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Wprowadzenie 

Niniejszy minipodręcznik został przygotowany w celu wsparcia procesu szkoleniowego 

realizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w projekcie „Budowanie 

potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania 

skutecznych lokalnych polityk rozwoju w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Stanowi 

kolejne uzupełnienie podręcznika pt. „Zintegrowana polityka mieszkaniowa polskich 

gmin”1, opracowanego w ramach projektu pn. „Monitoring rozwoju lokalnego na 

poziomie miejskim i wewnątrz-miejskim”2. 

Istotną rolę w rozwoju lokalnym odgrywa sektor mieszkaniowy. Jest ważnym 

elementem kreującym jakość życia w gminie, tworzy miejsca pracy, dostarcza 

powierzchnię do realizacji potrzeb mieszkaniowych, ma znaczący udział  

w dochodach własnych gminy. „Miasto poprzez swoje inwestycje w mieszkalnictwo 

społeczne bezpośrednio wpływa na stan gospodarki lokalnej, rozwiązuje problemy 

wynikające z niedoboru mieszkań o godziwych warunkach dostępu, zapewnia wzrost 

rynku pracy, mityguje emigrację, zachęca nowych przybyszów do zakwaterowania 

się w tym mieście”3.  

Atrakcyjność gminy dla obecnych lub potencjalnych mieszkańców często 

postrzegana jest w trzech obszarach: jako miejsce do życia, do pracy, do mieszkania.  

Atrakcyjne miejsce do życia jest rozpatrywane poprzez pryzmat dostępności i jakości 

systemu edukacyjnego, instytucji opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, 

możliwości realizacji różnych form aktywności turystycznej, dostępności infrastruktury 

sportowej, transportowej, jakości środowiska oraz dostępności do terenów cennych 

przyrodniczo. Atrakcyjne miejsce do pracy postrzegane jest poprzez pojemny i 

wielosektorowy rynek pracy. Atrakcyjność zamieszkania tworzy rozwinięty rynek 

mieszkaniowy na sprzedaż oraz wynajem, z ofertą dostępną cenowo dla grup 

gospodarstw domowych o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. 

Na mocy Konstytucji władze publiczne są zobowiązane do prowadzenia polityki 

sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w szczególności: przeciwdziałają 

bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego, popierają działania 

obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania4. Ponadto, rodziny 

                                                           
1Szerzej: Krystek-Kucewicz B., Kułaczkowska A., Held J., 2020, „Zintegrowana polityka 

mieszkaniowa polskich gmin”, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa, http://irmir.pl/wp-

content/uploads/2020/04/Podr%C4%99cznik-ZPM.pdf [dostęp: 10.08.2020]. 
2 http://irmir.pl/monitoring-rozwoju-lokalnego/ [dostęp: 10.08.2020]. 
3 Szerzej: Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej, Raport tematyczny grup 

eksperckich Kongresu Polityki Miejskiej 2019, Obszar tematyczny Mieszkalnictwo, Instytut 

Rozwoju Miast Warszawa -Kraków 2020, s. 51-79. 
4 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , art. 75. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf  [dostęp: 

10.08.2020]. 

http://irmir.pl/wp-content/uploads/2020/04/Podr%C4%99cznik-ZPM.pdf
http://irmir.pl/wp-content/uploads/2020/04/Podr%C4%99cznik-ZPM.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
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znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne  

i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych5.  

Rolę gminy precyzuje m.in. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,  

w myśl której jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania własne w celu 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej6.  Jednym z istotniejszych 

obszarów realizacji gminnej polityki mieszkaniowej jest racjonalne i uzasadnione 

ekonomicznie gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, zgodnie  

z regulacjami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego7. Akt normatywny 

wskazuje, iż tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej należy do zadań własnych gminy.  W tym celu gmina może tworzyć  

i posiadać zasób mieszkaniowy. Co istotne, gmina powinna przeznaczać lokale 

wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wykonywanie innych zadań 

jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych na zasadach przewidzianych  

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej8 oraz ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej9.  

Zgodnie z art. 17 i art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do 

zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i 

zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Art. 49 stanowi natomiast, iż osoba 

bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z 

bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej 

problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w 

uzyskaniu zatrudnienia. Art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej wskazuje, iż osobie opuszczającej, po osiągnięciu 

pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-

wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku 

gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, 

udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. 

                                                           
5 Tamże, art.71. 
6 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 2020, z 2021 r. poz.8 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970090043/U/D19970043Lj.pdf [dostęp: 

10.08.2020}. 
7 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710733/U/D20010733Lj.pdf [dostęp: 

10.08.2020]. 
8 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf [dostęp: 

10.08.2020} 
9 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf [dostęp: 

10.08.2020]. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970090043/U/D19970043Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710733/U/D20010733Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf
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Gmina wykonuje zadania wykorzystując przede wszystkim mieszkaniowy zasób gminy. 

W celu wykonywania zadań gmina może także najmować lokale od innych właścicieli 

i podnajmować je osobom, które osiągają niski dochód. Zapis ten otwiera możliwość 

wszechstronnej współpracy gminy np. z towarzystwami budownictwa społecznego 

(TBS) i innymi właścicielami mieszkań. 

Gmina ma możliwość wyboru, w jakiej formie prawnej będzie realizować zadania 

własne z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Większe 

możliwości prawne prowadzenia lokalnej polityki mieszkaniowej występują  

w przypadku realizacji zadań poprzez spółkę prawa handlowego, w szczególności 

poprzez spółkę towarzystwo budownictwa społecznego. W celu realizacji modelu 

mieszkalnictwa dostępnego pożądana jest zatem współpraca gminy  

z tym podmiotem, zarówno w obszarze realizacji potrzeb mieszkaniowych osób  

o niskich dochodach, jak i osób wymagających szczególnych form wsparcia.  

Ze względu na znaczenie mieszkalnictwa w budowaniu potencjału rozwojowego 

gminy, modelowanie kierunków rozwoju mieszkalnictwa winno odbywać się na etapie 

tworzenia Strategii Rozwoju Gminy, jako kluczowego lokalnego dokumentu 

strategicznego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy.  Rozwinięcie wskazanych w Strategii kierunków rozwoju 

mieszkalnictwa precyzować powinien uchwalony na tej podstawie dokument 

koncepcji sektorowej pn. Lokalna polityka mieszkaniowa / Strategia mieszkaniowa. 

„Polityka mieszkaniowa pozwala zdefiniować cele strategiczne i kierunki działań  

w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, uwzględniające różne formy inwestowania  

i instrumenty”10. „Gminna polityka mieszkaniowa powinna stanowić zintegrowany zbiór 

przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia założonego modelu warunków 

mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania lokalnej gospodarki mieszkaniowej”11.  

„Głównym celem polityki mieszkaniowej na poziomie gminy jest tworzenie warunków 

zapewniających gospodarstwom domowym możliwość zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych zgodnie w własnymi preferencjami, aspiracjami i możliwościami 

ekonomicznymi poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów”12. 

                                                           
10 Szerzej: Krystek-Kucewicz B., Kułaczkowska A., Held J., 2020, „Zintegrowana polityka 

mieszkaniowa polskich gmin”, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa, s. 23. 

http://irmir.pl/wp-content/uploads/2020/04/Podr%C4%99cznik-ZPM.pdf [dostęp: 27.08.2020]. 
11 Szerzej: Cyran R., 2020, „Analizy dostępności rynku mieszkaniowego na potrzeby 

zintegrowanej polityki mieszkaniowej”, Minipodręcznik, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 

Warszawa. 

http://irmir.pl/Analizy_dostepnosci_rynku_mieszkaniowego_na_potrzeby_zintegrowanej_polity

ki_mieszkaniowej.pdf [dostęp: 10.08.2020] 
12 Szerzej: Cyran R., 2013, „Zintegrowana polityka mieszkaniowa jako instrument rozwoju 

lokalnego” [w:] „Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego – zastosowanie i efekty  

w małych miastach” pod red. Heffner K., Twardzik M., Katowice, s.217-226. 

http://irmir.pl/Analizy_dostepnosci_rynku_mieszkaniowego_na_potrzeby_zintegrowanej_polityki_mieszkaniowej.pdf
http://irmir.pl/Analizy_dostepnosci_rynku_mieszkaniowego_na_potrzeby_zintegrowanej_polityki_mieszkaniowej.pdf
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Celem minipodręcznika jest analiza znaczenia mieszkalnictwa w rozwoju wybranych 

gmin oraz możliwych obszarów współdziałania pomiędzy gminą a spółką towarzystwa 

budownictwa społecznego w rozwiązywaniu lokalnych problemów mieszkaniowych. 

Minipodręcznik składa się z dwóch części. W części 1. posłużono się dobrymi 

praktykami Stargardu, Szczecina i Warszawy, kładąc szczególny nacisk na realizację 

społecznych programów mieszkaniowych, natomiast w części 2. wskazano aktywność 

spółek: Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Katowickie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., realizujących wiele różnorodnych 

koncepcji związanych z budownictwem mieszkaniowym. Założono, iż istotną rolę  

w kreowaniu rozwoju lokalnego i miejskiej polityki mieszkaniowej odgrywają spółki TBS, 

poprzez działalność nie tylko w zakresie budownictwa mieszkaniowego na wynajem, 

budownictwa na sprzedaż, na wynajem z dojściem do własności, ale również 

realizację programów dedykowanych osobom wymagającym szczególnego 

wsparcia. 
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Studium przypadku -

współpraca Gminy Miasto 

Szczecin i Szczecińskiego 

Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. 
 

W Strategii Rozwoju Szczecina 2025 sformułowano następującą Misję Miasta: Szczecin 

miastem otwartym i tolerancyjnym, atrakcyjnym miejscem do życia i pracy – 

wspólnotą mieszkańców wykorzystującą do trwałego rozwoju dziedzictwo kulturowe, 

walory środowiska przyrodniczego oraz nadbałtyckie i nadodrzańskie położenie13. 

Misja wdrażana jest przez cztery cele strategiczne i realizujące je cele operacyjne.  

Z punktu widzenia mieszkalnictwa i związanej z nimi lokalnej polityki mieszkaniowej, 

szczególnie istotne są cele strategiczne:  

 Cel I Szczecin – miasto wysokiej jakości życia (w tym: Cel operacyjny I2 

Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej, Cel operacyjny I3 Wspieranie rozwoju 

efektywnych usług społecznych),  

 Cel II Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 

(w tym: Cel operacyjny II.1 Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu 

inwestycji zewnętrznych)  

 oraz Cel III Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym (w tym: Cel 

operacyjny III1 Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania 

między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności 

społecznej, Cel operacyjny III2 Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka 

naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz 

lokalnych elit).   

Gmina Miasto Szczecin nie uchwaliła dokumentu sektorowego z zakresu polityki 

mieszkaniowej. 

Istotnym podmiotem realizującym cele strategiczne Gminy Miasto Szczecin oraz 

zadania z zakresu polityki mieszkaniowej jest Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 

                                                           
13 http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/_Strategia_Rozwoju_Szczecina_2025.pdf 

[dostęp: 3.09.2020] 

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/_Strategia_Rozwoju_Szczecina_2025.pdf
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Społecznego Sp. z o.o. Spółka należy w 100% do Gminy Miasto Szczecin. Misją Spółki 

jest tworzenie oferty mieszkań przyjaznych, tj. ładnych, funkcjonalnych, niedrogich14. 

Od 1997 roku Spółka wybudowała 2863 nowych mieszkań. Obok głównej działalności 

statutowej, tj. budownictwa mieszkaniowego na wynajem, Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

rewitalizuje historyczną zabudowę (zmodernizowano i przebudowano 515 mieszkań  

oraz blisko 50 lokali użytkowych położonych w śródmiejskich kamienicach 

mieszkalnych), prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami 

własnymi, nieruchomościami gminnymi, wspólnotami mieszkaniowymi (6700 

mieszkań), a przy współpracy z Gminą Miasto Szczecin realizuje społeczne programy 

mieszkaniowe, skierowane m.in. do dzieci z pieczy zastępczej, usamodzielniających 

się jej wychowanków, studentów, absolwentów, młodych rodzin, rodzin 

wielodzietnych wymagających wsparcia oraz seniorów i osób niepełnosprawnych. 

Od 2014 r. Szczeciński TBS Sp. z o.o. realizuje program operacyjny „Dom dla studenta” 

adresowany do studentów miejscowych uczelni wyższych, którzy pochodzą spoza 

Szczecina, a w związku z podjęciem studiów chcą zamieszkać w mieście nauki. 

Program ma za zadanie wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz 

współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu i lokalnych elit, określone w 

ramach celu strategicznego Strategii Rozwoju Szczecina 2025 – Szczecin – miasto o 

wysokim potencjale kapitału intelektualnego. Z kolei z celu strategicznego Szczecin – 

miasto wysokiej jakości życia15 wynikają działania w zakresie rewitalizacji i rozwoju 

przestrzeni miejskiej.  Należy dodać, że 22 mieszkania tworzące Program zlokalizowane 

są w bliskim sąsiedztwie uczelni. Przedmiotem umowy najmu jest część urządzonego 

lokalu (pokój) wraz z prawem do korzystania z pozostałych pomieszczeń w lokalu. 

Umowy zawierane są na okres trwania studiów. Program stanowi narzędzie 

wspierające wizerunek Szczecina jako ośrodka akademickiego oraz instrument 

przeciwdziałania negatywnym procesom depopulacyjnym, w szczególności  

w obszarze Śródmieścia. Celem programu jest tworzenie alternatywy podażowej dla 

studentów w stosunku do ofert prywatnych (niższy czynsz – około 350 zł), ułatwienie 

startu w dorosłe życie, zachęcenie do studiowania w Szczecinie oraz kontynuowanie 

kariery zawodowej w tym mieście. Na realizację Programu przeznaczane są lokale 

stanowiące własność Spółki, będące w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin. Remonty 

tych lokali finansowane są przez Spółkę, natomiast wyposażenie lokali realizowane jest 

przez Gminę Miasto Szczecin. Spółka może zawrzeć porozumienie z uczelnią  

w Szczecinie, dzięki któremu dana uczelnia może wskazać uczestników Programu, np. 

z kierunku istotnego z punktu widzenia rozwoju Szczecina.  

Absolwenci wyższych uczelni i szkół ponadgimnazjalnych mogą skorzystać natomiast 

z programu operacyjnego realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin we 

współpracy ze Spółką pn. „Dom dla Absolwenta”. Program zapewnia mieszkania 

                                                           
14 http://www.stbs.pl/index.php/o-nas.html [dostęp: 3.09.2020] 
15 http://stbs.pl/index.php/component/content/article/152-programy-spoleczne/dom-dla-

studenta/354-dom-dla-studenta.html?Itemid=437 [dostęp: 3.09.2020] 

http://www.stbs.pl/index.php/o-nas.html
http://stbs.pl/index.php/component/content/article/152-programy-spoleczne/dom-dla-studenta/354-dom-dla-studenta.html?Itemid=437
http://stbs.pl/index.php/component/content/article/152-programy-spoleczne/dom-dla-studenta/354-dom-dla-studenta.html?Itemid=437
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młodym ludziom (do 35 toku życia) zatrudnionym lub mającym ofertę zatrudnienia  

w podmiotach działających na terenie Szczecina w branżach szczególnie istotnych 

dla rozwoju miasta16. Program wpisuje się w następujące cele strategiczne Strategii 

Rozwoju Szczecina 2025: 

 Cel I Szczecin – miasto wysokiej jakości życia (cel operacyjny I.3 Wspieranie 

rozwoju efektywnych usług społecznych),  

 Cel II Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 

(cel operacyjny II.1 Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji 

zewnętrznych),  

 Cel III Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym (cel operacyjny III.2 

Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy 

środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit).  

Program ma być narzędziem przeciwdziałania zarówno migracji absolwentów uczelni 

oraz szkół ponadgimnazjalnych do innych, bardziej atrakcyjnych ośrodków, jak 

również stanowić ma zachętę przyjazdu do Szczecina wykwalifikowanej młodej 

kadry. Jest zatem elementem systemu budowania potencjału rozwojowego 

Szczecina.  

Pomoc Miasta polega na pokryciu części wkładu partycypacyjnego (do 15% z 30% 

kosztów budowy konkretnego lokalu) niezbędnego do zawarcia umowy najmu 

mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS Sp. z o. o. Drugą część wpłaca absolwent 

lub jego pracodawca. Umowa najmu zawierana jest na czas oznaczony od 3 do 6 lat. 

Czynsz najmu wynosi obecnie 13,68 zł/m2. Po upływie umowy najmu zawartej na czas 

oznaczony możliwe jest zawarcie umowy na czas nieoznaczony, jednakże 

obligatoryjne jest wpłacenie przez najemcę pozostałej części wkładu 

partycypacyjnego, która została wniesiona wcześniej przez Gminę Miasto Szczecin. 

Program tworzy obecnie 79 lokali mieszkalnych. Do końca 2022 roku liczba ta zwiększy 

się o kolejne 20 mieszkań. 

Kolejnym programem operacyjnym realizowanym przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.  we 

współpracy z Gminą Miasto Szczecin jest „Dom dla seniora”, skierowany do osób 

starszych, które w związku z ukończeniem określonego wieku wymagają lub będą 

wymagać w niedalekiej przyszłości wsparcia w środowisku zamieszkania17. Program 

wpisuje się w realizację: 

 III celu strategicznego Strategii Rozwoju Szczecina 2025 Szczecin – miasto 

wysokiej jakości życia (celu operacyjnego I.3 Wspieranie rozwoju efektywnych 

usług społecznych), 

                                                           
16 http://stbs.pl/index.php/component/content/article/154-programy-spoleczne/dom-dla-

absolwenta/356-dom-dla-absolwenta.html?Itemid=437 [dostęp: 3.09.2020]. 
17 http://stbs.pl/index.php/component/content/article/153-programy-spoleczne/dom-dla-

seniora/355-dom-dla-seniora.html#opis-programu-senior [dostęp: 3.09.2020]. 

http://stbs.pl/index.php/component/content/article/154-programy-spoleczne/dom-dla-absolwenta/356-dom-dla-absolwenta.html?Itemid=437
http://stbs.pl/index.php/component/content/article/154-programy-spoleczne/dom-dla-absolwenta/356-dom-dla-absolwenta.html?Itemid=437
http://stbs.pl/index.php/component/content/article/153-programy-spoleczne/dom-dla-seniora/355-dom-dla-seniora.html#opis-programu-senior
http://stbs.pl/index.php/component/content/article/153-programy-spoleczne/dom-dla-seniora/355-dom-dla-seniora.html#opis-programu-senior
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 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin 

na lata 2015-2020,  

 Programu „Przeciwdziałanie bezdomności”.   

Program jest elementem społecznych działań w procesach rewitalizacyjnych, 

głównie na obszarze Śródmieścia i ma na celu realizację potrzeb mieszkaniowych 

osób starszych w środowisku dostosowanym do ich potrzeb, wydłużenie okresu 

samodzielnego funkcjonowania, a także aktywizację społeczną. 

Spółka zapewnia odpowiednie lokale, tj. mieszkania przystosowane do potrzeb osób 

starszych, wraz z infrastrukturą organizacyjno-społeczną. W Programie założono  

3 formy wsparcia: 

 przygotowanie przez Spółkę lokali mieszkalnych wykorzystywanych jako 

mieszkania chronione wspomagane prowadzone przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Szczecinie lub organizację pozarządową (wynajem lokalu 

Gminie Miasto Szczecin) – dedykowane wsparcie dla osób w wieku 

poprodukcyjnym; 

 wydzielanie w nowych inwestycjach lub modernizacjach mieszkań 

wspomaganych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wynajem lokalu Gminie 

Miasto Szczecin) – dedykowane wsparcie dla osób w wieku 70+; 

 oddawanie w najem (użyczenie) Gminie Miasto Szczecin lokali użytkowych  

w celu prowadzenia w nich ośrodków wsparcia dziennego lub klubów seniora 

(usługi opiekuńcze, terapeutyczne, aktywizujące). 

Zadania dotyczące wsparcia i opieki realizowane są we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie lub inną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin. 

Obecnie w Programie uczestniczy 38 mieszkań wspomaganych oraz 7 mieszkań 

chronionych. Do końca 2022 roku do programu włączonych zostanie kolejnych  

30 mieszkań wspomaganych oraz 3 mieszkania chronione. 

Istotnym programem operacyjnym realizowanym przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.  we 

współpracy z Gminą Miasto Szczecin, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Zarządem 

Budynków i Lokali Komunalnych jest „Dom dla dziecka”, skierowany do osób  

i podmiotów wykonujących zadania pieczy zastępczej (rodzin niezawodowych, rodzin 

zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, podmiotów 

prowadzących na zlecenie Gminy Miasto Szczecin placówki opiekuńczo – 

wychowawcze w szczególności typu rodzinnego)18. Do Programu mogą przystąpić 

osoby i podmioty, które świadczą pieczę zastępczą nad co najmniej 4 dziećmi, nie 

posiadają tytułu prawnego do mieszkania, uzyskają rekomendację Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie. Program realizuje założenia zarówno Strategii Rozwoju 

                                                           
18 http://www.stbs.pl/index.php/component/content/article/156-programy-spoleczne/dom-

dla-dziecka/358-dom-dla-dziecka.html?Itemid=437 [dostęp 4.09.2020]. 

http://www.stbs.pl/index.php/component/content/article/156-programy-spoleczne/dom-dla-dziecka/358-dom-dla-dziecka.html?Itemid=437
http://www.stbs.pl/index.php/component/content/article/156-programy-spoleczne/dom-dla-dziecka/358-dom-dla-dziecka.html?Itemid=437
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Szczecina 2025, jak i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Miasto Szczecin na lata 2015-2020, która wskazuje na konieczność zwiększenia liczby 

lokali z przeznaczeniem dla rodzinnej pieczy zastępczej. Program stanowi uzupełnienie 

ustawowych instrumentów poprzez stworzenie możliwości realizacji pieczy zastępczej 

w mieszkaniach wspomaganych o odpowiednich warunkach techniczno-

funkcjonalnych. Umowę najmu Spółka zawiera albo bezpośrednio z osobami lub 

organizacjami pozarządowymi sprawującymi pieczę zastępczą, albo  

z Gminą Miasto Szczecin, z prawem do podnajmu lub oddania w użyczenie osobom 

lub podmiotom sprawującym pieczę zastępczą. Obecnie w ramach Programu 

wynajmowanych jest 7 lokali mieszkalnych, z czego 4 dla zawodowych rodzin 

zastępczych, 2 w ramach pieczy instytucjonalnej i 1 dla rodzinnego domu dziecka. 

W 2015 roku Szczecińskie TBS Sp. z o.o. we współpracy z Gminą Miasto Szczecin 

rozpoczęło realizację Programu „Dom na start”, skierowanego do pełnoletnich 

wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 

usamodzielniających się osób niepełnosprawnych (przed 35. rokiem życia, 

dotkniętych niepełnosprawnością ruchową, ociemniałych i głuchoniemych, ale 

zdolnych do funkcjonowania w samodzielnym, dostosowanym do ich potrzeb 

mieszkaniu), które ze względu na sytuację rodzinną lub niepełnosprawność mają 

ograniczone możliwości uzyskania odpowiedniego mieszkania19. Program ma za 

zadanie stworzenie dla tych osób warunków dla uzyskania mieszkania  

i przystosowania się do samodzielnego życia, a także ich integracji społecznej.  Dla 

wychowanków pieczy zastępczej założono dwie możliwości wsparcia w formie 

mieszkania wspomaganego: 

 pobyt w mieszkaniu chronionym (inkubatorze), przygotowującym do 

samodzielnego życia w mieszkaniu docelowym (pobyt do 3 lat lub do 

momentu ukończenia nauki). Zakłada się, że wychowanek opuszczający 

„inkubator” przeprowadzi się do swojego samodzielnego mieszkania (umowa 

najmu zawierana jest z Gminą Miasto Szczecin lub organizacją pozarządową, 

której na podstawie umowy zlecono prowadzenie inkubatora); 

 uzyskanie samodzielnego mieszkania – dla osób wychodzących z inkubatora 

oraz osób, które nie korzystały z pomocy w formie pobytu w inkubatorze, ale 

ocena realizacji ich programu usamodzielniania pozwala na wydanie 

rekomendacji do uzyskania lokalu (umowa najmu zawierana jest bezpośrednio 

z osobą usamodzielnianą wskazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). 

Działanie Spółki w ramach tego Programu wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju 

Szczecina 2025, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto 

Szczecin na lata 2015-2020 (Obszar I: Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej oraz wyrównywanie szans w starcie życiowym dzieci  

                                                           
19 http://stbs.pl/index.php/component/content/article/155-programy-spoleczne/dom-na-

start/357-dom-na-start.html?Itemid=437 [dostęp: 3.09.2020]. 

http://stbs.pl/index.php/component/content/article/155-programy-spoleczne/dom-na-start/357-dom-na-start.html?Itemid=437
http://stbs.pl/index.php/component/content/article/155-programy-spoleczne/dom-na-start/357-dom-na-start.html?Itemid=437
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i młodzieży; Obszar IV: Integracja i wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym). 

Wybudowanie lub zmodernizowanie oraz przystosowanie lokalu finansowane jest ze 

środków Spółki oraz wkładu pieniężnego Gminy Miasto Szczecin na podwyższenie 

kapitału Spółki. Wyposażenie lokali finansowane jest ze środków Gminy Miasto 

Szczecin i/lub sponsorów. Obecnie w Programie uczestniczy 5 mieszkań w formie 

inkubatorów, 14 mieszkań samodzielnych oraz 1 mieszkanie treningowe. Do końca 

2022 roku Spółka planuje udostępnić kolejne 2 mieszkania na inkubatory oraz  

13 mieszkań samodzielnych. 

Szczecińskie TBS Sp. z o.o., przy udziale Gminy Miasto Szczecin, Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie uruchomiło w 2016 roku kolejny Program pn. „Dom dużej rodziny”, 

skierowany do rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci i niedysponujących tytułem 

prawnym do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz na 

terenie gmin ościennych lub też najmowane przez nie mieszkanie jest nieodpowiednie 

pod względem standardów powierzchniowych lub funkcjonalnych20. Dodatkowo 

osoby te muszą być mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin co najmniej od 3 lat oraz 

przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku w ramach Programu 

nie posiadały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie 

Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, z wyjątkiem prawa najmu do lokalu 

mieszkalnego. Muszą również osiągać dochody nieprzekraczające górnego kryterium 

dochodowego ustalonego dla najmu lokalu mieszkalnego o czynszu komunalnym 

oraz nie mogą one być niższe od dolnych progów dochodowych, uprawniających 

do ubiegania się o najem lokalu z zasobów Spółki, będących w dyspozycji Gminy 

Miasto Szczecin, wymaganych przy wynajmie lokali mieszkalnych o czynszu 

komunalnym. Program realizuje cele: 

 Programu „Szczecin przyjazny rodzinie”,  

 Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (III cel strategiczny Szczecin – miasto wysokiej 

jakości życia, cel operacyjny I.3 Wspieranie rozwoju efektywnych usług 

społecznych), 

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin na 

lata 2015-2020 (Obszar I: Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej oraz wyrównywanie szans w starcie życiowym dzieci i 

młodzieży). 

Celem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez działania poprawiające 

standard techniczny najmowanego mieszkania oraz proponowanie mieszkań  

o większej powierzchni, zależnej od liczby osób w gospodarstwie domowym, tak aby 

beneficjent pomocy spełniał kryterium powierzchniowe w przypadku potrzeby 

                                                           
20 http://stbs.pl/index.php/component/content/article/156-programy-spoleczne/dom-dla-

dziecka/358-dom-dla-dziecka.html?Itemid=437 [dostęp: 3.09.2020] 

http://stbs.pl/index.php/component/content/article/156-programy-spoleczne/dom-dla-dziecka/358-dom-dla-dziecka.html?Itemid=437
http://stbs.pl/index.php/component/content/article/156-programy-spoleczne/dom-dla-dziecka/358-dom-dla-dziecka.html?Itemid=437
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ubiegania się o dodatek mieszkaniowy lub obniżkę czynszu. Program realizowany jest 

z wykorzystaniem zasobu mieszkaniowego Spółki, którego dysponentem jest Gmina 

Miasto Szczecin. 

W programie założono, iż rocznie nie mniej niż dwa lokale mieszkalne z własnego 

zasobu mieszkaniowego Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , będące w dyspozycji Gminy 

Miasto Szczecin, zamieszkałe przez rodziny wymagające wsparcia i wskazane do jego 

udzielenia, zostaną zmodernizowane poprzez wprowadzenie łazienki i w.c. do 

mieszkania. Ponadto, rocznie nie mniej niż dwa lokale mieszkalne o powierzchni nie 

mniejszej niż 70 m2 przygotowane zostaną (remont, modernizacja, przebudowa, 

doposażenie w meble, AGD) na potrzeby rodzin objętych Programem. Najemcy 

opłacają czynsz komunalny, a koszty remontu lokalu pokrywa Spółka. Obecnie 

wynajmowanych jest na potrzeby Programu 6 mieszkań, a do końca 2022 roku 

planowane jest udostępnienie kolejnych 6 mieszkań. 

Bardzo ważną inicjatywą, realizowaną od 2016 roku przez Szczecińskie TBS  

Sp. z o.o. oraz Gminę Miasto Szczecin, jest program mieszkaniowy „Mój dom”. 

Skierowany jest on do najemców gminnych lokali mieszkalnych oraz lokali będących 

w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin, zamieszkujących stare zasoby, którzy chcieliby 

zamienić swoje mieszkanie na lokale o nowoczesnym standardzie technicznym  

i funkcjonalnym, przy założeniu, że posiadają zdolność finansową do opłacania 

wyższego czynszu komunalnego za lokale o współczesnym standardzie funkcjonalnym 

i technicznym21. Założono w Programie określone progi minimalnych i maksymalnych 

dochodów, które będą kwalifikowały zainteresowanych najemców do zamiany 

mieszkania z urzędu. Dodatkowo najemcy muszą wykazać, iż w ciągu ostatnich  

24 miesięcy nie zalegali z opłatami za mieszkanie za okres dłuższy niż 2 pełne okresy 

płatności.  Celem Programu jest zwiększenie podaży lokali o niskim standardzie na 

realizację wyroków sądowych z prawem do najmu socjalnego lokalu oraz na 

potrzeby osób o niskich dochodach, zwiększenie ściągalności czynszu, a także 

stworzenie najemcom możliwości poprawy warunków mieszkaniowych. Pozyskiwanie 

w drodze budowy, modernizacji, przebudowy lokali finansowane jest jako typowa 

inwestycja TBS ze środków Spółki i finasowania zwrotnego (wtedy najemcą np. części 

lokali może być Gmina Miasto Szczecin z prawem do podnajmu) lub związane jest z 

finansowaniem ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz Funduszu Dopłat BGK  

i wtedy to Gmina Miasto Szczecin zawiera umowy bezpośrednio z najemcami, gdyż 

inwestycja stanowi zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Szczecin. W programie 

przygotowano do tej pory 85 lokali mieszkalnych. 

Reasumując, dzięki prowadzonym procesom inwestycyjnym w zakresie budownictwa 

mieszkaniowego na wynajem, tworzenia dostępnej i zróżnicowanej oferty 

mieszkaniowej, rewitalizacji zdegradowanych obszarów zarówno w ujęciu 

                                                           
21 http://stbs.pl/index.php/component/content/article/157-programy-spoleczne/nowy-

dom/359-nowy-dom.html?Itemid=437 [dostęp: 3.09.2020]. 

http://stbs.pl/index.php/component/content/article/157-programy-spoleczne/nowy-dom/359-nowy-dom.html?Itemid=437
http://stbs.pl/index.php/component/content/article/157-programy-spoleczne/nowy-dom/359-nowy-dom.html?Itemid=437
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technicznym, jak i społecznym, programom mieszkaniowym adresowanym do wielu 

grup wymagających szczególnego wsparcia w realizacji potrzeb mieszkaniowych, 

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. znacząco wzmacnia potencjał rozwojowy miasta. Istotnym 

wyznacznikiem atrakcyjności miasta jest przecież jakość życia w mieście, mierzona 

m.in. zarówno jakością i dostępnością oferty mieszkaniowej dla różnych grup 

społeczno-ekonomicznych, jak i stabilnością zawartych umów związanych z realizacją 

potrzeb mieszkaniowych. Kreowanie innowacyjnych prospołecznych projektów 

mieszkaniowych przez Spółkę świadczy o umiejętności implementowania  

w gospodarce rynkowej rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu  

i dalszej depopulacji, elementów jakże istotnych zarówno w kontekście budowania 

kapitału społecznego, jak i zrównoważonej gospodarki miejskiej.   

 

Studium przypadku - 

współpraca Gminy  

Miasta Stargard i  

Stargardzkiego 

Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o. o. 
 

W Stargardzie do tej pory obowiązuje Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 

dla Miasta Stargard do roku 2020 (z aktualizacją w 2016 roku)22. W 2020 roku powołano 

Zespół ds. opracowania Strategii rozwoju Gminy Miasto Stargard do roku 2030.  

W dokumencie uchwalonym w 2008 roku sformułowano następującą misję miasta: 

„Teraźniejszością i przyszłością miasta Stargard jest jego zrównoważony rozwój  

w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, gospodarczym i społecznym, 

umożliwiający przekształcenie Stargardu w wyróżniające się w regionie 

zachodniopomorskim atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku z 

                                                           
22 http://bip.gmina.stargard.pl/unzip/stargard_2260/Strategia_Rozwoju_SpoA_eczno_-

_Gospodarczego_Gminy_Stargard_S.pdf [dostęp 5.09.2020]. 

http://bip.gmina.stargard.pl/unzip/stargard_2260/Strategia_Rozwoju_SpoA_eczno_-_Gospodarczego_Gminy_Stargard_S.pdf
http://bip.gmina.stargard.pl/unzip/stargard_2260/Strategia_Rozwoju_SpoA_eczno_-_Gospodarczego_Gminy_Stargard_S.pdf
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dobrze wykształconymi i silnymi funkcjami ponadlokalnymi o znaczeniu 

regionalnym i międzynarodowym23.  

W Strategii określono priorytety i cele strategiczne w następujących obszarach: 

Gospodarka, Infrastruktura, Przestrzeń, Ekologia, Społeczność. W obszarze 

Społeczność zawarto istotne kierunki działań z punktu widzenie rozwoju 

mieszkalnictwa. Określono Priorytet: Integracja społeczna oraz dwa Cele strategiczne: 

1. Przestrzenna i funkcjonalna integracja Obszaru Metropolitalnego – 

zintegrowana przestrzeń oraz  

2. Podnoszenie standardu życia mieszkańców Obszaru Metropolitalnego – 

wysoka jakość i dostępność usług.  

W jednym z celów szczegółowych określono: Podjęcie działań w zakresie poprawy 

gospodarki mieszkaniowej i rozwoju różnych form budownictwa mieszkaniowego na 

terenie Stargardu. W ramach tego celu szczegółowego wskazano kierunek działania: 

Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową i budowę mieszkań na 

wynajem przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

Doprecyzowano, iż głównym przesłaniem tego kierunku jest współpraca z STBS  

Sp. z o.o. w zakresie kształtowania polityki mieszkaniowej ze szczególnym 

uwzględnieniem zabezpieczenia lokali osobom, które z uwagi na swoją sytuację 

życiową nie mogą samodzielnie zabezpieczyć sobie mieszkania oraz prowadzenie 

działań w kierunku wyznaczania nowych obszarów pod zabudowę dla budownictwa 

indywidualnego i obiektów mieszkalnych wielorodzinnych. Drugim kierunkiem działań 

jest: Aktywizowanie działań w zakresie zwiększania ilości mieszkań socjalnych poprzez 

rewitalizację istniejącej substancji mieszkaniowej pod potrzeby mieszkań socjalnych. 

Kolejnym istotnym celem szczegółowym określono: Budowanie zintegrowanego 

systemu wsparcia zapobiegającego kryzysom w rodzinie oraz wzmacniającego 

pozycję dziecka. Wskazano dla realizacji tego celu następujące kierunki działań:  

 Wzmacnianie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym we współpracy z 

sektorem pozarządowym;  

 Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz rozwijanie i usprawnianie systemu 

wsparcia rodziny, w szczególności: psychologicznego, prawnego, socjalnego; 

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia  

i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami.  

W celu szczegółowym: Działania na rzecz stworzenia zintegrowanego systemu 

wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych wskazano na konieczność integracji 

osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. W celu szczegółowym: Podejmowanie 

działań na rzecz wsparcia seniorów w ich integracji i pełnym dostępie do oferty 

                                                           
23 https://www.stargard.pl/media/kultura-sport-turystyka-promocja/pliki/Strategia-Rozwoju-

Spo%C5%82-Gospod.pdf [dostęp 5.09.2020]. 

 

https://www.stargard.pl/media/kultura-sport-turystyka-promocja/pliki/Strategia-Rozwoju-Spo%C5%82-Gospod.pdf
https://www.stargard.pl/media/kultura-sport-turystyka-promocja/pliki/Strategia-Rozwoju-Spo%C5%82-Gospod.pdf
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edukacyjnej, kulturalnej, usług zdrowotnych, rekreacji i wypoczynku wskazano 

niezbędne kierunki działań:  

 Poszerzenie i podnoszenie poziomu świadczonych usług dla osób starszych 

poprzez rozwijanie systemu pomocy osobom starszym w ich środowisku 

zamieszkania oraz zwiększenie dostępności tych osób do mieszkań 

wspomaganych, w tym utworzenie domu dziennego pobytu dla osób 

starszych; 

  Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów zamieszkujących 

Stargard. 

W sierpniu 2020 roku uchwalono Politykę mieszkaniową Gminy Miasta Stargard do roku 

203024. Cechą charakterystyczną prowadzonej polityki mieszkaniowej przez Gminę 

Miasta Stargard jest zaangażowanie spółki komunalnej Stargardzkiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do realizacji zadań mieszkaniowych miasta. 

Stargardzkie TBS, obok budownictwa na wynajem, zarządza i administruje 

mieszkaniowym zasobem komunalnym, prowadzi inwestycje budowlane  

w porozumieniu z Gminą, które potem wynajmuje Gminie, a ta zasiedla je osobami  

z kolejki po mieszkania komunalne oraz oczekującymi na zamiany na zasadach 

obowiązujących dla mieszkaniowego zasobu gminy. Ponadto realizuje program 

mieszkalnictwa wspomaganego „Potrzebny Dom” (PPD) w oparciu o partnerstwo 

Gminy Miasta Stargard, Powiatu Stargardzkiego, gmin powiatu stargardzkiego, TBS  

i organizacji pozarządowych, który adresowany jest do osób o szczególnych 

potrzebach ze względu na wiek, niepełnosprawność, sytuację życiową. 

W dokumencie sektorowym określono następujące założenia polityki mieszkaniowej: 

1. miasto Stargard rozwija mieszkalnictwo na swoim terenie wykorzystując w tym 

celu finansowanie zewnętrzne dostępne w ramach programów polityki 

rządowej, funduszy unijnych, ze środków partnerów biznesowych; 

2. ład przestrzenny i racjonalizacja zabudowy w rejonach silnie zurbanizowanych 

są priorytetami w realizacji przedsięwzięć mieszkaniowych w sektorze 

społecznym; to miasto wyznacza standardy zabudowy mieszkaniowej i działa 

na rzecz mieszkalnictwa zrównoważonego, mobilizując innych inwestorów do 

podobnych działań; 

3. dostępność mieszkań i warunki mieszkaniowe nie wykluczają nikogo, kto 

mieszka w Stargardzie. Osoby o szczególnych potrzebach i trudnościach  

w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych znajdują się w centrum 

zainteresowania i uzyskują pomoc mieszkaniową ze wsparciem w formie 

mieszkań wspomaganych. Dodatkowo miasto prowadzi politykę 

przemieszania społecznego (zamieszkiwanie w jednostkach urbanistycznych 

                                                           
24 http://bipstargard.pl/15452/dokument/38635 [dostęp 12.09.2020]. 

http://bipstargard.pl/15452/dokument/38635
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osób i rodzin o różnym statusie społecznym, wiekowym, rodzinnym  

i majątkowym) by wyrównywać szanse rozwojowe mieszkańców; 

4. troska o jakość środowiska jest nadrzędnym priorytetem w gospodarowaniu 

istniejącym zasobem i w budownictwie mieszkaniowym, stąd wspierane będą 

inwestycje termomodernizacyjne, ograniczające niską emisję  

i zapotrzebowanie na energię w istniejących zasobach mieszkaniowych. 

Misją polityki mieszkaniowej Gminy Miasta Stargard jest takie ukierunkowanie rozwoju 

mieszkalnictwa prywatnego i społecznego, aby przygotować się na nadchodzące 

zmiany demograficzne oraz społeczne i zapewnić, że mieszkania zajmowane przez 

stargardzian zapewniają im godne, dostępne kosztowo i zdrowe zamieszkiwanie. 

Stargard ma stać się miejscem, gdzie młodzi ludzie będą mieli perspektywę 

samodzielnego zamieszkiwania w warunkach sprzyjających założeniu rodziny, będą 

mogli dostosowywać miejsce zamieszkania do zmieniających się potrzeb swoich 

rodzin, a w starszym wieku będą mieszkać bezpiecznie, w warunkach i otoczeniu 

sąsiedzkim odpowiadającym ich indywidualnym potrzebom i możliwościom.  

Wskazano następujące cele polityki mieszkaniowej Stargardu: 

1. Zintegrowane zarządzanie społecznym zasobem mieszkaniowym  

z uwzględnieniem dobrych praktyk w zakresie polityki społecznej, 

zrównoważonego rozwoju, ochrony dziedzictwa kulturowego i tożsamości 

lokalnej. 

2. Zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych osobom o skromnych 

dochodach i szczególnych potrzebach mieszkaniowych, odpowiedniej liczby 

lokali mieszkalnych dla mieszkańców o skromnych dochodach i szczególnych 

potrzebach mieszkaniowych, kreowanie pozytywnego wizerunku 

mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i realizowanego w formule TBS) 

oraz dążenie do zasiedlania zasobów społecznych przez nowe grupy 

mieszkańców. 

3. Włączenie społeczności lokalnych, ich liderów, organizacji pozarządowych  

w realizację programu Potrzebny Dom i innych inicjatyw społecznych lub 

miejskich związanych z poprawą warunków mieszkaniowych, dostosowaniem 

mieszkań dla osób starszych, porządkowaniem i podnoszeniem atrakcyjności 

środowiska zamieszkania, podejmowanie decyzji o sprawach mieszkaniowych 

społeczności lokalnej. 

4. Likwidacja substandardu mieszkaniowego - mieszkań niesamodzielnych, 

pozbawionych dostępu do podstawowych instalacji urządzeń, ogrzewanych 

nieekologicznie, nadmiernie zagęszczonych, w szczególności poprzez 

włączenie projektów mieszkaniowych do działań w ramach gminnego 

programu rewitalizacji oraz programów zwiększania efektywności 

energetycznej i ograniczania niskiej emisji. 
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5. Wspieranie rozwoju prywatnego sektora mieszkaniowego poprzez aktywną  

i partnerską politykę miasta „w zakresie gospodarowania przestrzenią, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania terenów 

budowlanych, w tym terenów pod inwestycje mieszkaniowe w obszarze zwartej 

zabudowy, w zakresie infrastruktury drogowej, technicznej i społecznej. 

Założono realizację następujących Programów mieszkaniowych i związanych z nim 

zadań: 

I. Rozwój sektora komunalnego  

Zadanie I.1. Ustanowienie czynszu ekonomicznego 

Zadanie l.2. Zwiększanie zasobu mieszkań czynszowych w oparciu o rządowy 

program bezzwrotnego wsparcia budowy mieszkań na wynajem ze środków 

Funduszu Dopłat  

Zadanie l.3. Radykalne ograniczenie bonifikat przy sprzedaży mieszkań 

komunalnych na rzecz najemców i rozszerzenie zasobu mieszkań nie 

podlegających sprzedaży 

Zadanie I.4. Wspieranie rzetelnych najemców 

Zadanie I.5. Wielopłaszczyznowy program zamiany mieszkań 

Zadanie 1.6. Zwiększenie dostępności mieszkań czynszowych 

II. Zwiększenie zasobów TBS 

Zadanie Il.1. Nowe inwestycje w formule TBS z partycypacją i finansowaniem 

zwrotnym 

Zadanie Il.2. Mieszkania w zasobie TBS w programie StargardVita! (Miasto może 

podjąć się finansowania partycypacji dla potencjalnych najemców 

reprezentujących szczególnie ważne i deficytowe zawody. Osoby rekrutowane 

w ramach programu otrzymałyby ofertę najmu mieszkania w zasobach TBS na 

okres do 5 lat bez wymogu wpłaty partycypacji lub z obniżoną partycypacją) 

Zadanie Il.3. Budowa mieszkań czynszowych z opcją wykupu 

III. Mieszkania wspomagane 

Zadanie IIl.1. Program Potrzebny Dom (PPD)  

IV. Wsparcie najemców w trudnej sytuacji finansowej 

Zadanie IV.1. Elastyczny system obniżek czynszów w zasobach komunalnych 

Zadanie IV.2. Działania na rzecz zmniejszania skali najmu socjalnego 

Zadanie IV.3. Prewencja zadłużeń czynszowych i system oddłużania najemców 

V. Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych 

Zadanie V.1. Program pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych 
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Zadanie V.2. Program Czyste Powietrze  

Zadanie V.3. Remonty i modernizacje zasobów komunalnych  

Zadanie V.4. Program małych ulepszeń 

VI. Współpraca z sektorem prywatnym 

Zdanie VI.1. Sprzedaż kompleksowo przygotowanych gruntów budowlanych 

Zadanie VI.2. Inwestycje śródmiejskie  

Zadanie VI.3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

Zadanie VI.4. Monitoring zmian prawa i praktyk miejskich  

 

Wskazany w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego dla Miasta Stargard do roku 

2020 obszar Społeczność wraz z celami strategicznymi, celami szczegółowymi oraz 

kierunkami działań, a także założenia Polityki mieszkaniowej Gminy Miasta Stargard do 

roku 2030 w głównej mierze realizowane są z udziałem Stargardzkiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (STBS) powstało  

w 1998 r. W latach 1998-2020 Spółka wybudowała 746 lokali mieszkalnych na 

wynajem, w tym 638 lokali na wynajem w wolnym naborze i 108 lokali mieszkalnych 

wynajętych Gminie-Miasto Stargard. Obecnie zasób stanowią 804 mieszkania w 35 

budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-użytkowych (3,1% ogółu mieszkań  

w mieście), który dzieli się na 2 podstawowe kategorie: 

 400 mieszkań wynajmowanych osobom o średnich dochodach, z reguły po 

opłaceniu partycypacji w kosztach budowy w formule społecznego 

budownictwa czynszowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia  

26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego; 

 346 mieszkań wynajmowanych w formule najmu komunalnego na podstawie 

umowy między Gminą Miasta Stargard a Stargardzkim TBS; (w tym 112 mieszkań 

włączonych do programu „Potrzebny Dom”). 

Na potrzeby Gminy Miasta Stargard Spółka buduje budynki mieszkalne przy 

wykorzystaniu finansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Wybudowane lokale mieszkalne są wynajmowane Gminie Miasta Stargard, która 

następnie podnajmuje je osobom uprawnionym do otrzymania mieszkania 

komunalnego. Obecnie Spółka nie buduje lokali mieszkalnych na sprzedaż, natomiast 

w latach 1998-2020 sprzedała 72 takie lokale. Na dzień dzisiejszy Spółka nie buduje 

budynków z lokalami mieszkalnymi na wynajem z dojściem do własności, jednakże 

taka opcja jest brana pod uwagę w przyszłości. Obecnie na ten temat prowadzone 

są rozmowy z Krajowym Zasobem Nieruchomości i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 
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Jednocześnie Spółka pracuje nad własnym projektem realizacji lokali na wynajem  

z dojściem do własności. 

Ponadto Spółka zarządza wspólnotami mieszkaniowymi. Obecnie w zarządzie jest 468 

budynków. Stargardzkie TBS zarządza również zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta 

Stargard, tj. 122 budynkami z 682 lokalami mieszkalnymi oraz 1 049 mieszkaniami 

komunalnymi we wspólnotach mieszkaniowych.  

W celu osiągnięcia założonych efektów w Strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego dla Miasta Stargard do roku 2020, Wieloletnim programie 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 

2016 – 2021 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Stargard 

Szczeciński na lata 2014 – 2020 realizowany jest Program „Potrzebny Dom”, który jest 

programem mieszkalnictwa wspomaganego, stanowiący formę pomocy 

przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia 

samodzielnego życia lub zastępujący pobyt w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę25. Mieszkalnictwo wspomagane zapewnia bowiem warunki 

samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.  

Bezpośrednim realizatorem Programu jest miejska spółka – Stargardzkie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., która współpracuje w realizacji Programu  

z Powiatem Stargardzkim, gminami powiatu stargardzkiego i organizacjami 

pozarządowymi (w szczególności Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom”, Kołem Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie, 

Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „Pomost”, Centrum 

Socjalnym Caritas, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Oddziałem Rejonowym Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie).  

Mieszkania wspomagane udostępniane w ramach Programu nie są mieszkaniami 

chronionymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Są to 

lokale położone w budynkach wybudowanych przez Stargardzkie TBS Sp. z o. o.  

i stanowiące własność Spółki oraz mieszkania stanowiące własność Miasta (dotyczy 

wyłącznie podprogramu „Od Nowa”). Użytkownicy zawierają umowy najmu  

z właścicielem tych lokali bądź, w przypadku lokali powstałych przy udziale 

finansowym Miasta i najętych przez Miasto – umowy podnajmu z Miastem. 

Podnajemcy mieszkań wspomaganych płacą niższy czynsz od obowiązującego  

w zasobach Spółki, natomiast różnica pomiędzy stawką czynszu najmu a stawką 

czynszu podnajmu jest pokrywana z budżetu Miasta (stawka czynszu w zasobach 

Spółki wynosi 12,24 zł/m2, natomiast stawka czynszu podnajmu dla lokali kategorii E 

wynosi 11,68 zł/m2, a dla lokali kategorii Ea 10,51 zł/m2). Ponadto podnajemcy  

o niskich dochodach mogą skorzystać z pomocy Miasta w formie dodatku 

                                                           
25 https://www.tbs.stargard.pl/pliki/programy-tbs/opis-programu-potrzebny-dom.pdf [dostęp: 

10.09.2020]. 

https://www.tbs.stargard.pl/pliki/programy-tbs/opis-programu-potrzebny-dom.pdf
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mieszkaniowego oraz obniżki czynszu (o 20%, 30%, 40% lub 60%, przy czym 60% obniżki 

dotyczy tylko 1-osobowych gospodarstw domowych). 

Program „Potrzebny Dom” skierowany jest do osób: 

 niepełnosprawnych – podprogram „Bez Barier”: mieszkania w pełni 

przystosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 

lub intelektualnie; 

 w podeszłym wieku – podprogram „Nie Sami”: mieszkania w pełni 

przystosowane do potrzeb osób starszych, jednocześnie zapewniające 

wsparcie w codziennym życiu m.in. poprzez bezpośrednią pomoc  

w prowadzeniu domu i opiekę medyczną; 

 opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny 

zastępcze i rodzinne domy dziecka – podprogram „Na Start”: stwarza warunki 

do przystosowania się wychowanków pieczy zastępczej do realiów 

codziennego życia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz 

warunki do uzyskania mieszkania samodzielnego;  

 dzieci pozbawionych domu rodzinnego – podprogram „Nasz Dom”: mieszkania 

rodzinkowe o charakterze koedukacyjnym i integracyjnym, w których dzieci 

otrzymują namiastkę domu rodzinnego zamiast wychowywać się  

w tradycyjnym domu dziecka (podprogram nie jest realizowany przez Miasto, 

lecz przez Stargardzki TBS Sp. z o. o. i Powiat Stargardzki); 

 bezdomnych – podprogram „Od Nowa”: zapewnia dwuetapowe dojście do 

własnego, docelowego mieszkania; w I etapie osoby bezdomne uzyskują 

tymczasowe mieszkanie wspomagane, w którym przygotowują się do powrotu 

do samodzielnego życia, ucząc się gospodarowania własnym budżetem, 

zarządzania gospodarstwem, współdziałania z innymi lokatorami i opiekunem, 

a po pozytywnym zakończeniu tego etapu mogą uzyskać samodzielny lokal. 

Podprogram „Bez Barier” ma na celu dostarczanie mieszkań w pełni przystosowanych 

do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkania realizowane  

w ramach tego programu przeznaczone są wyłącznie dla gospodarstw domowych, 

których główny najemca lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca jest osobą 

niepełnosprawną, będącą pod opieką stowarzyszenia. W realizacji programu 

uczestniczą organizacje: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Stargardzie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo i Przyjaciół „Pomost” w Stargardzie. Pierwsze mieszkania dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie zostały oddane w 1999 r. i 2001 r. (dwa segmenty  

z 22 mieszkaniami przeznaczonymi dla podopiecznych Koła oraz 2 mieszkania dla ich 

opiekunów). Natomiast w 2004 r. wybudowano pensjonat dla osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności intelektualnej (11 mieszkań). Partycypantami  

w kosztach budowy lokali w pensjonacie były osoby fizyczne. Miasto najmuje wszystkie 

33 mieszkania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz  
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2 mieszkania dla opiekunów i podnajmuje je osobom niepełnosprawnym oraz 

opiekunom. Jednocześnie Miasto co roku przekazuje środki finansowe na wsparcie 

świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w mieszkalnictwie 

wspomaganym, zlecając realizację zadania organizacji pozarządowej wyłonionej  

w drodze otwartego konkursu ofert.   

W ramach podprogramu „Bez Barier” budowane są również mieszkania specjalnie 

przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchu. W budynkach Stargardzkiego TBS  

Sp. z o. o. znajdują się 23 takie mieszkania, przy czym Miasto uczestniczyło w kosztach 

budowy 19 lokali (wnosząc pełną partycypację w kosztach budowy 12 mieszkań  

i częściową partycypację w kosztach budowy 7 mieszkań). Miasto najęło od Spółki  

16 mieszkań wspomaganych, które podnajmuje gospodarstwom domowym,  

w których podnajemca bądź osoba wspólnie z nim zamieszkująca jest osobą  

z dysfunkcją ruchową.  

Pomysłodawcą podprogramu „Na Start” jest Stargardzkie TBS Sp. z o. o. Każdego roku 

w Stargardzie różne formy pieczy zastępczej, w związku z uzyskaniem pełnoletności, 

opuszcza około 15 osób, w tym 3-5 osób bez możliwości powrotu do domu rodzinnego. 

Osoby te potrzebują pomocy przy usamodzielnieniu się, a w szczególności przy 

uzyskaniu mieszkania. Ponadto wychowankowie placówek całodobowych nie są 

przygotowani do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Osoby te nie 

potrafią racjonalnie gospodarować finansami. Wychowankowie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka, 

którzy w związku z usamodzielnieniem opuszczają te placówki, mogą ubiegać się  

o mieszkanie w inkubatorze (I etap), a w przypadku osób opuszczających rodziny 

zastępcze - o przydział samodzielnego mieszkania (zakłada się, że opuszczający 

rodziny zastępcze są przygotowani do samodzielnego funkcjonowania  

w społeczeństwie). Stargardzki TBS jest właścicielem 2 inkubatorów, w których łącznie 

jest 9 mieszkań. Do 2017 r. funkcjonował trzeci inkubator z 5 mieszkaniami, ale z uwagi 

na zmniejszone zapotrzebowanie został przeznaczony na realizację podprogramu 

„Od Nowa”.  

Osoby zakwalifikowane do zamieszkania w inkubatorze, mogą uzyskać lokal pod 

warunkiem, że gmina z terenu której się wywodzą, wniesie partycypację w kosztach 

budowy lokalu w inkubatorze. Miasto partycypowało w kosztach 5 mieszkań  

w inkubatorach, wynajęło wszystkie 9 lokali (w przypadku, gdy partycypantem była 

inna gmina, wskazuje ona na najemcę lokalu Miasto Stargard, pod warunkiem, że 

podnajemcą tego lokalu zostanie wychowanek pochodzący z terenu gminy – 

partycypanta).  

Miasto jako najemca lokali w inkubatorze wnosi czynsz najmu do Spółki, natomiast od 

podnajemców pobiera czynsz podnajmu, niższy od obowiązującego w zasobach TBS. 

Ponadto podnajemcy inkubatorów korzystają z pomocy podmiotowej w postaci 

dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu. Usamodzielniających się wychowanków 
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wspiera opiekun, realizując założony program usamodzielnienia. Jednocześnie śledzi 

terminowość dokonywania opłat za mieszkanie i inne świadczenia, aby  

w odpowiednim momencie zareagować i skierować ich do odpowiednich placówek 

lub instytucji (np. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie).  

Mieszkanie w inkubatorze jest okresem przygotowującym do samodzielnego życia i nie 

powinno trwać dłużej niż 3 lata lub do momentu ukończenia nauki. II etap to 

mieszkanie samodzielne dla tych, którzy odbyli przygotowanie w inkubatorze i uzyskali 

samodzielność ekonomiczną. Przejście do samodzielnego mieszkania odbywa się na 

zasadach najmu obowiązujących w TBS lub podnajmu od Miasta, które jest najemcą 

lokalu w zasobach Spółki. Podstawowym warunkiem uzyskania mieszkania jest 

podjęcie pracy i uzyskiwanie stałego dochodu oraz pozytywna weryfikacja przez 

Komisję ds. inkubatora.  

Miasto partycypowało w kosztach budowy 7 mieszkań docelowych zrealizowanych  

w ramach II etapu podprogramu „Na Start” (w przypadku jednego lokalu był to udział 

częściowy). Miasto najęło 6 z ww. mieszkań docelowych i podnajmuje je osobom, 

które pozytywnie ukończyły I etap podprogramu „Na Start”. Co roku przekazuje też 

środki finansowe na prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, tj. na zatrudnienie 

opiekuna, zlecając realizację zadania organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze 

otwartego konkursu ofert. 

W ramach podprogramu „Nie Sami” Stargardzkie TBS Sp. z o. o. wybudowało 

mieszkania dla osób powyżej 55. roku życia, przystosowane do ich potrzeb. Są to lokale 

o wysokim standardzie, w których zapewnione jest wsparcie mieszkańców  

w codziennym życiu. W dwukondygnacyjnym budynku Spółki powstały 24 mieszkania. 

Budynek został zaprojektowany z myślą o potrzebach osób starszych. Same 

pomieszczenia wyróżniają się szerokimi przejściami, dodatkowymi uchwytami  

w łazienkach i toaletach, powierzchniami antypoślizgowymi zastosowanymi  

w częściach wspólnych budynku. Komunikację na pierwsze piętro umożliwia winda.  

W budynku zaprojektowano pomieszczenia do wspólnego użytku, umożliwiające 

integrację mieszkańców. Mieszkańcom zespołu zapewnia się: 

 możliwość korzystania ze świetlicy (z zapleczem kuchennym) wyposażonej przez 

darczyńców w meble, telewizor i komputery; w 2018 r. w pomieszczeniach tych 

utworzono Klub Senior+ przy wsparciu z budżetu państwa w ramach Programu 

Senior+; wszyscy mieszkańcy są uczestnikami Klubu, który jest otwarty również 

dla seniorów z osiedla Lotnisko (gdzie zlokalizowane są mieszkania dla 

seniorów); 

 pomoc w codziennych czynnościach gospodarczych w oparciu o grupę 

wolontariuszy; 

 radiowy system przywoływania; 
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 dyżury administratora; 

 konsultacje lekarsko-pielęgniarskie, odbywane na zgłoszenie w mieszkaniu 

najemcy, dla osób, które zadeklarowały wybór lekarza podstawowej opieki 

medycznej i pielęgniarskiej z pobliskiej przychodni; 

 naukę obsługi komputera; 

 prasę codzienną, tygodniki, miesięczniki - dostarczane 2 razy w tygodniu przez 

pracowników Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.; 

 imprezy integracyjne. 

Gmina Miasta Stargard w 2009 roku partycypowała w kosztach budowy 9 mieszkań 

dla osób starszych w ramach podprogramu „Nie Sami”. Miasto najęło te mieszkania 

w celu dalszego podnajmowania osobom ubiegającym się o przydział lokalu 

komunalnego bądź osobom zamieszkującym w mieszkaniowym zasobie Miasta, 

chętnym do zamiany zajmowanego mieszkania. Najemcy lokali komunalnych o niskim 

standardzie, niedostosowanych do ich potrzeb, położonych na wysokich 

kondygnacjach w budynkach niewyposażonych w windę, mogli w zamian za 

pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji Miasta, uzyskać 

mieszkanie wspomagane zrealizowane w ramach podprogramu. 9 mieszkań Miasto 

podnajęło ww. osobom spełniającym kryterium wieku (55 lat). Ponadto Miasto 

najmuje kolejne 4 mieszkania seniorom, w przypadku gdy partycypanci w kosztach 

budowy lokali wskazali Gminę Miasta Stargard na najemcę tych lokali, pod 

warunkiem, że lokale te zostaną podnajęte określonym przez partycypantów osobom.  

Miasto pobiera od podnajemców mieszkań wspomaganych czynsz podnajmu niższy, 

niż czynsz, który Miasto wnosi do właściciela tych lokali, czyli do Stargardzkiego TBS  

Sp. z o. o. Co roku w budżecie Miasta zabezpieczane są środki na najem tych mieszkań 

od Spółki. Ponadto osoby o niskich dochodach mogą skorzystać  

z dodatkowego wsparcia Miasta w przypadku problemów z wnoszeniem opłat –

obniżki czynszu i dodatku mieszkaniowego. 

Gmina Miasta Stargard w lipcu 2013 r. wygospodarowała ze swojego zasobu pierwszy 

lokal wspomagany dla osób bezdomnych, w którym zamieszkało 3 bezdomnych 

mężczyzn. Koszty remontu i wyposażenia lokalu zostały pokryte ze środków 

pozyskanych w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Stargardzie, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie oraz Centrum Socjalne Caritas w 

Stargardzie dotyczącego pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie 

bezdomności i testowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z 

Bezdomności (projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 

społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego).  

Kolejne mieszkanie wspomagane, również wydzielone z mieszkaniowego zasobu 

Miasta, jest przeznaczone dla 3 bezdomnych kobiet. Jego remont i wyposażenie 

zostało sfinansowane przez Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie (malowanie, 
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wykładziny, płytki, wyposażenie lokalu i zmiana kotła centralnego ogrzewania na 

ogrzewanie gazowe etażowe). Natomiast Miasto pokryło koszty wymiany instalacji 

elektrycznej i rozbiórki pieców. 

W 2017 r. Miasto najęło od Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. inkubator z 5 mieszkaniami  

(1 pokój to 1 lokal wspomagany oraz części wspólne mieszkania) z przeznaczeniem 

dla 5 bezdomnych mężczyzn. Mieszkania dla osób bezdomnych są elementem 

mieszkalnictwa wspomaganego realizowanego w ramach podprogramu „Od Nowa”. 

Program zakłada dwuetapowe dochodzenie do uzyskania mieszkania:  

 I etap - mieszkanie wspomagane,  

 II etap - mieszkanie samodzielne.  

Mieszkanie wspomagane w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Stargard składa się 

z trzech pokoi, wspólnej kuchni, łazienki i przedpokoju. Każdy pokój stanowi odrębny 

lokal. Lokatorzy mają prawo do wspólnego użytkowania pozostałych pomieszczeń  

w mieszkaniu. Usamodzielniające się osoby bezdomne wspiera opiekun. Osoby 

bezdomne podczas zamieszkiwania w mieszkaniu wspomaganym uczą się 

gospodarować własnym budżetem, zarządzać gospodarstwem, współdziałać  

z innymi lokatorami i opiekunem. Pobyt w mieszkaniu wspomaganym jest okresem 

przygotowującym do powrotu do samodzielnego życia i nie powinien trwać dłużej niż 

3 lata. Po pozytywnym przejściu I etapu zamieszkiwania w mieszkaniu wspomaganym 

uczestnik Programu może uzyskać mieszkanie samodzielne w ramach II etapu.    

Miasto przekazuje środki finansowe na prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego 

dla osób bezdomnych, tj. zatrudnienie opiekuna, zlecając realizację zadania 

organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert. Mieszkańcy 

wnoszą czynsz za najem zajmowanych lokali od Miasta. W 6 mieszkaniach 

zakwalifikowanych do najmu socjalnego stawka czynszu najmu w mieszkaniach 

wspomaganych dla osób bezdomnych jest najniższa w mieszkaniowym zasobie Gminy 

Miasta Stargard i wynosi obecnie 1,30 zł/m2. W przypadku mieszkań wspomaganych 

najętych od Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. mieszkańcy zawarli umowy podnajmu lokali. 

Czynsz płacony przez podnajemców wynosi 10,51 zł/m2, przy czym mogą skorzystać  

z dodatku mieszkaniowego oraz obniżki czynszu (w wysokości 20, 30, 40 lub 60% 

wysokości czynszu w zależności od wysokości dochodów). 

Kolejny podprogram pn. „Nasz Dom” jest realizowany przez Stargardzkie TBS Sp. z o. o., 

Powiat Stargardzki i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie 

we współpracy z działającymi na terenie miasta organizacjami pozarządowymi. 

Polega na tworzeniu mieszkań rodzinkowych o charakterze koedukacyjnym  

i integracyjnym, w których dzieci otrzymują namiastkę domu rodzinnego zamiast 

wychowywać się w tradycyjnym domu dziecka. Program ma na celu przybliżenie 

dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych warunków, jakie panują  

w domach rodzinnych. 
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Najlepszą alternatywą dla wychowania w domu rodzinnym jest rodzina zastępcza  

i rodzinny dom dziecka. Dla ułatwienia powoływania rodzinnych domów dziecka  

i płynnego przechodzenia do tej formy opieki pojawił się wariant stworzenia tzw. 

mieszkań rodzinkowych usytuowanych w budynkach wielorodzinnych. Podprogram 

„Nasz Dom” ma na celu dostarczenie mieszkań o charakterze koedukacyjnym  

i integracyjnym, gdzie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od  

4 do 18 lat będą mogły funkcjonować w warunkach, jakie panują w domach 

rodzinnych. W takiej grupie mieszkają dzieci w różnym wieku, o różnym poziomie 

rozwoju intelektualnego i fizycznego. Mieszkania te dają możliwość wychowania  

i rozwoju dziecka w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz zabezpieczają 

przede wszystkim pozostawienie rodzeństwa razem. Zaprojektowane są tak, by 

optymalnie spełniać rolę lokalu do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

pozwalając w okresie przejściowym prowadzić instytucjonalny dom dziecka w formie 

zdecentralizowanej jako zespół mieszkań rodzinkowych. Funkcjonowanie w grupach 

rodzinkowych i rodzinnych domach dziecka daje możliwość przyswojenia dzieciom 

wzorców zachowań w życiu codziennym. Wzajemna pomoc w codziennych 

czynnościach domowych, obowiązki, wspólne przygotowywanie i spożywanie 

posiłków, nauka i zabawa uczą dzieci koegzystencji, szacunku i tolerancji. Zgodnie  

z obowiązującymi w mieszkaniach rodzinkowych standardami całodobową opiekę 

na dziećmi sprawują wychowawcy w systemie zmianowym.  

W chwili osiągnięcia pełnoletności, dzieci opuszczające mieszkanie rodzinkowe, jeżeli 

nie będą miały możliwości powrotu do domu rodzinnego i nie będą miały zdolności 

finansowej na utrzymanie własnego mieszkania, będą mogły starać się  

o zakwalifikowanie do „inkubatora”, gdzie w ramach podprogramu „Na Start” 

otrzymają mieszkanie i w dalszym ciągu będą uczyły się samodzielnego życia  

i funkcjonowania w społeczeństwie. Osoba samodzielna finansowo oraz sprawnie 

funkcjonująca, może otrzymać małe mieszkanie samodzielne – docelowe. 

W wyniku restrukturyzacji Domów Dziecka w Stargardzie utworzono 5 mieszkań 

rodzinkowych. 4 mieszkania rodzinkowe zostały zlokalizowane na terenie Gminy 

Miasta Stargard w wielorodzinnych budynkach wybudowanych lub 

zrewitalizowanych przez Stargardzkie TBS Sp. z o. o. Dzięki temu dzieci wychowują się 

w budynkach mieszkalnych z innymi mieszkańcami. Jedno z mieszkań rodzinkowych, 

położonych na osiedlu Lotnisko w Stargardzie, zostało przeznaczone na prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka.  

Reasumując, prowadzone działania Gminy Miasta Stargard oraz Stargardzkiego TBS 

Sp. z o.o. wydatnie zwiększyły dostępność mieszkań oraz polepszyły warunki 

mieszkaniowe. Znaczące wsparcie skierowano do osób o szczególnych potrzebach  

i trudnościach w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych poprzez bardzo precyzyjnie 

zaprojektowane programy mieszkaniowe. Za wzorcowe należy uznać działania  

w zakresie polityki przemieszania społecznego w celu wyrównywania szans 



                                

 
 

26 
   

 

rozwojowych mieszkańców. Realizowane przedsięwzięcia Stargardzkiego TBS  

Sp. z o.o. dobitnie udowadniają, że zrównoważony rozwój gminy możliwy jest jedynie 

poprzez ścisłe powiązanie celów, kierunków działań, instrumentów polityki 

mieszkaniowej ze współczesnymi wyzwaniami polityki społecznej. Osiągnięte rezultaty 

są przykładem właściwej integracji polityki mieszkaniowej z innymi politykami 

sektorowymi oraz prowadzenie działań w oparciu o wielopodmiotowe partnerstwo. 
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Studium przypadku - 

współpraca Miasta 

Stołecznego Warszawa i 

Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Warszawa 

Północ Sp. z o.o. oraz 

Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Warszawa 

Południe Sp. z o.o.  
. 

W Strategii Warszawa 2030 zawarto wizję, która definiuje Warszawę w 2030 roku, 

określając ją w trzech wymiarach: Aktywni mieszkańcy, Przyjazne miejsce, Otwarta 

metropolia26. Wizję Przyjazne miejsce zdefiniowano jako:  

„Warszawa to miasto, w którym każdy czuje się u siebie, wolny i bezpieczny. 

Bogactwo przestrzeni, wynikające z umiejętnego łączenia tradycji  

z nowoczesnością, środowiska miejskiego z przyrodniczym, lokalności  

z wielkomiejskością, zapewnia wygodę życia i sprzyjające warunki do działania. 

W wyzwaniach wskazano m.in. na zmiany demograficzne, w szczególności starzenie 

się społeczeństwa, ofertę mieszkań niewystarczająco dostosowaną do potrzeb  

i możliwości finansowych mieszkańców. W dokumencie strategicznym wyznaczono  

                                                           
26 http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/06/Strategia-Warszawa2030-

final.pdf [dostęp: 16.09.2020]. 

 

http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/06/Strategia-Warszawa2030-final.pdf
http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/06/Strategia-Warszawa2030-final.pdf
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4 cele strategiczne oraz 13 celów operacyjnych uszczegóławiających sposób 

osiągnięcia celu strategicznego:  

1. Odpowiedzialna wspólnota  

1.1 Dbamy o siebie nawzajem 

1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście 

2. Wygodna lokalność  

2.1 Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań 

2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu 

2.3 Korzystamy z usług blisko domu  

2.4 Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu 

3. Funkcjonalna przestrzeń  

3.1 Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

3.2 Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym  

3.3 Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego 

4. Twórcze środowisko  

4.1 Rozwĳamy nasz twórczy potencjał 

4.2 Generujemy innowacje 

 4.3 Przyciągamy talenty i liderów 

4.4 Inspirujemy świat  

Z punku widzenia rozwoju mieszkalnictwa szczególnie istotny jest cel strategiczny 

Wygodna lokalność, w którym określono m.in. cel operacyjny 2.1 Mamy dostęp do 

szerokiej oferty mieszkań, a w nim: 

„Planowane jest podniesienie dostępności mieszkań dzięki zwiększeniu zasobu 

lokali komunalnych. Wspierane będzie również budownictwo społeczne oraz 

wszelkie inicjatywy na rynku mieszkań na długotrwały i bezpieczny wynajem. 

Promowane będą alternatywne i innowacyjne sposoby zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych osób o zróżnicowanych dochodach i oczekiwaniach. 

Preferowane będzie budownictwo mieszkaniowe oparte na realizacji 

budynków i osiedli mieszkaniowych, stanowiących integralną część otoczenia, 

zapewniających wysoką jakość przestrzeni wspólnych oraz uwzględniających 

wymogi osób w różnym wieku, wzmacniające tym samym różnorodność 

społeczną. Wspierane będzie budownictwo ukierunkowane na racjonalne 

gospodarowanie zasobami naturalnymi – kształtowane z poszanowaniem 

środowiska naturalnego. Realizacja celu operacyjnego wesprze osiągnięcie 

innych celów operacyjnych: podniesienie jakości i dostosowanie do potrzeb 

różnych grup wiekowych projektowanych osiedli, ułatwi nawiązywanie relacji 
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społecznych, co przełoży się na wzmocnienie więzi między mieszkańcami (cel 

1.1.). Budownictwo ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyczyni się do poprawienia jakości środowiska przyrodniczego (cel 3.2.). 

Zróżnicowana oferta mieszkaniowa będzie jednym z atutów zachęcających 

osoby utalentowane i liderów do osiedlenia się (cel 4.3.).” 

Polityka mieszkaniowa Mieszkania 2030 precyzuje działania Miasta Stołecznego 

Warszawy w zakresie kierunków rozwoju mieszkalnictwa, w szczególności tworzenia 

dostępności mieszkaniowej. W dokumencie wskazano następujące cele polityki 

mieszkaniowej27:  

 prowadzenie polityki mieszkaniowej zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju (w wymiarach: urbanistyczno-architektonicznym, techniczno-

budowlanym, z uwzględnieniem efektywności energetycznej, społecznym); 

 dostarczenie oferty dostępnych mieszkań, dostosowanych do różnych potrzeb 

warszawianek i warszawiaków, w tym w szczególności pomoc najsłabszym 

oraz zaspokojenie ich potrzeb; 

 zwiększenie liczby miejskich mieszkań, tworzenie odpowiedzialnej polityki 

planistycznej, wspieranie rozwoju bezpiecznego najmu jako odpowiedź na 

osiedlanie się coraz większej liczby ludności w stolicy; 

 przyciąganie talentów;  

 podnoszenie jakości własnych zasobów lokalowych. 

Wyodrębniono główne kierunki działań wynikające z polityki mieszkaniowej: 

 wspieranie społeczności lokalnych - silne, wspierające się społeczności, 

 współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, 

prywatnymi inwestorami; 

 zrównoważone mieszkalnictwo – ustalenie zasad kształtowania osiedli 

mieszkaniowych i ich zespołów, z uwzględnieniem policentrycznej 

wielofunkcyjnej struktury (racjonalne gospodarowanie przestrzenią, przestrzenie 

użytkowane wspólnie, wygodna lokalność, dostępność dla osób  

z niepełnosprawnościami, podnoszenie jakości życia, zrównoważona 

mobilność, zwiększenie wykorzystania istniejącego zasobu, efektywność 

energetyczna, Warszawski Standard Mieszkaniowy); 

 miejskie mieszkania - zwiększanie liczby mieszkań miejskich (rozumianych jako 

lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego 

Warszawy oraz mieszkania stanowiące własność miejskich spółek), 

 racjonalizacja zarządzania zasobem, poprawa jakości zasobu, multiserwis 

społeczno-mieszkaniowy, przeciwdziałanie powstawaniu zadłużenia 

czynszowego, przeciwdziałanie bezdomności; w szczególności założono 

                                                           
27 http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/03/Polityka-mieszkaniowa-

Mieszkania2030.pdf [dostęp: 16.09.2020]. 

http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/03/Polityka-mieszkaniowa-Mieszkania2030.pdf
http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/03/Polityka-mieszkaniowa-Mieszkania2030.pdf
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realizację nowych inwestycji budownictwa komunalnego oraz zwiększenie 

zasobów miejskich spółek towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) 

poprzez podwyższanie kapitału zakładowego spółek ze środków Miasta.  

Miasto zamierza również korzystać z rozwiązań umożliwiających budowę ze 

środków zewnętrznych mieszkań na wynajem w ramach Programu „Mieszkanie 

plus”; 

 innowacje mieszkaniowe - pilotażowe inwestycje mieszkaniowe, planowane  

w oparciu o różnorodność społeczną i dochodową oraz o zróżnicowanie 

funkcji użytkowych; wspieranie różnych form najmu i własności poprzez 

tworzenie programów, w tym powstawanie kooperatyw mieszkaniowych  

i społecznych agencji najmu; wdrożenie programów rozszerzających zasięg 

wykorzystania istniejących zasobów lokalowych do osiągania celów pomocy 

społecznej (opieka zastępcza, mieszkania chronione, mieszkalnictwo 

wspomagane, treningowe), współpraca z organizacjami pozarządowymi; 

 warszawski rynek najmu – współpraca przy gromadzeniu danych na temat 

rynku najmu komercyjnego, w celu ustalenia, ile mieszkań jest wynajmowanych 

lub posiada potencjał do najmu, jakie występują stawki czynszowe; stworzenie 

wzorcowej „warszawskiej umowy najmu”; 

 gromadzenie wiedzy i edukacja - gromadzenie wiedzy na temat 

mieszkalnictwa, prowadzenie programów promujących postawy obywatelskie, 

prosąsiedzkie, proekologiczne, działania doradcze dla prywatnych inwestorów 

oraz zarządców nieruchomości w celu wprowadzenia wytycznych 

Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego. 

Obecnie w Warszawie w oparciu o zapisy ustawy o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego działają dwie miejskie spółki TBS: Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. i Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. Spółki TBS - poprzez realizację inwestycji 

budownictwa mieszkaniowego - stwarzają szanse rodzinom średniozamożnym na 

pozyskanie prawa najmu do lokalu mieszkalnego. Mieszkania w zasobie TBS stanowią 

również szansę dla osób będących najemcami lokali komunalnych, które oczekują 

poprawy standardu życia, a którym sytuacja finansowa pozwala na regulowanie 

wyższych należności za mieszkanie w ramach TBS. W ten sposób najemca zyskuje 

poprawę warunków, a Miasto odzyskuje lokal komunalny, który może zaoferować 

oczekującym na wskazanie takiego lokalu.  

W ramach budownictwa społecznego realizowanego przez dwie miejskie spółki TBS, 

do końca 2019r. wybudowano łącznie 2789 lokali mieszkalnych. 

W zasobach lokalowych TBS na obszarze dzielnicy, gdzie były wykonane budynki, są 

również realizowane cele społeczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców tych 

dzielnic. W latach 2000-2019 w zasobie tym powstały m.in.:  

 2 kluby seniora,  
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 2 biblioteki publiczne,  

 poradnia rodzinna,  

 żłobek,  

 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze,  

 3 lokale przekazano w ramach konkursu „Mój dom” wychowankom domu 

dziecka,  

 21 lokali mieszkalnych przeznaczono na potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami.  

Wykres 1. Mieszkania w zasobach TBS na koniec 2019r. w podziale na dzielnice  

 

 Źródło: Biuro Polityki Lokalowej, Urząd m.st. Warszawy. 

Od przyjęcia Programu Komunalnego Budownictwa mieszkaniowego na lata 2008-

2012, a następnie w ramach działań przyjętych w Wieloletnich Programach 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Stołecznego Warszawy na lata 

2013-2017 i 2018-2022 Miasto planowało, obok realizacji inwestycji w ramach 

budownictwa komunalnego, również działania wspierające rozwój mieszkaniowego 

budownictwa społecznego w systemie TBS. Wcześniej realizowane inwestycje były 

inicjatywą zainteresowanych dzielnic.  W latach 2007- wrzesień 2020 oddano do użytku 

w ramach budownictwa komunalnego 3242 lokale, a w okresie ostatnich 10 lat (2011 

– grudzień 2020) 2061 lokali. Po 2020 roku oddanych do użytkowania zostanie 

kolejnych 289 lokali. 

Ze względu na likwidację w 2009 r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 

finansującego społeczne budownictwo czynszowe, inwestycje budownictwa 

mieszkaniowego na wynajem były prowadzone przez TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. 

i TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. jedynie z wykorzystaniem kredytów udzielonych na 

warunkach komercyjnych. Dopiero po uruchomieniu pod koniec 2015 r. 
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preferencyjnego finansowania zwrotnego w ramach rządowego programu 

popierania budownictwa społecznego (SBC), spółki miejskie TBS ponownie uzyskały 

możliwość rozszerzenia swojej działalności. Wsparcie Miasta dla inwestycji TBS jest 

realizowane poprzez:  

 wnoszenie aportem nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe,  

 udział w kosztach budowy mieszkań, 

 wnoszenie partycypacji.  

W ramach poszerzenia oferty pomocy dla mieszkańców Miasta Stołecznego 

Warszawy, których sytuacja nie pozwala na samodzielne zapewnienie warunków 

mieszkaniowych, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Zarządzeniem nr 466/2020 

w dniu 27 marca 2020r. w związku z realizacją Uchwały Nr LIX/1535/2017 Rady m.st. 

Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Stołecznego Warszawy na lata 

2018-2022, określił zasady pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego. Zarządzenie jest dodatkową formą pomocy określonej 

Uchwałą Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. 

Warszawy. 

Zarówno uchwała, jak i zarządzenie regulują kryteria i warunki najmu lokali 

mieszkalnych. Wnioski o najem lokali składane są w dzielnicy faktycznego 

zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o najem lokalu z TBS powinien być poprzedzony 

wnioskiem o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta lub złożony wraz z nim.  

W przypadku uzyskania odmowy udzielenia pomocy mieszkaniowej w zasobie 

komunalnym ze względu na przekroczone kryterium dochodowe do najmu lokalu z 

umową na czas nieoznaczony, Zarząd Dzielnicy na podstawie wniosku o najem lokalu 

z TBS analizuje możliwość udzielenia tej formy pomocy. 

Przykładami zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych spółek miejskich TBS  

z udziałem finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w 2019 roku, w ramach których 

oddano do użytkowania łącznie132 mieszkania są: 

 Mała 15 - inwestycja mieszkaniowa zrealizowana jest przez TBS Warszawa 

Południe Sp. z o.o. na terenie dzielnicy Praga Północ. W zabytkowej kamienicy 

w ramach modernizacji powstało 8 mieszkań oraz 1 lokal użytkowy na parterze 

budynku. Na realizację inwestycji Miasto wniosło wkład finansowy w wysokości 

około 3 mln zł. Spółka zrealizowała inwestycję z wykorzystaniem 

preferencyjnego kredytu w ramach rządowego programu popierania 

budownictwa mieszkaniowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego; 

 Stalowa 29 - Kamienica międzypokoleniowa - inwestycja mieszkaniowa 

zrealizowana przez TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. na terenie dzielnicy Praga 

Północ. W zabytkowej kamienicy po przeprowadzeniu modernizacji powstało 
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12 mieszkań oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza dla młodych osób 

potrzebujących wsparcia. Na parterze budynku powstanie ogólnodostępna 

przestrzeń dla mieszkańców kamienicy i lokalnej społeczności, w tym 

klubokawiarnia prowadzona przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 

„Nowolipie” oraz miejsce spotkań. Na realizację inwestycji Miasto wniosło 

wkład finansowy w wysokości około 4,4 mln zł. Spółka zrealizowała inwestycję 

z wykorzystaniem preferencyjnego kredytu w ramach rządowego programu 

popierania budownictwa mieszkaniowego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego; 

 Łomżyńska 20 - inwestycja zrealizowana jest przez TBS Warszawa Południe  

Sp. z o.o.. na terenie dzielnicy Praga-Północ. W ramach modernizacji budynku 

oddano do użytkowania 46 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal mieszkalny na 

potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na realizację inwestycji Miasto 

wniosło wkład finansowy w wysokości 12,5 mln zł. Spółka zrealizowała 

inwestycję z wykorzystaniem preferencyjnego kredytu w ramach rządowego 

programu popierania budownictwa mieszkaniowego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego; 

 Korzona 101 - inwestycja zrealizowana przez TBS Warszawa Północ  

Sp. z o.o. na terenie dzielnicy Targówek. W budynku zamieszkały 64 rodziny.  

W budynku 2 lokale przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Udział finansowy Miasta w tej inwestycji wyniósł około 11,2 mln zł. Miasto 

pozyskało część środków (około 3,7 mln zł) ze wsparcia bezzwrotnego  

z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.  

W ramach inwestycji Stalowa 29 i Korzona 101 miasto zastosowało pierwszy raz 

rozwiązanie polegające na najęciu od TBS mieszkań w celu dalszego podnajmowania 

dla najemców z mieszkaniowego zasobu komunalnego zgodnie z art. 30a ust. 1 

ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego. 

Przykładami realizowanych lub zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych spółek 

miejskich TBS z udziałem finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w 2020 roku są: 

 Łomżyńska 26 – inwestycja zrealizowana na terenie dzielnicy Praga-Północ 

przez TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. W ramach inwestycji wykonano 

modernizację budynku, w wyniku której oddano do użytkowania 13 lokali 

mieszkalnych oraz 1 lokal mieszkalny na potrzeby placówki opiekuńczo-

wychowawczej. Na realizację inwestycji Miasto wniosło wkład finansowy  

w wysokości 4,2 mln zł. Spółka zrealizowała inwestycję z wykorzystaniem 

preferencyjnego kredytu w ramach rządowego programu popierania 

budownictwa mieszkaniowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 Skaryszewska/Targowa - inwestycja mieszkaniowa w dzielnicy Praga Południe 

zrealizowana przez TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. Powstanie 85 nowych 
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mieszkań, w tym 9 mieszkań przystosowanych dla potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami oraz Centrum Usług Społecznych Miasta Stołecznego 

Warszawy. Budynek będzie miał zieloną ścianę oraz zielony użytkowy dach,  

w lokalach usługowych zaprojektowano odzysk szarej wody. Na realizację 

inwestycji Miasto wniosło wkład finansowy w wysokości 11 mln zł. Spółka 

zrealizuje inwestycję z wykorzystaniem preferencyjnego kredytu w ramach 

rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 

 Radzymińska - inwestycja realizowana jest terenie dzielnicy Targówek przez TBS 

Warszawa Północ Sp. z o.o. W ramach inwestycji powstaną dwa budynki 

mieszkalne wielorodzinne z 215 lokalami mieszkalnymi, w tym 1 lokal 

przeznaczony na cele pieczy zastępczej. Plany inwestycyjne zakładają 

przeznaczenie części parterowej powstałych budynków na lokale usługowe.  

Na realizację inwestycji Miasto wniosło wkład finansowy w wysokości 29 mln zł. 

Spółka zrealizuje inwestycję z wykorzystaniem preferencyjnego kredytu  

w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Reasumując, poprzez działania inwestycyjne spółek miejskich: Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. i Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. realizowane są cele strategiczne Strategii 

Warszawa 2030 (1. Odpowiedzialna wspólnota 2. Wygodna lokalność) oraz Polityki 

mieszkaniowej Warszawa 2030 (Dostarczenie oferty dostępnych mieszkań, 

dostosowanych do różnych potrzeb warszawianek i warszawiaków, w tym  

w szczególności pomoc najsłabszym oraz zaspokojenie ich potrzeb).  

Spółki nie tworzą jednak typowej monostruktury podażowej w obrębie danej 

inwestycji, ale zróżnicowany miks lokatorski28. Dzięki innowacyjnemu programowaniu 

wykorzystania przestrzeni, struktura najmu oparta jest na zróżnicowanych funkcjach 

użytkowych, która z kolei tworzy różnorodność społeczną najemców, przyczyniając się 

do ograniczenia wykluczenia społecznego. Hybrydyzacja użytkowania powierzchni 

mieszkaniowej - w obrębie budynku, zespołu budynków, osiedla mieszkaniowego - jest 

optymalną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie różnych grup społecznych na 

społeczną inkluzywność, integrację, partycypację oraz solidarność 

międzypokoleniową29. 

 

                                                           
28 Szerzej: Erbel J., Labus A., Kampka M., Pawlus M., 2017, „Miks lokatorski. Modelowa 

kamienica dla Warszawy”, Fundacja Blisko, Warszawa. 
29 Szerzej: Cyran R., 2017, „Procesy hybrydyzacji w nieruchomościach” [w:] „Nowe sektory 

gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju” pod red A. Drobniaka, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.11-27. 
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Podsumowanie 

Polityka mieszkaniowa powinna wspierać rozwój mieszkalnictwa, w szczególności 

mieszkalnictwa dostępnego, poprzez minimalizację luki podażowej i czynszowej. 

Istotna jest bowiem zarówno skala i zróżnicowanie efektów rzeczowych budownictwa 

mieszkaniowego na sprzedaż i wynajem, jak i bezpośrednie wsparcie skierowane do 

osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych. Tworząc dokument strategiczny 

uwzględniający zmiany demograficzne i społeczne należy mieć na uwadze, iż jakość 

zamieszkania tworzy nie tylko liczba mieszkań w zasobie, ich stan techniczny  

i wyposażenie w infrastrukturę, efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego, ale 

przede wszystkim społeczność zamieszkująca dany budynek czy zespół budynków. 

Należy zatem poszukiwać w programach operacyjnych takich rozwiązań, które 

przyczynią się do stworzenia więzi społecznych pomiędzy różnymi, odmiennymi typami 

gospodarstw domowych, współtworzącymi w danej lokalizacji przyjazne środowisko 

zamieszkania.  Efektywna i społecznie uzasadniona realizacja założeń lokalnej polityki 

mieszkaniowej możliwa jest jedynie w wyniku czynności opierających się o 

wszechstronną i partnerską współpracę pomiędzy gminą a innymi podmiotami 

publicznymi, prywatnymi oraz sektorem NGO. Polityka mieszkaniowa powinna być 

również zintegrowana z innymi politykami sektorowymi.  

Jak wykazano w przytoczonych studiach przypadków, w praktyce w wielu miastach 

bardzo silna jest współpraca pomiędzy miastem a spółką TBS. Efektem zewnętrznym 

są projekty mieszkaniowe, które przyjmują postać inwestycji - na podstawie umowy  

z gminą – dla osób wymagających szczególnego podejścia w zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, np. studentów i absolwentów wyższych uczelni, osób 

niepełnosprawnych, osób starszych, wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych, dzieci pozbawionych domu rodzinnego, osób bezdomnych -  

w wyniku, których powstałe lokale mieszkalne zostaną najęte przez gminę z prawem 

do podnajmowania osobom fizycznym, prowadzenia w nim mieszkania chronionego, 

wspomaganego lub ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Reasumując, polityka mieszkaniowa powinna realizować założone cele, kierunki 

działań, przedsięwzięcia, które spowodują, iż miasto stanie się przyjaznym miejscem 

do mieszkania, pracy oraz spędzania wolnego czasu. Dobrze zaadresowana polityka 

mieszkaniowa w znaczący sposób potrafi podnieść konkurencyjność miasta pod 

względem dostępności oferty mieszkaniowej, zakresu usług mieszkaniowych, jakości 

kadr na rynku prac, poziomu zabezpieczenia socjalnego osób wymagających 

wsparcia. Niezbędne jest jednak, aby była ona zintegrowana, inteligentna, 

innowacyjna, rozwiązywała problemy podażowe, przestrzenne, techniczne, 

społeczne. 
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