heterogeniczno%ci 
kategorii bezdomnych oraz potrzeby wielopasmowego wsparcia, w którym 
aktorami s$ nie tylko pa)stwowe i pozarz$dowe podmioty %wiadcz$ce 
sprofesjonalizowan$ pomoc, ale równie( przygotowana do przyj'cia i wspierania 
bezdomnych by#ych wi'"niów spo#eczno%& lokalna.
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„Dom, Zdrowie i Mi#o!" 

— utrata tych warto!ci to bezdomno!"”
przygotowana pod kierunkiem 

p. Aldony Kaczmarczyk)



Roland %ukasiewicz
Wy(sza Szko#a Menad(erska w Warszawie

Przestrze& spo)eczna z perspektywy bezdomnych

Wprowadzenie 

Ka(demu z nas towarzysz$ emocje zwi$zane z miejscem pobytu. Maj$ one 
charakter zarówno bezpo%rednich odczu& zwi$zanych z miejscem, w którym si' 
aktualnie znajdujemy, jak i retrospektywnych emocji zwi$zanych z przebywaniem  
w okre%lonych miejscach, na przyk#ad miejscem urodzenia, (ycia czy zwi$zanych  
z okre%lonymi prze(yciami. Ka(dy z nas posiada takie emocje (pomijam psychopatów). 
W swoim (yciu cz'sto wracamy my%lami do miejsc zwi$zanych z naszymi 
wspomnieniami i prze(yciami. Cz'sto tak(e odczuwamy nostalgi' za tymi 
miejscami i ch'& powrotu na przyk#ad do okolic z dzieci)stwa. Posiadanie takich 
emocji mo(e równie( wynika& z naszych (yciowych do%wiadcze) lub szczególnie 
traumatycznych prze(y&. Ciekawe wydaje si' posiadanie przez osoby bezdomne 
szczególnego zwi$zku z miejscem pobytu. Z obserwacji (ycia osób bezdomnych 
wynika, (e ich bezdomne (ycie nie ma charakteru sta#ego: jest ono bezmiejscowe 
czy nieumiejscowione. Tym samym wydawa#oby si', (e trudno znale"& specjalny 
zwi$zek osób bezdomnych z przestrzeni$, w której przebywaj$. Poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie, jak to si' dzieje i czym jest miejsce bezdomnych, 
zainspirowa#o mnie do przeprowadzenia bada), których cz'%ciowy (skrócony na 
potrzeby artyku#u) wynik, przedstawiam w tym miejscu. 

Za!o"enia teoretyczne bada$

Jak wspomnia#em we wst'pie, ka(dy z nas posiada emocje i buduje 
charakterystyczny zwi$zek nie tylko z drugim cz#owiekiem, lecz tak(e z przedmiotami 
czy przestrzeni$ (yciow$. O ile stosunkowo cz'sto mówi si' o zwi$zku emocjonalnym 
z drugim cz#owiekiem, a relacje z przedmiotami naszej codzienno%ci s$ równie 
wa(ne emocjonalnie, o tyle z wi$zek z przestrzeni$, w której (yjemy i przebywamy, 
jest mniej intensywnie wspominany (chyba (e stanowi przedmiot sporu). Jak 
g#'boko zakorzenione jest jednak w nas poczucie zwi$zku z otaczaj$cym nas 
%wiatem domu, gospodarstwa, pracy niech %wiadcz$ historyczne walki o w#asn$ 
ziemi' i przestrze) (yciow$, w tym, chocia(by fikcyjne, ale jak(e blisko zwi$zane   
z naszym (yciem, przygody Kargula i Pawlaka. Jak jednak ukszta#towany jest 
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zwi$zek emocjonalny z codzienn$ przestrzeni$ i okre%lonymi przedmiotami u osób 
bezdomnych — pozbawionych przestrzeni i przedmiotów (chyba (e uznamy za 
takowe, tobo#ki, reklamówki i torby, zawieraj$ce niejednokrotnie ca#y (yciowy 
dorobek (ycia)? Dobra materialne odgrywaj$ wa(n$ rol' w naszym (yciu. Na 
przestrzeni wieków ukszta#towa# si' z#o(ony stosunek ludzi wobec dóbr materialnych. 
Pomijaj$c kwestie pieni$dza, których de facto najcz'%ciej bezdomni nie maj$,        
o których wspomina# mi'dzy innymi Georg Simmel1, dostrzegaj$c ich walor jako 
instrumentu wolno%ci cz#owieka i narz'dzia rozwoju jego osobowo%ci i mo(liwo%ci. 
O ile wolno%ci na pewno osobom bezdomnym nie brakuje, o tyle z rozwojem 
osobowo%ci i mo(liwo%ciami mo(e by& ju( gorzej. Cho& w swych peregrynacjach 
naukowych w%ród bezdomnych, spotyka#em osoby realizuj$ce swoje marzenia       
i wolne, a nie posiadaj$ce pieni'dzy jako takich. 

Obecnie (yjemy w czasach okre%lonych jako konsumpcyjne. Posiadamy dobra 
materialne, mamy ich coraz wi'cej i chcemy wci$( nowych rzeczy, co zalicza si' 
do zbiorowego do%wiadczenia cz#owieka wspó#czesnego w naszej cywilizacji. Poziom 
spo#eczno-psychologiczny konsumpcjonizmu, to nastawienie %wiatopogl$dowe            
i odpowiednie do niego zachowanie spo#eczne, b'd$ce cech$ charakteru cz#owieka 
i jego osobistym systemem warto%ci, gdzie posiadanie dóbr i konsumpcja zajmuj$ 
czo#owe miejsce. W wypadku osób bezdomnych posiadanie dóbr ogranicza si' do 
przedmiotów najcenniejszych i codziennego u(ytku. Nie mo(na jednak pomin$& 
faktu, (e kiedy% osoby bezdomne mia#y dom, maj$tki i wielo%& przedmiotów, ich 
%wiatopogl$d zmieni# si' diametralnie w momencie zmiany statusu spo#ecznego. 
Tym samym demonstrowany kiedy% przez nie (w za#o(eniu) konsumpcjonizm, zmieni# 
form'. Dzi% objawia& si' mo(e w wyborze miejsca pobytu (i stanowczej jego 
obronie przed intruzami), miejsca zdobywania %rodków do (ycia i tego, co posiada 
si' przy sobie. Przeprowadzaj$c onegdaj badania nad sposobami pomieszkiwania 
osób bezdomnych poza instytucjami wsparcia, znalaz#em si' w by#ym bunkrze 
powojennym, w którym przebywa#a osoba bezdomna. Odnalaz#em tam ogromn$ 
liczb' mebli, starych obrazów i przedmiotów codziennego u(ytku. Ka(dy z tych 
przedmiotów mia# oczywi%cie swój wiek i by# raczej znaleziony na %mietniku, 
wyrzucony przez innych. Co jednak by#o charakterystyczne, to ch'& posiadania 
przedmiotów pomimo faktu znalezienia si' w sytuacji (yciowej, mo(na powiedzie&, 
poza zasi'giem dzia#ania konsumpcjonizmu. Cz#owiek wykazuje wi'c naturaln$ 
tendencj' do posiadania. By& mo(e ma ona charakter instynktowny. Z wiekiem, 
dobra materialne nabieraj$ znaczenia spo#ecznego — s$ wyrazem pozycji 
jednostki i jej statusu w spo#ecze)stwie. Wed#ug Douglasa Holta i jego koncepcji 
konsumpcji mo(na wyró(ni& cztery sposoby konsumowania dóbr materialnych: 1. 
hedonizm; 2. styl b'd$cy emanacj$ osobowo%ci; 3. styl wyra(aj$cy status 
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1 B. Pawlik, Dobra materialne w 'yciu bezdomnych m%'czyzn, w: Osoby bezdomne, psychologiczne 
aspekty ich funkcjonowania, red., M. A. Basi)ska, Bydgoszcz: Fundacja Salvus 2014, s. 121.



spo#eczny nabywcy i 4. konsumpcj' ukierunkowan$ na podtrzymywanie relacji 
spo#ecznych2. Bior$c pod uwag' wspomniany na wst'pie poziom wolno%ci osób 
bezdomnych, ka(dy z powy(szych sposobów mo(e by& adekwatny.  

Dobra materialne oraz przywi$zanie do nich osób bezdomnych, a tak(e 
specyficzne postrzeganie przez nie w#asnej przestrzeni (yciowej i „obrona jej”, 
przybiera bardzo charakterystyczny kszta#t. Z jednej strony osoby bezdomne 
„d"wigaj$” swoja przesz#o%&, posiadaj$c przedmioty ze swoich domów, które 
pozosta#y im po zmianie stylu (ycia. Zdo#ali je uratowa& w zawierusze (yciowej 
b$d" te( zawsze maj$ je ze sob$ przez ca#e (ycie, wi$($c z nimi silne emocje. S$ 
to przedmioty kultu lub te( pami$tki rodzinne. Podobnie wygl$da przestrze) 
organizowana przez bezdomnych. Pomijaj$c aspekty udomowiania przestrzeni 
nadaj$ce jej charakterystyczne cechy domu, nale(y podkre%li& w#a%nie specyficzny 
stosunek do okre%lonych przedmiotów. Przyjrzyjmy si' przyk#adowo osobie 
bezdomnej na ulicy. Prócz przedmiotów zwi$zanych z „prac$”, jak kubek, pude#ko, 
czapka itp. potrzebnych w zbieraniu datków, znajduj$ si' w jej posiadaniu tak(e 
przedmioty wywo#uj$ce pozytywne emocje (jak zdj'cie rodziny, ró(aniec, biblia). 
Mo(emy je oczywi%cie traktowa& jako atrybuty zwi$zane ze zdobywaniem %rodków 
do (ycia (dla zmi'kczenia ludzkiego serca), ale nie jest to tak jednoznaczne            
i jednostronne. W wielu przypadkach posiadanie takich przedmiotów przynosi 
ukojenie osobom bezdomnym i wzgl'dny spokój. Beata Pawlik w swoim 
opracowaniu Dobra materialne w 'yciu bezdomnych m%'czyzn opartym na 
badaniach w#asnych, doskonale uj'#a t' kwesti': 

[…] Równie( bezdomni w naszym kraju przejawiaj$ tendencj' do nabywania 
dóbr statusowych. Istotnymi aspektami stosunku wobec dóbr materialnych s$ 
niektóre zmienne psychologiczne: zadowolenie z (ycia, optymizm, warto%ci, 
przekonania dotycz$ce natury szcz'%cia, sposób dokonywania atrybucji […]3. 

Prócz przedmiotów posiadanych przez osoby bezdomne, wa(nym elementem 
jest wykorzystywanie przez nie przestrzeni jako miejsca (ycia i „prze(ycia”. Henri 
Lefebre okre%la# przestrze) spo#eczn$ jako produkt, podobnie jak John Dewey oraz 
Georg Herbert Mead, traktuj$c przestrze) jako aktywny o%rodek dzia#ania 
jednostek4. W przypadku bezdomno%ci jest to znamienne, gdy( przestrze) 
spo#eczna i otoczenie nabieraj$ dos#ownego wymiaru interakcji, percepcji                
i behawioryzmu. Mead podkre%la wr'cz wspóln$ perspektyw', uj't$ jako utrwalony 
i uregulowany sposób odnoszenia si' otoczenia do wspólnych warto%ci, ocen i postaw. 
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2 O. Leszczak Paradoksy konsumpcjonizmu. Typologia I lingwosemiotyka, w: „The Peculiarity of Man” 
nr 15/2012, s. 9-35.
3 B. Pawlik, Dobra materialne w 'yciu bezdomnych m%'czyzn, w: Osoby bezdomne, psychologiczne 
aspekty ich funkcjonowania, dz. cyt., s.121-143. 
4 Zob.: H. Lefebvre, The Production of Space, Oxford-Camridge 1991; H. G. Mead, Mind, Self and 
Society from a Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago-London 1967, s. 245.



Osoby bezdomne w tym kontek%cie, zaburzaj$c niejako koncepcje spo#ecznego 
widzenia otoczenia (wnosz$c na przyk#ad do przestrzeni ulicy swoj$ osob' i swój 
sposób zachowania i bycia), rekonstruuj$ widzenie tej przestrzeni przez osoby 
niebezdomne i jednocze%nie same musz$ si' w niej odnale"&, traktuj$c przestrze) 
jako dom, a nie ulic' ad verbum. Warto jednocze%nie podkre%li&, (e ka(da 
przestrze) budzi w nas odr'bne uczucia i emocje. Je%li budujemy tak$ przestrze) 
(spo#ecznie uznan$ za w#asn$) wokó# siebie, naturalnym odruchem jest oswajanie 
%rodowiska, co odbywa si' poprzez na przyk#ad postawienie zdj'cia w pobli(u lub innego 
przedmiotu, z którym kojarzone s$ ciep#e uczucia. Mo(na odnie%& to do czynników 
wyró(nionych przez Bohdana Ja#owieckiego oraz Marka Szczepa)skiego,             
w którym jednym z czynników oswajania otoczenia, jest rola jak$ jednostka 
przyjmuje w danej przestrzeni oraz samopoczucie i nastrój, w tym bezpiecze)stwo 
i swoboda zachowania5. Takie spojrzenie na kwestie przestrzeni implikuje 
powi$zanie z ni$ cia#a, podnoszone mi'dzy innymi przez Jean-Claude’a 
Kaufmanna, który stwierdza, (e wcielenie pewnego obrazu lub przedmiotu jest 
procesem kontaktu cz#owieka z otoczeniem. Polega ono na stopniowym wej%ciu 
cia#a w kontakt z otoczeniem, zinternalizowania informacji, wcieleniu w okre%lone 
%rodowisko6. Osoba bezdomna b'd$ca w stanie permanentnej migracji przechodzi 
proces adaptacji i wcielenia w ka(dym dniu swego (ycia, podobnie jak to czyni 
podró(nik. 

Badania 

Podstaw$ teoretyczn$ przeprowadzonych bada) by#a koncepcja nie-miejsc 
Marca Augé, uzupe#niona przez teorie przestrzeni Kaufmanna oraz Meada. 
Nieprzerwane poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak wygl$da przestrze) 
spo#eczna z perspektywy osoby bezdomnej oraz w jaki sposób jest ona 
przysposabiana przez bezdomnych, doprowadzi#y mnie do realizacji bada) 
%rodowiskowych w grupie osób bezdomnych przebywaj$cych poza instytucjonalnym 
wsparciem w postaci schroniska, noclegowni czy ogrzewalni. Badania przeprowadzono 
na grupie ponad 700 osób bezdomnych (niniejsze opracowanie jest tylko 
fragmentem wi'kszej analizy) za pomoc$ standaryzowanej ankiety przeprowadzonej 
po%ród bezdomnych znajduj$cych si' w wybranych miastach Polski (Warszawa, 
Wroc#aw, Pozna), *winouj%cie). Ich cech$ wspóln$ by#o cz'ste przemieszczanie 
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5 B. Ja#owiecki, M. S. Szczepa)ski, Miasto i przestrze& w perspektywie socjologicznej, Warszawa 
2006, s. 336-337.
6 J. C. Kaufmann, Ego, socjologia jednostki. inna wizja cz#owieka i konstrukcji podmiotu, Warszawa 
2004.



si'7. Uzyskane dane podda#em analizie statystycznej przy pomocy programu 
analitycznego Statistica 0,7.

Uczestników prowadzonego badania zapytano, czy wracaj$ do miejsc,            
w których dobrze si' czuj$? Pytanie to zadano ze wzgl'du na cz'ste migrowanie 
osób bezdomnych uwzgl'dniaj$ce miejsca, w których ju( przebywali wcze%niej8.  
W badaniu udzia# wzi'#o 705 osób, uwzgl'dniaj$c braki. Jak wynika z danych 
zaprezentowanych w powy(szej tabeli, najliczniejsza cz'%& badanej populacji 
wskaza#a na odpowied" „tak”. Osób tych by#o 434, stanowi#y 61,91% badanej 
populacji. Drug$ co do wielko%ci grup' stanowi#y osoby wskazuj$ce na odpowied" 
„nie”. Osób niepowracaj$cych do miejsc, w których dobrze si' czuj$, jest 263, 
stanowi$ one 37,52% respondentów. W%ród badanych osób znalaz#y si' te( takie, 
które nie wskaza#y na (adn$ odpowied". Taka sytuacja mia#a miejsce w przypadku 
4 osób (0,57%). Jak wynika z ogólnego obrazu, migracje stanowi$ element 
codzienno%ci osób bezdomnych. Ma to znaczenie w przypadku zwi$zanego           
z miejscem dobrego samopoczucia.

Kolejne pytanie dotyczy#o wskazania, jakie odczucia maj$ osoby bezdomne wobec 
miejsca pobytu? Osoby bezdomne najcz'%ciej wskazywa#y na przypadkowo%& 
pobytu — 231 osób (32,96%). Liczba ta odpowiada praktycznie liczbie osób 
wskazuj$cych, i( nie powracaj$ do miejsc, w których dobrze si' czuj$. 138 osób 
(19,69%) uwa(a, (e uczuciem tym jest przywi$zanie. Osoby bezdomne przywi$zuj$ 
si' do okre%lonych miejsc z kilku powodów. Zrealizowane badania w 2016 roku na 
grupie osób bezdomnych przebywaj$cych w jednej z uzdrowiskowych miejscowo%ci 
na pó#nocno-zachodnim kra)cu Polski wskaza#y, i( najcz'stsz$ przyczyn$ 
przywi$zania si' do okre%lonego miejsca s$ dobre warunki pobytowe i dobre 
warunki zdobywania %rodków do (ycia. Z 701 osób 46 (6,56%) nie wskaza#o na 
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7 Zob.: R. !ukasiewicz, Nie-miejsca bezdomnych emigrantów, w: Wspó#czesne polskie migracje: 
strategie-skutki spo#eczne — reakcja pa&stwa, red., M. Lesi)ska, M. Okólski, Studia Migracyjne 
O!rodek Bada& nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski 2013; R. !ukasiewicz Po#awiacze pere# — 
eurobezdomno!" w nowych warunkach spo#ecznoekonomicznych, Warszawa: WSM 2016.
8 Problematyk' migracji osób bezdomnych pisa#em szerzej w  pracy pt. Po#awiacz pere# — eurobezdomno!" 
w nowych warunkach spo#ecznoekonomicznych, dz. cyt.

Tabela 1. Powrót do miejsc, w których dobrze si$ czujesz,
"ród)o: Opracowanie w)asne.



(adn$ odpowied", a 127 (18,12%) wskaza#o na odpowied" „nic”. Odraz' do 
miejsca pobytu odczuwa 70 osób, stanowi$cych 9,99% badanej populacji osób 
bezdomnych. Jak podkre%laj$ same osoby bezdomne, w niektórych miejscach po 
prostu trzeba by&. Dotyczy to na przyk#ad noclegowni lub ogrzewalni w okresie 
zimowym. Na odpowied" „ciep#e uczucia zwi$zane z domem”, wskaza#o 89 osób, 
czyli 12,7%. W przypadku tej odpowiedzi osoby, które j$ wybra#y, najcz'%ciej 
znajdowa#y si' w zorganizowanej w#asnym sumptem przestrzeni domków              
w ogródkach ROD, zaadaptowanej przestrzeni bunkrów czy w wyodr'bnionych 
sk#otach, takich jak na przyk#ad opuszczone „domki baby jagi” we wspomnianej 
badanej miejscowo%ci9. W takich wypadkach osoby bezdomne wskazuj$ na fakt, i( 
miejsce, które stworzyli, jest ich w#asne i nawet je%li musz$ je opu%ci&, to wracaj$ 
do nich bardzo ch'tnie. 

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w opisywanym badaniu, by#o odczucie   
w miejscu pobytu. Najliczniejsza cz'%& osób badanych 326 osób, a wi'c a( 
46,50%, wskaza#o na odpowied" „"le”. Na drugim miejscu respondenci wskazali na 
odpowied" „czuj' si' dobrze” — by#o takich 175 (24,96%), a nast'pnie na 
odpowied" „jak w domu” — 130 osób (18,54%). Oboj'tnie w miejscu pobytu czu#o 
si' 66 osób, a wi'c 9,41% badanej populacji. W%ród badanych osób znalaz#y si' 
te( takie, które nie wskaza#y na (adn$ odpowied". Taka sytuacja mia#a miejsce     
w przypadku 4 osób (0,57%). Pobyt w okre%lonym miejscu wynika czasami            
z przymusu zwi$zanego na przyk#ad z por$ roku i konieczno%ci$ przebywania       
w ogrzewalni czy noclegowni lub te( na dworcach kolejowych, które s$ szczególnie 
upodobane przez bezdomnych z wielu powodów. Mi'dzy innymi dzi'ki #atwo%ci 
zdobywania %rodków do (ycia ((ebractwo, noszenie walizek itp.) lub ciep#a              
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9 „Domki baby jagi” s$ w  opisywanej miejscowo%ci by#ymi toaletami, które budowane by#y na kszta#t 
bajkowych domków  ochrzczonych przez mieszka)ców  jako w#a%nie bajkowe domki baby jagi.          
Z biegiem czasu domki utraci#y swoj$ pierwotn$ rol' i niszcza#y. Cze%& z nich zosta#a zburzona, 
cz'%& readaptowana na przyk#ad na kawiarnie inna, z kolei zosta#a w#a%nie wykorzystana do 
zamieszkania przez osoby bezdomne. 

Tabela 2. Uczucia wobec miejsca pobytu,
"ród)o: opracowanie w)asne.



i stosunkowej swobody. Nie s$ to jednak miejsca, w których bezdomni czuj$ si' 
komfortowo. Jak pokazuj$ wyniki, na brak komfortu wskazuje ponad 500 badanych 
osób.

Osoby bezdomne mia#y wskaza& na miejsca zwi$zku emocjonalnego. 
Najwi'cej osób bezdomnych wskaza#o na odpowied" „rodzinne miasto”. Osób tych 
by#o 149 i stanowi#y niewiele ponad 1/5 grupy badawczej, a mianowicie 21,25% 
badanej populacji. Na drugim miejscu osoby bezdomne wskaza#y przytu#ek — 130 
osób (18,54%). W%ród miejsc zwi$zku emocjonalnego osoby bezdomne wskaza#y 
na dom rodzinny — 109 osób badanych (15,55%), wszystkie miejsca — 106 osób 
(15,12%), Dom Brata Alberta — 85 respondentów (12,12%). W%ród badanych 
osób znalaz#y si' te( takie, które nie wskaza#y na (adn$ odpowied". Taka sytuacja 
mia#a miejsce w przypadku 27 osób (3,85%). Które z miejsc pobytu mog$ budzi& 
emocjonalny zwi$zek b$d" te( w ogóle budzi& jakiekolwiek uczucia poza 
oboj'tno%ci$? Jak wskazuje zestawienie tabelaryczne, to park jest miejscem, które 
u wi'kszej ilo%ci osób badanych budzi zwi$zek emocjonalny. Jedynie 22 osoby 
posiadaj$ zwi$zek emocjonalny z domem. Jak wida&, dom stanowi specyficzne 
miejsce, które w codzienno%ci osób bezdomnych mo(e by& sfer' zbyt bolesnych 
wspomnie), by& mo(e niedosi'(nych marze) i dzia#a) lub te( mocno traumatycznych 
prze(y&, które bezdomni chc$ od siebie oddali&.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w prowadzonym badaniu w%ród populacji 
osób bezdomnych by#y odczucia bezdomnych wobec osób z otoczenia. W%ród 
populacji 701 osób uczestnicz$cych w badaniu, 33,38% osób wskaza#o na wspólnot' 
niedoli. Osób tych by#o 234. Na drugim miejscu wskazano braterstwo — 179 osób 
(25,53%), niech'& — 111 osób (15,83%). Trzy wskazania uzyska#y poni(ej 10%,    
a by#y to: przywi$zanie (9,41%), obrzydzenie (9,41%) i z#o%& (6,28%). W%ród 
badanych osób znalaz#a si' te( jedna, która nie wskaza#a na (adn$ odpowied". 
Przebywanie w %rodowisku osób bezdomnych buduje charakterystyczn$ wi'". Jak 
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Tabela 3. Odczucia w miejscu pobytu,
"ród)o: opracowanie w)asne.



wspomina#em w swoich opracowaniach dotycz$cych tej problematyki, osoby 
bezdomne tworz$ szczególne enklawy i grupy (spajane na podstawie ró(nych 
wi'zi: emocjonalnych, zwi$zanych z tworzeniem miejsca pobytu lub sposobów na 
zdobywanie %rodków do (ycia). Specyficzna wi'" pomi'dzy cz#onkami takiej grupy 
ma najcz'%ciej charakter pozytywny i wyindywidualizowany to znaczy na tyle hermetyczny, 
(e osoby spoza nie maj$ do tej grupy dost'pu, a je(eli jest on uzyskiwany to po 
okresie charakterystycznego „wchodzenia w dane %rodowisko”. Z bada) wynika, i( 
negatywne emocje najcz'%ciej powstaj$ w wyniku wymuszonego ró(nymi okoliczno%ciami 
pobytu w danym miejscu z osobami ze swej grupy spo#ecznej. Przygl$daj$c si' 
jednakowo( ka(dej grupie spo#ecznej, mo(na zada& pytanie, czy w%ród niebezdomnych 
jest inaczej?
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Tabela 4. Miejsca zwi#zku emocjonalnego,
"ród)o: opracowanie w)asne.

Tabela 5. Odczucia wobec osób z otoczenia bezdomnych,
"ród)o: opracowanie w)asne.



 Na pytanie: „co robisz, by twoje otoczenie gdzie przebywasz, by#o 
przyjemniejsze?”, 241 osób bezdomnych odpowiedzia#o, (e wszystkie miejsca s$ 
dobre. Osoby te stanowi#y 34,38% badanej populacji. Drug$ co do wielko%ci grup$ 
s$ osoby, które nie dbaj$ o to. Jest ich 174, czyli 24,82% badanej populacji. Przy 
sobie nosi rzeczy przypominaj$ce dom 126 osób (17,97%) osób. Aby otoczenie, 
gdzie przebywaj$ osoby bezdomne, by#o przyjemniejsze, 105 osób, czyli 14,98% 
badanej populacji, siada w przytulnym k$cie. Swoje rzeczy rozrzucaj$ 54 osoby 
(7,7%) w celu zrobienia swojego otoczenia przytulniejszym. W%ród badanych osób 
znalaz#a si' te( jedna, która nie wskaza#a na (adn$ odpowied". W naszej 
codzienno%ci, czy to bezdomnej, czy te( nie, charakterystyczn$ cech$ zachowania 
jest przetwarzanie zastanej rzeczywisto%ci i otaczaj$cej przestrzeni tak, by 
sprzyja#a pobytowi i budzi#a jak najbardziej ciep#e emocje. *rodowisko osób 
bezdomnych nie jest pod tym wzgl'dem inne. Zestawienie tabelaryczne wskazuje 
jednak, i( wi'kszo%& osób bezdomnych nie kszta#tuje swojej przestrzeni i odbiera 
j$ tak$, jaka jest (co k#óci si' z moimi za#o(eniami badawczymi), mniej osób 
bowiem kszta#tuje przestrze) otaczaj$c$, aby by#a przyjemniejsza i budzi#a 
okre%lone uczucia. Pozostaje zatem domniemanie mówi$ce o tym, (e musz$ 
wyst'powa& inne czynniki powoduj$ce, i( osoby bezdomne wybieraj$ okre%lone 
miejsce, nie dbaj$c o ich w#asne „wytworzenie”.
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Tabela 6. Co robisz, by twoje otoczenie, gdzie przebywasz, by)o przyjemniejsze,
"ród)o: opracowanie w)asne.

Tabela 7. Najcz$stsze miejsce pobytu w ci#gu dnia,
"ród)o: opracowanie w)asne.



Osoby bezdomne zapytano o to, gdzie najcz'%ciej przebywaj$ w ci$gu dnia? 
Wed#ug 300 osób najcz'stszym miejscem pobytu s$ okolice sklepu. Odpowied" 
tak$ wskaza#o 42,8% badanej populacji osób bezdomnych. Na drugim miejscu 
znalaz#o si' przej%cie podziemne — 155 osób (22,11%), ulica — 116 osób 
(15,26%), ubocze — 126 osób (17,97%). W%ród badanych znalaz#a si' te( jedna, 
która nie wskaza#a na (adn$ odpowied". Jak wida& z powy(szej tabeli, najcz'%ciej 
osoby bezdomne przebywaj$ pod sklepami. Jest to miejsce, które daje 
wytchnienie, ale jest tak(e sposobne do zdobywania %rodków do (ycia. Takie 
miejsce trudno jest przekszta#ci& po swojemu, ale posiada ono inne walory.           
Podczas bada) przeprowadzonych 2015 roku w Berlinie zbada#em kilkudziesi'ciu 
polskich bezdomnych, którzy g#ównie przebywali w miejscach publicznych, gdzie 
mogli tak(e zdobywa& %rodki do (ycia. Dodatkowym aspektem w tej grupie by# fakt 
w#asnego bezpiecze)stwa. Otó( cz'sto zdarza#o si' (wci$( si' to dzieje) tworzenie 
enklaw odosobnionych w parkach lub gdzie% na uboczu w przestrzeni miejskiej, co 
wi$za#o si' z ryzykiem rabunku, pobicia, a tak(e czasami %mierci. St$d te( miejsca 
publiczne (niezmieniane w (aden sposób przez bezdomnych, chyba (e chodzi      
o symbole religijne b$d" pa)stwowe jak barwy narodowe), stanowi#y g#ówne 
miejsce pobytu10. Co ciekawe, takich zachowa) nie odnotowa#em w swoich 
badaniach realizowanych w Polsce i w Szwecji (gdzie de facto osoby bezdomne 
nie mog$ przebywa& w centrach miast, gdy( s$ bardzo szybko zabierane przez s#u(by 
mundurowe), tworz$ wi'c swoiste „obozy” na przedmie%ciach, w odosobnionych 
przestrzeniach podmiejskich, b$d" te( sk#otach. W przypadku sk#otów Polacy 
najcz'%ciej tworz$ w#asne narodowo%ciowe i raczej nie dopuszczaj$ odr'bnych 
nacji i narodowo%ci, w przeciwie)stwie na przyk#ad do Hiszpanów, Portugalczyków 
czy Francuzów. Polacy maj$ bardzo zbli(one formy zachowa) do Romów czy 
Bu#garów.  

Dla wskazania szczegó#owych korelacji, wyst'puj$cych w badanym %rodowisku, 
podda#em dane szczegó#owej analizie korelacyjnej, w której zwróci#em uwag' na 
zró(nicowanie wiekowe wzgl'dem odpowiedzi, wnosz$c, (e w zale(no%ci od wieku 
osoby bezdomnej zwraca ona uwag' na inne elementy sk#adowe przestrzeni,       
w której przebywa oraz zupe#nie inaczej patrzy na kwestie adaptacji przestrzeni       
i zwi$zane z ni$ emocje. 

Grupa badanych osób pozostaj$cym bez domu rodzinnego zosta#a podzielona 
na trzy grupy z uwzgl'dnieniem ich wieku, a mianowicie: 18-36 lat, 37-47 lat i powy(ej 
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10  Wykorzystywane przez osoby bezdomne symbole religijne s$ eksponowane i s#u($ przede 
wszystkim do zach'cenia osób postronnych do ja#mu(ny. W przypadku polskich bezdomnych jest 
to najcz'%ciej krzy(. W przypadku symboli narodowych wykorzystywane s$ flagi (ma#e proporce) 
polskie i niemieckie, czasem du(e flagi wykorzystywane s$ do przykrycia. W ostatnim okresie (lato 
2017) zauwa(y#em jednak, i( osoby bezdomne rezygnuj$ z tych atrybutów  dla w#asnego 
bezpiecze)stwa, gdy(  jakiekolwiek zwi$zki religijne i narodowo%ciowe budz$ wzajemn$ niech'& 
ró(nych narodowo%ciowo bezdomnych a tak(e osób spoza %rodowiska (pobicia, zabójstwa). 



48 lat. W przypadku osób w wieku od 18 do 36 lat, których by#o 116 (17,71%), 
najwi'cej z nich wskaza#o na przypadkowo%& pobytu — by#o to 45 osób (6,87%),   
a nast'pnie przywi$zanie — 27 (4,12%), „nic” — 23 (3,51%). Je(eli chodzi o odpowiedzi 
wskazane przez osoby w wieku od 37 do 47 lat, najwi'cej uzyska#a odpowied" 
„przypadkowo%& pobytu” — 43 odpowiedzi (6,56%), a nast'pnie po 3,05% 
wskaza) odpowiedzi „nic” i „ciep#e uczucia zwi$zane z domem”. Osoby, które 
sko)czy#y 48 rok (ycia, podobnie jak osoby zakwalifikowane do dwóch pozosta#ych 
grup wiekowych, wskaza#y na odpowied" „przypadkowo%& pobytu” — 143 osoby 
(21,83%), a nast'pnie „przywi$zanie” — 92 (14,05%), „nic” — 84 (12,84%). 
Zauwa(y& mo(na bardzo du($ skrajno%& postaw w grupie wiekowej najstarszych 
badanych. Najwi'cej osób w niej przywi$zuje si' do miejsc, (ywi ciep#e uczucia 
zwi$zane z domem (jest to racjonalne z punktu widzenia wieku i zwi$zanych z tym 
emocji, których pewne wska"niki rosn$ wraz z wiekiem, a inne malej$). 
Jednocze%nie w tej grupie wiekowej najwi'cej osób wskazuje na przypadkowo%& 
pobytu. Ten dualizm postaw mo(e by& zwi$zany z narastaj$c$ z czasem u osób 
bezdomnych oboj'tno%ci$ wobec swojego losu i tego, co si' z nim stanie, a jednocze%nie 
wzrostem wspomnianych uczu& retrospektywnych. S$ one zbli(onych do tych, jakie 
rosn$ w nas po bardzo d#ugiej podró(y i nie dotyczy to tylko osób bezdomnych, ale 
ka(dego z nas.  

Do miejsc, w których dobrze si' czuj$, wraca 81 osób, b'd$cych w wieku od 
37 do 47 lat, 273 osoby w wieku powy(ej 48 roku (ycia oraz 80 osób w wieku od 
18 do 36 lat. Osoby te stanowi$ odpowiednio: 11,62%, 39,17% i 11,48% badanej 
populacji. Na odpowied" „nie powracam do miejsc, w których dobrze si' czuj'”, 
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Tabela 8. Wiek a uczucia wobec miejsca pobytu,
"ród)o: opracowanie w)asne.



najwi'cej wskaza) pad#o w przypadku osób po 48 roku (ycia — 171 osób 
(24,53%). Kwintesencj$ pytania z tabeli 8 i jednocze%nie uzupe#nieniem, s$ dane 
zawarte w tabeli 9, gdzie w grupie wiekowej 48+ najwi'cej osób deklaruje powrót 
do miejsc, w których dobrze si' czuje. To w#a%nie wspomniany powrót do miejsc 
dzieci)stwa i domu rodzinnego, nie tylko w wymiarze t'sknoty i marze), ale tak(e 
fizycznego powrotu tam, gdzie dobrze si' czujemy. Nie ma tu znaczenia wygoda, 
dost'p do "róde# utrzymania czy inne wzgl'dy. Sentyment rodzi si' i wzrasta, 
sprawiaj$c, (e ci$gnie nas do „swoich” miejsc. 

„Jak w domu” czu#o si' 81 osób (11,62%) w wieku powy(ej 48 lat, 28 osób 
(4,02%) w wieku 37-47 lat i 21 osób (3,01%) w wieku 18-36 lat. Najwi'ksza cz'%& 
grupy w wieku powy(ej 48 lat wskaza#a na odpowied" „"le”. Osób tych by#o 208       
i stanowi#y 29,84% badanej populacji. Odpowied" ta by#a najpopularniejsza tak(e 
w pozosta#ych dwóch grupach wiekowych. Wskaza#o j$ 62  osoby (8,9%) w wieku 
37-47 lat i 56 osób (8,03%) w wieku 18-36 lat. We wszystkich trzech grupach 

301

______________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

Tabela 9. Wiek a powrót do miejsc, w których osoby bezdomne czuj# si$ dobrze,
"ród)o: opracowanie w)asne.

Tabela 10. Wiek a odczucia w miejscu pobytu,
"ród)o: opracowanie w)asne.



wiekowych najmniej wskaza) otrzyma#a odpowied" „oboj'tnie”. W kolejnym 
pytaniu osoby najstarsze tak(e podkre%laj$ swoje retrospektywne zachowanie, 
wskazuj$c na „z#e samopoczucie w miejscu pobytu”. Najprawdopodobniej  
samopoczucie to sk#ania je do migracji i powrotów do siebie, czyli tam, gdzie 
bezdomni si' urodzili b$d" posiadali dom rodzinny.

Osoby bezdomne mia#y wskaza& na miejsca zwi$zku emocjonalnego. 
Najwi'cej osób bezdomnych wskaza#o na odpowied" rodzinne miasto. We 
wszystkich trzech grupach wiekowych by#a to najpopularniejsza odpowied". 
Wskaza#o na ni$ 30 osób (4,45%) w wieku 18-36 lat, 27 osób (4,01%) w wieku 
37-47 lat i 92 osoby (13,65%) w wieku powy(ej 48 lat. Na drugim miejscu 
wskazano przytu#ek — 130 osób (18,54%): w%ród nich by#y 22 osoby (3,26%)       
w wieku 18-36 lat, 19 osób (2,82%) w wieku 37-47 lat i 89 osób (13,2%) w wieku 
powy(ej 48 lat. Jako miejsca zwi$zku emocjonalnego osoby bezdomne wskaza#y 
na dom rodzinny — 109 osób badanych (15,55%). Wyboru takiego dokona#o 73 
osób (10,83%) w wieku powy(ej 48 roku (ycia, 22 osoby (3,26%) w wieku 37-47 lat 
i 14 osób (2,08%) w wieku od 18 do 36 roku (ycia. Na odpowied" „wszystkie 
miejsca”, wskaza#o 106 osób (15,12%), a dok#adnie: 22 osoby (3,26%) w wieku 
37-47 lat, 19 osób (2,82%) w wieku 37-47 lat i 65 osób (9,64%) w wieku od 18 do 
36 roku (ycia. Na potwierdzenie opisu z poprzedniego zestawienia tabelarycznego, 
mamy dane z tabeli 11, w której wida& du(y sentyment do miejsca swego 
urodzenia, domu rodzinnego, a tak(e, co znamienne, do przytu#ku, który 
niejednokrotnie okre%lany jest przez badanych, jako ostanie miejsce ich pobytu.
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Tabela 11. Wiek a miejsce zwi#zku emocjonalnego,
"ród)o: opracowanie w)asne.



Analizuj$c informacje dotycz$ce odczucia wobec osób z otoczenia bezdomnych 
z uwzgl'dnieniem wieku, mo(na stwierdzi&, (e we wszystkich trzech grupach 
wiekowych: 34-47 lat, powy(ej 48 lat i 18-36 lat, najwi'cej respondentów 
wskazywa#o na odpowied" „wspólnota niedoli”. Odpowied" tak$ wskaza#o 
odpowiednio: 6,43%, 20,14%, 6,86% badanej populacji. Najmniej wskaza) we 
wszystkich grupach wiekowych otrzyma#a odpowied" „z#o%&”. Odpowied" t$ 
wskaza#o 9 osób (1,29%) w wieku 37-47 lat, 5 osób (0,71%) w wieku 18-36 lat i 30 
osób (4,29%) w wieku powy(ej 48 roku (ycia. „Przywi$zanie” — to odczucie wobec 
osób z otoczenia bezdomnych wskazane zosta#o przez 16 osób (2,29%) w wieku 
37-47 lat, 9 osób (1,29%) w wieku 18-36 lat i 41 osób (5,86%) w wieku powy(ej 48 
roku (ycia. Zwró&my uwag' na uczucia wobec innych bezdomnych. Wraz              
z wiekiem ro%nie charakterystyczna wi'" emocjonalna z innymi osobami 
bezdomnymi. Brak tu jest indywidualnego d$(enia do polepszenia swego losu lub 
ucieczki z bezdomno%ci, a raczej poczucie wspólnej beznadziejno%ci i bezsilno%ci.

Kolejn$ analiz$ obj'to zale(no%& pomi'dzy wiekiem a odpowiedzi$ na pytanie: 
„co robisz, by twoje otoczenie, gdzie przebywasz, by#o przyjemniejsze?” 241 osób 
bezdomnych odpowiedzia#o, (e wszystkie miejsca s$ dobre. W%ród nich znalaz#o 
si' 50 osób (7,14%) w wieku 37-47 lat, 149 osób (21,29%) w wieku powy(ej 48 lat 
i 42 osoby (6,00%) w wieku 18-36 lat. Drug$ co do wielko%ci grup$ s$ osoby, które 
„nie dbaj$ o to”. Jest ich 174, czyli 24,86% badanej populacji. W%ród nich znalaz#y 
si' 22 osoby (3,14%) w wieku 37-47 lat, 119 osób (17,00%) w wieku powy(ej 48 lat 
i 33 osoby (4,71%) w wieku 18-36 lat. „Przy sobie nosi rzeczy przypominaj$ce 
dom” 126 osób (17,97%) osób. W%ród nich 33 osoby (4,71%) w wieku 37-47 lat, 69 
osób (9,86%) w wieku powy(ej 48 lat i 42 osoby (3,43%) w wieku 18-36 lat. Aby 
„otoczenie, gdzie przebywaj$ osoby bezdomne, by#o przyjemniejsze”, 105 osób, 
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Tabela 12. Wiek a odczucia wobec osób z otoczenia bezdomnych,
"ród)o: opracowanie w)asne.



czyli 15,00% badanej populacji „siada w przytulnym k$cie”. W%ród nich znalaz#o si' 
13 osób (1,86%) w wieku 37-47 lat, 74 osoby (10,57%) w wieku powy(ej 48 lat i 18 
osób (2,57%) w wieku 18-36 lat. „Swoje rzeczy rozrzucaj$” 54 osoby (7,7%)         
„w celu zrobienia swojego otoczenia przytulniejszym”. Znalaz#o si' w tej grupie 13 
osób (1,86%) w wieku 37-47 lat, 34 osoby (4,86%) w wieku powy(ej 48 lat i 7 osób 
(1,0%) w wieku 18-36 lat. Podobnie jak w poprzednich analizach, tak i tu widnieje 
pewna sprzeczno%& wskaza), mówi$ca o adaptowaniu przestrzeni do (ycia.          
W ka(dej grupie wiekowej osobom bezdomnym jest oboj'tne, gdzie przebywaj$, 
cho& charakterystyczne jest to, (e osoby starsze bardziej k#ad$ nacisk na zmian' 
swego otoczenia w bardziej przytulne. S#u($ do tego dzia#ania i przedmioty,           
z którymi zwi$zany jest charakterystyczny resentyment wobec domu, do posiadanej 
kiedy% rodziny czy miejsca zamieszkania. 

Osoby bezdomne zapytano o to, gdzie najcz'%ciej przebywaj$ w ci$gu dnia. 
Wed#ug 300 osób najcz'stszym miejscem pobytu s$ okolice sklepu. Odpowied" 
tak$ wskaza#o 42,8% badanej populacji osób bezdomnych. W%ród nich znalaz#y 
si' 54 osoby (7,71%) w wieku 37-47 lat, 193 osoby (27,57%) w wieku powy(ej 48 
lat i 53 osoby (7,57%) w wieku 18-36 lat. Na drugim miejscu znalaz#o si' przej%cie 
podziemne — 155 osób (22,11%). T' odpowied" wybra#y 32 osoby (4,57%)          
w wieku 37-47 lat, 95 osób (13,57%) w wieku powy(ej 48 lat i 28 osób (4,0%)        
w wieku 18-36 lat. Trzecim miejscem wskazywanym przez badanych jest ulica — 
#$cznie 116 osób. (15,26%). Na nich sk#adaj$ si': 21 osób (3,00%) w wieku 37-47 
lat, 5 osób (0,71%) w wieku powy(ej 48 lat i 1 osoba (0,14%) w wieku 18-36 lat. 
Poni(szy wykres potwierdza, (e miejscem najcz'%ciej wykorzystywanym przez 
osoby bezdomne s$ okolice sklepu i jest to charakterystyczne dla ka(dej grupy 
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Tabela 13. Wiek a czynno'ci wykonywane w celu sprawienia, by otoczenie by)o 
przyjemniejsze, "ród)o: opracowanie w)asne.



wiekowej. Cho& wida&, (e osoby bezdomne najcz'%ciej wybieraj$ miejsca 
odosobnione. 

Kolejn$ dodan$ zmienn$ jest wykszta#cenie, które w moim odczuciu 
wynikaj$cym z do%wiadcze) z bada), ma tak(e istotne znaczenie w percepcji 
zastanego %wiata i adaptacji tego( przez osoby bezdomne.

W%ród osób bezdomnych uczestnicz$cych w prowadzonym badaniu wykszta#cenie 
wy(sze posiada 45 osób, czyli 6,87% badanej populacji, %rednie 303 osoby 
(46,26%), zasadnicze zawodowe 264 osoby (40,31%), a podstawowe 43 osoby 
(6,56%). Osoby z wykszta#ceniem wy(szym najcz'%ciej wskaza#y na odpowied" 
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Tabela 14. Wiek a najcz$stsze miejsca pobytu dziennego,
"ród)o: opracowanie w)asne.

Tabela 15. Wykszta)cenie a uczucia wobec miejsca pobytu,
"ród)o: opracowanie w)asne.



„przypadkowo%& pobytu” — 14 osób (2,14%), po 9 osób (1,37%) wskaza#o na 
odpowiedzi „odraza” i „ciep#e uczucia zwi$zane z domem”. W%ród badanych          
z wykszta#ceniem %rednim, najwi'cej respondentów zaznaczy#o odpowied" 
„przypadkowo%& pobytu” — 116 osób (17,71%). Osoby, które uko)czy#y szko#' 
%redni$, wskazywa#y tak(e na przywi$zanie — 65 osób (9,92%), „nic” — 57 osób 
(8,7%). W%ród respondentów maj$cych uko)czon$ zasadnicz$ szko#' zawodow$ 
86 badanych (13,13%) znaczy#o odpowied" „przypadkowo%& pobytu”, 57 osób 
(8,7%) przywi$zanie, 53 osoby (0,8%) odpowied" „nic”. Jak wida&, najwi'cej osób, 
które maj$ wykszta#cenie %rednie i zawodowe, wskaza#o „przypadkowo%& miejsca 
pobytu”. Jest to znamienne ze wzgl'du na dzia#ania zwi$zane z rezyliencj$ 
bezdomnych. Jak wykaza#em w badaniach do ksi$(ki Po#awiacze pere#…, osoby    
z tym wykszta#ceniem s$ najbardziej mobilne pod wzgl'dem poszukiwa) miejsc     
i sposobów przydatnych do zmiany swego losu lub jego poprawy. 

Uczestników prowadzonego badania zapytano, czy wracaj$ do miejsc,            
w których dobrze si' czuj$. Osób wskazuj$cych na odpowied" „tak” by#o 434, 
stanowili 62,28% badanej populacji. W%ród wskazuj$cych na t' odpowied" by#o 
210 osób (30,14%) z wykszta#ceniem %rednim, 30 osób (4,3%) z podstawowym, 27 
osób (3,87%) z wy(szym. Drug$ co do wielko%ci grup' stanowi#y osoby 
wskazuj$ce na odpowied" „nie”. Osób „niepowracaj$cych do miejsc, w których 
dobrze si' czuj$”, jest 263 — stanowi$ one 37,74% respondentów. W%ród 
wskazuj$cych na t' odpowied" by#o 109 osób (15,65%) z wykszta#ceniem %rednim, 
16 osób (2,3%) podstawowym, a 21 osób (3,01%) z wy(szym. Zdecydowana 
wi'kszo%& osób z wykszta#ceniem %rednim i zawodowym wraca do swoich 
ulubionych miejsc. Podkre%li& nale(y, (e praktycznie ka(da z grup reprezentuj$ca 
ró(ny poziom i rodzaj wykszta#cenia to czyni, cho& grupy z wykszta#ceniem poni(ej 
wy(szego robi$ to cz'%ciej. Na podstawie przeprowadzonych bada) mo(na 
odnie%& wra(enie, (e jest to zwi$zane z dzia#aniami podejmowanymi przez 
wykszta#conych bezdomnych maj$cych na celu d$(enie do zmiany swego losu. Po 
pewnym czasie u osób z wykszta#ceniem poni(ej wy(szego, d$(enie to za% maleje 
lub ca#kiem zanika. 
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Tabela 16. Wykszta)cenie a powrót do miejsc, w których dobrze si$ czuj$,
"ród)o: opracowanie w)asne.



Kolejnym zagadnieniem poruszonym w badaniu obejmuj$cym osoby bezdomne, 
by#o odczucie w miejscu pobytu. Najliczniejsza cz'%& osób badanych — 326 osób, 
a wi'c a( 46,77% — wskaza#a na odpowied" „"le”. W%ród tych osób znalaz#y si' 
22 (3,16%) z wykszta#ceniem wy(szym, 140 (20,09%) ze %rednim, 138 (19,8%)     
z zasadniczym zawodowym i 26 (3,73%) z wykszta#ceniem podstawowym. Na 
drugim miejscu respondenci wskazali na odpowied" „czuj' si' dobrze” — by#o to 
175 osób (24,96%). W%ród nich znalaz#o si' 8 osób (1,15%) z wykszta#ceniem 
wy(szym, 97 osób (13,92%) ze %rednim, 58 osób (8,32%) z zasadniczym 
zawodowym i 12 osób (1,72%) z wykszta#ceniem podstawowym. Jako trzeci$ 
odpowied" wskazywano „jak w domu” — w sumie 130 osób (18,54%). W%ród nich 
znalaz#o si' 13 osób (1,87%) z wykszta#ceniem wy(szym, 52 osoby (7,46%)         
ze %rednim, 60 osób (8,61%) z zasadniczym zawodowym i 5 osób (0,72%)             
z wykszta#ceniem podstawowym. „Oboj'tnie” w miejscu pobytu czuje si' 66 osób, 
a wi'c 9,41% badanej populacji. Na t' odpowied" wskaza#o 5 respondentów 
(0,72%) z wykszta#ceniem wy(szym, 30 (4,30%) ze %rednim, 28 osób (4,02%)        
z zasadniczym zawodowym i 3 badanych (0,43%) z wykszta#ceniem podstawowym. 
Jak wida& z powy(szego, osoby z wykszta#cenie %rednim i zawodowym "le czuj$ 
si' w miejscu pobytu, co potwierdza wcze%niej wyodr'bnione wska"niki poszukiwania 
swego miejsca.

W wypadku poni(szej analizy wida&, i( mniejsza liczba osób bra#a udzia#          
w badaniu (wi'ksza liczba braków). Jako miejsce zwi$zku emocjonalnego 
najwi'cej osób z wykszta#ceniem wy(szym wskaza#o rodzinne miasto — 10 (1,48%). 
Osoby posiadaj$ce wy(sze wykszta#cenie wskaza#y tak(e na dom rodzinny — 9 osób 
(1,34%), przytu#ek — 8 osób (1,19%), wszystkie miejsca — 8 osób (1,19%). W%ród 
osób z wykszta#ceniem %rednim (73 osoby, 10,83%), zasadniczym zawodowym (56 
osób, 8,31%) i podstawowym (10 osób, 1,48%), najwi'cej wskazywa#o na rodzinne 
miasto. Najmniej osób wskaza#o na odpowied" „w#asne miejsce”. Dotyczy to 
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Tabela 17. Wykszta)cenie a odczucia w miejscu pobytu,
"ród)o: opracowanie w)asne.



badanych z ka(dym rodzajem wykszta#cenia, a liczba wskaza) wynosi#a: 13 osób 
(1,93%) z wykszta#ceniem %rednim, 6 osób (0,89%) z zasadniczym zawodowym      
i 3 respondentów (0,45%). Wyniki tej analizy potwierdzaj$ wcze%niejsze elementy 
sentymentu i retrospekcji emocjonalnej zwi$zanej z domem i wcze%niejszym 
(yciem.      

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w prowadzonym badaniu w%ród populacji 
osób bezdomnych, by#y odczucia bezdomnych wobec osób z otoczenia. W%ród 
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Tabela 18. Wykszta)cenie a miejsce zwi#zku emocjonalnego,
"ród)o: opracowanie w)asne.

Tabela 19. Wykszta)cenie a odczucia wobec osób z otoczenia bezdomnych,
"ród)o: opracowanie w)asne.



700 osób uczestnicz$cych w badaniu 33,38% osób wskaza#o na „wspólnot' 
niedoli”. Osób tych by#o 234. W%ród nich znalaz#o si' 17 osób (2,43%)                     
z wykszta#ceniem wy(szym, 115 osób (16,43%) ze %rednim, 92 osoby (13,14%)      
z zasadniczym zawodowym i 10 osób (1,43%) z wykszta#ceniem podstawowym. 
Na drugim miejscu wskazano braterstwo — 179 osób (25,53%). W tej grupie 
znalaz#o si' 10 osób (1,43%) z wykszta#ceniem wy(szym, 86 osób (18,29%) ze 
%rednim, 68 osób (9,71%) z zasadniczym zawodowym i 15 osób (2,14%)               
z podstawowym. Równie( i w tym przypadku  osoby z wykszta#ceniem mniejszym 
ni( wy(sze, wykaza#y wi'ksz$ aktywno%&, wskazuj$c jednak(e na odczucia 
„wspólnoty w niedoli” jako element uczu& wyznawanych wobec innych bezdomnych. 

Na pytanie: „co robisz, by twoje otoczenie, gdzie przebywasz, by#o 
przyjemniejsze?” — 241 osób bezdomnych odpowiedzia#o, (e „wszystkie miejsca 
s$ dobre”. Osoby te stanowi#y 34,38% badanej populacji. W%ród tych osób 
znalaz#o si' 21 (3,0%) z wykszta#ceniem wy(szym, 98 (14,00%) z wykszta#ceniem 
%rednim, 104 (14,86%) z zasadniczym zawodowym i 18 (2,57%) z podstawowym. 
Drug$ co do wielko%ci grup$, s$ osoby, które „nie dbaj$ o to”. Jest ich 174, czyli 24,82% 
badanej populacji. W%ród nich znalaz#o si' 8 osób (1,14%) z wykszta#ceniem 
wy(szym, 93 osoby (13,29%) z wykszta#ceniem %rednim, 59 osób (8,43%) z zasadniczym 
zawodowym i 14 osób 2,00%) z podstawowym. „Przy sobie nosi rzeczy 
przypominaj$ce dom” 126 osób (17,97%). Opini' tak$ wyrazi#o 12 osób  (1,71%)   
z wykszta#ceniem wy(szym, 51 osób (7,29%) z wykszta#ceniem %rednim, 57 osób 
(8,14%) po szkole zawodowej i 6 respondentów (0,86%), którzy zako)czyli 
edukacj' na szkole podstawowej. „Aby otoczenie, gdzie przebywaj$ osoby 
bezdomne, by#o przyjemniejsze” 105 osób, czyli 14,98% badanej populacji, „siada 
w przytulnym k$cie”. W%ród nich znalaz#y si' 4 osoby (0,57%) z wykszta#ceniem 
wy(szym, 50 osób (7,14%) z wykszta#ceniem %rednim, 46 (6,57%) z zasadniczym 
zawodowym i 5 respondentów (0,71%) z podstawowym. Jak wida&, osoby bardziej 
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Tabela 20. Wykszta)cenie a czynno'ci wykonywane w celu sprawiania, 
by otoczenie by)o przyjemniejsze, 
"ród)o: opracowanie w)asne.



mobilne, czyli z wykszta#ceniem %rednim i zawodowym, cz'%ciej maj$ przy sobie 
okre%lone przedmioty przybli(aj$ce je do domu rodzinnego b$d" chocia( do 
miejsca uznanego przez nie za dom lub sprzyjaj$ce poczuciu bezpiecze)stwa. 
Chocia( i w grupie osób z wykszta#ceniem wy(szym wska"nik ten jest najwy(szy, 
nieodbiegaj$cy jednak znacz$co od innych wska"ników. 

W%ród osób z wykszta#ceniem wy(szym jako najcz'stsze miejsce pobytu 
wskazywano odpowied" „pod sklepem” — 17 (2,43%) i przej%cia podziemne — 12 
(2,00%). W przypadku osób z wykszta#ceniem %rednim by#a to odpowied" „pod 
sklepem” u 140 osób (20,00%) i „na uboczu” — 63 osoby (9,00%). Osoby po 
uko)czonej szkole zawodowej najliczniej wskazywa#y na odpowied" „pod sklepem” 
— 124 osoby (17,71%) i przej%cia podziemne — 72 osoby (10,29%). W ka(dej 
grupie respondentów (wykszta#cenie wy(sze, %rednie, zasadnicze zawodowe, 
podstawowe) najmniej osób wskazywa#o na dworzec. Z zestawienia tabelarycznego 
znów wida&, i( najwi'kszym zainteresowaniem, dla ka(dej z grup wykszta#cenia, 
ciesz$ si' miejsca, gdzie najpro%ciej zdoby& %rodki do (ycia.  

Dyskusja wyników

Przedstawione badanie zawiera g#ówne elementy szerszego w zakresie 
analizy zmiennych badania, maj$cego za cel poznanie charakterystycznej postawy 
osób bezdomnych wobec miejsc, w których przebywaj$ z w#asnej woli lub s$ do 
tego zmuszani czynnikami obiektywnymi. Wyniki bada) wskazuj$ jednoznacznie, 
i( przestrze) spo#eczna dla osób bezdomnych nie jest sfer$ oboj'tn$. Stanowi 
szczególny rodzaj przestrzeni i interakcji. Co ciekawe w kontek%cie analizy 
przestrzeni nie-miejsc, to, co uznane jest przez osoby niebezdomne za przestrze)  
oboj'tn$ lub tak$, z któr$ nie wi$(emy (adnych emocji, bo jest po prostu miejscem 
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Tabela 21. Wykszta)cenie a najcz$stsze miejsca pobytu dziennego,
"ród)o: opracowanie w)asne.



„przej%cia” „przejechania” lub „przebiegni'cia” w ci$g#ym, codziennym po%piechu 
(praca, dom, obowi$zki), dla osób bezdomnych jest miejscem kontemplacji, 
intensywnych interakcji ze spo#ecze)stwem czy "ród#em dochodów. Wida& zatem, 
i( ka(da przestrze) spo#eczna stanowi okre%lony przedmiot zainteresowania cz#owieka 
w zale(no%ci od tego, w jakim kontek%cie ow$ przestrze) wykorzystujemy b$d" 
te(, w jakiej sytuacji (yciowej si' znajdujemy. +ycie cz#owieka dzieje si'                 
w okre%lonej przestrzeni/miejscu, które stanowi okre%lony obszar fizyczny 
posiadaj$cy charakter w#asny i specyficzny, dzi'ki wyst'puj$cym w nim uk#adom 
interakcji okre%lonych zmiennych. Zmienne te, to mi'dzy innymi przedmioty, 
d"wi'ki, zapachy oraz sama przestrze) tworz$ca krajobraz danego miejsca. 
Jeste%my wkomponowani w okre%lone miejsce dzi'ki wypadkowym urodzenia, 
zamieszkania, migracji. Wypadkowe te tworz$ tak(e charakterystyczn$ siatk' 
przywi$zania (do%wiadczenia zwi$zane z przebywaniem w danym miejscu) 
jednostki do poszczególnych przestrzeni, z którymi si' uto(samia czy identyfikuje. 
Przestrze), w której (yjemy i codzienne czynno%ci, przyczyniaj$ si' do 
wytworzenia wi'zi psychologicznej jednostki z danym %rodowiskiem. Wspominali     
o tym w swych pracach mi'dzy innymi Irwin Altman, Carol Werner czy David 
Oxley11. Szczególnie znacz$ce jest to (bior$c pod uwag' niniejsze opracowanie)  
w przypadku osób bezdomnych w ich stosunku do miejsca, w którym aktualnie si' 
znajduj$. Zwróci# na to uwag' Sibani Mazumdar, podkre%laj$c wag' liczby              
i ró(norodno%ci czynników wp#ywaj$c$ pozytywnie na przywi$zanie do okre%lonej 
przestrzeni. Mazumdar podkre%la tak(e sytuacje, w których cz#owiek dopiero po 
przeniesieniu si' (permanentna cecha bezdomno%ci) zdaje sobie spraw' z tego, 
jak dane miejsce by#o mu bliskie12. Odczuwa wówczas t'sknot' za miejscem 
swojego bytowania. W ci$gu ca#ego swojego (ycia natrafiamy co dzie) na nowe 
sytuacje oraz wyzwania i zadania. +yj$c w uporz$dkowanym schemacie typu: 
dom-praca-obowi$zki, mamy niewiele miejsca na przypadkowo%& zachowa)           
i zdarze). W %wiecie osób bezdomnych codzienno%& to ci$g#a migracja i spotykanie 
nieznanego, do%wiadczanie nowego. W tym kontek%cie budowane s$ ca#e palety 
emocji, które towarzysz$ bezdomnym ad hoc w zale(no%ci od miejsca, w którym 
si' znajduj$, a tak(e emocje zwi$zane z reemisj$ uczu& wobec okre%lonych miejsc 
przesz#ych. W badanym %rodowisku mo(na by#o zauwa(y& szczególne zachowania 
bezdomnych wobec miejsc i napotykanych osób (tak(e bezdomnych). Nie pytano 
w badaniu o osoby niebezdomne, nie tylko z powodu innej tematyki badania 
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11 Zob.: I. Altman, C. M. Werner, D. Oxley, L. M. Haggard, A transactional Approach to interpersonal 
Relation. Psychical Environment, Social Context and Temporal Qualities, w: „Journal of Social and 
Personal Relationships” 1992, s. 297-323; C. M. Werner, I. Altaman, D. Oxley, Temporary aspects of 
homes. A traditional perspective, w: I. Altman, C. M. Werner, Home Environment, Human Behavior 
and the Environment. New York Plenum 1985, s. 1-32.
12 S. Mazumdar, Religious place attachment, squatting and „qualitative” research. A commentary,  
w: Journal of Environmental Psychology” nr 25,1/2005, s. 87-95. 



(badanie o %wiat niebezdomny zrealizowano w innym czasie i miejscu), ale tak(e 
licz$c si' z tym, i( ocena ta niesie za sob$ emocje daleko wykraczaj$ce poza 
zakres obiektywnego widzenia %wiata, dotykaj$ce silnej sfery subiektywizmu. 

Podkre%li& nale(y, (e w przypadku badanych, zachowania zwi$zane                
z przywi$zaniem pe#ni$ funkcj' reguluj$c$ i dostosowuj$c$ do warunków i sytuacji, 
w których bezdomni si' znajduj$. Dzi'ki temu czuj$ si' nie tylko bezpiecznie, ale 
osoba taka tak(e odkrywa swoje otoczenie. Potwierdza to twierdzenie, i( 
zachowania zwi$zane z przywi$zaniem s$ ewolucyjnie funkcjonalne i niezb'dne. 

Podsumowanie 

Skromna obj'to%& niniejszego opracowania nie pozwala odnie%& si' do wszystkich 
aspektów ucz#owieczania przestrzeni spo#ecznej przez osoby bezdomne. Jest 
raczej przyczynkarskim studium do szerszych dywagacji na temat miejsca 
to(samo%ci cz#owieka uwik#anego w przestrze) spo#eczn$ — zmienn$ jak 
krajobrazy w podró(y. Jak wykaza#y badania, miejsce przebywania bywa dla 
cz#owieka nie tylko miejscem schronienia, ale tak(e symbolem statusu                   
w przypadku osób bezdomnych miejsce zajmowane przez okre%lone grupy jest 
wyj$tkow$ przestrzeni$ umówion$ pomi'dzy okre%lonymi grupami bezdomnych13. 
Jest to tak(e miejsce kszta#tuj$ce codzienne czynno%ci i sposoby rezyliencji 
zwi$zane z czynnikami zewn'trznymi, umo(liwiaj$cymi b$d" te( przeszkadzaj$cymi 
w przebywaniu w danym miejscu i zdobywaniu %rodków do (ycia. St$d te( miejsca, 
co do których osoby bezdomne wyra(aj$ jakie% uczucia, nios$ ze sob$ okre%lone 
wspomnienia i emocje zwi$zane z przesz#o%ci$. Te emocje z kolei wp#ywaj$ na 
ch'& powrotu w okre%lone miejsce b$d" te( niech'& do nich. Wed#ug 
wspomnianych Altmana, Wernera i Oxleya aspekty te przyczyniaj$ si' do 
wytworzenia psychologicznej wi'zi z danym %rodowiskiem. Wi'" ta jest skierowana 
zarówno do miejsca aktualnego przebywania, jak i rozci$ga si' na najbli(sz$ 
przestrze) spo#eczn$ tworz$c$ wachlarz interakcji i czynników wp#ywu na 
okre%lone miejsce. Przyk#adem mo(e by& przebywanie w centrum Warszawy, na 
które to miejsce wp#ywaj$ domy handlowe, znajduj$cy si' bardzo blisko dworzec 
kolejowy, szereg tuneli, podziemnych przej%&, a tak(e fakt, (e miejsca te s$ 
centrum spotka) rzeszy osób. Podkre%lenia wymaga tak(e punkt widzenia Irvina 
Altmana i Setha Low14  na t' kwesti', któr$ okre%lili mianem przywi$zania do 
miejsca (ang. attachment place). Okre%lane jest ono jako przywi$zanie jednostki 
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13 Zob.: R. !ukasiewicz Polish emigration in Spain — problematic aspects of acculturation, w: „Roczniki 
Teologiczne — Nauki o Rodzinie”, KUL, Zeszyt 10, tom LXI 2014, s. 97-107; P. A. Bell, T. C. Greene,      
J. D. Fisher, A. Baum, Psychologia !rodowiskowa, Gda&sk: GWP 2004, s. 497.
14 Zob.: I. Altman, S., Low, Human Behavior and environment. Advances in theory and research,       
w: „Place attachment”, Vol. 1, New  York: Plenum Press 1992; Sense of Place and Place 
Attachment, w: „International Journal of Architecture and Urban Development: Vol. 3, nr 1 Winter 2013.



do spo#eczno%ci i miejsca, jako bezpiecznego systemu eksploracji opartej na 
ci$g#o%ci z przesz#o%ci$. Prace socjologiczne nie tylko rozszerzy#y psychologiczne 
rozumienie emocji, lecz tak(e w wi'kszym stopniu zwróci#y uwag' na grupowy 
kontekst ich powstawania i ewoluowania. Coraz wi'ksz$ uwag' zwraca si' na 
emocje doznawane w miejscu przebywania, gdzie ludzie podlegaj$ ekspozycji na 
konstelacj' ró(nego rodzaju czynników, które w mniejszym b$d" wi'kszym stopniu 
skutkuj$ reakcjami emocjonalnymi, a tak(e powoduj$ powstanie okre%lonych 
postaw wobec przestrzeni. Ma to szczególne znaczenie w codziennym wytwarzaniu 
w#asnej przestrzeni przez osoby bezdomne.
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z Gimnazjum w Rozogach
(praca przygotowana w ramach konkursu: 

„Dom, Zdrowie i Mi#o!" 
— utrata tych warto!ci to bezdomno!"”

przygotowana pod kierunkiem 
p. Aldony Kaczmarczyk)



Paulina Cicho&
Sebastian Latocha
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytet !ódzki

Lekcje wizualne. 
Metodyczno-metodologiczne glosarium 

na marginesie realizacji filmu o bezdomno'ci

Kinematograf wykorzystuje czar obrazu, to 
znaczy odnawia lub uwznio%la widok 
rzeczy banalnych i codziennych. Utajona 
natura widma, si#a oddzia#ywania cienia, 
pewna wra(liwo%& na zjawiskowy charakter 
rzeczy — wszystko to jednoczy swoje 
tysi$czne uroki w samym sercu fotogenicznej 
sublimacji i cz'sto lepiej wywo#uje wyobra(one 
projekcje-identyfikacje, ni(by to mog#o 
spowodowa& (ycie praktyczne1. 

S#owa Edgara Morina — niedaj$ce spokoju amatorom filmu, a w rzeczy samej 
b'd$ce apologi$ heurystycznego potencja#u „Dziesi$tej Muzy” — stanowi#y dla nas 
zach't', aby zrobi& film o bezdomno%ci. Chodzi o „Refreny” (2017) zrealizowane 
przez zespó# pocz$tkuj$cych etnologów/antropologów2: Bernardet' Binkowsk$, 
Paulin' Cicho), King' Huszczo, Sebastiana Latoch', Patrycj' Skupi)sk$ i Ann' 
Szadkowsk$. Film powsta# w #ódzkim o%rodku etnologicznym w ramach 
po%wi'conych problemowi bezdomno%ci &wicze) z „Antropologii tematów trudnych 
w dzia#aniu”, które prowadzi#y dr hab. Inga Ku"ma i mgr !ucja Lange.

Przedsi'wzi'cie — wydawa#oby si' — karko#omne. Program studiów 
etnologicznych bowiem nie proponuje warsztatów filmowych, cho& samych filmów 
(nie tylko etnograficznych) na naszych studiach, paradoksalnie, ogl$da si' sporo. 
S$ one raczej przedmiotami analiz oraz krytyki antropologicznej, nie za% 
„podr'cznikami” instruuj$cymi adeptów etnologii, jak zrobi& film. Popularno%& 
etnografii wizualnej (jej za#o(e) i obietnic) rzadko przek#ada si' na praktyk'           
w terenie. Nie znaczy to, (e nie zbiera si' w ogóle materia#ów o charakterze 
wizualnym; przeciwnie — %wiat fotografuje si' dzisiaj systematycznie i z pietyzmem, 
lecz w naszym %rodowisku na ogó# — zwa(my — nie filmuje si' go. Mo(na by 
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zapyta&: dlaczego? Wizualne dane z terenu, co z bólem serca przyznajemy, nie 
maj$ jednak swojej autonomii. Stosuje si' je g#ównie w charakterze dowodów 
terenowych lub ilustracji — zazwyczaj funkcjonuj$, jako potwierdzenie autorytetu 
etnograficznego i nadaj$ reprezentacji zebranych materia#ów oraz walorów 
estetycznych. Zwraca na to uwag' Luc Pauwels, który krytykuje %wiat nauki, i( 
u(ywa obrazów do celów ilustracyjnych: „[…] bez zaprz'gania ich do pracy w roli 
danych o w#asnej specyfice albo w charakterze wehiku#ów komunikacji wiedzy 
naukowej, której uj'cie w s#owa sprawia trudno%ci”3.

Zwrot wizualny w naszej dyscyplinie mia# miejsce w ramach paradygmatycznych 
przemian samej antropologii, którym towarzyszy# kryzys reprezentacji. Narodziny 
etnografii wizualnej opisuje Sarah Pink, or'downiczka stosowania materia#ów 
wizualnych w badaniach etnograficznych i spo#ecznych:

Zacz'#am si' tym zajmowa& pod koniec lat osiemdziesi$tych XX wieku, kiedy to 
or'downicy „nowej etnografii” rozpocz'li wprowadzanie idei etnografii jako fikcji 
literackiej, podkre%laj$c przy tym centraln$ pozycj' subiektywno%ci w procesie 
tworzenia wiedzy. Antropologia przechodzi#a „kryzys”, który zachwia# 
pozytywistycznymi i realistycznymi koncepcjami wiedzy, prawdy i obiektywno%ci. 
Idee towarzysz$ce temu procesowi sta#y si' "ród#em coraz wi'kszej akceptacji 
wizualno%ci w etnografii, uznano bowiem, (e etnograficzny film czy fotografia nie 
s$ wcale bardziej subiektywne ani obiektywne od tekstów pisanych, a, co za tym 
idzie, wi'kszo%& zacz'#a stopniowo owe formy akceptowa& (a niekiedy nawet 
aktywnie stosowa&)4. 

Chocia( etnografia/antropologia wizualna — jak s$dzimy — to niezwykle 
atrakcyjna i kusz$ca perspektywa badawcza, to podstawowym medium 
antropologii spo#eczno-kulturowej od jej pocz$tków do dzisiaj jest ca#y czas pismo. 
Dzisiaj, 30 lat po przemianach paradygmatycznych w antropologii, pisarstwo 
antropologiczne w Polsce nie ma konkurencji. Jakby Clifford Geertz na zawsze 
zakl$# antropologiczn$ praktyk' w aforyzmie: „Co robi etnograf? On pisze”5. 
Tomasz Rakowski dodaje, (e antropolodzy s$ „skrybocentryczni, dlatego pisaniu 
po%wi'caj$ ca#$ swoj$ aktywno%&”6. Potwierdzenie tej tendencji stanowi cho&by       
i poni(sze glosarium b'd$ce swoistym wyja%nieniem filmu-apokryfu. Glosarium, 
które stawia kropk' nad i, czego spodziewa& si' po filmie nie mo(na, bowiem sam 
film to za ma#o, aby „naukowo” co% w pe#ni wyrazi&. Antropologia wizualna, nad 
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czym ubolewamy, cz'%ciej jest tematem, rzadziej za% faktycznym dzia#aniem. 
Kr'puj$ca dla antropologów chc$cych zapomnie& na chwil' o medium pisma i po 
prostu zrobi& film mo(e by& obezw#adniaj$ca %wiadomo%& braku w#asnego 
wykszta#cenia filmowego i do%wiadczenia w produkcji filmów, a tak(e szacunek dla 
samego medium filmowego, którym pos#uguj$ si' mistrzowie. Do tego dochodzi 
ca#a infrastruktura techniczna, bez której obchodzi si' pisarstwo antropologiczne, 
oraz cele, jakie stawia sobie etnologia jako nauka. Okoliczno%ci te sprawiaj$, (e 
nie#atwo zrobi& film zg#aszaj$cy swoje pretensje do komunikacji antropologicznej 
wiedzy.

***

Glosarium to stanowi rekonesans problemów metodycznych, metodologicznych      
i etycznych, z jakimi spotkali%my si' przy realizacji filmu o bezdomno%ci, a tak(e 
wskazuje nasz sposób pracy w terenie oraz nasze dylematy i d$(enia. Ów 
niewyczerpany leksykon jest tak(e propozycj$ przedstawienia refleksji, jakie 
towarzyszy#y nam na etapie konceptualnym (narz'dzia), badawczym (teren), 
interpretacyjnym (selekcja) i ko)cowej reprezentacji (forma), si'gaj$c po nieco inny 
sposób wyrazu ni( esej czy artyku# %ci%le trzymaj$cy si' kanonów naukowego 
opisu. Nie aspirujemy do pisania „pi'knej, literackiej antropologii”, jak okre%lili to 
Zbigniew Benedyktowicz, Dariusz Czaja i Tomasz Szersze)7. Wr'cz przeciwnie — 
zdaj$c sobie spraw' z uwik#ania w badan$ rzeczywisto%&, roli etnologa w terenie    
i w#asnych niedoskona#o%ci (zw#aszcza je%li chodzi o wspomniane zaplecze 
techniczne) zamys# tego glosarium bardziej oddaj$ s#owa, wspomnianych mistrzów 
pióra, „(e najpi'kniejsze antropologiczne teorie sobie… A (ycie i tak sobie”8. 
Wycinek tego „(ycia” — tego, co w danym czasie i miejscu uda#o nam si' 
uchwyci&, zarejestrowa&, sfilmowa&, a tak(e „(ycia naukowego” — procesu 
nadawania kszta#tu i formy zebranym materia#om, przedstawiamy poni(ej: 

B: Badania 
Badania terenowe to differentia specifica etnologii. Przynios#y nam one 

najwi'cej naukowej satysfakcji i da#y poczucie, (e to, co robimy, jest spo#ecznie 
wa(ne. Podzielili%my si' w pary, wyszli%my w teren, prowadz$c w tym samym 
czasie w ró(nych miejscach !odzi badania etnograficzne, które tym tylko ró(ni#y 
si' od tych, jakich nas uczono, (e zbierali%my materia# filmowy. Nie by#y to jednak 
d#ugie wywiady — sondowali%my opini' publiczn$, s$dz$c, (e w ten sposób 
dotrzemy do obszaru funkcjonuj$cych w spo#ecznym imaginarium stereotypów, 
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pierwszych skojarze) oraz mitów dotycz$cych osób bez domu. Pytanie, jakim 
rozpoczynali%my krótkie, kilkuminutowe rozmowy, mia#o w za#o(eniach 
badawczych mie& mo(liwie jak najbardziej otwarty charakter, pozostawiaj$cy 
swobod' wypowiedzi. Uznali%my, i( powy(sze postulaty uda si' zrealizowa& 
pytaj$c wprost: „Kim jest osoba bezdomna?”. B'd$c %wiadomymi, i( „badacz jest 
obecny w terenie oraz ca#y czas interpretuje to, co zaobserwuje, czego do%wiadczy 
lub us#yszy od innych”9  ws#uchiwali%my si' w odpowiedzi, dopytuj$c o to, co nas 
zainteresowa#o, poruszy#o, co wydawa#o si' nieoczywiste. Nie nazywali%my tego 
etapu realizacji filmu „zdj'ciami”, wszak(e by#y to dla nas zwyk#e badania 
terenowe, do jakich byli%my przygotowani merytorycznie, ale nie — jak si' okaza#o 
— technicznie (zob. Monta().

D: Dom
S#owo dom z jego wszystkimi konotacjami, zarówno jako struktura 

semantyczna, semiotyczna, kategoria materialna, przestrze) spo#eczno-kulturowa 
utkane jest z g'stej sieci znacze) i stanowi nieod#$czny element ludzkiego bycia   
w %wiecie. Dzisiaj dom, je%li go posiadamy, jest dla cz#owieka w pewnym sensie 
czym% „naturalnym”, dopóki go nie utracimy, nie my%limy o nim, przynajmniej nie   
w toku naszej codziennej egzystencji. Nikt z nas nie do%wiadczy# bezdomno%ci na 
w#asnej skórze, nie zna# osób (yj$cych bez domu, które mog#yby by& 
„od"wiernymi” ich %wiata. Motywowane realizacj$ filmu o bezdomno%ci 
„zaprzyja"nienie si'” z tak$ osob$ wydawa#o nam si' nieetyczne (zob. Etyka). 
Zdecydowali%my wi'c o skojarzenia, s$dy, znaczenia zwi$zane z bezdomno%ci$ 
zapyta& przechodniów (zob. Informatorzy). Badania pokaza#y, (e w zdecydowanej 
wi'kszo%ci pytanie „Kim jest osoba bezdomna?” generowa#o najprostsze 
skojarzenie i odpowied": „Osob$, która nie ma domu”. Stwierdzenie to nie 
poci$ga#o jednak za sob$ (adnych g#'bszych refleksji nad znaczeniem utraty domu 
czy empatii dla osób, które si' w takiej sytuacji znalaz#y.

E: Etyka 
Towarzyszy#y nam dylematy natury etycznej, które nie pozwoli#y zrealizowa& 

wszystkich celów. Z dzisiejszej perspektyw oceniamy, (e chc$c unikn$& przemocy 
symbolicznej, nie wyszli%my na spotkanie z samymi bezdomnymi. Chc$c unikn$& 
instrumentalizacji osób bez domu (mieli%my poczucie, (e wykorzystamy ich             
i znikniemy z ich (ycia), w efekcie nie pozwolili%my w ogóle zabra& im g#osu (zob. 
Informatorzy). By& mo(e wynika#o to tak(e z pewnego poczucia „obco%ci”, która 
jest nie tylko u „obcego”, ale przede wszystkim w tym, co w#asne i obawy przed 
zbyt du(ym zaanga(owaniem emocjonalnym, które w przeciwie)stwie do zwyk#ej, 
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bardziej ludzkiej ni( „badawczej” empatii, mo(e sta& na drodze do zrozumienia        
i realizacji za#o(e) badawczych. 

F: Forma
Nie przejmowali%my si' tym, (e forma filmowa bardziej przekszta#ca 

rzeczywisto%& (i oddala od (ycia) ni( czyni to pismo, maj$c %wiadomo%&, (e nie da 
si' uciec od formy. Opis czy film — stanowi$ sublimacj' rzeczywisto%ci. We wspó#czesnej 
refleksji nie tylko antropologicznej, ale i humanistycznej, wzrasta %wiadomo%& 
powi$zania wiedzy z do%wiadczeniem, które zawsze jest procesem twórczym,       
a nie odtwórczym. Przedstawiciele antropologii refleksyjnej zauwa(aj$, (e wiedza 
antropologiczna nie daje si' w pe#ni zoperacjonalizowa&, sprowadzi& do praw, ale 
mo(e sk#ania& do przemy%le) i refleksji nad otaczaj$cym nas %wiatem kulturowo-
spo#ecznym. Film, którego tworzywem s$ obrazy rejestrowanej rzeczywisto%ci,      
w którym odciskaj$ si' „%lady” obecno%ci cz#owieka i jego kultury do takiej refleksji 
mo(e sk#ania&. Forma jest rywalk$ mimetycznej etnografii. To cenna lekcja dla 
realistów i naturalistów.

I: Informatorzy
Nie zaprosili%my do bada) samych osób bez domu, lecz przypadkowo 

spotkanych na ulicy !odzian, których poprosili%my o kilka s#ów na temat 
bezdomno%ci i bezdomnych. W efekcie otrzymali%my g#ównie krótkie wypowiedzi 
przechodniów, o cechach sondy ulicznej, spontaniczne, by& mo(e nieprzemy%lane, 
cz'sto stygmatyzuj$ce (zob. Refreny). !odzianie (rozmawiali%my z kobietami, 
m'(czyznami i dzie&mi) mieli zaskakuj$co wiele do powiedzenia, co przeros#o 
nasze oczekiwania co do sondy ulicznej. Jednak systematyzacja materia#ów 
terenowych przynios#a rozczarowanie — mieszka)cy miasta mówili o beznadziejnym 
%wiecie bezdomnych, podaj$c tylko inne egzemplifikacje. 

J: J$zyk
Pot'ga j'zyka jest ogromna. Jak zauwa(a Micha# Buchowski „to, co piszemy, 

nie tylko opisuje, ale równie( wspó#tworzy ludzi i miejsca, w których oni (yj$”10. 
J'zyk, jakim !odzianie z którymi rozmawiali%my, mówili o osobach bez domu        
w przyt#aczaj$cej wi'kszo%ci w sposób tendencyjny, esencjalizuj$cy, cz'sto niemal 
stygmatyzuj$cy. Ponadto samo „mówienie o”, nie jest jednoznaczne z „mówieniem 
z”, je%li chodzi o relacje z drugim cz#owiekiem, „Innym”. Ta druga forma zapowiada 
otwarcie na dialog, rozmow', podczas gdy pierwsza zak#ada pozycj' nadrz'dn$, 
eksperck$. W trakcie naszych krótkich, ale licznych wywiadów, tylko dwie kobiety 
prze#ama#y z#y, wykluczaj$cy j'zyk. Ich wypowiedzi przedstawia#y jednak skrajnie 
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odmienn$ wizj' (ycia osoby bez domu — idylliczn$. Kobiety postrzega#y 
bezdomnych jako wolne ptaki, bez zobowi$za), (yj$ce poza kr'puj$cymi wolno%& 
zasadami i normami. Jest to bardzo romantyczna i naiwna zarazem wizja %wiata,  
w jakim znajduj$ si' osoby bez domu. Kobiety wr'cz czyni#y bezdomno%& 
przedmiotem t'sknoty i pragnie). To idylliczna wizja, która stanowi skrajny, 
radykalny biegun. Zadali%my sobie pytanie, czy istnieje neutralny j'zyk, którym 
mo(na by by#o mówi& o bezdomno%ci? W filmie metafor$ g#osu bezdomnych staje 
si' %piew ptaków, niezrozumia#y w %wiecie ludzi. 

K: Kopia
Jak w wierszu Wis#awy Szymborskiej pod tytu#em „Rado%& pisania”11, 

produkcja filmu jest tak(e kreacj$ %wiata w mikroskali. Dobieraj$c ró(ne %rodki, 
mo(na powo#a& do (ycia taki film, jaki tylko si' chce. Jednak wspó#cze%nie #atwo 
pomyli& inwencj' z kopiowaniem. Cenn$ konstatacj' Rafa#a Drozdowskiego i Marka 
Krajewskiego o fotografii, jak s$dzimy, mo(na odnie%& do filmu: „Wbrew pozorom 
(oraz wbrew lirycznym nadziejom wszelkich wczorajszych i dzisiejszych entuzjastów 
fotografii) o znakomitej wi'kszo%ci powstaj$cych na naszych oczach zdj'& mo(na 
powiedzie&, i( raczej kopiuj$ one inne zdj'cia, ni( ods#aniaj$ rzeczywisto%&”12. 
Dlatego zrezygnowali%my z pomys#u przebrania si' za osob' bez domu, (ebrania 
na ulicy (cho& gotowi byli%my to zrobi&) i obserwacji z ukrytej kamery reakcji 
przechodniów, nie chc$c kopiowa& efektownej, acz masowej poetyki YouTube. 

K: Kulisy 
Cho& od pocz$tku celem projektu dotycz$cego problemu bezdomno%ci by#o 

stworzenie filmu, nadaj$c mu ko)cow$ form' i kszta#t, kierowali%my si' 
do%wiadczaniem z samego terenu. Teren, a dok#adniej powtarzaj$ce si' wypowiedzi 
rozmówców, zainspirowa#y nas do monta(u, który (zob. Monta() nabra# kszta#t 
nak#adaj$cych si' na siebie g#osów, wzajemnie zag#uszaj$cych. Na %cie(k' 
d"wi'kow$ na#o(yli%my kilkusekundowe obrazy (zob. Przebitka) przestrzeni 
miejskiej — w miejscach, które rozmówcy wi$zali z bezdomno%ci$. Nie mieli%my 
zatem z góry za#o(onej formy filmu, przyj'li%my postaw' konstruktywistyczn$, 
wiedz$c, (e jeste%my wspó#uczestnikami przestrzeni, w jakiej sondowali%my. Bliska 
by#a nam refleksja Paw#a Schmidta, który pisa#, (e: „Materia# terenowy, b$d"          
w formie cytowanych wypowiedzi rozmówców, b$d" w postaci zapisów badacza, 
nie s#u(y budowaniu teorii — zw#aszcza formalnej — ale uwiarygodnieniu 
wyobra(e), które cz'sto nasun'#y si' etnografowi ju( podczas pobytu w terenie. 
To w#a%nie jest owym zag#'bianiem si' wewn$trz terenu i samego badacza oraz 
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jego w terenie sytuacji, które jest moim zdaniem charakterystyczne dla wi'kszo%ci 
opracowa) antropologii nowego paradygmatu”13. 

M: Monta*
Po selekcji (zob. Selekcja) materia#u przyszed# czas na monta(, który ostudzi# 

entuzjazm, jaki towarzyszy# nam podczas bada) i przegl$du materia#u terenowego. 
Skorzystali%my z darmowego, dost'pnego w Internecie programu do monta(u. 
Szybko okaza#o si', (e zebrali%my bogaty materia# nie tylko pod wzgl'dem tre%ci, 
ale i, niestety, formatów zapisu informacji. Pracowali%my przy pomocy prywatnych 
narz'dzi rejestracji wizualnej (zob. Narz'dzia), nie przewiduj$c na etapie bada) 
terenowych, i( materia#ów z ró(nych "róde# z przyczyn informatycznych nie b'dzie 
mo(na po#$czy& w jedn$ ca#o%&. Dlatego lekcj$ na przysz#o%& jest przemy%lenie 
standaryzacji narz'dzi badawczych.

N: Narz$dzia
Prostsze narz'dzia rejestracji wizualnej nie istniej$. Materia# terenowy 

zbierali%my przy pomocy prywatnych smartfonów i dyktafonów.

O: Opinia
Byli%my %wiadomi ogranicze) poznawczych, jakie niesie za sob$ badanie 

inspirowane technik$ sonda(y — wydobywaj$ce opinie oparte na wiedzy 
fragmentarycznej. Jest nam równie( znane krytyczne spojrzenie na sonda(e,        
o których Milan Kundera powiada, (e s$ „kluczowym instrumentem w#adzy 
imagologicznej i pozwalaj$ jej (y& w doskona#ej harmonii ze spo#ecze)stwem. […] 
sonda( staje si' rodzajem rzeczywisto%ci wy(szej; albo mówi$c inaczej staje si' 
prawd$”14. Nie o prawdzie chcieli%my jednak przekonywa& w swoim krótkim filmie, 
a o pot'dze wyobra(e), które stoj$ na drodze zachowania dialektycznej 
równowagi pomi'dzy „swoim” i „innym” oraz ch'ci g#'bszego zrozumienia 
bezdomno%ci. 

P: Przebitka
W#a%ciwy materia# terenowy (wizualny), b'd$cy efektem rejestracji wypowiedzi 

informatorów, wymaga# „dogrania” tzw. przebitek (w przypadku naszego filmu by#y 
to: klatka schodowa, przej%cie podziemne, chodnik, park, brama kamienicy itp.).
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problemy, propozycje, red., T. Buli)ski, M. Kairski, Pozna): Wydawnictwo Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza 2011, s. 246. 
14 M. Kundera,  Nie!miertelno!", Warszawa: Pa)stwowy Instytut Wydawniczy 1955, s. 133.



R: Refreny
Tytu# filmu stanowi nasz$ interpretacj' wypowiedzi informatorów, które znalaz#y 

si' w materiale terenowym. Powtarza#y si' wci$( te same has#a, slogany, frazesy, 
obrazy: brud, smród, alkohol, bieda, g#ód, brak domu, mieszkanie na ulicy, 
margines, lenistwo, patologia, samotno%& itp. Powtarza#y si' one jak z#y refren. 
Lektura materia#ów terenowych (zob. Selekcja) przynios#a rozczarowanie — 
!odzianie mówili o beznadziejnym %wiecie bezdomno%ci, cho& nie znali go od 
%rodka. Wiedzieli w swoim mniemaniu bardzo du(o o tym %wiecie, chocia( byli 
tylko jego przypadkowymi obserwatorami, a ich s$dy nie by#y poparte 
do%wiadczeniem, bezpo%rednim zetkni'ciem/rozmow$ z osobami bez domu 
(zadali%my pytanie: „Czy pozna#/rozmawia# Pan/Pani z osob$ bezdomn$?”), ale 
opatrzone ró(nymi uprzedzeniami. Wiedza ta wyda#a si' nam stereotypowa, 
skonstruowana z fragmentów potocznych do%wiadcze) i tendencyjnych przekazów 
medialnych. Wypowiedzi by#y do siebie bardzo podobne, chocia( zadali%my te 
pytania kobietom i m'(czyznom w ró(nym wieku. Nazwali%my je „refrenami”. 
Wypowiedzi te u%wiadomi#y nam ich stygmatyzuj$c$ moc i przyt#aczaj$c$ si#'. 
G#osy naszych rozmówców, na#o(one na siebie, staj$ si' w#a%ciwie jednym 
g#osem, z którym trudno wej%& w dialog, który trudno przerwa&, (eby przedstawi& 
inny punkt widzenia. Mówi$c kolokwialnie, a( puchn$ od nich uszy, nie da si' ich 
s#ucha&; jest to uczucie nieprzyjemne. Efekt pot'guje celowo dobrana muzyka       
z filmu „Whiplash”, która „%widruje”, jest nie do zniesienia, uwiera, jest agresywna, 
narasta — to akustyczna metafora eskalacji wypowiedzi z#o(onych ze z#ych 
metafor, fantazmatów i obrazów.

S: Selekcja
Z przyczyn informatycznych (zob. Monta() musieli%my zmontowa& film z tych 

materia#ów, które „nadawa#y si' do wspó#pracy” — co by#o owocem pierwszej 
selekcji. Druga selekcja (pod wzgl'dem tre%ci), polegaj$ca na wielokrotnej 
lekturze, pozwoli#a nam wy#oni& te materia#y, które rzeczywi%cie z#o(y#y si' na film. 
Otrzymali%my zbiór wypowiedzi, który nale(a#o usystematyzowa&, wyró(ni& w nim 
pewne typy. Nie sprawi#o nam to (adnej trudno%ci. Zebrali%my materia# terenowy, 
który #atwo by#o podda& takiej pracy, ze wzgl'du na powtarzaj$ce si' slogany, 
klisze. Okaza#o si', (e brakuje nam tzw. przebitek (zob. Przebitka).

***

Realizuj$c film obrazuj$cy sfer' wyobra(e) na temat bezdomno%ci, chcieli%my, 
by sta# si' on autonomicznym g#osem dotykaj$cym tematów trudnych — by 
zgodnie z za#o(eniem &wicze), w jakich uczestniczyli%my, mia# on si#' 
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oddzia#ywania, rodzi# refleksje, stawia# pytania, odsy#a# do innych sensów i znacze) 
— by# podwójnie referencyjny, wykracza# poza sam kadr. Po projekcie, bogatsi       
o przemy%lenia i refleksje badawcze, przyzna& musimy, (e aspirowali%my, do 
idea#u, który cho& w „horyzoncie wyobra(enia”, zdecydowanie nie dosi'gn$# 
„horyzontu do%wiadczenia”. Z pewno%ci$ próba ta, mia#a edukacyjne i poznawcze 
walory, nauczy#a nas pokory i pomog#a odnale"& swobodny dystans. Dzi% wiemy, 
(e tak jak sama Antropologia, tak i my najlepiej odnale"li%my si' w sceptycyzmie: 
„ale nie sceptycyzmie tych, którzy twierdz$, (e nie mog$ znale"&, ale tych, którzy 
wci$( jeszcze szukaj$, którzy pojmuj$ sceptycyzm jako cnotliwy %rodek pomi'dzy 
dwiema zdro(no%ciami: absolutn$ wiedz$ i absolutn$ niewiedz$”15.
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Rysunek autorstwa 
Julii +arnoch, lat 14

z Gimnazjum w Rozogach
(praca przygotowana w ramach konkursu: 

„Dom, Zdrowie i Mi#o!" 
— utrata tych warto!ci to bezdomno!"”

przygotowana pod kierunkiem 
p. Aldony Kaczmarczyk)



Oksana Ha)atyn-Burda
Fundacja „W Cz#owieku Widzie& Brata” w !odzi

Bezdomny, czyli jaki?

Kim tak naprawd' jest bezdomny? Czy bezdomny jest tylko ten, kto mieszka 
na ulicy? A je%li mieszka w schronisku, to znaczy, (e ma dom? A je%li tak, to czy 
dom oznacza brak intymno%ci, prywatno%ci, w kilku- czy kilkunastoosobowej sali 
z bardzo ró(nymi lud"mi, których nikt sobie nie wybiera# na towarzystwo?

W miejskiej przestrzeni bezdomni s$ zwykle prze"roczy%ci. Cz'%& korzysta            
z instytucjonalnej pomocy. Inni (yj$ na ulicy. Tu i teraz. Nocuj$ w piwnicach, 
opuszczonych kamienicach, na klatkach schodowych, w komórkach... Zim$ ka(da 
noc to walka o to, aby nie zamarzn$&. Wszyscy skazani na #ask' i nie#ask' innych, 
którzy nie wyrzuc$ z klatki schodowej, nie obrzuc$ wyzwiskami, nie podpal$, nie 
skopi$. W oczach ludzi domnych na d"wi'k s#owa „bezdomny” pojawia si' zwykle 
pogarda. Strach, mo(e niezrozumienie. 

Walka 

Wyobra" sobie, (e mróz najpierw atakuje te cz'%ci cia#a, które s$ ods#oni'te.  
Z czasem zaczynasz si' trz$%&, bo temperatura twojego organizmu jest coraz 
ni(sza. Najpierw czujesz, (e napinaj$ si' twoje mi'%nie, zaczynaj$ bole& r'ce         
i nogi. Trz'siesz si', dygoczesz. Ludzie przechodz$ obok, ale my%l$, (e zapi#e%. 
Odwracaj$ oczy. Nie wiedz$, (e twój organizm walczy o przetrwanie. Ty nie masz 
na swoje dygotanie (adnego wp#ywu. Je%li odpowiednio wcze%nie nie znajdziesz 
ciep#ego k$ta, temperatura cia#a spada dalej. Nie jeste% w stanie usta& na nogach, 
bo twoje mi'%nie s$ sztywne. Zreszt$ tobie i tak ju( nie zale(y — nie wiesz, gdzie 
jeste%, nie wiesz, co robi&. Zamarzasz. B'dziesz mia# szcz'%cie, je%li który%           
z przechodniów nie machnie r'k$, kwituj$c, (e to kolejny pijak, który sam sobie 
wybra# taki los. B'dziesz mia# szcz'%cie, je%li si'gnie po telefon i zadzwoni po 
pomoc. Bez tego umrzesz. Tak jak kilkadziesi$t osób bezdomnych ka(dej zimy. 

Mo(na powiedzie&, (e nasze spo#ecze)stwo w kwestii osób bezdomnych ma 
rozdwojenie ja"ni. Z jednej strony nimi pogardza. Z drugiej — robi wszystko, aby 
im pomóc. Zesz#oroczna zima by#a szczególnie sroga. Paradoksalnie to niskie 
temperatury sprawi#y, (e ludzie zacz'li nam przywozi& pe#ne worki ciep#ych ubra). 
Rozwozi#y%my je bezdomnym wraz z termosami, które trafi#y do nas w ramach 
akcji „Termos dla brata”. 
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Czysta Akcja

Agresja w stosunku do osób bezdomnych bierze si' cz'sto z tego, (e swoim 
zapachem przeszkadzaj$ w przestrzeni publicznej. Naprzeciw temu problemowi 
wychodzi „Czysta Akcja” — zbiórka %rodków higienicznych prowadzona przez 
Fundacj' „W Cz#owieku Widzie& Brata” z ramienia !ódzkiego Partnerstwa Pomocy 
w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno%ci. Osoby, które mieszkaj$ na ulicy, z ró(nych 
powodów nie chc$ korzysta& z pomocy w noclegowniach czy schroniskach. Jest 
wi'c to dla nich bardzo wa(na forma wsparcia. Co wi'cej — korzystaj$ z niego 
równie( osoby, które maj$ dach nad g#ow$, ale tak niskie dochody, (e nie sta& ich 
na zakup %rodków higienicznych. To, (e my im damy szampon, szczoteczk' do 
z'bów, (el, myd#o czy maszynk' do golenia mobilizuje ich do tego, (eby zadbali    
o siebie, o swój wygl$d i zapach. Co% si' dobrego dzieje dla tych ludzi. Dlatego to 
jest bardzo wa(na akcja, chocia( zdarza si', (e ze strony spo#ecze)stwa s#ycha& 
w$tpliwo%ci. No bo czy szampon mo(e zmieni jako% (ycia? Ale przecie( oni chc$ 
(przynajmniej wi'kszo%&) lepiej wygl$da&. Chc$ by& czy%ci, nie by& wytykani 
palcami. Trzeba sobie u%wiadomi&, (e aby kto% bez domu zacz$# kroczy& drog$ do 
zmiany w swoim (yciu, najpierw musi odbudowa& poczucie w#asnej warto%ci. 
Przecie( niedawno straci# wszystko, co w (yciu najwa(niejsze — dom, rodzin', 
prac'.

Stereotypy

Bezdomni to zarówno kobiety, jak i m'(czy"ni. M#odzi i emeryci. Wykszta#ceni  
i nie. Tacy, którzy dach nad g#ow$ stracili w wyniku rozpadu zwi$zku albo utraty 
pracy. Wreszcie — s$ ludzie chorzy. Co cz#owiek, to inna historia. Dlatego to takie 
wa(ne, aby na bezdomnych patrze& indywidualnie. Z kolei wychodzenie                 
z bezdomno%ci jest (mudne i dla wielu w#a%nie z tego powodu nieosi$galne. Ci, 
którym si' uda#o, musz$ burzy& kolejne mury. My, w Fundacji „W Cz#owieku 
Widzie& Brata”, tak jak inne organizacje zrzeszone w !ódzkim Partnerstwie 
Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno%ci, staramy si' te mury burzy& razem 
z nimi. Nie jest to proste, poniewa( w spo#ecze)stwie wci$( pokutuje obraz osoby 
bezdomnej jako tej brudnej, niepracuj$cej, (ebrz$cej (tylko 20% spo%ród 
(ebrz$cych to bezdomni) i woniej$cej na odleg#o%&. Oczywi%cie, tacy ludzie w%ród 
bezdomnych s$. Wida& ich najlepiej, bo wyró(niaj$ si' z t#umu. Niewiele z nas 
zdaje sobie jednak spraw' z tego, (e bezdomni uliczni to zaledwie 30% wszystkich 
bezdomnych. Reszta z oko#o 31 tysi'cy ma schronienie w ró(nych instytucjach 
pomocowych — noclegowniach, schroniskach, o%rodkach interwencyjnych. 
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„Rozmawialnia”

W ka(dym badaniu opinii publicznej dotycz$cym osób bezdomnych pojawia 
si' przekonanie, (e osoby bezdomne same sobie zgotowa#y ten los, (e to ich wina. 
W rzeczywisto%ci ró(ne s$ drogi do bezdomno%ci. Przemoc w rodzinie, 
upo%ledzenia, niezaradno%& (yciowa, towarzystwo, nieuczciwy wspólnik, rozwód. 
Bezdomny to taki jak my cz#owiek. Tyle (e po przej%ciach. Tymczasem wokó# 
bezdomno%ci naros#o wiele stereotypów. Na co dzie) trudno skonfrontowa& 
wyobra(enia z rzeczywisto%ci$. Dlatego stworzyli%my przestrze), by pokaza& 
prawdziwe oblicze bezdomno%ci — „Rozmawialni'”, któr$ przygotowa#y%my jako 
wydarzenie towarzysz$ce konferencji „Mieszkanie: prawem, przywilejem czy 
towarem?” organizowanej przez !ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji 
Wykluczenia i Bezdomno%ci. Zaprosi#y%my m.in. osoby, które wysz#y z bezdomno%ci, 
osoby wci$( bezdomne, spo#eczników, którzy im pomagaj$. Celem spotkania by#o 
odk#amanie wizerunku osoby bezdomnej oraz ukazanie mo(liwych form wsparcia. 
Bo przecie( osoby bezdomne to nie tylko te, które nie pracuj$, pij$ i (ebrz$ na 
nast'pn$ butelk', a do tego %mierdz$. 
 Nasz$ „Rozmawialni'” zacz'li%my w#a%nie od pro%by, aby uczestniczki          
i uczestnicy napisali, z czym kojarzy im si' osoba bezdomna:

Brudny, !mierdz(cy, pijak, degenerat. 
Przyjaciel, cz#owiek, osoba w potrzebie, problem.

Odpowiedzi nieoczekiwanie dla nas wszystkich podzieli#y sal' na pó#. Z jednej 
strony siedzieli go%cie — ludzie, którzy przyszli porozmawia& o bezdomno%ci.           
Z drugiej — sami bezdomni oraz ci, którzy im pomagaj$. 

Po chwili ciszy zacz'#a Ewelina: „Mam na imi' Ewelina, mam 24 lata. Od 
dwóch lat jestem bezdomna…” 

Zapanowa#a cisza. Dog#'bna. 

Wyprowadzi#am si' z domu, maj$c 18 lat. Nie mog#am dogada& si' z mam$. 
Ró(nica pogl$dów, charakterów. Ja mia#am swoje problemy, których ona nie 
mia#a czasu zrozumie&, bo pracowa#a non stop. Przychodzi#a wieczorami. 
My%la#am, (e wyprowadz' si' i jako% to b'dzie. Na pewno lepiej ni( w 
domowym piekle. 

— Opowiada#a dalej podopieczna naszej Fundacji. Dzi% wychowuje 2-letniego 
niezwykle weso#ego synka. 

Wed#ug statystyk, w%ród bezdomnych jest oko#o dwóch tysi'cy dzieci. Cz'%&   
z nich nigdy nie mia#a domu. Od zawsze maj$ kawa#ek #ó(ka w schronisku, 
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odrapane szafki oraz marzenia — o zabawkach, o swoim pokoju albo chocia(       
o swoim w#asnym #ó(ku.

Bunt

„Mnie te( jest ci'(ko. Musz' sobie radzi& sama. Nikt mi nie pomaga. Nikt nie 
wyci$ga pomocnej d#oni. Ale trzymam si' na powierzchni. Denerwuj$ mnie 
bezdomni, którzy czekaj$, a( co% dostan$” — mówi#a jedna z uczestniczek 
„Rozmawialni”.

Tak. Ka(demu jest trudno. Ale komu%, kto upad# ju( tak nisko, (e jest na ulicy 
— szczególnie. Patrz$ na niego przez pryzmat stereotypów — leniwy, bezradny,  
przegrany. Z ka(dym kolejnym dniem pobytu w schronisku trudniej si' wyzwoli&. 
Zaczyna brakowa& si#y, aby walczy& o stworzenie prawdziwego domu. Przera(a 
wizja obowi$zków, codziennych spraw. W schronisku, cho& ciasno, s$ znajome 
k$ty. Kto% zawsze przyniesie ubrania, czasem nawet zabawki dla dziecka. Zaczyna 
by& wygodnie, i to jest niebezpieczne.  

Ewelina przez wszystkie lata (ycia bez domu wci$( walczy#a, aby si' 
podnie%&, aby mie& w#asny k$t. Kiedy zasz#a w ci$(', mia#a 21 lat. Trafi#a do domu 
samotnej matki. Zgodnie z regulaminem mo(na w nim przebywa& do ósmego 
miesi$ca (ycia dziecka. Czas w takich sytuacjach zawsze mija zbyt szybko. Kiedy 
wi'c nadszed# moment, gdy z tej bezpiecznej i w miar' przytulnej przystani musz$ 
si' wyprowadza&, posz#a do urz'du. Ale tam roz#o(yli r'ce i zapewnili, (e 
kierownictwo domu, w którym obecnie przebywa, na ulic' jej z pewno%ci$ nie 
wyrzuci, a (adnego lokum dla niej nie ma.

Znów pojawi#o si' pytanie — dok$d i%&? K$t u siebie zaproponowa#a 
kole(anka: „A tam ci$gle imprezy, alkohol, narkotyki. Zna#am j$ z zupe#nie innej 
strony. Znów uciek#am. Mój syn trafi# do szpitala. Ja do schroniska dla bezdomnych 
kobiet” — opowiada. To wówczas postanowi#a przemodelowa& swoje (ycie. By#o 
nies#ychanie trudno pouk#ada& rozsypane klocki. Ale otrz$sn'#a si' i zacz'#a 
walczy& o to, aby zabra& syna do prawdziwego domu. Wiele razy chcia#a rzuci& to 
wszystko. Nie jest #atwo. Pokój w schronisku dzieli z dwiema innymi matkami. 
Pi'tna%cie metrów kwadratowych. Trzy kobiety. Trójka dzieci. W ró(nym wieku. 

Terapia

—  „W schronisku du(o mi pomogli. Najpierw kube# zimnej wody na g#ow', gdy 
okaza#o si', (e jestem o krok od utraty syna. Grozi#o mi odebranie lub ograniczenie 
praw i umieszczenie go w placówce” — opowiada. Przez miesi$ce do rozprawy 
przewróci#a swoje (ycie do góry nogami. Kierownik o%rodka, psycholog pomogli      
w przewarto%ciowaniu poj'&: — „Tutaj wiele przemy%la#am, wiele dobrych decyzji 
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podj'#am. Kiedy odby#a si' sprawa, s$d nie mia# (adnych w$tpliwo%ci, (e syn mo(e 
zosta& ze mn$”. — Mówi z dum$ — „Chc' si' ze schroniska wyprowadzi& jak 
najszybciej, zanim mój syn b'dzie w takim wieku, (e zacznie pyta&, dlaczego tu 
jeste%my. Dlaczego nie mamy domu. I co ja mu wówczas mam powiedzie&? To nie 
jest miejsce na wychowywanie dzieci”. — Mówi twardo.

O mieszkanie trzeba walczy&. Chodzi&, wydeptywa& %cie(ki, zam'cza&. Ona 
chodzi#a co tydzie). Pisa#a do wszystkich. +e zadowoli j$ ka(dy k$t. Byle w#asny, 
byle czysty, byle bezpieczny i spokojny. Kiedy si' okaza#o, (e jej nazwisko jest na 
li%cie oczekuj$cych, zacz'#a si' gonitwa. Chodzi#a od radnego do radnego, 
naciska#a, przekonywa#a, t#umaczy#a, (e zas#uguje, (e jej si' nale(y: „W urz'dzie 
lokalowym by#am co tydzie). Wyp#aka#am morze #ez. W ko)cu mam. Jestem 
pewna, (e to dzi'ki urz'dniczkom, które zaj'#y si' od serca moj$ spraw$” — mówi.

W!asne M

Ten dzie), kiedy dowiedzia#a si', (e jej marzenia si' spe#ni$, to by#a euforia:
„I niedowierzanie. +e ju( mam, (e nie musz' si' martwi&. By#am z siebie dumna. 
Pop#aka#am si' ze szcz'%cia. Nawet pi'ciu minut si' nie zastanawia#am. Przyj'#am 
21 metrów kwadratowych w#asnego M.” — opowiada.

Po chwili euforii przysz#a refleksja. +eby si' tylko jako% urz$dzi&. To 
wymarzone mieszkanie zawsze jest puste. Kilka lat w instytucjach pomocowych 
oznacza jedno — cz#owiek nie ma praktycznie niczego. Ten czas oczekiwania 
mo(na by wykorzysta& na kompletowanie wyposa(enia. Jedn$ z najwi'kszych 
trudno%ci, jakie wskazuj$ nasi podopieczni, jest brak jakichkolwiek mebli, sprz'tów. 
K#opot w tym, (e nie ma miejsca, gdzie mo(na by te rzeczy przechowywa&… 
Schroniska nie maj$ magazynów. W pokojach, które zamieszkuj$ bezdomni, nie 
ma na to miejsca. 

Nasza Fundacja stara si' zorganizowa& tak$ przestrze). Póki co pomagamy w 
organizowaniu, gromadzeniu, przewo(eniu. Dlaczego to takie wa(ne? Bo ta 
ostatnia prosta, tu( przed wyprowadzk$ ze schroniska, niezwykle d#ugo trwa. To 
ci$g#e oczekiwanie — na przetarg, wy#onienie wykonawcy, na klucz, na koniec 
remontu. Na dzie), gdy b'dzie mo(na otworzy& drzwi. To idealny czas na to, aby 
gromadzi& niezb'dne do samodzielnego (ycia sprz'ty. Chcemy, aby nie by# to czas 
stracony.

Pomocna d!o$

W tym czasie, kiedy kobiety opuszczaj$ schroniska, s$ zdane same na siebie. 
T' luk' postanowili%my zape#ni&:
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Kiedy ju( wychodzimy ze schroniska, musimy sobie radzi& same. To jest 
obezw#adniaj$ce uczucie. Zachodz' w g#ow', czy dam sobie rad' si' 
usamodzielni&. +ycie w schronisku to jednak zupe#nie inna rzeczywisto%&. 
Pó"niej przychodzi zastanowienie — jak ja sobie poradz'. Op#aci& rachunki, 
bie($ce wydatki, ubrania… Ale b'd' walczy&. Mam kwalifikacje, umiej'tno%ci, 
które naby#am na szkoleniach i sta(u. Musi si' uda&. 

— Mówi Ewelina z przekonaniem. A my j$ wspieramy.
Bezdomno%ci prawie wszyscy si' boj$. G#ównie dlatego, (e jej nie rozumiej$. 

Poruszaj$ si' w obr'bie stereotypów. A przecie( w (yciu ka(dego z nas mo(e 
zadzia& si' nagle co% — od choroby po rozpad zwi$zku czy brak pracy — co 
stanie si' gór$ nie do przeskoczenia. Czasami ludzie nie daj$ sobie rady. To 
bezdomni. S$ po%ród nich tacy, którzy zatracaj$ si' w tym stanie. Nie maj$ si#y si' 
podnie%&. Ale nie zapominajmy, (e kiedy si' traci poczucie bezpiecze)stwa, 
przestaje by& tym, kim by#o si' do tej pory. Nagle trzeba walczy& nie tylko                
z rzeczywisto%ci$, ale z samym sob$. Wychodzenie z bezdomno%ci odbywa si' 
naprawd' ma#ymi krokami. Najpierw trzeba uwierzy& w siebie, w swoj$ warto%&. 
Trudno si' podnie%&. Samemu to niemo(liwe. Dlatego najwa(niejsze jest to, aby    
w bezdomnym dostrzec cz#owieka. To dlatego pobudzamy wra(liwo%& i empati', 
(eby ludzie wyszli ze stereotypowego my%lenia. Wszak ludzie bez domu s$ tacy 
sami jak my. Maj$ swoj$ histori', rodziny, marzenia. 

334

______________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom



335

______________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

%ucja Lange

Sensoryczny dom. 
Casus osób bezdomnych 

ze zwierz&tami
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Rysunek autorstwa 
Zuzanny Kaczmarczyk, lat 13

z Gimnazjum w Rozogach
(praca przygotowana w ramach konkursu: 

„Dom, Zdrowie i Mi#o!" 
— utrata tych warto!ci to bezdomno!"”

przygotowana pod kierunkiem 
p. Aldony Kaczmarczyk)



%ucja Lange
Katedra Socjologii Kultury, Instytut Socjologii
Uniwersytet !ódzki

Sensoryczny dom. Casus osób bezdomnych ze zwierz$tami

My home is where my pet is1.

Osoby bezdomne ze zwierz'tami

W roku 2009 systematycznie pojawia#am si' w Warszawie na warsztatach i szkoleniach. 
Wolny czas sp'dza#am na spacerach po Starym Mie%cie. Poszukiwa#am inspiracji, 
obserwowa#am ludzi. To w#a%nie wtedy pierwszy raz spotka#am m'(czyzn' z psem, 
który siedzia# pomi'dzy sprzedawcami sztuk wszelakich i pami$tek produkowanych 
w Chinach. Przy m'(czy"nie obecny by# pies. Zadbany, wyczesany, troch' 
znudzony — wi'c za ka(dym razem, kiedy zauwa(a# zainteresowanych sob$ ludzi, 
merda# ogonem i zwija# si' w precel. Czasami wchodzi# bardziej aktywnie w interakcj' 
z uwiedzionym przechodniem i liza# r'ce, co ko)czy#o si' s#own$ nagan$ z ust 
opiekuna. Pies wraca# na pos#anie obok swojego cz#owieka i wypatrywa# kolejnej 
atrakcji. Przed m'(czyzn$ sta# kubeczek plastikowy, na którym wsparta by#a 
tekturowa kartka z napisem: „Jestem bezdomny. Zbieram pieni$dze na jedzenie 
dla mojego psa”. Ma#o kto pozostawa# niewzruszony losem obojga. Szczególnie 
je%li pies wcze%niej poliza# kogo% po r'kach.

Obecno%& tego m'(czyzny na Starówce przypomnia#a mi o kobiecie, która 
przez wiele lat stanowi#a sta#y element wystroju podziemi w pobli(u Domu 
Handlowego „Central” w !odzi. Ona tak(e zbiera#a na swoje zwierz'ta. Mia#a ich 
du(o, a rent' niewielk$. Siedzia#a u przy schodach na zydelku. Zawsze z jakim% ze 
swoich podopiecznych. Czasami by# to pies, czasami kot. Czasami wi'cej ni( jeden 
pies. Kobieta ch'tnie opowiada#a o nich i o innych, które zosta#y w domu. O ich 
chorobach, o tym, (e znowu kto% jej jakiego% psa lub kota podrzuci#, a utrzymanie 
siebie i ca#ego zwierz'cego towarzystwa, przerasta#o mo(liwo%ci finansowe. Mia#a 
jednak dom. A mo(e tylko tak za#o(y#am? 
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1 Popularne has#o internetowe obecne jako bon-mot w  formie nadruków  na kubeczkach, koszulkach 
lub w  formie grafik. Wyst'puje w  wersjach faworyzuj$cych ró(ne gatunki — koty, psy, króliki (ang. 
„my home is where my cat/dog/bunny is”) lub rasy zwierz$t — w  zale(no%ci od preferencji 
opiekunów. Odnosi si' ono do relacji pomi'dzy angielskimi s#owami house i home — czyli dom        
w  sensie budynku mieszkalnego i dom w  sensie emocjonalnym. Wed#ug osób uto(samiaj$cych si'  
z powy(szym has#em — ten pierwszy mo(e przeobrazi& si' w  ten drugi w#a%nie dzi'ki obecno%ci 
zwierz$t. Inne wariacje na ten sam temat prezentuj$ has#a typu: „A house is not a home without       
a cat/dog/bunny” (ang.) lub powsta#e w  wyniku sparafrazowania znanego powiedzonka: „Wsz'dzie 
dobrze, ale z psem/kotem/królikiem najlepiej”. 



Kilka lat pó"niej ponownie znalaz#am si' w Warszawie na warsztatach. I znowu 
posz#am na spacer po uliczkach Starego Miasta. Tym razem oprócz m'(czyzny     
z psem, zauwa(y#am tak(e kobiet' z kotem i bardzo podobn$ kartk$ informuj$c$    
o tym, (e kobieta i jej podopieczny nie maj$ domu, (yj$ w pustostanie, a pieni$dze 
zbieraj$ na karm' dla kota i op#acenie wizyty u weterynarza. To by# rok 2014           
i coraz trudniej by#o mi zrozumie& — jaki status ma kot lub pies, którego opiekunka 
lub opiekun2  jest osob$ bezdomn$? Czy takie zwierz' jest równie( bezdomne? 
Czy w zwi$zku z tym mo(e korzysta& ze %rodków miejskich lub gminnych,              
z których mo(na na przyk#ad dokona& kastracji lub sterylizacji zwierz'cia, a tak(e 
szczepienia na w%cieklizn'? Czy osoba bezdomna z psem mo(e przebywa&         
w schronisku? Czy s$ takie osoby? Czy s$ takie schroniska i noclegownie oraz 
inne placówki %wiadcz$ce pomoc równie( poprzez udzielenia lokalu — jak domy 
pomocy spo#ecznej?

Dokonywane w ró(nym czasie spostrze(enia w#asne z ulicy, schronisk              
i noclegowni czy rozmowy z pracownikami s#u(b pomocowych, sk#oni#y mnie do 
przyjrzenia si' problemowi bezdomno%ci ludzi ze zwierz'tami. Temat ten zas#uguje 
na regularne badania tak(e na polskim gruncie. Warto je podj$& i moim zdaniem 
szczególnie skupi& si' na znaczeniu relacji cz#owiek-zwierz' w sytuacji 
bezdomno%ci, jak i na problemach, jakie si' z t$ sytuacj$ wi$($. W niniejszym 
artykule dokonuj' przegl$du stanowisk badawczych na temat osób w kryzysie 
bezdomno%ci opiekuj$cych si' zwierz'tami. Tego typu badania oferuj$ inne 
spojrzenie na wykluczenie mieszkaniowe, ukazuj$c wag' i sens prawa do 
mieszkania i prawa do pobytu w lokalu typowo pomocowym, jak na przyk#ad 
specjalistyczne placówki, staj$ce si' czasem dla niektórych „domami zast'pczymi”, 
czy ich erzacami (chodzi wi'c o wszystkie wspomniane wy(ej kategorie instytucji 
pomocowych) w kontek%cie grup mieszanych ludzko-zwierz'cych.   

Zwyczaj — Regulamin

Doniesienia medialne przedstawiaj$ obrazy dramatyczne — zwierz'ta osób 
zabranych z ulicy l$duj$ w schroniskach dla bezdomnych zwierz$t, kiedy ich 
opiekunowie i opiekunki s$ pod opiek$ ratowników medycznych. Pó"niej, je%li 
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2 S$dz', (e wymaga wyja%nienia, dlaczego w  tek%cie pojawia si' s#owo opiekun, a nie w#a%ciciel. 
Reprezentuj' przekonanie, (e zwierz'ta jako byty %wiadome i czuj$ce mog$ mie& — tak samo, jak 
ludzie — relacje i wi'zi emocjonalne, nie s$ jednak niczyj$ w#asno%ci$. Przebywaj$ z lud"mi             
z w#asnej woli. Niestety w  przepisach — o czym b'd' jeszcze wspomina#a — wyst'puje forma 
okre%laj$ca relacj' cz#owiek-zwierz' na poziomie podleg#o%ci i przynale(no%ci, w#asno%ci, a wi'c 
rzeczy. Jest to forma, która coraz mniej odpowiada %wiadomo%ci opiekunów  na temat 
podopiecznych, a tak(e zwierz$t jako takich. Nie replikuj' jej, poniewa(  uwa(am, (e umacnia ona 
stereotypy, w  tym spo#eczne prze%wiadczenie dotycz$ce mi'dzy innymi prawa do porzucania 
zwierz$t, krzywdzenia ich i zn'cania si' nad nimi zgodnie z ludzkim widzimisi' oraz ca#kowitej 
bezkarno%ci. Warto doda&, (e kary za zn'canie si' nad zwierz'tami nadal nie s$ adekwatne do 
poziomu wyrz$dzonych krzywd.



osoba starsza trafia do DPS-u, zwykle nie ma prawa do przebywania tam z psem 
lub kotem. No w#a%nie — ciekawe jest to, (e nie ma przepisów zabraniaj$cych 
trzymania zwierz$t w o%rodkach pomocowych. Nie ma jednak tak(e zwyczaju ich 
trzymania. W materiale prasowym przygotowanym przez Ew' Nowaczyk-Przybylak 
i Ann' Paw#owsk$ w 2015 roku opisana zosta#a sytuacja starszej kobiety i jej psa. 
„Wo#a#a na niego Pika, cho& to samczyk. [...] Typ kanapowy. Wiek: co najmniej 15 
lat. Dla urz'dników — pies, dla niej — rodzina”3. Dla 89-letniej kobiety sytuacja jest 
niezrozumia#a i niesprawiedliwa. Pies l$duje w schronisku i prze(ywa ogromny 
stres. Tymczasem pracownicy obawiaj$ si', (e ich zgoda na jedno zwierz' 
towarzysz$ce, mo(e spowodowa& lawin' podobnych pró%b: „Jak zgodzimy si' na 
jednego psa, to zaraz kolejna osoba b'dzie chcia#a mie&, inna b'dzie chcia#a mie& 
kota i zrobi nam si' zwierzyniec”4. Autorki wspominaj$ jednak, (e nie ka(dy 
o%rodek prowadzony jest w taki sam sposób. Dotar#y one do Dolno%l$skiego 
O%rodka Piel'gnacyjno-Rehabilitacyjnego w Chojnowie prowadzonego przez 
stowarzyszenie Niebieski Parasol. Dyrektorka tego o%rodka t#umaczy, (e w o%rodku 
obowi$zuje regulamin — mówi on o obowi$zuj$cej ciszy nocnej, godzinach 
posi#ków i obowi$zku informowania o wyj%ciach, jednocze%nie zaznacza, (e zale(y 
jej na tym, by by# to „dom”. 

U nas s$ psy, jest kot, papugi, króliki i szynszyla [...]. Przepisy nie zabraniaj$ 
trzymania zwierz$t w o%rodkach. To, czy mo(na je mie&, zale(y od regulaminu 
domu opieki, a ten ustala dyrekcja o%rodka, oraz od uzgodnienia z sanepidem. 
Zwierzaki musz$ by& pod opiek$ weterynarza, który kontroluje ich stan zdrowia      
i szczepi. Nie wolno im wchodzi& do pomieszcze), gdzie s$ przygotowywane 
posi#ki. W przypadku pokojów kilkuosobowych na obecno%& zwierzaka musz$ 
wyrazi& zgod' wszyscy mieszka)cy. I to ju( wszystkie ograniczenia. [...] zwierzaki 
maj$ prawo towarzyszy& pensjonariuszom w codziennym (yciu, wchodzi& do ich 
pokojów, a nawet spa& w #ó(kach, je%li kto% sobie tego (yczy5 .  

W o%rodku jest wi'cej zwierz$t. Nie wszystkie psy przyby#y z pensjonariuszami. 
Wi'kszo%& zosta#a przygarni'ta. Psy po przej%ciach kr$($ po o%rodku, domagaj$ 
si' uwagi i pieszczot. Jedne wybieraj$ sobie opiekunów i wprowadzaj$ si' do ich 
pokoi, innym odpowiada wielo%& r$k do g#askania. Dyrektorka o%rodka twierdzi, (e: 
„Psy %wietnie dzia#aj$ na pensjonariuszy. Wszyscy si' nimi opiekuj$. Dzi'ki temu 
lepiej si' tu czuj$. Bo gdy jest pies, to jest troch' jak w domu”6. Ten punkt widzenia 
podziela coraz wi'cej osób pe#ni$cych funkcje dyrektorów o%rodków pomocowych. 

339

______________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom

3  E. Nowaczyk-Przybylak, A. Paw#owska, Pieskie (ycie bez psa, w: „Gazeta Wyborcza”, 08.09.2015, 
http://wyborcza.pl/2029020,148125,18731551,pieskie-zycie-bez-psa [dost'p: 30.11.2017].
4 Tam(e.
5 Tam(e.
6 Tam(e.



Potwierdzaj$ go równie( badacze, zajmuj$cy si' badaniem stanu zdrowia osób 
pozostaj$cych w relacji ze zwierz'tami towarzysz$cymi (ang. companion animals)7. 

Nowaczyk-Przybylak i Paw#owska zaznaczy#y, (e nie istniej$ przepisy prawa, 
które zabrania#yby trzymania zwierz$t w o%rodkach pomocowych. Regulaminy 
rzadko jednak wspominaj$ co% o zwierz'tach. Te dotycz$ce osób bezdomnych 
zwykle dziel$ si' na cz'%ci — zakres us#ug, obowi$zki mieszka)ców, klauzul'         
o nieponoszeniu odpowiedzialno%ci za warto%ciowe przedmioty wniesione na teren 
schroniska. Czasami pojawia si' tak(e paragraf dotycz$cy zakazów obowi$zuj$cych na 
terenie o%rodka. Przyk#adowy zapis uwzgl'dnia osoby postronne, cudze rzeczy, 
urz$dzenia elektryczne, gry hazardowe, palenie tytoniu i spo(ywanie oraz 
wnoszenie alkoholu. Nie wspomina o zwierz'tach — prawdopodobnie dlatego, (e 
brakuje wspomnianej ju( praktyki, czyli nikt nie zastanawia si' nad kwesti$ 
obecno%ci zwierz$t.   

§ 6
Kategorycznie zabrania si':

1. wnoszenia i spo(ywania alkoholu, wchodzenia na teren placówki po 
spo(yciu alkoholu lub podobnie dzia#aj$cego %rodka,

2. palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
3. urz$dzania gier hazardowych,
4. u(ywania w pokojach mieszkalnych grza#ek, odbiorników TV i urz$dze) 

grzewczych,
5. wnoszenia na teren rzeczy nie b'd$cych w#asno%ci$ podopiecznego,
6. wprowadzania osób postronnych do pokoi mieszkalnych8.

W !odzi oba schroniska dla bezdomnych m'(czyzn daj$ mo(liwo%& kontaktu 
ze zwierz'tami. Na Stokach zwierz'ta trzymane s$ poza budynkiem noclegowni na 
terenie schroniska w boksach. Maj$ swoje budy i kto% przynosi im jedzenie, bawi 
si' z nimi, g#aszcze je. Na Nowych Sadach zdarza si', (e osoby bezdomne mog$ 
przebywa& z psem lub kotem w pokoju — je(eli inni mieszka)cy tej przestrzeni 
wyra($ na to zgod'. Jeden z pracowników tej jednostki opowiedzia# o ró(nych 
przypadkach, kiedy to m'(czy"ni przychodz$cy do schroniska mieli ze sob$ kota, 
psa lub oswojonego szczura. Je(eli wspó#mieszka)cy nie wyra(ali zgody na 
obecno%& zwierz'cia w pokoju, wówczas by#o ono trzymane na zewn$trz, 
podobnie do rozwi$zania na Stokach. Nie zabraniano jednak nikomu utrzymywania 
kontaktu ze zwierz'ciem i dalszej opieki nad nim. To poszanowanie zdania 
wspó#mieszka)ców odbieram za istotn$ kwesti' — raz — z powodu ju( 
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7 A. M. Beck, N. Marshall Meyers, Health enhancement and companion animal ownership, w: „Annual 
Review of  Public Health” nr 17/1996, s. 247-257.
8 Regulamin Schroniska dla Bezdomnych w  Pogorza#ej Wsi 50 A, http://schronisko.funprzystan.pl/
regulamin-schroniska/  [strona nieaktywna].



wspomnianego poczucia „domowo%ci” — dwa — ze wzgl'du na ró(nego rodzaju 
l'ki i alergie osób, które przebywaj$ we wspólnej przestrzeni i ich zdanie nie 
powinno by& wykluczane. Istnieje jednak jeszcze jeden aspekt trzymania zwierz$t 
w o%rodkach tego typu. Chodzi tym razem o zdrowie i (ycie samych zwierz$t. 
Pracownicy MOPS i schronisk cz'sto nie opowiadaj$ o dramatach, jakie 
rozgrywaj$ si' w murach o%rodka. W schronisku, w którym by#o akwarium z rybkami, 
kto% wla# zup'. Nie wiadomo, czy dlatego, (e nie chcia#, by si' zmarnowa#a, czy 
chcia# si' podzieli& ze zwierz'tami, ale nie wiedzia#, (e mo(e im zaszkodzi&, czy 
mo(e by#o to z#o%liwe i %wiadome dzia#anie? Ryby nie prze(y#y tego aktu dobroci. 
W innym o%rodku zdenerwowany czym% m'(czyzna swoj$ z#o%& wy#adowa# na 
kocie, którym rzuca# o %cian'. Kot nie prze(y# konfrontacji. Ile takich opowie%ci 
ukryto? Czy przemy%lano kwesti' zabezpieczenia zwierz$t przed innymi 
„incydentami” tego typu? Wydaje si', (e w tym przypadku ponownie wracamy do 
punktu regulaminu, w którym schronisko „nie ponosi odpowiedzialno%ci” za 
warto%ciowe „przedmioty” wniesione na teren o%rodka. Kot, pies, rybki, czy inne 
zwierz'ta ponownie widziane s$ jako rzecz, za któr$ odpowiada opiekun i to w jego 
obowi$zku jest zabezpieczenie podopiecznemu bezpiecze)stwa. Nie jest to 
sytuacja idealna. Nic wi'c dziwnego, (e osoby bez domu opiekuj$ce si' 
zwierz'tami, preferuj$ (ycie „na ulicy”.

Bezdomno#&

Bezdomno%& jest terminem trudnym do zdefiniowania. Zaznaczaj$ to chyba 
wszyscy badacze zajmuj$cy si' t$ kwesti$. W podr'czniku z serii Nowa Praca 
Socjalna 17: Wybrane metody pracy z bezdomnymi autor opracowania, Maciej 
D'bski, zauwa(a, (e problemy z definiowaniem poj'cia bezdomno%ci maj$ swoje 
"ród#o w czterech g#ównych powodach i prowadz$ do czterech konsekwencji. 
Powody te zwi$zane s$ mi'dzy innymi z: interdyscyplinarno%ci$ bada), które 
skupiaj$ si' na ró(nych aspektach bezdomno%ci; ró(norodno%ci$ manifestacji; 
celem, do jakiego jest ona wykorzystywana oraz korzy%ciami w#asnymi osób 
u(ywaj$cych konkretnej definicji9. W konsekwencji wielo%ci definicyjnej pojawia si' 
niemo(liwo%& okre%lenia skali zjawiska; pomoc nie ma charakteru integruj$cego 
wszystkie aspekty, jest wi'c niewystarczaj$ca; brakuje równie( spójno%ci w podejmowanych 
dzia#aniach maj$cych zwalcza& zjawisko; nie ma wreszcie mo(liwo%ci porównania 
wyników bada) naukowych10. Autor powo#uje si' na definicje ró(nych badaczy, 
prezentuj$c zarówno podej%cie opieraj$ce si' na "ród#os#owie, wynikaj$ce z pod#o(a 
altruistycznego, nawi$zuj$ce do g#ównej lub do wielu przyczyn bezdomno%ci, 
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9 M. D'bski, Wybrane metody pracy z bezdomnymi, Seria: Nowa Praca Socjalna 17, Warszawa 2014, 
s. 16.
10 Tam(e, s. 17.



budowane na gruncie zjawisk, które obejmuje dana dyscyplina naukowa czy te( 
wynikaj$ce z praktycznych do%wiadcze) lub traktuj$ce bezdomno%& jako z#o(one 
zjawisko spo#eczne, jak i kulturowo-osobowo%ciowe11. Na tym jednak nie koniec 
komplikacji, bo typów bezdomno%ci równie( nie brakuje. Mo(na wymieni& 
bezdomno%& jawn$ i ukryt$, schroniskow$ i pozaschroniskow$, przej%ciow$ 
(tymczasow$) i d#ugotrwa#$, p#ytk$ i g#'bok$, z wyboru i z konieczno%ci — mamy 
wreszcie wielowymiarowy obraz bezdomno%ci autorstwa Artura Kinala, który 
wyró(nia bezdomno%& oniryczn$, normatywn$, spo#eczn$, funkcjonaln$ i materialn$.

Bezdomno%& oniryczna jest charakterystyczna dla osób pozbawionych 
wyobra(enia domu, jako elementu psychiki. Mowa tutaj przede wszystkim o tych 
osobach, które wychowywane by#y od najm#odszych lat w domach dziecka. 
Bezdomno%& normatywna uwzgl'dnia aspekt aksjologiczny i zachodzi wówczas, 
gdy dana osoba nie wynosi z kr'gu domowo-rodzinnego warto%ci, które by j$ tam 
„zakorzenia#y”. Z bezdomno%ci$ spo#eczn$ mamy do czynienia wówczas, gdy kto% 
w miejscu zamieszkania prze(ywa brak emocjonalnych i spo#ecznych wi'zi, z racji 
bycia osob$ samotn$ lub przez fakt przebywania w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie 
relacje mi'dzy domownikami maj$ charakter patologiczny. Przejawy tej 
bezdomno%ci to m.in. brak zaspokojenia potrzeby bezpiecze)stwa, zrozumienia, 
przynale(no%ci. Bezdomno%& funkcjonaln$ autor opisuje jako stan, w którym 
warunki domowe nie pozwalaj$ na zaspokojenie elementarnych potrzeb jednostki. 
Ostatnim rodzajem bezdomno%ci jest bezdomno%& materialna, która dotyka osoby 
pozbawione miejsca, w którym mo(na si' schroni& i odpocz$&12.

Powy(sza typologia zawiera istotne z punktu widzenia interakcji ze 
zwierz'tami aspekty: brak zakorzenienia tam, gdzie nie ma warto%ci; brak wi'zi 
spo#ecznych i emocjonalnych. Zwracam na nie uwag', poniewa( to w#a%nie te 
braki „wype#nia” (b$d" u%mierza) wi'" ze zwierz'ciem. Tam, gdzie zawodz$ ludzie, 
pojawiaj$ si' postaci bardziej empatyczne, które z racji swojej niewerbalno%ci, nie 
b'd$ narzuca#y swojej wizji relacji i pozostan$ w pewien sposób podporz$dkowane 
potrzebom cz#owieka. Do bada) zwi$zanych z relacjami osób bezdomnych ze 
zwierz'tami jeszcze powróc'. W tym miejscu warto zastanowi& si' nad definicj$ 
bezdomno%ci cz#owieka ze zwierz'ciem — jest ona podwójnie skomplikowana.     
Z jednej strony mamy cz#owieka, który mo(e zosta& okre%lony jedn$ ze znanych 
definicji, jednak obecno%& zwierz'cia przy nim, czyni go niejako „mniej 
bezdomnym”. Jest to zwi$zane z emocjami i wspomnianym ju( poczuciem 
namiastki domu, w obecno%ci czy towarzystwie zwierz'cia. Z drugiej strony,          
w %wietle prawa jako „w#a%ciciel” zwierz'cia jest kim%, kto czyni zwierz' domnym. 
Osoba bez domu jest potencja#em domu dla zwierz'cia. Bezdomno%& zwierz$t od 
lat nazywana jest tym samym mianem, co bezdomno%& ludzi. Pomimo faktu, (e 
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11 Tam(e, s. 18-19.
12 A. Kinal, Bezdomno!" jako wyzwanie dla spo#eczno!ci lokalnej, w: „Rocznik Lubuski” tom XXIX, 
cz. I., s.199, za: Tam(e, s. 21-22.



zwierz'ta nie posiadaj$ domów — a gniazda, siedliska itp., które mog$ zmienia&    
w zale(no%ci od dost'pno%ci po(ywienia. Ich domy nie s$ wi'c z definicji tym 
samym, czym s$ dla ludzi. Pe#ni$ tak(e inn$ funkcj'. Nie s$ znane zwierz'ce 
mentalne obrazy i emocje dotycz$ce „domu”. Zwierz' jest bezdomne (w naszej 
ocenie), kiedy staje si' „bezpa)skie”, czyli nie ma swojego cz#owieka 
(„w#a%ciciela”). Zwierz' (yj$ce na wolno%ci, nie jest bezdomne, jest zwierz'ciem 
wolno(yj$cym i podlega innym przepisom ni( zwierz'ta „w#a%cicielskie”. Wygl$da 
wi'c na to, (e popularne internetowe has#o — „dom jest tam, gdzie mój 
podopieczny” — dotyczy to oczywi%cie g#ównie zwierz$t towarzysz$cych. 

Czy zwierz' mo"e pomóc?

Zauwa(alny jest wzrost zainteresowania badaczy relacjami ze zwierz'tami i ich 
wp#ywem na ludzi, a tak(e zmian$ postrzegania zwierz$t. Krzysztof Konecki w swoich 
badaniach tego tematu prezentuje przekonanie, o posiadanej przez zwierz'ta 
ja"ni. Spostrze(enie to wynika z wykazywanych w interakcji przez podopiecznych 
podstawowych oznak: podmiotowo%ci, spójno%ci zachowa), uczu& i ci$g#o%ci 
biograficznej13. Wcze%niej przyjmowa#o si', (e zwierz'ta korzystaj$ na relacji z cz#owiekiem, 
zyskuj$c lepsze warunki (ycia. Z czasem zauwa(ono (ponownie), (e relacje te 
maj$ tak(e pozytywny wp#yw na cz#owieka. Potwierdzeniem tej tezy s$ programy, 
których celem jest terapia. Mo(emy wi'c mówi& o: wi'ziennych programach 
wsparcia osadzonych przez budowanie relacji ze zwierz'tami14, programach 
wsparcia dla weteranów15, terapi' skierowan$ do osób z chorobami umys#owymi i nie 
tylko lub do osób starszych16. W ka(dym z wymienionych przypadków z jednej 
strony badacze zauwa(aj$ pozytywny wp#yw zwierz$t, z drugiej umniejszaj$ ich 
rol' oraz interakcj' z nimi, jako mniej istotne od tych z lud"mi, mi'dzy innymi 
dlatego, (e relacje ze zwierz'tami nie opieraj$ si' na mowie. Gennifer Furst 
zwraca uwag' na to, (e podej%cie tego typu wynika z za#o(enia, (e zwierz'ta nie 
mog$ wp#ywa& na to(samo%& cz#owieka17. Tymczasem codzienno%& opiekunów 
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14 Zob.: G. Furst, Without words to get in the way. Symbolic interaction in prison-based animal programs, 
w: „Qualitative Sociology Review” nr III/01/2007, s. 96-109, http://www.qualitativesociologyreview.org/
ENG/archive_eng.php, [dost'p: 30.11.2017]; A. K. Fournier, Pen Pals: An examination of human-animal 
interaction as an outlet for healthy masculinity in prison, w: Men and Their Dog. A new understanding of 
man’s best friend, red., C. Blazina, L.R. Kogan, Szwajcaria, 2016, s. 175-194.
15 T. L. Carper, A. S. Bartone, F. C. Petty, Animal Companions and Military Veterans: How dogs 
can help america’s heroes, w: Men and Their Dogs, dz. cyt., s. 195-214.
16 J. Perkins, H. Bartlett, C. Travers, J. Rand, Dog-assisted therapy for older people with dementia: 
A review, w: „Australian Journal on Aging” nr 27(4)/2008, s. 177-182; K. M. C.Cline, Psychological 
Effects of Dog Ownership. Role Strain, Role Enhancement, and Depression, w: „The Journal of 
Social Psychology” nr 150(2)/2010, s. 117-131. 
17 G. Furst, dz. cyt., s. 107.



zwierz$t zaprzecza takiemu podej%ciu. Jedna z uczestniczek wi'ziennego 
programu opieki nad zwierz'tami zwróci#a uwag', (e obecno%& psów poprawi#a jej 
relacje z rodzin$, poniewa( ilekro& dzwoni jej mama, zawsze pojawia si' pytanie o psy18. 
Jest to reakcja znana wielu opiekunkom i opiekunom psów ilustrowana memami o tym, 
jak wygl$da (ycie towarzyskie osoby bez psa i z psem. +ycie z psem obrazowane 
jest jako bogatsze w interakcje z innymi lud"mi, których albo zaczepia sam pies, 
albo oni zaczepiaj$ opiekunk' lub opiekuna, (eby porozmawia& o psie, podzieli& 
si' do%wiadczeniem itd. Obecno%& zwierz'cia w (yciu cz#owieka zbli(a go wi'c do 
innych ludzi. Równie( badania opiekunek i opiekunów z chorobami umys#owymi 
wykaza#y, (e charakteryzuje takie osoby wy(szy stopie) integracji spo#ecznej19. 
Koniec ko)ców badacze relacji cz#owiek-zwierz' sk#onni s$ wreszcie uzna& 
terapeutyczny, fizjologiczny, psychologiczny, a nawet psychospo#eczny wp#yw 
zwierz$t na cz#owieka20. W roku 1980 Aaron Honori Katcher i Erika Friedmann 
przeprowadzili badania, w wyniku których wyró(nili dziewi'& komponentów 
zdrowotnych wspieranych przez zwierz'ta: towarzystwo, przyjemna aktywno%&, 
&wiczenia fizyczne, zabawy, %miech, posiadanie kogo%, kim mo(na si' opiekowa&, 
tworzenie poczucia bezpiecze)stwa, komfort dotyku i przyjemno%& patrzenia21. 
Sarah J. Brodie i Francis C. Biley, autorki przegl$du literatury na temat terapii         
z wykorzystanie zwierz$t przywo#uj$ jeszcze inne wa(ne role odgrywane przez 
podopiecznych. Nale(y wymieni& tutaj: tworzenie #$czno%ci z rzeczywisto%ci$, 
dzi'ki czemu mo(liwe jest poczucie stabilno%ci; zwierz'ta s$ podatnymi partnerami 
wzajemnej relacji zaufania, co ma wp#yw na samo%wiadomo%& opiekunów; 
bezkrytyczno%& i poczucie absolutnej akceptacji22. Pojawiaj$ si' tak(e opinie, (e 
zwierz' mo(e by& „towarzyszem, przyjacielem, s#u($cym, wielbicielem, 
powiernikiem, zabawk$, koleg$, niewolnikiem, koz#em ofiarnym, lustrem, zaufanym 
i obro)c$”23  oraz (e „udomowione zwierz'ta oferuj$ nam bezwarunkow$ mi#o%&, 
sta#e towarzystwo i wiecznie obecne ucho [...] w %wiecie wyra"nie wzrastaj$cego 
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18 Tam(e, s. 105.
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20 L. Wood, B. Giles-Corti, M. Bulsara, The pet connection: Pets as a conduit for social capital?, 
„Social Science &Medcine” nr 61/2005, s. 1159-1173; L. Wood, B. Giles-Corti, M. K. Bulsara, D. A. 
Bosch, More Than a Furry Companion. The Rupple Effect of Companion Animals on Neighborhood 
Interactions and Sense of Community, w: „Society and Anmals” nr 15/2007, s. 43-56. 
21 A. H. Katcher, E. Friedmann, Potential health value of pet ownership, w: „Compendium of Continuing 
Education Practice Vet” 2(2)/1980; za: S. J. Brodie, F. C. Biley, Review: An exploration of the potential 
benefits of pet-facilitated therapy, w: „Journal of Clinical Nursing” nr 8/1999, s. 330.
22 Por.: S. Frank, The touch of love, w: „Journal of  Gerontological Nursing” nr 10(2)/1984, s. 29-35; 
M. Heiman, Psychoanalytic observation on the relationship of pet and man, w: „Veterinary 
Medicine: Small Animal Clinician” nr 2/1965; za: S. J. Brodie, F. C. Biley, tam(e, s. 330.
23 S. Frank, The touch of love, tam(e, s. 30; za: S. J. Brodie, F. C. Biley, tam(e, s. 331. 



wyobcowania, fragmentaryzacji i sterylnej technologii”24. Aaron Honori Katcher         
i Alan M. Beck zauwa(aj$, (e nie tylko psy, koty czy konie maj$ wp#yw na ludzi i mog$ 
z sukcesem by& wykorzystywane w terapii z u(yciem zwierz$t (ang. Animal 
Assisted Therapy — AAT). Jako przyk#ady podaj$ mi'dzy innymi dokarmianie 
ptaków, w którym upatruj$ czynnika polepszaj$cego dynamik' rodziny. Z kolei 
umieszczenie akwarium z rybkami w przestrzeniach, gdzie osoby cierpi$ce na 
chorob' Alzheimera spo(ywaj$ posi#ki, wp#ywa na wyciszenie pacjentów25. O znaczeniu 
szczególnej wi'zi w relacji cz#owieka ze zwierz'tami pisze tak(e Froma Walsh, 
która zwraca uwag' na rozró(nienie mi'dzy zwierz'tami towarzysz$cymi, cz'sto 
nazywanymi pupilami (ang. pet od fr. petit) oraz zwierz'ta pracuj$ce (ang. service animals), 
które wykorzystywane s$ do terapii lub jako pomoc dla osób z niepe#nosprawno%ciami 
i to najcz'%ciej ich dotycz$ badania dotycz$ce wp#ywu zwierz$t na fizyczne i psychiczne 
samopoczucie ludzi26. Ze wzgl'du na zwi'kszaj$c$ si' liczb' osób, które opiekuj$ 
si' zwierz'tami (w zale(no%ci od "róde# i czasu przeprowadzania bada) s$ to 
wyniki rz'du ponad 60% gospodarstw domowych z tendencj$ rosn$c$ dla krajów 
Europy, Australii i Ameryki Pó#nocnej27) badacze postuluj$, by w#$cza& zwierz'ta 
towarzysz$ce do praktyki pracy socjalnej, a tak(e bada) i edukacji ze wzgl'du na 
wyst'puj$ce wzajemne powi$zania. Zaliczaj$ do nich — po pierwsze: obecno%& 
zwierz$t w rodzinie, a tym samym pe#nienie przez nie okre%lonej funkcji w systemie 
rodzinnym. Po drugie: zaobserwowanie przemocy wzgl'dem zwierz$t, jest 
wyra"nym sygna#em dysfunkcji oraz potrzeby szybkiego reagowania. Po trzecie: 
przyjmuje si', (e zwierz'ta maj$ terapeutyczny wp#yw na funkcjonowanie osób 
starszych28.
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24 G. M. Francis, The therapeutic use of pets, w: „Nursing Outlook” nr 29/1981, s. 369, za: S. J. 
Brodie, F. C. Biley, tam(e, s. 331.
25 A. H. Katcher, A. M. Beck, New and old perspectives on the therapeutic effects of animals and 
nature, [w:] Handbook on Animal-Assisted Therapy. Theoretical Foundations And Guidelines For 
Practice, red., A. H. Fine,  San Diego 2006, s. 42.
26 F. Walsh, Human-Animal Bonds I. The relational significance of companion animals, w: „Family 
Process” nr 48/2009, s. 465.
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w  przedziale od 56% do 68% na przyk#adzie Stanów  Zjednoczonych Ameryki. W badaniach ze 
Stanów  z lat 2015-2016 jest mowa o 65% domów  ze zwierz'tami towarzysz$cymi. Znacz$ca 
wi'kszo%& opiekunów  uwa(a swoich podopiecznych za przyjació# (95%), a cz'%& z nich tak(e za 
cz#onków  rodziny (87%). Badania w  Australii podaj$ wyniki rz'du 62% domów  ze zwierz'tami         
w  roku 2016. Badania przeprowadzone w  2015 roku w  22 krajach na ca#ym %wiecie wykaza#y, (e 
domów  ze zwierz'tami jest 57%. Por.: Household penetration rates for pet-ownership in the United 
States from 1988 to 2017/2018, https://www.statista.com/statistics/198086/us-household-
penetration-rates-for-pet-owning-since-2007/, [dost'p: 30.11.2017]; APPA National Pet Owners 
Survey 2015-2016, http://www.americanpetproducts.org/pubs_survey.asp, [dost'p: 30.11.2017]; 
AMA Pet Ownership in Australia 2016 Report, http://animalmedicinesaustralia.org.au/wp-content/
uploads/2016/11/AMA_Pet-Ownership-in-Australia-2016-Report_sml.pdf, [dost'p: 30.11.2017]; Pet 
ownership. Global GfK survey, May 2016, https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/
country_one_pager/NL/documents/Global-GfK-survey_Pet-Ownership_2016.pdf, [dost'p: 30.11.2017].
28 C. Risley-Curtiss, Social Work Practitioners and the Human-Companion Animal Bond: A national 
study, w: „Social Work” vol. 55 nr 1/2010, s. 39.



W roku 2007 w Stanach Zjednoczonych Ameryki powsta#a organizacja non-
profit pod nazw$ „Feeding Pets of the Homeless” (znana tak(e pod nazw$ „Pets of 
the Homeless”), która w swoim statucie informuje, (e „(adne zwierz' nie powinno 
cierpie& lub g#odowa&, tylko dlatego, (e ich opiekun nie ma dachu nad g#ow$”29. 
Organizacja ta dostarcza jedzenie i us#ugi weterynaryjne do lokalnych spo#eczno%ci 
w Stanach oraz Kanadzie. W raporcie za dzia#ania w roku 2015 i 2016 mo(na 
przeczyta&, (e 10 do 25% osób bezdomnych posiada pod swoj$ opiek$ 
zwierz'ta30. Ponownie dane te s$ podane w przybli(eniu, poniewa( wielu 
opiekunów zwierz$t w kryzysie bezdomno%ci nie ujawnia faktu posiadania 
zwierz'cia. Najwi'ksze problemy dotycz$ce zwierz$t osób bezdomnych zwi$zane 
s$ w#a%nie z wy(ywieniem podopiecznych i op#aceniem rachunków za us#ugi 
weterynaryjne31. W Polsce w przypadku zwierz$t „w#a%cicielskich” nie mo(na ich 
w#$cza& na przyk#ad do akcji darmowych sterylizacji finansowanych przez gminy, 
poniewa( s$ to akcje kierowane do zwierz$t bezdomnych, czyli bezpa)skich. 
Jednocze%nie nie maj$ one statusu zwierz$t pracuj$cych — chocia( mog#yby 
mie&32 — co wi$(e si' ze wspomnianymi ju( problemami.   

W przypadku osób bez domu, akcje pomocowe np. na portalach 
spo#eczno%ciowych s$ mniej skuteczne, ni( akcje pomocy zwierz'tom osób 
bezdomnych. Mo(na zauwa(y&, (e przewa(a tutaj podej%cie zwi$zane z uznaniem 
sytuacji zwierz'cia za niezawinion$, dlatego bezdyskusyjnie wymagaj$c$ pomocy. 
Przyk#adem mo(e by& tutaj zbiórka karmy dla psów pana Janusza, która mia#a 
miejsce w roku 2016 i spotka#a si' z ogromnym zainteresowaniem (ponad 3,5 
tysi$ca osób zg#osi#o ch'& udzia#u w wydarzeniu)33. Organizatorem tej zbiórki by#a 
Fundacja Serce dla Zwierz$t. Agata F$s na portalu „Blasting News” zastanawia si' 
„Czy i jak pomagamy osobom (ebrz$cym?”. Autorka swoimi badaniami wykaza#a, 
(e „osoby ze zwierz'tami” s$ drug$ po „osobach kalekich” kategori$ (ebrz$cych, 
którym najch'tniej pomagali respondenci34. W tym kontek%cie ciekawe jest 
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29 Feeding Pets of the Homeless 2015 — eight annual report, https://www.petsofthehomeless.org/
wp-content/uploads/2016/02/Annual-Report-2015.pdf, [dost'p: 30.11.2017], s. 3
30 Por.: Tam(e., s. 4; Feeding Pets of the Homeless 2016 — ninth annual report, https://www.petsofthe 
homeless.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-Annual-Pets-of-the-Homeless.pdf [dost'p: 30.11.2017], 
s. 5.
31 A. H. Kidd, R. M. Kidd, Benefits and liabilities of pets for the homeless, w: „Psychological Reports” 
nr 74(3)/1993, s. 715-722.  
32 D. Wolffe, 8 Reasons homeless people „deserve” to have dogs, w: „Huffpost — The Blog”, 28.01.2015, 
https://www.huffingtonpost.com/danielle-wolffe/8-reasons-homeless-people_b_6562446.html, [dost'p: 
30.11.2017].
33 Wydarzenie na portalu spo#eczno%ciowym Facebook, którego celem by#a zbiórka karmy dla psów 
pana Janusza. Zob.: https://www.facebook.com/events/702136676596804/?active_tab=about, 
[dost'p: 30.11.2017].
34 A. F$s, Czy i jak pomagamy osobom 'ebrz(cym — wyniki bada&, na: „Blasting News”, 13.02.2016, 
https://pl.blastingnews.com/spoleczenstwo/2016/02/czy-i-jak-pomagamy-osobom-zebrzacym-wyniki-
badan-00785903.html, [dost'p: 30.11.2017].



pojawienie si' petycji (2015), której celem by#o wprowadzenie zakazu (ebrania ze 
zwierz'tami — czytamy w niej:

Sprzeciwiam si' podmiotowemu i zarobkowemu traktowaniu zwierz$t przez ludzi 
(ebrz$cych na ulicach polskich miast! Zwierz'ta te s$ bezwzgl'dnie 
wykorzystywane i rozmna(ane tylko na potrzeby wzbudzenia lito%ci w przechodniach. 
Ma to tylko, i wy#$cznie na celu wy#udzenie pieni'dzy poprzez z#o(enie 
dobrowolnego datku, przez „empatycznego” i krótkowzrocznego przechodnia. 
Darczy)cy nie zdaj$ sobie sprawy (e datki nie s$ przeznaczane na te zwierz'ta. 
[...] Zmuszanie zwierz$t do tego typu pracy, cz'sto zagra(aj$cej ich zdrowiu i (yciu, 
uwa(am za etycznie naganne oraz niehumanitarne [...]. 
W wielu przypadkach mam prawo s$dzi&, (e zwierz'ta te mog$ by& w jaki% 
sposób odurzane o czym %wiadczy ich zachowanie. Kilkumiesi'czne a nawet 
kilkutygodniowe szczeni'ta odsuni'te od sta#ej matczynej opieki, s$ dziwnie 
spokojne, nieenergiczne i sprawiaj$ wra(enie nieobecnych. Na ten stan wp#ywa 
oczywi%cie równie( wielogodzinne koczowanie na ulicy, niejednokrotnie w pe#nym 
s #o)cu bez mo( l iwo%ci za #atwiania swoich podstawowych potrzeb 
behawioralnych. Ponadto zwierz'ta te cz'sto pochodz$ z kradzie(y b$d" s$ 
nielegalnie rozmna(ane [...]. 
Wyra(am ubolewanie, (e proceder ten jest spo#ecznie akceptowalny, a problem 
ignorowany przez s#u(by miejskie oraz prawodawców35. [Zapis oryginalny]. 

Podobnie do g#osów osób zastanawiaj$cych si', czy cz#owiek w kryzysie 
bezdomno%ci powinien w ogóle mie& zwierz'ta, ta emocjonalna petycja 
spowodowa#a wiele dyskusji. Co interesuj$ce ci, którzy widz$ w zwierz'tach istoty 
my%l$ce i czuj$ce, jednocze%nie pozbawiaj$ je umiej'tno%ci my%lenia i czucia, 
uznaj$c, (e s$ one ze swoimi opiekunami pod przymusem a jedyne, co je spotyka 
to cierpienie. W tym przypadku znaczenie wi'zi dla obro)ców zwierz$t przestaje 
mie& znaczenie. Odmienne zdanie ma kolejna z ameryka)skich organizacji non-
profit. Dzia#aj$ od roku 2014 i zajmuj$ si' szerzeniem wiedzy na temat wi'zi 
mi'dzygatunkowych, ze szczególnym uwzgl'dnieniem relacji bezdomny cz#owiek-
zwierz'. Swoje dzia#ania przeprowadzaj$ w Nowym Jorku, Los Angeles, 
Bloomington, Toledo i Filadelfii. Ich g#ównym celem jest tworzenie w schroniskach 
miejsc dla osób ze zwierz'tami i walka z zakazem wprowadzania zwierz$t do 
o%rodków pomocowych oraz mieszka) socjalnych, zgodnie z przekonaniem — 
„mój pies, jest moim domem” (ang. My Dog is My Home), które jest jednocze%nie 
nazw$ organizacji36. W ich mniemaniu lepiej szerzy& wiedz' o istotno%ci kontaktów 
ze zwierz'tami, pomaga& osobom bezdomnym w uzyskaniu dost'pu do us#ug 
weterynaryjnych i (ywno%ci dla zwierz$t, ni( rozdziela& podopiecznych i opiekunów, 
co zawsze ma negatywne konsekwencje dla obu stron.
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35 Petycja w sprawie zakazu 'ebrania ze zwierz%tami, https://www.petycjeonline.com/stop_ebractwu_ze_z 
weirztami, [dost'p: 30.11.2017].
36 Zob. strona organizacji „My Dog is My Home”: http://www.mydogismyhome.org/what-we-do/, [dost'p: 
30.11.2017].



Sensoryczny dom

Przyj'#o si' s$dzi&, (e ludzie pozostaj$cy w relacji ze zwierz'tami dokonuj$ 
antropomorfizacji, wierz$ w teori' umys#u zwierz$t (czyli twierdzenie o samo%wiadomo%ci 
zwierz$t), s$ sk#onni do przekonania, (e ich podopieczni czuj$ i my%l$. Przekonanie 
o tym, (e podopieczni s$ pe#noprawnymi cz#onkami rodziny i wi'" z nimi jest równie 
silna (czasami nawet silniejsza), co z innymi (ludzkimi) cz#onkami, jest dyskutowane 
przez psychologów i filozofów na ca#ym %wiecie37. Nie zamierzam w tym miejscu 
podejmowa& w$tku statusu zwierz$t — co czuj$, czy my%l$ i o czym, kim s$ i dla 
kogo? Wa(niejsze z punktu widzenia kwestii bezdomno%ci zwierz$t i ludzi jest to, 
czy ludzie, czyli istoty, do których jako badacze mamy dost'p i wspóln$ 
p#aszczyzn' porozumienia, nawi$zuj$ silne relacje ze zwierz'tami? Charakter 
takiej relacji, jej interpretacja przez samych zainteresowanych i jej sens stanowi$ 
odpowied" na pytanie o „stopie) domno%ci” ludzi bezdomnych ze zwierz'tami.

Pisz$c o „stopniu domno%ci”, mam na my%li uto(samienie zwierz'cia z domem. 
Zdaniem Danuty Benedyktowicz „obraz domu nale(y do tych wyj$tkowych, 
niepowtarzalnych i niezast'powalnych s#ów-obrazów skupiaj$cych w sobie pe#ni' 
do%wiadczenia38”. Do%wiadczenie naznaczone traum$ bezdomno%ci zostaje 
przekszta#cone w poczucie bezpiecze)stwa i komfortu uto(samiane ze zwierz'ciem. 
Ireneusz Jeziorski zauwa(a, (e „oswojone miejsce jest miejscem ewoluuj$cym w przestrze) 
dzi'ki interakcji [...]”39. Interakcje te zachodz$ w przypadku badanych przez 
Jeziorskiego osób „g#ównie z antropomorfizowanymi rzeczami, w mniejszym 
stopniu ze zwierz'tami40”. Co jednak si' stanie, je(eli osoby zostan$ pozbawione 
znajomej im przestrzeni i przedmiotów? Czy je(eli jedyn$ trwa#$ interakcj$, b'dzie 
kontakt ze zwierz'ciem, nast$pi swoiste przeniesienie z antropomorfizowanych 
rzeczy na antropomorfizowane zwierz', a tym samym zwierz' stanie si' 
metaforycznie „domem”? Efekty bada) przeprowadzanych g#ównie w Stanach 
Zjednoczonych, Australii oraz Europie Zachodniej wskazuj$, (e tak nale(a#oby 
rozumie& relacj' osób bezdomnych ze zwierz'tami — jako rodzaj substytutu 
domu. To przekonanie wynika z bada) opublikowanych w 1991 roku przez 
Ronalda Paula Hilla, który podj$# si' zbadania kwestii stosunku bezdomnych kobiet 
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37 Praktycznie ka(dy przytoczony w  tym artykule tekst odnosz$cy si' do wp#ywu zwierz$t na ludzi, czy 
to w  kontek%cie terapii, czy w  codziennym (yciu zawiera krytyk' psychologicznego podej%cia 
deprecjonuj$cego przez lata tak wa(ny aspekt, jakim jest interakcja cz#owiek-zwierz'. Autorki i autorzy 
zwracaj$ równie( uwag' na fakt, (e antropomorfizacja nie ma znaczenia, o tyle o ile badania dotycz$ 
ludzi — trudno pozby& si' perspektywy antropologicznej, b'd$c cz#owiekiem, oczekiwanie, (e badani 
b'd$ znali perspektyw' swoich podopiecznych jest bezpodstawne. Por. z cytowan$ literatur$.
38 D. Benedyktowicz, Struktura symboliczna domu, w: Dom we wspólczesnej Polsce: szkice, red., 
P. !ukasiewicz, A. Sici)ski, Wroc#aw, 1992, s. 23.
39 I. Jeziorski, Kraw%dzie do!wiadczenia. Studium z antropologii wizualnej i sensorycznej, Kraków: 
Zak#ad Wydawniczy Nomos, 2017 s. 139.
40 Tam(e.



do kwestii posiadania oraz „poczucia domu”41. Hill powo#uj$c si' na Frawleya, 
przekonuje, (e dom sta# si' w rozumieniu klasy %redniej i wy(szej dobrem 
konsumpcyjnym. Jest on miar$ sukcesu cz#owieka, polem wyró(niania si' z t#umu42. 
McCracken z kolei uzna#, (e proces udomowienia polega na symbolicznym 
nadawaniu sensów przedmiotom i przestrzeniom43. W toku bada) z kobietami w kryzysie 
bezdomno%ci Hill przekona# si', (e do%wiadczenie biedy zmniejszy#o przywi$zanie 
do przedmiotów typowo konsumpcyjnych. Badane ceni#y bardziej wspomnienia, 
zwi$zki, przekonania i wierzenia religijne — czyli wszystko to, wzgl'dem czego 
trudno okre%li& prawo w#asno%ci, poniewa( nie ma ono znaczenia. Zauwa(y# on 
tak(e tendencj' do „zale(no%ci od”, która wynika#a z braku silnych wi'zi rodzinnych 
i niemo(liwo%ci otrzymania w#a%ciwego wsparcia. Ta „dziecinna” wr'cz zale(no%& 
kierowana by#a w stosunku do osób zarz$dzaj$cych o%rodkiem (siostry zakonne) 
oraz samego o%rodka. Badacz zwróci# te( uwag' na fantazjowanie, któremu 
oddawa#y si' podopieczne schroniska, w celu poradzenia sobie ze stresuj$cymi dla 
nich okoliczno%ciami (ycia44. Przekonanie o warto%ci wspomnie), zwi$zków i wierze) 
jako symbolicznych reprezentacji przesz#o%ci, tera"niejszo%ci i przysz#o%ci, 
pozwala wreszcie zauwa(y&, (e dotychczasowe oceny relacji osób w kryzysie 
bezdomno%ci ze zwierz'tami by#y bardzo niedoceniane. Wa(n$ kwesti$ jest 
ustalenie znaczenia „domno%ci” — z któr$ wi$(e si' poczucie bezpiecze)stwa i komfortu45. 
Zwierz'ta oferuj$c swoje towarzystwo, jednocze%nie daj$ poczucie bezpiecze)stwa  
i wzgl'dnego komfortu swoim opiekunom. 

Badania przeprowadzone przez Jessic' Slatter, Chrisa Lloyda i Roberta Kinga 
na grupie 26 osób bezdomnych dowiod#y, (e cz'%& z tych osób zdecydowa#a si' 
odda& zwierz'ta, które mieli pod opiek$ ze wzgl'du na trudno%ci w utrzymaniu ich, 
zagwarantowaniu w#a%ciwej opieki oraz niebezpieczne %rodowisko (ycia — o czym 
ju( wspomina#am. By#y tak(e osoby, które wyra(a#y (al, (e nie mog' mie& ze sob$ 
zwierz'cia, poniewa( przepisy w publicznym mieszkalnictwie zabraniaj$ trzymania 
zwierz$t w domu. Wszyscy badani zaznaczali jednak, (e obecno%& zwierz'cia       
w ich (yciu robi#a ró(nic' — zapewnia#a przyja") i blisko%&, wymaga#a 
odpowiedzialno%ci i mia#a wp#yw na emocjonalne samopoczucie. W wypowiedziach 
osób bezdomnych pojawiaj$ si' sformu#owania typu: „zwierz'ta czyni$ mnie 
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41 R. P. Hill, Homeless women, special possessions and the meaning of „home”. An Ethnographic 
case study, w: „Journal of Consumer Research” nr 18/1991, s. 298-310. 
42  M. H. Frawley No Place to Call Home, w: „Enquiry” nr 10(Summer)1990, s. 7; za: R. P. Hill, 
Tam(e,  s. 298.
43 G. McCracken, „Homeyness”. A Cultural Account of One Constellation on Consumer Goods and 
Meaning, w: „Interpretive Consumer Research”, red., E. C. Hirschman, Provo, UT: Association for 
Consumer Research, 1989, s.168-183, za: R. P. Hill, Tam(e, s. 298.
44 R. P. Hill, dz. cyt., s. 308.
45 I. Glasser, Ethnographies of Home and Homelessness, w: International Encyclopedia of Housing 
and Home, red., S. J. Smith, Oxford 2012, s. 119-123. 



lepszym”, „kto% z kim mo(na porozmawia&, kto nie b'dzie si' k#óci# i zgodzi si' ze 
wszystkim”, „kto%, dzi'ki komu mam kontakt z innymi lud"mi”. Istotn$ kwesti$ 
okaza#y si' równie( obowi$zki — fakt ten wp#ywa motywuj$co na osoby 
bezdomne, które w przypadku w#asnych potrzeb cz'sto nie podejmuj$ dzia#a), 
jednak(e potrzeby zwierz'cia realizuj$ (oczywi%cie w miar' swoich mo(liwo%ci). 
Powód do wstania i zrobienia czego%, rutyna zwi$zana z karmieniem sprawiaj$, (e 
cz#owiek jest bardziej odpowiedzialny i lepiej zorganizowany zdaniem badanych. 
Osoby te traktuj$ zwierz'ta jako kogo%, kto odci$ga od my%lenia o niepowodzeniach 
i problemach, czyni cz#owieka bardziej szcz'%liwym. Na ulicach, gdzie jest 
niebezpiecznie — pies pe#ni tak(e funkcj' stra(nika. Informuje o zagro(eniach, 
pozwala na spokojniejszy sen i poczucie bezpiecze)stwa. Pojawi#a si' tak(e 
wypowied", (e „posiadanie zwierz'cia jest troch' jak posiadanie dziecka”46. 
Wymaga wi'c odpowiedzialno%ci i czyni opiekuna kim% wa(nym.

Badaczk$, która najwi'cej uwagi po%wi'ci#a osobom bezdomnym i ich 
zwierz'tom jest Leslie Irvine, autorka ksi$(ki My dog always eats first: Homeless 
people and their animals oraz licznych artyku#ów. Jej zdaniem g#ówne role 
odgrywane przez zwierz'ta osób bezdomnych to: inicjator kontaktów z innymi 
lud"mi, "ród#o zysku, przyjaciel, rodzina, obro)ca, istota zmieniaj$ca (ycie lub/i je 
ratuj$ca. Irvine uwa(a, (e bliskie relacje ze zwierz'tami domowymi w#$czaj$ 
intersubiektywno%& i wzajemne konstruowanie to(samo%ci. Kiedy inni badacze 
skupiali si' na takich kwestiach jak zapewnienie bezpiecze)stwa przez psa — 
Irvine zwraca równie( uwag' na sytuacj' odwrotn$. W Stanach Zjednoczonych zwierz' 
bez opieki mo(e zosta& zastrzelone lub skonfiskowane. Dlatego osoby bezdomne 
przywi$zuj$ smycz do w#asnej nogi podczas snu47.  W ameryka)skich opracowaniach 
na temat miejsc zasiedlanych przez osoby bezdomne mo(na znale"& informacje 
na przyk#ad o zamieszkiwaniu w pojazdach. U(ywanie samochodów jako 
substytutu domu ma swoje uzasadnienie zarówno w kwestiach bezpiecze)stwa, 
prywatno%ci i autonomii, których nie zapewnia przebywanie w schronisku lub 
noclegowni48. Jednocze%nie #atwiejsze staje si' trzymanie zwierz$t, które mo(na 
izolowa& od innych ludzi i warunków atmosferycznych. Mo(liwe jest równie( 
wykorzystanie zwierz$t w roli stra(ników mienia. Pozostaje kwestia zapewnienia 
odpowiednich warunków, dost'pu do wody itp., nieporuszana przez wi'kszo%& 
badaczy.

Rzadko mo(emy dowiedzie& si' z innych bada) o tym, (e osoby w kryzysie 
bezdomno%ci s$ wykluczane z systemu pomocy — noclegownie i schroniska nie 
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46 J. Slatter, C. Lloyd, R. King, Homelessness and companion animals: more than just a pet?, w: „British 
Journal of Occupational Therapy” nr 75(8)/2012, s.380-381.
47 L. Irvine, My dog always eats first. Homeless people and their animals, Boulder, 2013, s. 6.
48  M. Wakin, Otherwise Homeless. Vehicle Living and the Culture of Homelessness, Boulder, 2014,    
s. 4. 



zezwalaj$ na obecno%& zwierz$t, równie( otrzymanie darmowego posi#ku staje si' 
problematyczne, poniewa( nie mo(na wchodzi& do takich pomieszcze) ze 
zwierz'ciem49. Problemy opiekunów zwierz$t wynikaj$ w#a%nie g#ównie z zakazu 
wst'pu dla psów i nie ograniczaj$ si' do braku dost'pu do po(ywienia, ale równie( 
do opieki medycznej, czy dachu nad g#ow$. Cz'%& osób bezdomnych decyduje si' na 
pozostanie ze zwierz'ciem, nawet je(eli maj$ perspektyw' wyj%cia z bezdomno%ci, ale 
jest ona uwarunkowana pozbyciem si' podopiecznego50. Irvine podobnie jak inni 
autorzy zwraca uwag' na konieczno%& uwzgl'dnienia potrzeb osób w kryzysie 
bezdomno%ci ze zwierz'tami51. Znacz$ce w opowie%ciach bezdomnych opiekunów 
zwierz$t jest jeszcze to, (e czasami „historia ich ponosi” — „opowie%ci o (yciu 
niekoniecznie s$ (yciem, jakie prze(yli%my, s$ natomiast do%wiadczeniem tego 
(ycia52”. Opowie%ci o odkupieniu przepe#nione s$ w#a%nie takimi „zwrotami akcji”. 
Odkupienie pojawia si' poprzez religi', traum' rozstania, choroby lub %mierci. 
Mo(e równie( przybra& form' zwierz'c$. Nadawanie metaforycznych i symboliczny 
znacze) wydarzeniom, spotkanym osobom i zwierz'tom, z którymi wesz#o si' w interakcj', 
pozwala oswoi& nie tyle przestrze), ile okoliczno%ci (ycia w kryzysie bezdomno%ci. 
Pozwala stworzy& emocjonalne poczucie domu.  

Po lekturze ksi$(ek o kocie Bobie czy kotce Tabor, które odmieni#y (ycie osób 
bezdomnych53  (i jednocze%nie podbi#y %wiat), zastanawia#am si' nad tym, co 
sta#oby si' z moimi kotami, gdyby%my stracili dach nad g#ow$? Czy sta#yby si' 
lokalnymi gwiazdami, o których kto% napisa#by ksi$(k'? Czy sytuacja by#aby dla 
nich zrozumia#a? Akurat na to pytanie nie potrafi' odpowiedzie& z pe#nym 
przekonaniem, musia#abym zada& je kotom. Jestem jednak pewna, (e stara#abym 
si', by zosta#y one ze mn$. W ko)cu bez nich nie wyobra(am sobie domu. 
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49 L. Irvine, dz. cyt., s. 8.
50 R. S. Singer , L. A. Hart, R. L. Zasloff, Dilemmas Associated with Rehousing Homeless People 
Who Have Companion Animals, w: „Psychological Reports” nr 77/1995, za: Irvine, s. 11.
51  Por.: H. Rhoades, H. Winetrobe, E. Rice, Pet ownership among homeless youth. Association 
with mental health, service utilization and housing status, w: „Child Psychiatry Hum Dev” nr 46(2)/
2015, s. 237-244, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4194276/ [dost'p: 30.11.2017]; 
J. Labrecque, C. A. Walsh, Homeless women’s voices on incorporating companion animals into 
shelter services, w: „Anthrozoös” nr 24(1)/2011, s. 79-95.
52 A. W. Frank, The Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics, Chicago: University of Chicago 
Press 1995, s. 22, za: Invine, s. 7.
53 Odwo#uj' si' w  tym miejscu do przyk#adowych popularnych ksi$(ek opartych na biografiach 
prawdziwych zwierz$t i ich opiekunów. Zob.: J. Bowen, A Street Cat Named Bob. How one man and 
his cat found hope on the streets, Londyn, 2012; J. Bowen, The World According to Bob. The further 
adventures of one man and his street-wise cat, Londyn 2013; J. Bowen, A Gift from Bob. How a street 
cat taught one man the meaning of Christmas, Londyn 2014; B. Collins, Strays: A lost cat, a homeless 
man, and they journey across America, Nowy Jork 2017. 
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Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu *l$skiego          
w Katowicach. Aktywnie uczestniczy w pracach Studenckiej Poradni Prawnej 
Uniwersytetu *l$skiego oraz Fundacji Court Watch Polska. Prelegentka ogólnopolskich 
konferencji naukowych z zakresu prawa cywilnego.

Anna Bokszczanin 
Doktor, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Jej zainteresowania 
naukowe oscyluj$ wokó# zagadnie) psychologii spo#eczno%ci i zdrowia. Jest 
autork$ wielu publikacji, które opisuj$ reakcje ludzi na do%wiadczanie ekstremalnego 
stresu, w tym kl'sk (ywio#owych, bezrobocia i bezdomno%ci. 

Paulina Cicho& 
Doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu !ódzkiego. 
Absolwentka specjalno%ci orientalnej na Wydziale Studiów Mi'dzynarodowych                  
i Politologicznych Uniwersytetu !ódzkiego. Jej zainteresowania koncentruj$ si' 
wokó# dialogu mi'dzykulturowego, to(samo%ci, tradycji, antropologii podró(y. 
Obecnie prowadzi badania dotycz$ce kulturowego do%wiadczania i recepcji 
Orientu w relacjach podró(ników.

Krystyna Dorsz 
Prezes Diakonijnej Spó#ki Zatrudnienia Sp. z o.o., czyli przedsi'biorstwa 
spo#ecznego w formie spó#ki, opartego na partnerstwie publiczno-prywatno-
spo#ecznym, której udzia#owcami s$ organizacje pozarz$dowe (Fundacja Barka, 
Stowarzyszenie dla Ludzi i *rodowiska), samorz$d (Gmina Kwilcz), organizacja 
ko%cielna (parafia ewangelicko-augsburska z Poznania), a partnerem wiod$cym 
niemiecki koncern socjalny Dachstiftung Kästorf. Z wykszta#cenia polonistka 
(Uniwersytet im. Aadam Mickiewicza w Poznaniu), z pasji spo#ecznik. Od wielu lat 
zaanga(owana w dzia#alno%& organizacji pozarz$dowych w Polsce, m.in. Fundacja 
Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolski Bank +ywno%ci, Stowarzyszenie dla Ludzi 
i *rodowiska, Fundacja Edukacji Spo#ecznej. Koordynatorka projektów unijnych 
PHARE-LIEN, PHARE 2002, EFS, EQUAL. Organizatorka programów socjalno-
edukacyjnych i partnerstw lokalnych w %rodowisku wiejskim. Aktywnie uczestniczy 
w tworzeniu i prowadzeniu ró(nych podmiotów ekonomii spo#ecznej — pierwszych 
spó#dzielni socjalnych, pierwszego na terenach wiejskich Centrum Integracji 
Spo#ecznej, jednej z pierwszych spó#ek non-profit w Polsce. Ekspert w zakresie 
reintegracji spo#ecznej i zawodowej osób dotkni'tych wykluczeniem spo#ecznym, 
uczestniczy#a w pracach Spo#ecznej Rady ds. Osób Niepe#nosprawnych, lokalnej 
Rady Po(ytku Publicznego i Rady ds. Przeciwdzia#ania Przemocy. Aktualnie jest 
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cz#onkini$ Komitetu ds. Ekonomii Spo#ecznej przy Marsza#ku Województwa 
Wielkopolskiego.

Zofia Garus
Doktorantka w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu !ódzkiego. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku 
praca socjalna oraz studiów magisterskich na kierunku polityka spo#eczna. 
Interesuje si'  problematyk$  wykluczenia spo#ecznego, pomocy spo#ecznej oraz 
pracy socjalnej. W obszarze jej zainteresowa) mie%ci si' równie( sytuacja 
spo#eczna !odzi, co pozostaje w zwi$zku z wykonywanym zawodem pracownika 
socjalnego.

Hanna Gill-Pi#tek
Ekspertka w zakresie rewitalizacji, artystka, dzia#aczka spo#eczna zwi$zana           
z Kongresem Ruchów Miejskich i Krytyk$ Polityczn$. Autorka, wraz z Henryk$ 
Krzywonos, ksi$(ki „Bieda. Przewodnik dla dzieci” (2010). W latach 2014-16 
pracowa#a w Urz'dzie Miasta !odzi, prowadz$c projekt pilota(owy przygotowuj$cy 
do rewitalizacji, którego efektem jest pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o tej 
tematyce, pó"niej obj'#a stanowisko dyrektorki Wydzia#u Spraw Spo#ecznych        
w Urz'dzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Obecnie pracuje z samorz$dami      
w ramach programów Ministerstwa Rozwoju. Mieszka w !odzi, cho& ostatnio na 
trzy dni przenios#a si' do kontenera do centrum Szczecina w sprzeciwie wobec 
s#ów tamtejszej radnej o konieczno%ci wysiedlenia „patologii” z centrum miasta.

Oksana Ha)atyn-Burda
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu !ódzkiego, dziennikarka, spo#eczniczka. 
Od czerwca 2016 r. prezeska Fundacji „W Cz#owieku Widzie& Brata” dzia#aj$cej na 
rzecz osób wykluczonych b$d" zagro(onych wykluczeniem spo#ecznym oraz 
odk#amania dotycz$cych ich stereotypów. Animatorka fundacyjnej Akademii 
Dobrego Czasu, której misj$ jest pokazanie najm#odszemu pokoleniu sposobów na 
kreatywne sp'dzanie wolnych chwil. 

Agnieszka J$drulok
Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu *l$skiego          
w Katowicach. Uczestniczka projektów z zakresu edukacji prawnej m#odzie(y oraz 
%wiadczenia nieodp#atnej pomocy prawnej. Wielokrotna prelegentka ogólnopolskich 
konferencji naukowych z zakresu prawa cywilnego, historii prawa oraz teorii            
i filozofii prawa.

357

______________________________________________________________________________________
Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności — Mieszkanie i dom



Andrzej Kacprzak 
Asystent w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu !ódzkiego. Specjalizuje si' w socjologii 
problemów spo#ecznych, socjologii przest'pczo%ci, socjologii kryminalistycznej, 
kryminologii oraz badaniach z zastosowaniem metody biograficznej. Jego g#ówne 
zainteresowania badawcze obejmuj$ problematyk' wykluczenia spo#ecznego, 
przest'pczo%ci, resocjalizacji i reintegracji spo#ecznej. Jest wspó#autorem ksi$(ki 
„Praca socjalna z osobami opuszczaj$cymi placówki resocjalizacyjne i ich 
rodzinami” (2014). Jest równie( autorem i wspó#autorem licznych publikacji 
naukowych w czasopismach i monografiach naukowych, m.in.: „Rodzinne 
uwarunkowania przest'pczo%ci nieletnich w %wietle kryminologicznych teorii 
nieformalnej kontroli spo#ecznej” (2014), „Dzieci osób skazanych na kar' 
pozbawienia wolno%ci: przegl$d bada) i analiz problematyki” (2012), „Wizerunek 
m'(czyzny w biografiach by#ych wi'"niów” (2012) oraz „Mi'dzypokoleniowa 
transmisja alkoholizmu — na podstawie narracji trze"wiej$cych alkoholików” (2011). 
Obecnie realizuje autorski projekt badawczy „Wolno%& — analiza strategii i losów 
(yciowych osób opuszczaj$cych zak#ady karne. Uwarunkowania i bariery 
spo#ecznej readaptacji” (grant przyznany w ramach dotacji celowej MNiSzW dla 
m#odych naukowców), którego jest kierownikiem.

Beata Kudli&ska-Wodo 
Absolwentka Wydzia#u Prawa i Administracji. Doktorantka w Katedrze Socjologii 
Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym Uniwersytetu !ódzkiego. Od kilku lat mediator sta#y przy S$dzie 
Okr'gowym w !odzi i S$dzie Okr'gowym w Sieradzu, a od ponad 15 lat po%rednik 
w obrocie nieruchomo%ciami. Zainteresowania naukowe: mediacje spo#eczne, 
praca i etyka w zawodzie mediatora, konflikty pomi'dzy grupami spo#ecznymi              
i zawodowymi, rynek nieruchomo%ci, spo#eczne problemy zwi$zane z mieszkalnictwem.

  
Inga B. Ku"ma

Kierowniczka Pracowni Antropologii Praktycznej w Instytucie Etnologii i Antropologii 
Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu !ódzkiego oraz 
uczelnianego Centrum Innowacji Spo#ecznych (CEIN). Dzia#a w KDO ds. polityki 
lokalowej w !odzi przy UM!. Koordynuje dzia#alno%& !ódzkiego Partnerstwa Pomocy 
w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno%ci. Wspó#tworzy #ódzkie mi'dzyuczelniane 
Interdyscyplinarne Seminarium Gender. Cz#onkini zarz$du Fundacji !ódzki Szlak 
Kobiet. Uprawia antropologi' zaanga(owan$ i interwencyjn$, interesuje j$ te( 
humanistyka w jej odmianie publicznej i stosowanej, w tym w zakresie polityki 
mieszkaniowej; zajmuje si' herstory. Ekspertka w Housing Rights Cluster przy 
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FEANTSA. Uczestniczka mi'dzynarodowych programów spo#ecznych dotycz$cych 
w#$czenia i wykluczenia (m.in. w kontek%cie praw kobiet i migracji) w ramach programów 
Erasmus+ i Europe for Citizens.

%ucja Lange
Doktorantka w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu !ódzkiego. 
Absolwentka teatrologii (2004) oraz etnologii i antropologii kulturowej (2015) oraz 
studium Konserwacji Zabytków Metalowych na Wydziale Sztuk Pi'knych Uniwersytetu 
Miko#aja Kopernika w Toruniu (2007). Fotograficzka, redaktorka naczelna internetowego 
magazynu o sztuce (Mega*Zine Lost&Found). W przesz#o%ci ksi'gowa i audytorka 
wewn'trzna. Bada do%wiadczenie (a#oby po dzieciach. Jej zainteresowania 
naukowe skupiaj$ si' na kwestiach: ró(norodno%ci, marginalizacji, gender studies, 
animal studies oraz tanatologii. Jest autork$ ksi$(ki „Antropolog jako audytor 
wewn'trzny” (2016) oraz wspó#redaktork$ i wydawczyni$ e-ksi$(ki „Bezdomno%&   
w !odzi” (2016). Wi'cej informacji na: www.langel.pl

Sebastian Latocha 
Antropolog kultury, doktor nauk humanistycznych (2017), absolwent Uniwersytetu 
!ódzkiego — Wydzia#u Filozoficzno-Historycznego (2013) i Wydzia#u Filologicznego 
(2012), asystent w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej U!, laureat Nagrody 
Naukowej Fundacji Uniwersytetu !ódzkiego (2017).

Roland %ukasiewicz  
Doktor nauk humanistycznych, socjolog, politolog, adiunkt w Wy(szej Szkole 
Mened(erskiej w Warszawie, wyk#adowca Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora 
w Pu#tusku. Zainteresowania naukowe i pozanaukowe obejmuj$: %rodowisko 
polskiej emigracji w Europie w zakresie problematyki przenoszenia bezdomno%ci    
i bezdomno%ci transgranicznej; relacje intragrupowe w %rodowisku emigracji 
polskiej i wspó#czesna edukacja dzieci i m#odzie(y na emigracji; wykluczenie 
spo#eczne, w tym tak(e cyberwykluczenie, wykluczenie wi'"niów, religijne aspekty 
inkluzji osób wykluczonych; metodologia bada) migracji — blog, portal internetowy 
inne miejsca informacji o emigrantach; metodologia bada) jako%ciowych, Visual 
Grounded Theory, Visual data, socjologia polityki, ruchy migracyjne; wspó#czesne 
aspekty uwarunkowa) spo#eczno-kulturowych i religijnych terroryzmu, a tak(e 
zjawisko cyberterroryzmu i przest'pczo%ci internetowej oraz bezpiecze)stwa        
w sieci. W ramach dzia#alno%ci pozanaukowej realizuje projekty w zakresie 
wolontariatu mi'dzynarodowego, samorz$dno%ci lokalnej — projekty aktywizacji 
spo#eczno%ci lokalnej.
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Tomasz Majda
Absolwent Wydzia#u Architektury Politechniki Warszawskiej. Przez ponad 20 lat 
praktyki projektowej i prawie 20 lat praktyki dydaktycznej zajmuj$cy si' 
planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym. Laureat Nagrody 
Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Nagrody Ministra Infrastruktury za prac' 
doktorsk$. Jako architekt wspó#autor kilku projektów obiektów prywatnych, 
komercyjnych i przestrzeni publicznych. Jako urbanista i w#a%ciciel biura 
planowania wspó#autor kilkudziesi'ciu planów miejscowych, studiów gmin oraz 
koncepcji programowo-przestrzennych ró(nych obszarów funkcjonalnych. Jako 
pracownik naukowy i nauczyciel akademicki, odpowiedzialny za przedmioty 
zwi$zane z teori$ oraz planowaniem przestrzennym, projektowaniem urbanistycznym  
i ruralistycznym. Cz#onek Zespo#u ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy 
Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. 
Przez 9 lat Sekretarz Generalny Towarzystwa Urbanistów Polskich, obecnie pe#ni 
funkcj' I Wiceprezesa TUP. Od 10 lat s'dzia referent ogólnopolskich konkursów na 
prace magisterskie z zakresu projektowania urbanistycznego, planowania i gospodarki 
przestrzennej oraz konkursu na najlepsz$ przestrze) publiczn$. Przewodnicz$cy 
Polskiej Delegacji w Mi'dzynarodowym Stowarzyszeniu Urbanistów i Planistów 
Regionalnych ISOCARP. Ekspert w mi'dzynarodowym zespole doradczym 
strategii rozwoju nowej cz'%ci miasta na 5 mln mieszka)ców w perspektywie 2049 
oraz planu rozwoju na lata 2030 w Nankinie w Chinach. Wyk#adowca programu 
szkoleniowego dla kadry planistycznej w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich i mi'dzynarodowych warsztatów dla m#odych planistów w Shenzen       
w Chinach.

%ukasz Mazur 
Doktorant na Wydziale Architektury Politechniki Wroc#awskiej. Specjalizuje si'       
w problematyce architektury mieszkaniowej, która jest tematem jego pracy 
doktorskiej. W szczególno%ci zainteresowany zagadnieniem mieszkalnictwa 
spo#ecznego zarówno w Polsce, jak i na %wiecie, psychologi$ %rodowiskow$ oraz 
zrównowa(onym projektowaniem. Praktykuj$cy architekt z kilkuletnim sta(em 
zawodowym, projektuj$cy budynki us#ugowe, mieszkaniowe i obiekty u(yteczno%ci 
publicznej.

Marcin Obijalski 
Absolwent Wy(szej Szko#y Studiów Mi'dzynarodowych w !odzi. Tytu# licencjata na 
specjalizacji Integracja Europejska oraz tytu# magistra na specjalizacji 
Mi'dzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Podyplomowe studia z zakresu Prawa 
Samorz$du Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu !ódzkiego. 
Mi'dzynarodowy certyfikat w zakresie metodyki zarz$dzania projektami PRINCE2 
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Practitioner. W latach 2003-2007 certyfikat akredytacji przy Krajowym Systemie 
Przygotowa) do Funduszy Strukturalnych. W latach 2002-2006 cz#onek Zarz$du 
Towarzystwa Inicjatyw Europejskich, wchodz$cego w sk#ad Komitetu Monitoruj$cego 
Narodowy Plan Rozwoju. Autor i koordynator projektów unijnych z zakresu 
wspierania rozwoju przedsi'biorczo%ci, w ramach których powsta#y na terenie 
województwa #ódzkiego 44 firmy oraz z zakresu aktywizacji spo#ecznej w ramach 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Od 2008 roku ekspert w zakresie oceny 
projektów w dziedzinie Umacnianie spo#ecze)stwa obywatelskiego, w tym 
wsparcie organizacji pozarz$dowych oraz partnerów spo#ecznych i gospodarczych 
(ocena ponad 250 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita# Ludzki). 
Od 2012 roku ekspert opiniodawca do spraw oceny strategii wdra(ania projektów 
innowacyjnych oraz walidacji produktów finalnych w obszarze Dobre rz$dzenie 
oraz Zatrudnienie i Integracja Spo#eczna przy Centrum Projektów Europejskich.   
W latach 2012-2013 Zast'pca Dyrektora w Wydziale Budynków i Lokali UM!, 
odpowiedzialny m.in. za realizacj' programu remontowego „Mia100 Kamienic” 
obejmuj$cego kompleksowe remonty kamienic komunalnych. Dyrektor powsta#ego 
w pa"dzierniku 2013 r. Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta (obecna 
nazwa „Biuro ds. Rewitalizacji”) odpowiedzialnego za realizacj' Programu „Mia100 
Kamienic” oraz przygotowanie i koordynacj' procesu rewitalizacji, w tym wdro(enie 
regulacji wynikaj$cych z ustawy o rewitalizacji z pa"dziernika 2015 roku. Od 2015 
roku ekspert ds. oceny projektów w ramach PO WER przy Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Spo#ecznej oraz Centrum Projektów Europejskich. Od 2016 roku 
ekspert ds. oceny projektów w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Adam Ploszka 
Doktor nauk prawnych (doktorat z wyró(nieniem w Zak#adzie Praw Cz#owieka 
Wydzia#u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Specjalizuje si'      
w tematyce krajowej i mi'dzynarodowej ochrony praw i wolno%ci jednostki. 
Zawodowo stale wspó#pracuje z kancelari$ prawn$ Pietrzak Sidor & Wspólnicy. 
Wcze%niej przez wiele lat zwi$zany z Helsi)sk$ Fundacj$ Praw Cz#owieka. 
Cz#onek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdzia#ania Bezdomno%ci powo#anej przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Beata Siemieniako
Prawniczka i aktywistka dzia#aj$ca w Komitecie Obrony Praw Lokatorów, 
absolwentka Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim i Cardiff Law School, 
aplikantka adwokacka w Okr'gowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
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Agnieszka Sikora
Za#o(ycielka „Fundacji po DRUGIE”. Z zawodu w wykszta#cenia dziennikarka 
specjalizuj$ca si' w tematyce spo#ecznej, na swoim koncie ma ponad 300 
reporta(y emitowanych g#ównie na antenie TVN. Autorka cyklu dokumentalnego 
„Dziewcz'ta z Falenicy” opowiadaj$cego histori' wychowanek zak#adu w Falenicy. 
Absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej           
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. 
Wspó#autorka projektu „Gdy zostan' MAM0/TAT0…”, którego celem jest 
budowanie w#a%ciwych postaw rodzicielskich w%ród m#odzie(y niedostosowanej 
spo#ecznie oraz zapobieganie nastoletniemu rodzicielstwu (inicjatywa nagrodzona 
Grand Prix w konkursie S3ktor 2012); autorka projektów realizowanych przez 
organizacj'. W 2013 r. wyda#a ksi$(k' pt. „Dziewcz'ta z poprawczaka” (Wydawnictwo 
Pedagogium) oraz ksi$(k' „Nie tak pi'kni nastoletni” dotycz$c$ nastoletniego 
rodzicielstwa. 

Magdalena Sobas 
Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Mi'dzynarodowego 
Wydzia#u Prawa i Administracji Uniwersytetu *l$skiego w Katowicach, Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Paulina Tota 
Mgr in(. arch., Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydzia# Architektury 
Politechniki Krakowskiej, Fundacja Polska Bez Barier.

Magdalena Zar$ba 
Doktorantka Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wroc#awskim. Pracuje z osobami 
bezdomnymi jako streetworkerka Towarzystwa Pomocy im. %w. Brata Alberta oraz 
wspó#tworzy MiserArt — stref' kreatywn$ w labiryncie wykluczenia.

Barbara Zmaczy&ska 
Doktor, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Autorka bada)   
i publikacji na temat spo#ecznego wykluczenia przedstawicieli wybranych kategorii 
spo#ecznych. Przede wszystkim koncentruje si' na zagadnieniach stereotypizacji   
i spo#ecznych praktyk dyskryminacyjnych.
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 „Celem publikacji jest przybli(enie szerokiej publiczno%ci wiedzy teoretycznej w oparciu o 
sprawdzone lub nowatorskie metodologie, proponuj$ce pog#'bion$ interpretacj' bezdomno%ci i 
bezmieszkaniowo%ci w rozmaitych ich ods#onach. Dlatego publikowane teksty maj$ 
prezentowa& efekty bada) specjalistów wywodz$cych si' z ró(nych dyscyplin. [...] Ponadto 
ksi$(ka ma sta& si' forum do%wiadcze) wypracowywanych przez aktywistów i pracowników 
tych sektorów, które zajmuj$ si' osobami pozostaj$cymi w kryzysie bezdomno%ci. [...].
 Ze wzgl'du na ró(norodno%& autorów i ich macierzystych dyscyplin oraz 
podejmowanych  obszarów badawczych i praktyk spo#ecznych, ca#o%& pracy prezentuje wyniki 
oryginalnych bada) zarówno o charakterze empirycznym, teoretycznym jak i analitycznym 
przedstawiaj$cy obecny stan wiedzy na temat zamieszkiwania i bezdomno%ci oraz ich 
kulturowych, prawnych i spo#ecznych kontekstów.
 Postawione pracy, wymienione ju( tu cele, w tym cel etyczny, aby przez opis ró(nych 
praktyk i analiz' zasad, na których si' one opieraj$, ukaza& konsekwencje traktowania 
nierówno%ci i wykluczenia, w tym mieszkaniowego, jako stanu „normalnego” s$ wyra"nie 
okre%lone i zrealizowane”.

 — z recenzji dr hab. Edyty Pietrzak z Zak#adu Nauk Humanistycznych, 
Instytutu Nauk Spo#ecznych i Zarz$dzania Technologiami Politechniki !ódzkiej


