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WSTĘP
Problematyka przyszłości miast jest niezwykle frapująca. Wiadomo bowiem, że w miastach
kumulują się wszelkie procesy społeczne i właśnie miasta nazywamy laboratoriami
społecznych przeobrażeń.
Nie ulega wątpliwości, że urbanizacja jest procesem, który zyskiwał będzie na
znaczeniu, a prognozy mówiące o tym, że pod koniec XXI wieku, 85% ludności świata będzie
mieszkańcami miast, traktowane są jako pewnik. Fascynacja tym faktem, nie powinna jednak
przesłaniać nam problemów z tym związanych. Przed miastami stoją bowiem wyzwania,
których dotąd nie podejmowały. Rodzi to wiele pytań dotyczących m.in. sposobu zarządzania
miastami, kształtowania dialogu między rządzącymi a mieszkańcami, wielokulturowości,
miejskich zagrożeń i konfliktów społecznych, nierówności społecznych, czy dostępności
miejskich przestrzeni. Zatem stoi przed nami zadanie wspólnego wypracowywania miejskich
strategii rozwojowych, które zwiększą szansę na poprawę jakości życia w mieście.
Musimy być jednocześnie przygotowani na to, że poszukiwanie odpowiedzi na pytania
dotyczące przyszłości miast będzie niekończącym się zadaniem. We wciąż zmieniających się
uwarunkowaniach zewnętrznych, możemy być pewni jedynie tego, że to miasta staną się
arenami, na których rozstrzygać będziemy przyszłe dylematy rozwojowe.
Poszukując odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących przyszłości miast,
zachęcam do lektury artykułów zaprezentowanych w monografii.

Dr Magdalena Piłat-Borcuch
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Artur Borcuch1

CZY KIELCE SĄ MIASTEM KREATYWNYM? (Artur Borcuch)
Streszczenie: Celem artykułu jest identyfikacja czynników definiujących kreatywne miasto oraz próba
odpowiedzi na pytanie, czy Kielce są miastem kreatywnym.
Słowa kluczowe: Ekonomika miasta, miasta kreatywne.

1. Wstęp
Przegląd współczesnej literatury ekonomicznej pozwala na stwierdzenie, że w procesie
budowania przewagi konkurencyjnej i innowacyjności miast coraz większe znaczenie zajmuje
aspekt kreatywności.
2. Idea miasta kreatywnego
W ostatnich latach można było zaobserwować rosnące zainteresowanie kreatywnością oraz jej
wpływem na procesy rozwoju lokalnego czy regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzeni miejskiej.
Ożywienie dyskusji nad rolą kreatywności w rozwoju miast związane jest przede
wszystkim z pracami R. Floridy. Jego zdaniem kreatywność (tj. ludzka twórczość) jest
najważniejszym źródłem rozwoju społeczno-gospodarczego. W efekcie tego rozwoju pojawia
się nowa stratyfikacja społeczno-ekonomiczna, w której coraz ważniejszą pozycję zajmuje tzw.
klasa kreatywna (creative class). Skupiska klasy twórczej występują w pewnych specyficznych
typach obszarów, nazywanych regionami kreatywnymi, a ich powstawaniu sprzyjają czynniki
określane jako 3T: Technologia – Talent – Tolerancja2.
Próbując definiować miasto kreatywne, warto wskazać na samo pojęcie „kreatywności”,
które w szerokim ujęciu rozumiane jest jak twórcza postawa, proces umysłowy pociągający za
sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i
koncepcjami. Zatem kreatywne miasto to środowisko, w którym wartości spełniają funkcję
katalizatorów rozwoju, gdzie artyści i inni uczestnicy określani klasą kreatywną odgrywają
zasadniczą rolę3.
Dr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
T. Stryjakiewicz, M. Męczyński, Klasa kreatywna w dużym mieście, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”
2015, nr 31, s. 98.
3
M. Rogowska, Koncepcja kreatywnego miasta w teorii i praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 320, s. 157.
1
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Inna definicja za miasto kreatywne uznaje takie, które ma zdolność do generowania i
wprowadzania w życie nowych idei, projektów, innowacji oraz zdolność do przyciągania i
zatrzymywania twórczych/przedsiębiorczych ludzi oraz podmiotów z sektora kreatywnego.
Takie miasto powinny wyróżniać:
•

działalność kreatywna, która powinna się pojawiać jako odpowiedź na formowanie
struktur nowej gospodarki;

•

klasa

kreatywna,

czyli

osoby

pracujące

w

ściśle

określonych

zawodach,

przedsiębiorcze, łatwo adoptujące się do szybko zmieniających się uwarunkowań;
•

odpowiedniej

jakości

przestrzeń,

mieszkańców/przedsiębiorców

za

zwłaszcza
decydujące

czynniki
o

wyborze

uznane
miejsca

przez
do

zamieszkania/inwestowania;
•

infrastruktura technologiczna, czyli inwestycje w twarde i miękkie projekty,
pozwalające budować przewagę strategiczną w relacji do innych jednostek4.
Z kolei Ch. Landry wyróżnił 7 cech, jakie musi posiadać kreatywne miasto:

•

cechy osobiste miasta;

•

wola polityczna i przywództwo;

•

różnorodność społeczna i dostęp do zróżnicowanej bazy talentów;

•

kultura organizacyjna;

•

tożsamość lokalna i kulturowa;

•

przestrzeń miejska i infrastruktura;

•

dynamika sieciowania5.

3. Wyniki badań własnych
Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, który został
udostępniony w serwisie społecznościowym Facebook w styczniu 2016 roku. Stronę
internetową, na której umieszczony został kwestionariusz ankiety odwiedziło 145 osób, jednak
wypełniło go 59 osób, spośród których było 29 kobiet (49,2%) oraz 30 mężczyzn (50,8%). Ze
względu na nieliczną grupę badawczą, niniejsze wyniki można potraktować jako przyczynek
do dalszych, pogłębionych badań na temat Kielc jako miasta kreatywnego.

B. Namyślak, Miasto kreatywne w ujęciu teoretycznym, „Studia Ekonomiczne i Regionalne” 2013, Tom 4, Nr 2,
s. 6.
5
Ch. Landry, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury,
Warszawa 2013.
4
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Większość badanych stanowiły osoby mieszkające w Kielcach (36 osób – 61%).
Pozostali respondenci co prawda w Kielcach nie mieszkali, ale – co zadeklarowali - dobrze
orientują się w sprawach tego miasta (23 osoby – 39%).
Tabela 1. Wiek
od 19 do 24 lat
od 25 do 29 lat
od 30 do 39 lat
od 40 do 49 lat
od 50 do 59 lat

Częstość
35
13
7
3
1

Procent
59,3
22,0
11,9
5,1
1,7

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Aktywność zawodowa
Częstość
25
5
15
9
3
2

Student
Student i pracownik w sektorze publicznym
Student i pracownik w sektorze prywatnym
Pracownik w sektorze publicznym
Pracownik w sektorze prywatnym
Bezrobotny/a

Procent
42,4
8,5
25,4
15,3
5,1
3,4

Źródło: Opracowanie własne.

Respondentami byli przede wszystkim studenci.
Tabela 3. Czy Kielce można nazwać miastem kreatywnym
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

Częstość
8
27
23
1

Procent
13,6
45,8
39,0
1,7

Źródło: Opracowanie własne.

Większość badanych stwierdziła, że Kielce nie można określić mianem miasta
kreatywnego, przy czym opinia ta nie była przeważająca (39% respondentów miało pozytywną
opinię wobec Kielc jako miast kreatywnego).
Tabela 4. Elementy istotne w idei miasta kreatywnego
Rozwinięte życie kulturalne: obecność instytucji kultury, wielość wydarzeń
kulturalnych w mieście i okolicach
Dostęp do centrów sportu i rekreacji oraz miejsc do spędzania czasu na świeżym
powietrzu (wszelkiego rodzaju parki)
Bogate życie nocne - kluby z preferowaną przeze mnie muzyką, wszelkiego
rodzaju knajpy na nocne spotkania ze znajomymi
Obecność artystów, muzyków, literatów – osób wykonujących wszelkie twórcze
zawody
Dostęp do dużych centrów handlowych

Procent
57,6
52,5
35,6
35,6
33,9
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Bogate życie „kawiarniane” – wielość kawiarni i ciekawych punktów
gastronomicznych
Różnorodność kulturowa - obecność wszelkich mniejszości (etnicznych,
rasowych, seksualnych itd.), osób o alternatywnym wyglądzie
Otwarte otoczenie odzwierciedlające moje własne wartości i priorytety
Tożsamość historyczna i architektoniczna miasta: zachowane zabytkowe
zabudowani oraz dający się wyczuć duch historii
Inne

9

25,4
20,3
20,3
20,3
10,2

Źródło: Opracowanie własne.

Zdaniem respondentów elementami definiującymi miasto kreatywne były przede
wszystkim rozwinięte życie kulturalne oraz dostęp do centrów sportu i rekreacji, jak i miejsc
do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
4. Zakończenie
Kreatywność staje jedną z najbardziej pożądanych cech XXI wieku. Aby rozwijać postawy
kreatywne, muszą być stworzone odpowiednie ramy w postaci kultury, a także odpowiednich
cech przestrzeni. Nie wszyscy młodzi Kielczanie byli krytyczni wobec potencjału kreatywnego
tego miasta. Być może jest to dobry moment do zrealizowania szczegółowych badań w tej
kwestii oraz do dyskusji nad potencjałem rozwojowym Kielc.

5. Bibliografia
1. Landry Ch., Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe
Centrum Kultury, Warszawa 2013.
2. Namyślak B., Miasto kreatywne w ujęciu teoretycznym, „Studia Ekonomiczne i
Regionalne” 2013, Tom 4, Nr 2.
3. Rogowska M., Koncepcja kreatywnego miasta w teorii i praktyce, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 320.
4. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Klasa kreatywna w dużym mieście, „Rozwój
Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31.

KIELCE AS A CREATIVE CITY
Summary: The main purpose of this article is to identify the factors that define a creative city and to
answer the question whether Kielce is a creative city.
Keywords: Urban economics, creative city.

Artur Borcuch1

HYBRYDYZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ JAKO EFEKT
GLOBALIZACJI (Artur Borcuch)
Streszczenie: Miasta globalne są strategicznymi miejscami do produkcji tych specjalnych funkcji, aby
w następstwie uruchomić i koordynować ekonomię globalną. Można wyznaczyć co najmniej trzy
powody, które wyjaśniają trend w kierunku konsolidacji w niektórych centrach: 1) istota powiązań
społecznych i centralnych funkcji; 2) zmierzanie w kierunku zdenacjonalizowanych centrów
finansowych. Ale należy przy tym pamiętać, że narodowe centra finansowe już uległy pewnej
transformacji przez wspomniane czynniki rozwoju.
Słowa kluczowe: Miasto, globalizacja.

1. Wstęp
W przestrzeni miejskiej coraz wyraźniej widać zacieranie się granicy między realnością a
wirtualnością. Rzeczywistość koegzystuje z hiperrzeczywistością. Z drugiej strony mówi się o
podzielonym mieście informacyjnym, w którym z jednej strony lokuje się część globalnego
systemu, grupa ludzi nasycona informacją i wiedzą, natomiast z drugiej - podklasa (można ją
interpretować jako wykluczonych pod względem technologii informacyjnych jak i pod
względem finansowym).
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że współczesne metropolie stają się
głównymi centrami ery informacji, w ramach których mieszkańcy w największym stopniu
wykorzystują przemieszczają się w przestrzeniach realnej i wirtualnej.

2. Zglobalizowanie miast
W czasach przednowoczesnych miasta były samowystarczalnymi całościami, wyróżniającymi
się na tle rolniczych terenów, pośród których były zlokalizowane. Niekiedy wielkie ośrodki
miejskie były połączone drogami, przy czym podróżowanie było w zasadzie domeną kupców i
żołnierzy.
Globalizacja wywiera olbrzymi wpływ na miasta, przyczynia się do ich wzajemnego
uzależnienia oraz do rozwoju międzynarodowych połączeń między nimi. Fizyczne (realne) i
wirtualne więzy, jakimi są połączone wielkie miasta świata, tworzą globalną sieć2.

Dr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa Administracji i Zarzadzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 614.
1
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Kilkanaście lat temu M. Castells pisał, że następuje zmierzch miasta w tradycyjnym
rozumieniu. Metropolie stają się głównymi centrami ery informacji. Tworzą one środowisko
rozwoju społeczeństwa sieciowego, stanowiącego efekt rozbudowanej infrastruktury oraz
miejskiej kultury innowacyjności3.
W obecnej gospodarce światowej relacje między wielkimi miastami a regionami ulegają
zmianom. Miasta już niekoniecznie są centrami gospodarki regionu. Przeciwnie, służąc za centra
łączące rozrzucone po świecie miejsca produkcji, dystrybucji i finansów, coraz bardziej alienują
się względem regionów, które stanowią peryferia tych procesów wzrostu gospodarczego.
Wyrazistym przykładem takiego stanu rzeczy jest Nowy Jork, górujące nad stanem Nowy Jork
gigantyczne wielkomiejskie centrum. Miasto i stan utrzymują ze sobą w najlepszym razie chłodne
stosunki. Mieszkańcy stanu uważają, że niewspółmiernie dużo przychodów z podatków jest
„lokowanych” w miasto, a władze stanowe zawsze stawiają jego problemy na pierwszym miejscu4.
3. Epoka Internetu a świat metropolii
Choć gospodarka i społeczeństwo w krajach rozwiniętych opierają się na wysoce
zdecentralizowanych sieciach oddziaływań, przestrzenna sieć osadnicza charakteryzuje się
bezprecedensową koncentracją terytorialną ludzi i działań. Głównym tego powodem jest
skoncentrowanie w miastach, a zwłaszcza wielkich obszarach metropolitalnych miejsc pracy,
możliwości zarabiania pieniędzy, usług i szans na rozwój. Z jednej strony dzieje się tak dlatego,
że w wyniku wzrostu produktywności w nowoczesnych sektorach gospodarki i kryzysu
rolnictwa oraz przemysłu wydobywczego ubywa miejsc pracy w obszarach wiejskich i
zacofanych gospodarczo, co wywołało nową falę migracji do miast (dobitnym przykładem są
tu Chiny). Z drugiej strony w obszarach metropolitalnych następuje koncentracja zajęć
tworzących większą wartość dodaną zarówno w produkcji, jak i usługach - które bezpośrednio
i pośrednio powiększają liczbę miejsc pracy. Ludzie mieszkający w tych regionach zarabiają
więcej niż inni, stąd też mają lepszy dostęp do służby zdrowia i edukacji. Poza tym nawet
najniższa warstwa społeczeństwa miejskiego może dużo łatwiej zapewnić sobie środki
egzystencji i stworzyć lepszy start przyszłemu pokoleniu niż mieszkańcy coraz bardziej
tracących na znaczeniu obszarów wiejskich lub terenów zacofanych gospodarczo. W związku
z tym można wyrazić opinię, że tak długo, jak metropolie będą centrami kultury

M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy
REBIS, Poznań 2003, s. 252.
4
A. Giddens, op. cit., s. 615-616.
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innowacyjności, to ich mieszkańcy będą mieli lepsze możliwości rozwoju kulturalnego i
samorealizacji.
Potencjał miast w dziedzinie innowacyjności nie ogranicza się do przemysłu
technologii informacyjnych. Dotyczy on także rozlicznych działań związanych z informacją
i jej przepływem, czyli opartych na wykorzystaniu sieci i Internetu. Innowacyjność odgrywa
ogromną rolę w tak zwanych usługach wsparcia dla biznesu, które stanowią jeden z najbardziej
dochodowych sektorów naszej gospodarki. Usługi świadczone firmom w takich dziedzinach
jak: finanse, ubezpieczenia, doradztwo, obsługa prawna, księgowość, reklama, marketing
stanowią „sieć nerwową” gospodarki dwudziestego pierwszego wieku. Firmy świadczące te
usługi są nierównomiernie rozrzucone między centralną dzielnicą biznesową a nowymi
ośrodkami podmiejskimi, przy czym lokalizacja ta zależy od historii i dynamiki przestrzennej
każdego obszaru. Najważniejsze jednak jest to, że owe centra zaawansowanych usług są
zgrupowane terytorialnie, wykorzystują sieć kontaktów osobistych wspierających procesy
decyzyjne, powstają wokół terytorialnej sieci współpracowników oraz klientów i w coraz
większej mierze polegają na komunikowaniu się przez Internet.
Inny rodzaj zajęć tworzących wartość dodaną i skoncentrowanych w obszarach
metropolitalnych związany jest z branżą kulturalną. Mieszkańcy dużych miast mają większy
dostęp do kultury i edukacji, zwłaszcza tej, która umożliwia korzystanie z dobrodziejstw
cywilizacji. Branża kulturalna to media, rozrywka, sztuka, moda, działalność wydawnicza,
muzealna itd. W społeczeństwach rozwiniętych jest to najszybciej rozwijająca się branża i
rodzaj zajęć tworzących największą wartość dodaną. Przemysł ten wykazuje także zgrupowanie
terytorialne w środowiskach innowacyjności, wykorzystując wiele różnych form interakcji i
wymiany informacji w bezpośrednich kontaktach twarzą w twarz, które nie tyle zastępują, ile
uzupełniają kontakty za pośrednictwem sieci5. A zatem, w związku z powyższym można
przyjąć, że obszary miejskie „negocjują” również swoją pozycję jako miasta naukowe, kapitały
wiedzy albo silikonowe doliny lub wzgórza6.
4. Zakończenie
Jak widać, współczesna gospodarka światowa znacznie się różni niż sto lat temu, kiedy
rewolucja techniczna spowodowana przez samochody, elektryczność oraz komunikację
rozwinęła zachodni świat. Gospodarka Internetu skonfrontowała świat, który został

5

M. Castells, op. cit., s. 255.
T. May, B. Perry, Continuities and Change in Urban Sociology. The Future of Urban Sociology, “Sociology”
2005, Vol. 39, No. 2, s. 345.
6
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usieciowiony przez komunikację czy przekaz telewizyjny. Ludzie dzielą się wspólną nauką i
doświadczeniami współoddziałując przez komputery – gry komputerowe czy inne formy
oprogramowania.

5. Literatura
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HYBRIDIZATION OF URBANSPACE AS A GLOBALIZATION EFFECT
Summary: Global cities are strategic sites for the production of these specialized functions to run and
coordinate the global economy. There are, at least three reasons that explain the trend towards
consolidation in a few centers rather than massive dispersal: 1) the importance of social connectivity
and central functions; 2) towards de-nationalized financial centers. But it is important to recognize that
national financial centers have themselves been transformed by these developments.
Keywords: City, globalization.
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MIESZKANKI KIELC I ICH STOSUNEK DO TRENDÓW W
MODZIE (Artur Borcuch)
Streszczenie: Rynek mody jest niezwykle interesujący, szczególnie w kontekście problematyki
miejskiej. Wśród jego najważniejszych charakterystyk należy wskazać na wartości estetyczne,
symboliczne czy funkcjonalne. Wartości te przenikają się i wpływają na postrzeganie miasta przez
mieszkańców. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących podejścia mieszkanek
Kielc do trendów w modzie.
Słowa kluczowe: Moda, Kielce.

1. Wstęp
Rynek mody jest niezwykle interesujący, szczególnie w kontekście problematyki miejskiej.
Wśród jego najważniejszych charakterystyk należy wskazać na wartości estetyczne,
symboliczne czy funkcjonalne. Należy przy tym pamiętać o dynamicznie zmieniających się
preferencjach konsumentów, specyficznym sposobie podejmowania decyzji o zakupie oraz
nasilonej walce konkurencyjnej.
2. Moda w Polsce
W ostatnich latach struktura branży modowej w Polsce wyraźnie się zmieniła. Wynika to z
zachodzących zmian społeczno-kulturowych i pogłębiającego się zróżnicowania społecznego.
Zmianom uległy ścieżki zakupowe konsumentów, ich modowe postawy oraz markowe
preferencje. Wśród obserwowanych zmian (po stronie podażowej) na uwagę zasługują: rozwój
segmentu fast fashion, pojawienie się segmentu „mody młodych projektantów”, rozwój ehandlu, a także wzrost znaczenia mody luksusowej2.
Spośród wymienionych zmian na uwagę zasługują segment fast fashion oraz „moda
młodych projektantów”. Ideą przedsiębiorstw segmentu fast fashion jest koncentracja na jak
najszybszej odpowiedzi na potrzeby klientów (a wręcz na kreowaniu potrzeb) i stymulowaniu
popytu. Segment ten powstał w następstwie rosnącego tempa życia konsumentów oraz
„niekończących się” wymagań, a także coraz częstszych zmian trendów. Jak pokazują badania,

Dr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
K. Sempruch-Krzemińska, J. Kall, A. Perchla-Włosik, A. Raciniewska, Zmiany w zachowaniach nabywców na
rynku mody, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2016,
nr 43/3, s. 375.
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marki fast fashion (popularnie określane mianem „sieciówek”) stały się bardzo popularne
wśród polskich konsumentek. W opozycji do mody fast fashion powstał segment „moda
młodych projektantów”. Skupia niewielkie przedsiębiorstwa oraz projektantów działających
lokalnie i swoją strategią działania kontestujących globalną modę i będącą jej rezultatem
unifikację społeczeństwa. Tym samym chcących promować powrót do pierwotnej funkcji
mody – kształtowania tożsamości, indywidualności, prezentacji poglądów3.
Odnosząc się do wyników (nielicznych) badań na temat zwyczajów modowych i
zakupowych Polaków na szczególną uwagę zasługuje badanie „Polska Strojna 2016. Trendy
w zachowaniach zakupowych Polaków” przeprowadzone przez Allegro i Mobile Institute.
Dobra jakość jest też najważniejsza dla mieszkańców wsi i największych miast. Mieszkańcy
dużych miast doceniają w markach spójność z ich gustem. Mieszkańcy małych i średnich miast
nadal zwracają bardzo dużą uwagę na cenę4.
3. Mieszkanki Kielc i ich stosunek do trendów w modzie – wyniki badań własnych
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od czerwca do lipca 2015 roku.
Tabela 1. Jaka jest Pani wysokość osiąganych miesięcznych dochodów (netto, tzn. „na
rękę”)
Częstość
do 2000 zł
2001-3000 zł
3001-4000 zł
4001-5000 zł
5001-10 000 zł
10 001 zł i więcej
Ogółem

Procent
ważnych
85,2
8,6
2,5
1,2
1,2
1,2
100

69
7
2
1
1
1
81

Źródło: Badania własne.

Miesięczne dochody netto jakie uzyskiwały respondentki wynosiły do 2 tys. zł (85,2%).
Tabela 2. Jak często Pani kupuje ubrania w wymienionych poniżej miejscach
Prawie
codziennie

W sklepach
sieciowych (ale nie

1,2

Kilka
Kilka
razy w
razy w
tygodniu miesiącu
3,6

2,4

Kilka
Kilka
razy w razy w
ciągu 6
ciągu
miesięcy roku
19,3
30,1

Raz w
roku
lub
rzadziej
32,5

Nigdy

10,8

K. Sempruch-Krzemińska, J. Kall, A. Perchla-Włosik, A. Raciniewska, Zmiany w zachowaniach nabywców na
rynku mody, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2016,
nr 43/3, s. 376.
4
Raport Polska Strojna 2016 – Polaków portret modowy, https://magazyn.allegro.pl/10563-raport-polska-strojna2016-polakow-portret-modowy z dn. 30.11.2016.
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są one
zlokalizowane w
galeriach
handlowych)
W sklepach
sieciowych (które
mieszczą się w
galeriach
handlowych)
W sklepach
odzieżowych, które
nie są sieciówkami
(ale kupuję w nich
ubrania tanie)
W sklepach
odzieżowych, które
nie są sieciówkami
(ale kupuję w nich
ubrania marek np.
D&G, Versace,
Prada )
W sklepach
odzieżowych
oferujących ubrania
szyte w małej ilości
egzemplarzy np.
przez projektantów
Na bazarach,
placach targowych
Przez Internet
(polskie sklepy
internetowe)
Przez Internet
(zagraniczne sklepy
internetowe)
Przez Internet (od
osób prywatnych z
Polski)
Przez Internet (od
osób prywatnych z
zagranicy)

16

0,0

3,6

32,5

33,7

21,7

7,2

1,2

0,0

2,5

9,9

40,7

24,7

17,3

4,9

0,0

1,2

3,6

2,4

9,6

18,1

65,1

0,0

1,2

0,0

2,5

13,6

79,0

0,0

4,8

10,7

22,6

15,5

26,2

20,2

0,0

2,5

6,2

22,2

19,8

21,0

28,4

0,0

3,6

1,2

6,0

3,6

21,7

63,9

0,0

1,2

2,4

13,3

15,7

18,1

49,4

0,0

1,2

1,2

1,2

1,2

9,6

85,5

3,6

Źródło: Badania własne.

Badane kielczanki kupowały ubrania przede wszystkim w sklepach odzieżowych, które
nie są sieciówkami kilka razy w ciągu 6 miesięcy (40,7%), w sklepach sieciowych, które
mieszczą się w galeriach handlowych kilka razy w miesiącu (32,5%) oraz kilka razy w ciągu 6
miesięcy (33,7%).
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Tabela 3. Jak często Pani kupuje ubrania w wymienionych poniżej miejscach (średnia; 1prawie codziennie,…., 7-nigdy)
W sklepach sieciowych (które mieszczą się w galeriach handlowych)
W sklepach odzieżowych, które nie są sieciówkami (ale kupuję w nich ubrania tanie)
Na bazarach, placach targowych
W sklepach sieciowych (ale nie są one zlokalizowane w galeriach handlowych)
Przez Internet (polskie sklepy internetowe)
Przez Internet (od osób prywatnych z Polski)
Przez Internet (zagraniczne sklepy internetowe)
W sklepach odzieżowych, które nie są sieciówkami (ale kupuję w nich ubrania
marek np. D&G, Versace, Prada )
W sklepach odzieżowych oferujących ubrania szyte w małej ilości egzemplarzy np.
przez projektantów
Przez Internet (od osób prywatnych z zagranicy)

Średnia
3,98
4,58
5,07
5,15
5,35
5,95
6,27
6,35
6,64
6,67

Źródło: Badania własne.

Tabela 4. Czym przejawia się Pani zainteresowanie modą? (można zaznaczyć więcej niż
1 odpowiedź)
Procent
45,2
41,7
34,5
32,1
29,8
14,3
6,0
2,4

Odwiedzam sklepy z modnymi ubraniami
Czytam czasopisma i artykuły modowe
Staram się podążać za najnowszymi trendami modowymi
Czytam blogi modowe
Nie interesuje się modą
Oglądam pokazy mody w telewizji
Uczestniczę w pokazach modowych
Sam/sama projektuję i szyję sobie ubrania
Źródło: Badania własne.

Głównym źródłem zainteresowania modą przez respondentki były wizyty w sklepach z
modnymi ubraniami (45,2%) oraz lektura czasopism modowych (41,7%).
Tabela 5. W jaki sposób wymienione cechy oddziałują na Pani decyzję przy zakupie ubrań
(dane w %)

Jakość
Cena
Marka
Moda
Komfort
Styl
Kolor
Materiał

1
Najmniej
oddziałuje
0,0
0,0
20,2
18,1
0,0
1,2
4,8
0,0

2

3

4

2,4
6,0
25,0
15,7
1,2
0,0
3,6
3,6

9,5
14,3
34,5
24,1
9,5
32,1
23,8
24,1

46,4
34,5
14,3
33,7
41,7
40,5
46,4
45,8

5
Najbardziej
oddziałuje
41,7
45,2
6,0
8,4
47,6
26,2
21,4
26,5

Źródło: Badania własne.

Głównymi cechami, jakie badane kielczanki brały pod uwagę podczas zakupów ubrań
były komfort (47,6%), cena (45,2%) oraz jakość (41,7%).
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Tabela 6. W jaki sposób wymienione cechy oddziałują na Pani decyzję przy zakupie ubrań
(średnia; 1-najmniej oddziałuje,….,5-najbardziej oddziałuje)
Średnia
Komfort
Jakość
Cena
Materiał
Styl
Kolor
Moda
Marka

4,37
4,26
4,22
3,93
3,90
3,75
2,99
2,60

Odchylenie
standardowe
0,715
0,738
0,894
0,808
0,831
1,001
1,268
1,158

Źródło: Badania własne.

Tabela 7. Jakie jest Pani ogólne nastawienie do trendów w modzie?
Interesuję się trendami w modzie i czerpię z nich wybrane elementy,
w zależności od moich potrzeb
Interesuję się trendami w modzie, ale nie podążam za nimi
Zupełnie nie interesuję się trendami w modzie
Interesuję się trendami w modzie i staram się podążać za nimi
(jestem zawsze na bieżąco)

Częstość

Procent
ważnych

42

50,0

21
14

25,0
16,7

7

8,3

Źródło: Badania własne.

Respondentki nie podążały w sposób ”bezkrytyczny” za trendami w modzie.
Zadeklarowały, że interesują się trendami w modzie i czerpią z nich wybrane elementy, ale w
zależności od własnych potrzeb (50%)
Tabela 8. W jakim stopniu Pani zgadza się z poniższymi stwierdzeniami

Kupuję ubrania jakie lubię,
niezależnie od bieżących
trendów modowych
Kupuję modne ubrania ale
tylko wtedy, gdy są one
powszechnie akceptowane
Nie interesuje mnie moda,
liczy się dla mnie niska
cena
Preferuję w zakupie
powszechne na rynku marki
modowe
Preferuję w zakupie mniej
znane marki modowe
Znajomi postrzegają mnie
jako osobę, która zna się na

Zdecydowanie Raczej
Ani się
Raczej Zdecydowanie
się nie
się nie
nie
się
się zgadzam
zgadzam
zgadzam zgadzam, zgadzam
ani
zgadzam
8,4
4,8
19,3
30,1
37,3

22,6

23,8

23,8

23,8

6,0

22,6

22,6

23,8

21,4

9,5

12,0

14,5

30,1

37,3

6,0

7,4

27,2

43,2

18,5

3,7

8,3

10,7

45,2

29,8

6,0
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modzie i potrafi dobrze
doradzić
Nie obawiam się ubrać
czegoś
nowatorskiego/unikatowego
Lubię kupować ubrania
Czuje się dobrze, gdy kupie
nowe ubranie

8,4

19,3

22,9

34,9

14,5

7,2
7,1

7,2
8,3

15,7
9,5

28,9
35,7

41,0
39,3

19

Źródło: Badania własne.

Badane kielczanki deklarowały, że lubią kupować ubrania (41% „zdecydowanie się
zgadzam” oraz 28,9% „raczej się zgadzam”) i czują się dobrze, gdy kupują nowe ubrania
(39,3% „zdecydowanie się zgadzam” oraz 35,7% „raczej się zgadzam”). Zaznaczały jednak, że
bieżące trendy modowe nie są głównym wyznacznikiem zakupów, lecz własny gust (kupuję
ubrania jakie lubię) (37,3% „zdecydowanie się zgadzam” oraz 30,1% „raczej się zgadzam”).
Tabela 9. W jakim stopniu Pani zgadza się z poniższymi stwierdzeniami (średnia, 1–
zdecydowanie się nie zgadzam,…, 5-zdecydowanie się zgadzam)
Średnia

Czuje się dobrze, gdy kupie nowe ubranie
Lubię kupować ubrania
Kupuje ubrania jakie lubię, niezależnie od bieżących trendów
modowych
Nie obawiam się ubrać czegoś nowatorskiego/unikatowego
Znajomi postrzegają mnie jako osobę, która zna się na modzie i potrafi
dobrze doradzić
Preferuję w zakupie powszechne na rynku marki modowe
Preferuję w zakupie mniej znane marki modowe
Nie interesuje mnie moda, liczy się dla mnie niska cena
Kupuje modne ubrania ale tylko wtedy gdy są one powszechnie
akceptowane

3,91
3,89

Odchyleni
e
standardo
we
1,227
1,243

3,85

1,244

3,26

1,177

3,14

0,997

3,09
2,87
2,73

1,127
0,945
1,314

2,65

1,247

Źródło: Badania własne.

Tabela 10. Skąd Pani czerpie inspiracje w kwestiach ubioru? (można zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi)
Obserwując ludzi na ulicy
Od znajomych
Z Internetu (strony, portale modowe)
Inspirują mnie znane osoby
Nie czerpię inspiracji z żadnych źródeł
Z programów telewizyjnych poświęconych modzie
Z gazet, czasopism (wymień jakie?)
od któregoś z członków rodziny
Bezpośrednio od projektantów, z pokazów mody
Źródło: Badania własne.

Procent
52,4
45,2
41,7
17,9
22,6
21,4
20,2
14,3
7,1
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Głównymi inspiracjami modowymi respondentek była „ulica” (52,4%), znajomi
(45,2%) oraz Internet (41,7%).
4. Zakończenie
Ograniczeniem niniejszych badań była niewielka próba badawcza (81 osób) oraz fakt, że
respondentki nie dysponowały zbyt wysokim budżetem domowym (zarobki netto wynosiły do
2 tys. zł – 85,2%).
5. Bibliografia
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RESIDENTS OF KIELCE AND THEIR ATTITUDE TOWARDS FASHION TRENDS
Summary: The fashion market is getting more and more interesting, especially in the context of urban
problems. Among its most important characteristics, it is necessary to indicate aesthetic, symbolic or
functional values. These values interpenetrate and affect the perception of the city by the residents. The
article presents the results of own research on the approach of Kielce residents to fashion trends.
Keywords: Fashion, Kielce.
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WIĘŹ PRZESTRZENNA JAKO ELEMENT CENTRÓW
FINANSOWYCH W XXI WIEKU (Artur Borcuch)
Streszczenie: W artykule przeanalizowany zostanie wpływ zmian strukturalnych w gospodarce
światowej na pozycję centrów finansowych, jaki dokonał się w ostatnich latach oraz zaprezentowana
zostanie rola miast globalnych jako centrów finansowych XXI wieku.
Słowa kluczowe: Centra finansowe.

1. Wstęp
Analiza wpływu więzi przestrzennych na kształt centrów finansowych na początku XXI
wieku, wymaga nowego spojrzenia na problematykę. Dlatego w artykule przeanalizowany
zostanie wpływ zmian strukturalnych w gospodarce światowej na pozycję centrów
finansowych, jaki dokonał się w ostatnich latach oraz zaprezentowana zostanie rola miast
globalnych jako centrów finansowych XXI wieku.
2. Strukturalne zmiany w gospodarce światowej i ich wpływ na więź przestrzenną
centrów finansowych
Jedną z najbardziej charakterystycznych tendencji w gospodarce światowej u schyłku XX
wieku, były zmiany strukturalne. Na szczególną uwagę zasługują zmiany w strukturze
przemysłu polegające na stopniowym odchodzeniu od tradycyjnych gałęzi w kierunku
nowoczesnych branż o dużym wkładzie wiedzy. Decydujące znaczenie dla kształtowania się
przeobrażeń strukturalnych w całej gospodarce światowej miał postęp technologiczny w
Japonii i Stanach Zjednoczonych.
Od lat 90-tych nasilił się także proces narastania współzależności w gospodarce
światowej. Rozmachu nabrała globalizacja gospodarki. Nowe techniki, a zwłaszcza technologie
informacyjne i komunikacyjne umożliwiły zintensyfikowanie powiązań (fuzji i przejęć) firm w
poszczególnych krajach. Dzięki globalizacji coraz większa liczba przedsiębiorstw zaczęła
traktować świat jako jeden rynek zbytu. Największe możliwości angażowania się w
międzynarodową produkcję miały – notowane na największych giełdach światowych przedsiębiorstwa transnarodowe.

Dr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa Administracji i Zarzadzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
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Istotną rolę w pobudzaniu gospodarki światowej odgrywały również bezpośrednie
inwestycje zagraniczne. Restrukturyzacja firm często wymuszała łączenie się właścicieli w
duże grupy finansowe. W tym zakresie przodowała Europa, na co duży wpływ miało
wprowadzenie w krajach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro.
Generalnie rozwój gospodarki światowej jako całości w latach 90-tych był wyraźnie
szybszy. Światowy PKB w ciągu tego dziesięciolecia wzrósł o 37%. Na ten postęp w
największym stopniu zapracowały kraje rozwijające się, zwłaszcza w Azji. W końcu lat 90tych prawie 46% światowego PKB przypadało na Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone,
Kanadę, Australię i Nową Zelandię, 37% - na kontynent azjatycki i 17% - na pozostałe regiony2.
Zmiany strukturalne spowodowały, że w odróżnieniu od wcześniejszych okresów (lata
70-te) popyt - w tym popyt spekulacyjny - przeniósł się z towarów w obszar aktywów
finansowych. Przykładem tego „trendu” był silny wzrost cen akcji w USA, a szczególnie cen
aktywów firm zaangażowanych w produkcję dóbr o najnowszej technologii. O ile na początku
lat 90-tych kapitalizacja przedsiębiorstw wykorzystujących tego rodzaju technologie wynosiła
w Stanach Zjednoczonych około 10% kapitalizacji całego rynku, o tyle pod koniec lat 90-tych
wielkość ta wynosiła blisko 3 bln USD, czyli 20% kapitalizacji rynku amerykańskiego3.
Warto też dodać, że dawniej (np. w latach 70-tych) wzrost cen towarów podatnych na
spekulację był wyraźnie wyższy od pozostałych. Niemniej jednak, globalizacja rynków
finansowych wpłynęła - zwłaszcza od lat 90-tych - na ich bardzo silny rozwój. Stąd też dzienne
obroty na rynkach walutowych zwiększyły się z 600 mld USD do ok. 1,2-1,5 bln USD (roczne
obroty towarowe całego handlu międzynarodowego wynoszą około 6-7 bln USD).
Jednocześnie bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzrosły ponad pięciokrotnie, a stan
derywatów (opcje, futures, swapy) ponad dziesięciokrotnie. W obecnych warunkach wzrost
popytu może się uwidaczniać w zwyżce cen aktywów finansowych (np. ceny akcji w USA)
przy umiarkowanym wzroście, a nawet spadku cen towarów. Jest tak zwłaszcza w warunkach
coraz ostrzejszej konkurencji rynkowej4.
Tabela 1. Nastrój rynku dotyczący czynników fundamentalnych rynku amerykańskiego
Koniec XX wieku

Początek XXI wieku

Koniec zimnej wojny

Zaczyna się wojna z terroryzmem

Nadwyżka budżetowa

Deficyt budżetowy

J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2004, s. 350-352.
3
M. Dusza, Globalna wioska finansowa. Rynek kapitałowy 2002+, „Bank i Kredyt” 2002, nr 10, s. 58.
4
J. Dudziński, Nowe zjawiska w ruchu cen handlu międzynarodowego, „Bank i Kredyt” 2004, nr 4, s. 75.
2
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Przedsiębiorstwa zakupują nową technologię
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Przedsiębiorstwa opóźniają inwestycje w nowe
technologie

Spadek stóp procentowych

Wzrost obaw inflacyjnych

Wzrost kursu dolara

Spadek kursu dolara

Niskie ceny ropy naftowej

Wzrost cen ropy naftowej

Napływ kapitału zagranicznego lokowanego w Wycofywanie się inwestorów zagranicznych z
akcjach amerykańskich

amerykańskiego rynku akcji

Inwestowanie w akcje jest modne

Inwestowanie w akcje nie jest na czasie

Źródło: M. Dusza, Globalna wioska finansowa. Rynek kapitałowy 2002+, „Bank i Kredyt” 2002, nr 10, s. 61 [za:]
E. S. Browning, U. S. Stocks Lose Some Luster, The Wall Street Journal Europe, 28 maj 2002 r.

Ważnym czynnikiem determinującym więzi przestrzenne centrów finansowych jest ich
usytuowanie w krajach, które można sklasyfikować według ich przewagi konkurencyjnej.
Kraje poprzemysłowe konkurują przede wszystkim wiedzą, innowacjami, jakością, prawami
patentowymi i markami oraz znakami towarowymi. Przedsiębiorstwa z tych krajów biorą
zazwyczaj aktywny udział w międzynarodowych grupach kapitałowych, technologicznych,
finansowych i handlowych. Do grupy tej należy zaliczyć Stany Zjednoczone, Japonię, Kanadę,
Francję, Wielką Brytanię, Szwajcarię, Niemcy, Szwecję, Finlandię, Holandię. Kraje wysoko
uprzemysłowione konkurują przede wszystkim produktami zaawansowanymi technicznie,
jakością i różnorodnością podaży produktów oraz usług. Są to: Irlandia, Włochy, Hiszpania,
Austria, Korea Południowa, Singapur, Tajwan, Australia, Belgia, Luksemburg. Kraje
uprzemysłowione wyróżniają się eksportem standardowych wyrobów przemysłowych, w tym
także z tzw. wyższej półki. Do grupy tej zalicza się m.in. Czechy, Węgry, Polskę, Portugalię
oraz nowe kraje przemysłowe Azji (drugiej generacji) i Ameryki Łacińskiej (Meksyk, Brazylia,
Argentyna, Urugwaj, Chile). Krajami produkującymi masowe, standardowe i tanie
produkty powszechnego użytku są obecnie Chiny, Indie, Indonezja, Wietnam, Pakistan,
Turcja. Ze względu na niskie koszty pracy konkurują one cenami w grupie wyrobów
pracochłonnych. Odrębną grupę tworzą kraje uprzemysłowione dysponujące bogatymi
zasobami naturalnymi oraz nadwyżkami rolnymi. Do nich zalicza się Kanadę, Australię,
Norwegię, Rosję, Brazylię, Argentynę5.

J. W. Bossak, Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 83.
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3. Miasta globalne - centra finansowe XXI wieku
Zdaniem S. Sassen, istnieją co najmniej trzy powody wyjaśniające „trend” zmierzający w
kierunku konsolidacji - utworzenie kilku centrów finansowych, niż powszechne rozproszenie:
1) Ważność społecznych powiązań oraz funkcji w wymiarze centralnym. Chociaż nowe
technologie komunikacyjne przybliżają i ułatwiają geograficzne rozproszenie
aktywności gospodarczej bez utraty integracji systemu, to z drugiej strony
wzmacniają istotę centralnej koordynacji i funkcji kontrolnych dla firm a nawet
rynków;
2) Alianse pomiędzy centrami jako część infrastruktury organizacyjnej dla rynków
elektronicznych. Poza znanymi już fuzjami i przejęciami, wydaje się, ze ważnym
trendem (kierunkiem) w globalnym rynku kapitałowym są „fuzje” elektronicznych
central, które łączą wyselekcjonowane grupy centrów;
3) W kierunku denacjonalizowanych centrów finansowych. Narodowe centra
finansowe poprzez własny rozwój ulegają transformacji. Narodowe przywiązanie i
identyfikacja są coraz słabsze na rzecz firm globalnych i ich klientów. Ten trend jest
mocny w szczególności na Zachodzie, ale może się rozwinąć także w Azji.
Deregulacja i prywatyzacja zredukowała potrzebę narodowych centrów6.
W związku z procesem globalizacji rozwijają się i zyskują na znaczeniu ośrodki, w
których skupione są centra dyspozycji globalnej gospodarki i stanowiące jej infrastrukturę
instytucje usługowe. Ośrodki te zyskują nazwę miast globalnych. Przykładem takich
ośrodków są m.in.: Nowy Jork, Londyn, Tokio, Frankfurt nad Menem, Hongkong, Amsterdam.
Miasta globalne stanowią: 1) Ośrodki dyspozycji globalnej gospodarki, ponieważ znajdują się
w nich siedziby zarządów transnarodowych korporacji; 2) Miejsce lokalizacji najważniejszych
banków, instytucji finansowych oraz firm usługowych pracujących na rzecz globalnej
gospodarki; 3) Centra tworzenia innowacji dla wiodących dziedzin przemysłu i usług
wykazujących znaczny stopień globalizacji; 4) Wiodące rynki dla wytwarzania innowacji.
Mając na uwadze powyższą analizę należy stwierdzić, że miasta globalne stały się miejscem
koncentracji rynków finansowych i funkcji kontrolnych w stosunku do gospodarki globalnej.

6

S. Sassen, Electronic Markets and Activist Networks: The Weight of Social Logics in Digital Formations,
Forthcoming in “Digital Formations: New Architectures for Global Order”, Edited by Latham and Sassen,
Princeton University Press, 2004, s. 17- 22, http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/electronic-marketsand-activist-networks.pdf
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4. Zakończenie
Zmiany strukturalne, jakie nastąpiły w gospodarce światowej u schyłku XX wieku
spowodowały istotny wzrost popytu na aktywa finansowe. Jednym z czynników, który obecnie
intensyfikuje ten proces jest cyberpieniądz. Możliwość połączenia wszystkich finansowych
centrów świata, przepływy miliardów elektronicznych dolarów, euro czy jenów z rynku na
rynek, z giełdy na giełdę, podnosi bezprecedensowo rangę kapitału finansowego.
W związku z procesem globalizacji rozwijają się także i zyskują na znaczeniu ośrodki
– miasta globalne (m.in.: Nowy Jork, Londyn, Tokio), w których skupione są centra dyspozycji
globalnej gospodarki i stanowiące jej infrastrukturę instytucje usługowe. Miasta globalne stały
się miejscem koncentracji rynków finansowych i funkcji kontrolnych w stosunku do gospodarki
globalnej. Nie można zapominać przy tym o możliwym kierunku rozwoju paradygmatu miast
globalnych - miasta cyfrowe. Wracając do dnia dzisiejszego należy stwierdzić, iż współczesna
dominacja Londynu jako centrum finansowego świata może być przejściowa, ponieważ coraz
częściej się mówi, iż za kilkadziesiąt lat, centrum światowych finansów przeniesie się do Azji.
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THE SPATIAL YEAR AS AN ELEMENT OF FINANCIAL CENTERS IN THE 21ST
CENTURIES
Summary: The analysis of the impact of spatial relations on the shape of financial centers at the
beginning of the 21st century requires a new look at the issues. Therefore, the article will analyze the
impact of structural changes in the global economy on the position of financial centers, which took place
in recent years and will present the role of global cities as the financial centers of the 21st century.
Key words: Financial center.

26

Artur Borcuch1
Magdalena Piłat-Borcuch2

JAK OŻYWIĆ CENTRUM MIASTA? PRZYPADEK KIELC
(Artur Borcuch, Magdalena Piłat-Borcuch)
Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących opinii mieszkańców
Kielc na temat potencjału centrum Kielc (rynku i ulicy Sienkiewicza) i możliwych działań, których
podjęcie sprawiłoby, że mieszkańcy chcieliby częściej daną przestrzeń użytkować.
Słowa kluczowe: Centrum miasta, Kielce.

1. Wstęp
Centrum miasta jest jego wizytówką. Ludzie, przestrzeń, architektura, oferta kulturalna,
dźwięki, zapachy – to czynniki składające się na potencjał danego miejsca.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących
opinii mieszkańców Kielc na temat potencjału centrum Kielc (rynku i ulicy Sienkiewicza) i
możliwych działań, których podjęcie sprawiłoby, że mieszkańcy chcieliby częściej daną
przestrzeń użytkować.

2. Centrum miasta
Przestrzeń publiczna od zawsze tworzy ramy naszej codzienności. Jest (powinna być) nie tylko
miejscem spotkań mieszkańców, niezależnie od ich stanu posiadania, lecz również miejscem
życia wspólnoty, kształtowania relacji sąsiedzkich i związków z lokalną społecznością. Są
przestrzenie publiczne o szczególnej doniosłości historycznej, które stanowią element edukacji
obywatelskiej i kształtowania poczucia tożsamości. Są też przestrzenie publiczne – takie jak
parki, skwery, place zabaw – które służą rekreacji, wypoczynkowi, są pretekstem do spotkań i
pogawędek z napotkanymi znajomymi i nieznajomymi (oddziałują na sferę emocjonalną
człowieka)3.

Dr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
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Śródmieście jest przestrzenią publiczną szczególnej wagi. Jest swoistą wizytówką
miasta, nadającą mu prestiż i symbolikę. W śródmieściu szczególnie mocno odczuwa się
indywidualny charakter miasta i elementy je konstytuujące.
Śródmieście powinno być atrakcyjne dla samej przyjemności w nim przebywania i
odczuwania miejskiego nastroju. Centrum miasta spełnia ważną rolę nasilonych kontaktów
społecznych, które odbywają się zarówno w budynkach, jak i na ulicach czy placach 4. Jakość
śródmiejskich przestrzeni publicznych ma duże znaczenie dla oceny atrakcyjności całego
miasta5. Śródmieście jest najszerszym i najczęściej poddawanym procesowi rewitalizacji
obszarem6.
3. W jaki sposób ochronić centrum miasta?
Centrum miasta traci na atrakcyjności ze względu na oferty galerii handlowych, które
dysponując wielością sklepów, kawiarni czy sal kinowych przyciągają mieszkańców miasta
oraz okolicznych miejscowości. Centrum miasta staje się atrakcyjne dopiero w słoneczne
weekendy (szczególnie niedziele), kiedy to mieszkańcy nabierają ochoty na poobiedni spacer
po deptaku.
Centrum miasta potrzebuje głęboko przemyślanych działań, których podjęcie stanowić
będzie alternatywę wobec przestrzeni konsumpcji (galerii handlowych).
Można spotkać się z następującymi sugestiami ochrony centrum miasta:
1. Należy zorganizować spotkanie „kluczowych” osób mieszkających/pracujących w
centrum miasta w celu sformułowania wspólnego celu. Z tymi osobami trzeba
przedyskutować wyzwania i bariery związane z rozwojem centrem miasta;
2. Należy pamiętać o holistycznej perspektywie potrzeb – wielkie projekty przyciągają
uwagę mediów oraz zwracają uwagę coraz większej liczby osób. Nie osiągnie się jednak
efektu pracując w społecznej izolacji oraz ograniczonym zasięgu;
3. Trzeba wyznaczyć długoterminowy plan i należy trzymać się jego szerokiej
perspektywy. Nie można jednak rezygnować z niewielkich zmian kiedy zaistnieje taka
potrzeba;

D. Pazder, Rola przestrzeni kulturowych w kreacji współczesnego śródmieścia, „Czasopismo Techniczne A.
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej” 2008, z. 4-A, s. 23.
5
Tamże.
6
E. M. Boryczka, Współpraca sektora publicznego, prywatnego i społecznego w procesie rewitalizacji obszarów
centralnych polskich miast, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Lokalna
w Teorii i Praktyce” 2015, nr. 391, s. 295.
4
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4. Należy stosować najlepsze praktyki, które sprawdziły się w różnych miastach, przy
czym nie należy ich bezmyślnie kopiować. Trzeba mieć własne rozwiązania, unikalne
dla miasta;
5. Należy nie ustawać w wysiłkach edukacyjnych mieszkańców, bowiem ciągłe
poprawianie umiejętności stanowi istotę procesu rewitalizacji centrum;
6. Usieciowienie jest szczególnie istotną cechą – należy być aktywnym w sieci
społecznościowej zarówno w grupach związanych z konkretnym miastem jak i grupach
ogólnotematycznych;
7. Trzeba zachęcać do zrównoważonego inwestowania w pracę, poprawę jakości życia i
poprawę infrastruktury zarówno publicznego jak i prywatnego sektora;
8. Czekanie na kogoś, kto podejmie działania prowadzi donikąd – należy samemu zacząć
działać;
9. Zawsze, bez cienia wątpliwości należy wskazywać zarówno dobre jak i złe rzeczy, które
dzieją się w mieście;
10. Niech kreatywność, wyobraźnia i innowacja będą kryteriami dyskusji o mieście7.
4. Badania własne
Celem tej części jest prezentacja wyników badań własnych, które były realizowane w od
listopada do grudnia 2015 roku. W tym czasie stronę, na której umieszczony był kwestionariusz
ankiety odwiedziło 277 osób, jednak wypełniło go jedynie 25 osób, spośród których było 19
kobiet (76%) oraz 6 mężczyzn (24%). Większość respondentów (16 osób) stanowiły osoby w
wieku 19-24 lata (64%). W wieku 26-36 lat było 5 osób (20%), w wieku 37-46 lat było 2 osoby
(8%), zaś w wieku 47-56 lat również 2 osoby (8%). Spośród badanych było 15 osób
studiujących, 18 osób pracujących (część osób studiowała i pracowała) oraz 1 osoba
bezrobotna.
Większość respondentów (15 osób) mieszka w odległości do 3 km od rynku.

Tabela 1. Odległość miejsca zamieszkania respondenta/respondentki od centrum Kielc
(rynku)
Odległość
do 1 km
1,1 km – 3 km
3,1 km – 5 km
5,1 km – 10 km
7

Częstość
6
9
4
3

Procent
24,0
36,0
16,0
12,0

N. Ewbank, How to…save a city centre, “Energineering & Technology” 2013, February, s. 38.
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10,1 km i więcej

3

12,0

Źródło: Badania własne.

W kwestionariuszu ankiety znalazły się przede wszystkim pytania otwarte, czyli
pytania, na które respondenci mogli udzielać swobodnych odpowiedzi. Pierwsze pytanie
brzmiało: co ożywiłoby centrum miasta (ulica Sienkiewicza, Rynek)? Na tak sformułowane
pytanie większość respondentów wskazała na potrzebę zwiększenia liczby koncertów
wykonywanych zarówno przez artystów znanych jak i mniej znanych. Badani wskazali także
na potrzebę organizowania większej liczby wydarzeń kulturalnych oraz „pokazów” jak również
na zjawisko „zabetonowania” centrum i potrzebę wskazania miejsca, w którym można by „na
trawie z kocem pod drzewami zrobić piknik”.
Tabela 2. Pomysły na temat „ożywienia” centrum miasta
Pomysł
Więcej koncertów (nawet mało znanych i młodych artystów)
Więcej wydarzeń kulturalnych, „pokazów” (m.in. dzieci i młodzieży z
domów kultury i szkół)
„Dużo zieleni zamiast kamienia i betonu; parki z ławeczkami; zainstalowanie
interesującej fontanny; miejsce gdzie można położyć się na trawie z kocem
pod drzewami i zrobić piknik”
Kino letnie na rynku lub Placu Artystów
Stworzenie oferty skierowanej do firm funkcjonujących w galeriach
handlowych (m.in. odzieżowych) zachęcającej do przeniesienia lub
otwierania nowych sklepów w centrum miasta
Więcej „klimatycznych” kawiarenek (z gustownym wnętrzem) ze stolikami
na zewnątrz w sezonie letnim
Bezpłatne parkingi (parking centrum, Pl. Wolności i w okolicach dworca
PKP)
Więcej ośrodków kulturalnych
Mniej banków
Restauracje z różnorodną kuchnią
Kafejka z dostępem do Internetu i biblioteczką
Ciekawe instalacje artystyczne (rzeźba itd.)
Sklep z regionalnymi wyrobami, który promuje Kielce
Więcej oryginalnych sklepów typu: z herbatami światami, z produktami
ekologicznymi, z wyrobami „mydlanymi „do kąpieli itp.
Utworzyć więcej miejsc do siedzenia
„Lepsza komunikacja np. zakaz przejazdu przez ul. Paderewskiego
(skrzyżowanie z Sienkiewicza) i inne tego typu rozwiązania, sprawia, że
8

Liczba osób
7
5
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2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jeden z respondentów rozwinął myśl następująco: „Gdy tylko odbywają się np. Jarmarki jest full ludzi, festiwal
Europeada też dobrym przykładem na ożywienie miasta”.
8
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aby dotrzeć do miejsca odległego np. o 700 m, trzeba jeździć w kółko 2-3
km”
„Niższe czynsze dla najemców na Sienkiewicza i okolice (teraz puste
lokale, upadające firmy)”
Zlikwidowanie „obskurnych” kantorów

31

1
1

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.

Na uwagę zasługują wybrane opinie respondentów, które poniżej prezentujemy w
całości: „Rynek jest paskudny, same betony...dużo więcej zieleni, i nie chodzi o doniczki z
drzewkami, bo pasują tam jak świni złoty ząb tylko pasy zieleni. Kiedyś spotkałam w Internecie
zdjęcie Rynku z dawnych lat i był piękny, warto byłoby choć po części do tego wrócić:) Co do
ulicy Sienkiewicza, to jest ładna, tylko brakuje miejsc na zewnątrz knajp - fakt jest kilka takich,
ale to głównie jakieś plastikowe fotele i takie same poobdzierane stoliki i parasole z napisem
piwa...no to zupełnie nie pasuje :/ Raczej powinny być ustalone jakieś reguły doboru stolików
i siedzeń, że to wyglądało jak np. na rynku w Krakowie:) do tego również sporo zieleni,
kwiatów itp.”. I następna: „Długo by pisać. Trzeba brać przykład z Wrocławia. Myślę, że
największy problem to wyludnianie się Kielc, a w związku z tym co raz mnie osób zakłada np.
kawiarnie. Kielc już nic nie uratuje”.
Kolejne pytanie, które zadano respondentom brzmiało: jakie oferty/pomysły mogłyby
sprawić, żeby mieszkańcy chcieli spędzać wolny czas w centrum miasta (ulica Sienkiewicza,
Rynek)? W opinii badanych, głównymi czynnikami sprawiającymi, że mieszkańcy chcieliby
spędzać wolny czas w centrum miasta są szeroko rozumiane imprezy kulturalne i integracyjne.
Badani wskazali także na potrzebę funkcjonowania kina letniego oraz na organizowanie
warsztatów i pokazów artystycznych.
Tabela 3. Pomysły, które sprawiłyby, że mieszkańcy chcieliby spędzać wolny czas w
centrum miasta
Pomysł
Darmowe imprezy kulturalne, integracyjne – występy kabaretów, koncerty,
festiwale itd. (dla rodzin, dla młodzieży, dla seniorów)
Kino letnie
Warsztaty i pokazy artystyczne
Więcej atrakcji dla małych dzieci (malowanie kredą na chodniku, malowanie
buzi)
Centrum aktywności mieszkańców
Ciekawe, nietypowe kawiarnie i restauracje
Co pewien czas warto zorganizować promocje 20-50% na sprzedawane
produkty w konkretnych godzinach
Nadać uroku temu miejscu
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"Gdyby kawiarnie w porozumieniu z władzami miasta miały dostęp do rynku
i innych wolnych miejsc i serwowały by tam kawę i herbatę, a wieczorem
żeby była możliwość potańczenia np. na piasku czy na trawie :)
Nowe ośrodki kulturalne
Więcej straganów
Więcej ulicznych artystów np. wystawy obrazów czy koncerty muzyków
Wskazanie miejsca odpoczynki i ciszy podczas spaceru

1

1
1
1
1

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.

Następne pytanie dotyczyło inicjatyw, które mogłyby poprawiających atrakcyjność
Placu Artystów. Większość respondentów wskazała na zwiększoną liczbę wystaw, wernisaży,
festiwali designu itp., które organizowane byłyby właśnie w tym miejscu. Plac Artystów byłby
wówczas placem nie tylko z nazwy, ale również i z realnie organizowanych tam działań.
Tabela 4. Inicjatywy zwiększające atrakcyjność Placu Artystów
Pomysł
„Większa liczba artystów i wystaw (wystawy znanych i początkujących
artystów połączone z wernisażami, festiwale designu, przeglądy młodych
talentów, wspólne czytanie itd.)”
„Inicjatywa usunięcia tych cyganek, które sprawiają, że człowiek ma
ochotę pójść dookoła, żeby tylko ominąć tę część centrum miasta”
„Ciekawe, darmowe instalacje związane z historią regionu”
„Happeningi artystyczne (np. sztuka pantomimiczna)”
„Wigilijny kiermasz, bajeczny, ze śpiewaniem kolęd, Mikołajem, miesiąc
grudzień od Mikołaja do wigilii”
„Lepiej zaprojektowana fontanna”
„Żadne. To miejsce nie wyróżnia się niczym”

Liczba osób
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1
1
1
1
1
1

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.

W następnej kolejności zapytano o inicjatywy realizowane w Parku Miejskim (im.
Stanisława Staszica), które mogłyby zwiększyć jego atrakcyjność. Zdaniem badanych
atrakcyjność Parku Miejskiego zostałaby zwiększona poprzez stworzenie placu zabaw dla
dzieci obok którego znajdowałaby się kawiarnia, w której rodzice mogliby spędzać czas
pilnując pociech. Respondenci widzą również potrzebę zainstalowania siłowni „pod chmurką”
oraz organizowania pikników, czy plenerowych warsztatów.
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Tabela 5. Inicjatywy realizowane w Parku Miejskim (im. Stanisława Staszica), które
mogą zwiększyć jego atrakcyjność
Pomysł
„Przydałby się plac zabaw połączony z siłownią pod chmurką. Na plac zabaw
przychodziłby dzieci, a może na niektóre sprzęty siłowni pokusiliby się
nawet starsi ludzie”
„Rodzinne pikniki, cykliczne plenerowe warsztaty, różne dziedziny,
malarstwo, książka, np. sobotnie czytanie powieści. Na naszych polskich
autorów wieszczy nikt by nie przyszedł. Hary Potter, Drużyna Pierścienia itd. Występy dzieci i młodzieży z domów kultury i szkół”
„Kawiarnia dla dorosłych”
„Koncerty, wystawy, gry miejskie”
„Bardziej reklamować odbywające się imprezy (często dowiadujemy się po
fakcie)”
„Festiwale muzyczne o bardziej komercyjnym zasięgu”
„Potańcówki”
„Nic nie pomoże jeśli wszędzie będzie pełno odchodów ptactwa różnego
rodzaju. Kto siądzie na takie ławki?”
„Park linowy”
„Pojedyncze małe koncerty”
„Targ śniadaniowy na TRAWIE”

Liczba osób
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*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.

Kolejne pytanie dotyczyło pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni w budynku po
dawnym BWA (ul Leśna). Odpowiedzi respondentów były na tyle zróżnicowane, że nie dają
możliwości wskazania zasadniczo dominującej wizji tego miejsca.
Tabela 6. Pomysły na zagospodarowanie przestrzeni w budynku po dawnym BWA
Pomysł
Kawiarnia
„Dyskoteka z tanimi biletami”
„Miejsce spotkań przy kawie, wystawy młodych artystów lub mały bazarek
rękodzieła”
„Może coś w stylu parku technologicznego, żeby można było się zapoznać z
nowoczesnością”
Miejsce handlu
„Pomoc bezdomnym (ubrania, jedzenie)”
„Przekazać do dyspozycji dzieci i młodzieży”
„Przeznaczyć go na klub seniora”
„Trudno powiedzieć. To jest piwnica, trochę z boku największego przepływu
spacerujących, ale blisko parkingu. Najpierw trzeba całościowej wizji. Dobrze, że
jest potencjał tego miejsca”
*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.
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Na pomysł utworzenia „Pałacu Lalek” w budynku po archiwum państwowym
(wcześniej na tym terenie znajdowała się synagoga) przy ulicy Warszawskiej większość
respondentów odpowiedziało pozytywne. Sceptycy pomysłu zwrócili uwagę na brak parkingu
oraz na potrzebę powiązania tego miejsca z „żydowską historią” (holokaust) lub „żydowskim
kontekstem” (humor żydowski).
Tabela 7. Opinie na temat utworzenia "Pałacu Lalek" w budynku po archiwum
państwowym (wcześniej na tym terenie znajdowała się synagoga) przy ulicy
Warszawskiej
Pomysł
„Bardzo dobry pomysł. Trzeba docenić jego unikatowość”
„Pałac lalek jest startą pieniędzy”
„Pałac lalek jest bez sensu. Miasto zamiast na pierdołach powinno się skupić na
obniżeniu podatków dla przedsiębiorców, żeby Ci nie uciekali z tego miasta gdzie
pieprz rośnie”
„Fatalny. To powinna być wizytówka Kielc np. jako muzeum holocaustu”
„Nuda, tam powinno być coś gdzie ludzie mogli by przychodzić codziennie, a nie
raz żeby tylko zobaczyć i zapomnieć”
„Z archiwum korzystało wąskie grono ludzi, Pałac Lalek zapewne ukierunkowany
jest na zwiedzanie, więc lokalizacja na "wyspie" pomiędzy ulicami chyba nie jest
najlepsza (brak parkingu)”
„Pomysł dotyczy wąskiej grupy. Jest dosyć statyczny. Brak w nim rozmachu. Jedno
jest pewne, na dzieci można liczyć bardziej niż na turystów z Izraela. Faktem jest
jednak, że taka gwiazda jak Zumthor (znam się i wiem co pisze) zapewniłaby temu
miejscy medialny rozgłos. Może izraelskie lalki powinny mieć osobny dział, a
wycieczki z Izraela nie tylko wizytować getto i obozy koncentracyjne, ale też coś
pozytywnego. Myślę, że centrum żydowskiego humoru to jeszcze mało
wykorzystany temat. Mamy bardzo dużo wspólnego”
„Potrzebny jest zdecydowanie inny pomysł, bo Pałac Lalek przyniesie straty a nie
zyski:) może powinno to być miejsce, gdzie oprócz oglądania eksponatów,
odwiedzający mogliby również uczestniczyć aktywnie, lepiej pasowałoby mi coś
a'la wehikuł czasu, gdzie można by się przenieść do "dawnych Kielc" poznać trochę
historii, obyczajów, potraw itp.”
„Synagogę można odrestaurować i może ona służyć jako zabytek”
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*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.

Kolejne pytanie dotyczyło odniesienia się do gehlowskiego hasła „miasto dla ludzi”,
stąd zapytano, czy władze miasta Kielce realizują – zdaniem respondentów – taką właśnie ideę.
Zdecydowana większość respondentów była krytyczna wobec władz miasta w tym względzie.
Niektóre osoby wskazały na wysoki koszt remontowanych przystanków. Należy jednak
odnotować, iż dwie osoby miały pozytywne zdanie na temat realizowanej przez władze miasta
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idei, przy czym osoby te argumentowały swoją odpowiedź dokonaniami parku
technologicznego.
Tabela 8. Realizowanie przez władze miasta idei "Kielce – miasto dla ludzi"
Opinia
Nie
„Miasto dla o ludzi budując przystanki za 400 000: D. nie realizują np. widać to
po przystankach one nie są dla ludzi a dla pokazu”
Tak. Poprzez park technologiczny
„Hasło nie jest realizowane do końca. Z jednej strony jest wiele miejsc gdzie
można pójść i "zabić" czas lub miło go spędzić. Z drugiej strony jednak władze
miasta niewiele robią w kierunku zachęcenia ludzi do korzystania z tych miejsc”
„Nie realizują, tylko prywatni przedsiębiorcy chcą coś z tym zrobić, ale miasto
nie daje im wolnej ręki ani nawet nie chce rozmawiać”

Liczba
respondentów
8
3
2
1

1

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.

Odpowiadając na następne pytanie respondenci mieli możliwość przedstawienia
własnych uwag/pomysłów związanych z rozwojem centrum Kielc. Ich uwagi/propozycje
okazały się zróżnicowane, poczynając od zbudowania kolejki linowej, z której roztaczałby się
piękny widok na miasto i okolice, poprzez zmianę władz miasta a kończąc na większej liczbie
placów zabaw dla dzieci czy większej liczbie udoskonaleń w parkach.
Tabela 9. Inne uwagi/pomysły związane z rozwojem centrum Kielc
Pomysł
„Duży park i kolejka linowa, z której roztaczałby się piękny widok na jakby nie
patrzył - piękne okolice ;) Wiem, że to raczej niewykonalne, ale pomarzyć można
:P”
„Zmiany począwszy od władz miasta”
„Basen, dyskoteka na bocianku”
„Brak dobrych dróg”
„Miasto jest ładnie wyremontowane i... wybetonowane. Proponowałabym więcej
zieleni (nawet pnącza czy bluszcze) lub koloru (kolorowe schody, elewacje) coś co
dodałoby życia i energii”.
„Więcej imprez powinno być organizowanych na skalę krajową (np. festiwale)
wtedy jest możliwość ściągnięcia ludzi i ożywienia tego miasta”
„Więcej placów zabaw dla dzieci”
„Więcej roślin, więcej udoskonaleń w parkach”
*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.
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Na zakończenie dokonano odrębnej prezentacji odpowiedzi jednego z respondentów ze
względu na przedstawienie przez niego holistycznej wizji rozwoju centrum Kielc.
Tabela 10. Holistyczna wizja rozwoju centrum Kielc w opinii wybranego respondenta
Cecha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pomysły
na rozwój centrum miasta

Opis
Centrum Kielc w piątkowy wieczór i w weekend
Centrum Kielc w dzień powszedni
Dojrzali konsumenci - pełny portfel wiek 35+
Aktywni emeryci - osoby które zakończyły karierę zawodową
i wydają część środków na konsumpcję i styl życia
Młode małżeństwa z dziećmi
Młodzież studencka
Młodzież szkolna
Ludność mieszkająca blisko centrum
Przyjezdni, turyści

„Pracujący rodzice płacą często za żłobki i przedszkola. Są
zapracowani i w tygodniu nie mają siły aktywnie spędzać czasu z
dziećmi. Należałoby sprawdzić, czy jest potencjał na stworzenie
wolontariatu z osób dojrzałych i emerytów (możliwe wsparcie
miejskimi i unijnymi pieniędzmi), który to wolontariat współpracując
z przedszkolami zapewniałyby opiekę i kontrolę, nad dziećmi
przemieszczającymi się z odległych ośrodków na kilka godzin do
centrum miasta. Dałoby to możliwość wykorzystania kin, muzeów i
placówek kulturalnych, barów zlokalizowanych w centrum. Chodzi o
konkursy, zajęcia praktyczne, integrację miedzy dzielnicami i
gminami, która odbywałaby się w centrum Kielc. Potrzebny byłby
program pełen atrakcyjnych pomysłów nie tyle z punktu
wykorzystania unijnych pieniędzy, ale program rzeczywiście ciekawy
dla dzieci i młodzieży (muzyka, design, film, sport, gry komputerowe
i technologia, historia). Ważna byłaby konsekwencja w dowożeniu
dzieci. Za kilka lat to będą również konsumenci i lokalni patrioci”
„Przełamywanie barier wiekowych. Jasne, że współcześnie różne
grupy wiekowe spędzają czas osobno. Należałoby wyłuskać pomysły,
gdzie starsze grupy wiekowe integrują się z młodzieżą i z dziećmi. To
wymaga kreatywnego myślenia i poszukiwania wzorców w
rozwiniętych krajach zachodnich”
„Miasto dla osób starszych. Często w miejscowościach
uzdrowiskowych widać jak aktywne są osoby starsze. Centrum miasta
w naturalny sposób posiada ofertę dla tej grupy - placówki kulturalne,
kościoły, sklepy - tu sporo zostało zaniedbane przez konkurencję ze
strony galerii handlowych. Należałoby stworzyć mechanizmy
ekonomiczne, zachęcające starszą grupę do przemieszczania się do
centrum w ciągu dni powszednich i w weekendy. Ułatwiony
sponsorowany transport, dodatkowa opieka”
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Inicjatywy zwiększające
atrakcyjność Parku
Miejskiego (im.
Stanisława Staszica)
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„Zdrowa żywność i markety wiejskie. To czego nie oferują sterylne
galerie handlowe mogłoby znaleźć uzupełnienie w centrum w postaci
cyklicznych marketów ze zdrowym jedzeniem. Potrzebny jest
odpowiedni design, by nie sprowadzić pomysłu do najniższych
bazarowych standardów. Chodzi o zorganizowany sposób
przedstawiania produktów, zweryfikowaną jakość”
„Gdyby postawić na niespotykany w polskich mediach pomysł
znoszenia barier wiekowych. Muzyka rodziców jest dzisiaj
odkrywana przez pokolenie dzieci. Wiemy, ze demograficzne dane
potwierdzają starzenie się społeczeństwa konsumenckiego w Polsce.
Potrzebne jest odważny przesunięcie środka ciężkości na dojrzalszą
grupę wiekową i wciągnięcie w nią młodzieży i emerytów. Chodzi o
to, żeby nie tworzyć grup izolujących się nawzajem, ale animować
grupy do wspólnego zabawnego spędzania czasu. Śmiech, autoironia i
sarkazm są bardzo Kielcom potrzebne. Dzisiejsi emeryci kiedyś byli
szaleni i młodzi. Dzisiejsi szaleni młodzi kiedyś będą emerytami w
swoim mieście, kraju, okolicy”
„Zawsze finansowanie to główny problem. Może gdyby wynaleźć
odważnych animatorów, emerytów, którzy sfinansują młodym
ludziom spędzony w centrum czas. 1 + 1, 1 + 2. Potrzebne na to
pomysły...”

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci przedstawiali kilka pomysłów.
Źródło: Badania własne.

5. Wnioski
Opinie respondentów jak również komentarze zebrane w grupach na FB dotyczących centrum
miasta pozwalają na pewne rekomendacje:
•

Głównym kierunkiem rozwoju centrum miasta jest poszerzenie oferty wydarzeń
kulturalnych. Są to wszelkiego rodzaju koncerty, festiwale, kabarety czy
pokazy;

•

Należy uruchomić na stałe kino letnie;

•

Należy zbudować plac zabaw dla dzieci oraz stworzyć/poszerzyć ofertę
dotyczącą imprez, warsztatów itd.

•

Należy zainstalować ciekawą fontannę, wokół której byłaby trawa na której
można by było położyć koc i zrobić piknik;

•

Na Placu Artystów należy organizować więcej wystaw, wernisaży, festiwali
związanych ze sztuką/designem;

•

W Parku Miejskim należy wygospodarować miejsce na rodzinne pikniki,
zbudować plac zabaw dla dzieci, wygospodarować miejsce na małą kawiarnię
oraz zainstalować siłownię pod chmurką;

Miasto przyszłości
Kielce 2018

•

Zmotoryzowani klienci, którzy zrobią zakupy w centrum miasta za min. 50 zł
powinni mieć możliwość zwolnienia z opłaty parkingowej (lub uzyskania
adekwatnej zniżki za kupowany/kupowane produkt/produkty);

•

Należy podjąć dialog z właścicielami kantorów zlokalizowanych w centrum
miasta celem ich odnowienia. W obecnym kształcie miejsca te psują wizerunek
centrum miasta;

•

Należy podjąć dialog z właścicielami barów/kawiarni, którzy wystawiają tzw.
letnie ogródki w celu ustalenia minimalnego standardu wystawianych krzeseł i
stolików. Plastikowe krzesła i poobdzierane stoliki psują wizerunek centrum
miasta;

•

Należy wnikliwie kontrolować samochody przejeżdżające i parkujące na ulicy
Sienkiewicza. Wiele samochodów nie ma uprawnienia poruszania się w tym
miejscu.
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CZYNNIKI ROZWOJU I PRZEMIAN SPOŁECZNOGOSPODARCZYCH W MIEŚCIE KIELCE (Artur Borcuch,
Magdalena Piłat-Borcuch)
Streszczenie: Celem artykułu jest próba przedstawienia społeczno-ekonomicznych procesów
zachodzących w mieście Kielce, a także określenie możliwości rozwojowych oraz ukazanie, w jaki
sposób miasto, poszukując nowych czynników rozwoju w szybko zmieniającym się otoczeniu,
wykorzystuje impulsy sprzyjające rozwojowi oraz przezwycięża bariery ten rozwój hamujące.
Słowa kluczowe: Rozwój, Kielce.

1. Wstęp
Zakres i tempo przemian zachodzących w mieście zależy od wielu czynników. Są nimi m.in.
przedsiębiorczość (rozumiana jako warunki otwierania i prowadzenia działalności
gospodarczej) oraz społeczeństwo obywatelskie (interpretowane jako aktywność i zdolność do
samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy
państwowej). Czynniki te mają istotny wpływ na możliwości rozwojowe miasta.
Przemiany zachodzące w polskiej przestrzeni aglomeracji miejskich i stref
podmiejskich są często omawiane w literaturze. Temat ten znalazł się w kręgu zainteresowań
m.in. H. Izdebskiego (zagospodarowanie przestrzeni), B. Jałowieskiego (miasto jako przedmiot
badań naukowych w XXI wieku), M. Nowaka, T. Stokarczaka (zarządzanie przestrzenią
miasta) czy M. Dymnickiej (przestrzeń publiczna a przemiany miasta).
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia społeczno-ekonomicznych procesów
zachodzących w mieście Kielce, a także określenie możliwości rozwojowych oraz ukazanie, w
jaki sposób miasto, poszukując nowych czynników rozwoju w szybko zmieniającym się
otoczeniu, wykorzystuje impulsy sprzyjające rozwojowi oraz przezwycięża bariery ten rozwój
hamujące.
W kontekście podejmowanych rozważań i zgodnie z założonym celem proponuje się
następującą tezę: Społeczno-gospodarcze przemiany miasta Kielce uwarunkowane są
wzmacnianiem przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej mieszkańców.
Dr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa Administracji i Zarzadzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
Dr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa Administracji i Zarzadzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
1
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Zakres analizy dokonany w artykule stanowi próbę określenia zmian zachodzących w
mieście Kielce i uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
•

W jakim stopniu na kondycję miasta Kielce wpływa rozwój przedsiębiorczości?

•

W jakim stopniu na kondycję miasta Kielce wpływa rozwój cech społeczeństwa
obywatelskiego?

2. Wyniki badań własnych (2014 rok)
W artykule wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety i kwestionariusz
ankiety jako narzędzie badawcze. Terenem prowadzonych badań było miasto Kielce. Badania,
które przeprowadzone zostały wśród mieszkańców Kielc, zrealizowane zostały w maju 2014
roku.
Głównym celem badań była ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta
Kielce.
Wykres 1. Ocena rozwoju przedsiębiorczości w Kielcach (w %)
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Źródło: Badania własne.

Rozwój przedsiębiorczości w Kielcach przez osoby do 24 roku został oceniony
stosunkowo dobrze (stan przeciętny – 46,7%; stan dobry 35%). Osoby w wieku 25-39 lat były
mniej entuzjastyczne w tym względzie, choć ich opinia na temat rozwoju przedsiębiorczości w
Kielcach była względnie pozytywna (stan przeciętny 51%; stan dobry 25,5%). Największymi
sceptykami okazały się osoby w wieku 40 lat i więcej. Co prawda respondenci najczęściej
wskazywali na odpowiedź „stan przeciętny” (40,9%), niemniej jednak wiele osób rozwój
przedsiębiorczości w Kielcach oceniło źle (27,3%) oraz bardzo źle (18,2%).
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Wykres 2. Ocena rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Kielcach (w %)
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Źródło: Badania własne.

Respondenci oceniając rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Kielcach wykazali się
ambiwalentną postawą. Osoby do 24 lat najczęściej oceniały rozwój społeczeństwa
obywatelskiego jako „przeciętny” (63,3%), podobnie jak osoby w wieku 25-39 lat (43,1%),
choć nie brakowało w tej grupie wiekowej względnych optymistów „stan dobry” (17,6%), oraz
względnych pesymistów „stan zły” (22,7%). Osoby w wieku 40 lat i więcej, również i w tym
przypadku okazały się największymi sceptykami. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w
Kielcach ocenili na poziomie przeciętnym (36,4%), złym (22,7%) oraz bardzo złym (22,7%).

FACTORS OF DEVELOPMENT AND SOCIO-ECONOMIC CHANGES IN THE CITY OF
KIELCE
Abstract: The aim of the article is to present the socio-economic processes taking place in the city of
Kielce, as well as to identify development opportunities and show how the city, looking for new
development factors in a rapidly changing environment, uses impulses conducive to development and
overcomes barriers to this inhibitory development.
Keywords: Development, Kielce.

Ewelina Gdaniec1

SOCIAL TOPOGRAPHY OF THE BRONX IN NEW YORK
CITY (Ewelina Gdaniec)
Abstract: The article presents potential sources of diversity of New York Ciy’s borough of the Bronx.
Subsequent points in the article describe the historical substrata of sociotopography of present-day city.
Newcomers and immigrants settled in diverse neighborhoods in the city because of its specific features.
It will be the essence of the article’s analysis.
Key words: Substrata of the sociotopography of NYC, the Bronx, immigration.

1. Introduction
The purpose of this article2 is to present the Bronx’ neighborhoods and analyze them in terms
of biculturalism. The United States is said to be a melting pot, meaning that it includes a variety
of ethnic groups, which mix together and form one concrete nation. Thus it seems only partially
true about the country, thus there is an instance of New York City, which is a unique place and
requires further research. New York City should rather be called a salad bowl3. A salad bowl
of New York City is made of many pieces, which are completely separate, but are tied up by a
dressing of Americanism that involves the English language, unique American customs and
traditions, and specific political system. Ethnic assimilation has taken place in the United Sates
since first immigrants came to the mouth of Hudson River; still many immigrants feel a strong
sense of separateness and are therefore bicultural. A sense of biculturalism may be seen in many
of New York City’s neighborhoods4.
This paper aims to give insight to specific indicators relevant to sustainable diversity in
New York City’s social topography. Sections of this paper discuss historical substrata of the
sociotopography of present-day New York City’s borough of the Bronx. Newcomers and

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Absolwentka studiów na kierunku historia oraz filologia
angielska. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, gdzie zajmuje się̨ historią polityczną Wielkiej Brytanii po II Wojnie Światowej. Jej
zainteresowania badawcze to kultura popularna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Zimna Wojna oraz
szerokorozumiana polityka kulturalna.
2
The article is a follow up of author’s article on Manhattan’s social topography: Ewelina Gdaniec, Freedom in the
sociotopography of Manhattan in New York city, [in:] Wolność t. I., ed. P. Szczepańczyk, Warszawa 2016 and an
extended version of the author’s M.A. thesis in the University of Kazimir the Great in Bydgoszcz: Substrata of
sociotopography of New York City form 2014.
3
Maryanne K. Datesman, JoAnn Crandall, The American Ways: An Introduction to American Culture, New York
1997, s. 140-145.
4
ibidem, s. 147-148.
1
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immigrants settled in diverse neighborhoods in the city because of certain features in specific
periods of time. Both are the main points of interest to this paper. A comparative approach was
used to examine important historic periods in order to examine the development of ethnic
neighborhoods in the borough. Rapid reshaping of New York City caused by surge into the
suburbs and gentrification processes are also points of interest of this paper.
The analysis of the article is built upon qualitative data collected from New York City
census data, local newspapers, maps, and reports of governmental and non-governmental
organizations over the previous eighteen years. The main source of information about
population diversity in certain neighborhoods is culled from New York City’s census data from
2000 and 2010. Distribution of ethnic groups in each of five boroughs of New York City can
be found on maps from New York Times magazine5, which appear to be a resplendent tool to
investigate exact amount of inhabitants of certain ethnic background in a specific neighborhood.
These maps visualize apparent differences in the sociotopography of five boroughs, especially
the Bronx, which is the essence of this article.
Through centuries New York City has been reshaped as people of Hispanic, Asian and
African American origin surged from the city’s center into the suburbs. Gentrification by people
of White Nonhispanic origin was widening in the neighborhoods of Manhattan, Brooklyn and
Staten Island. These processes have changed the look of the Bronx as well. Castle Hill and
Hunts Point in the Bronx are perfect examples of neighborhoods, which were mainly inhabited
by non-Whites and are now transferring into ‘Little-somethings’ because of a rapid expansion
of a certain ethnic group in the area.
Nonetheless, this tendency has a positive influence on social diversity of New York
City. The previous European-like architecture and landscape has been enriched by additions of
different cultures succeeding one after another. The thriving immigrant communities have been
giving visitors access to wares and culinary delights from all over the world in one place. That
is why New York City and especially the Bronx are so attractive for the research.
2. Migration to the Bronx
The first man who entered New York’s harbor in the 16th century was Giovanni da Verrazzano.
Exactly a century after him first settlers from the Netherlands came to the newly discovered
territories. A lot of immigrants coming from other European countries immediately followed
The Bronx. Demographic Profile – New York City Community Districts 2000 and 2010, 2010, [in:]
http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/lucds/bx1profile.pdf,
bx2profile.pdf,
bx3profile.pdf,
bx4profile.pdf,
bx5profile.pdf, bx6profile.pdf, bx7profile.pdf, bx8profile.pdf, bx9profile.pdf, bx10profile.pdf, bx11profile.pdf,
bx12profile.pdf, accessed January 14, 2014.
5

Miasto przyszłości
Kielce 2018

them and commenced the creation process of New York City’s exceptionality. The majority of
newcomers were Englishmen followed by French and Dutch people. With ongoing years others
came the new inhabitants from Ireland, Scotland, Spain, Sweden, Finland, and German
territories6.
The rapid colonization of coastal terrains of what is now New York encouraged people
of all cultures, ethnic backgrounds, and religions to settle there. As a result, latter-day New
York City is an assortment of many unique neighborhoods, all of which have very distinct
backgrounds.
Immigration has a very wide context especially when it comes to the migration to a
specific city and to a particular country. Migration is a movement of a person form a particular
place to another. It can be said that a migrant is a person who moves form one city to another
or from one country to another; therefore everyone who moves is a migrant. Immigration is, on
the other hand, a term used to describe a person who moves from their motherland to another
country with an intention to settle there for a particular time7.
Nowadays there are three criteria for immigrants, namely: legal immigrants, illegal
immigrants and refugees. Legal are those who posses permission to stay in the new country.
Illegal, or undocumented, migrants are those whose stay is not allowed by the authorities of the
country of migration. Refugees are those migrants who escape threats of persecution or war,
which they may encounter in their own country8.
Reasons for immigration are diverse and have been changing through ages. In the
colonial times main reasons for migration were: hunger, the want to find a job, dream of a better
life, seeking religious freedom, curiosity, etc. As Stuart Anderson points out about points of
similarity between early colonization of New York City and immigration now: “Two aspects
of immigration to the United States have rarely changed. First, immigrants come to America
for a variety of reasons, primarily for economic opportunity and the chance to live in a free
society. (…) Second, opposition to immigration has always existed in America, with the degree
of partial obstacles to those immigrating (…)”9. Be that as it may, in the colonial times there
were also waves of immigrants who were transported against their will, namely African slaves.
Reasons for immigration to America were also dictated by historical events that had
been happening on certain continents. Whenever a war or an uprising took place in a region of
Europe or another continent, more and more people from that region decided to flee and seek
6

Caroline Cox, Opening Up North America, 1479-1800, New York 2010, s. 27-28.
Cath Senker, The debate about immigration, New York 2008, s.2.
8
ibidem, s. 3-4.
9
Stuart Anderson, Immigration, Santa Barbara 2010, s. 2.
7
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stabilization in America. Other push factors for people to migrate were, and still are, natural
disasters as floods or famine. However, not everyone could have made a decision to immigrate
as extremely high spending followed such an endeavour10.

3. Ethnic background of the Bronx
The establishment of a dominant culture was immediate after newcomers form England and
Netherlands settled there. It casts back to the 1790 and the first census that showed that eight
out of ten people living in New York City, at that time, had English roots. Though, the
sociotopography of the city transferred rapidly; newcomers from all over Europe, Asia, Central
and South America were constantly arriving and settling there. Some ethnic groups still occupy
areas in which their ancestors and kin have been living since 18th or 19th century. On the other
hand, some ethnic groups moved to other areas, subsequently creating new homogeneous
neighborhoods. Some places in New York City have never been dominantly homogeneous and
still remain ethnically diversified11.
As it appears, the grounds of latter-day social topography of New York City may be
grouped as follows: 1) neighborhoods with unchanged ethnic background of inhabitants, 2)
neighborhoods with changed ethnic background of inhabitants, 3) mixed neighborhoods.
Substrata of today’s topography of New York City are visible in the city’s history12. In previous
centuries ethnic groups, other than White Nonhispanic, were forced to live in certain areas
because of the price of land, proximity of cultural center, religious temple, and potential work
place. With time, people moved because of private or cultural reasons, leaving land for sale,
and other groups moved in, subsequently attracting others of similar ethnicity to move there as
well. That is how second and third models of neighborhood were created. Even regarding this,
it is troublesome to elucidate why neighborhoods in which number of inhabitants of each ethnic
background is even are so hard to find in today’s New York. Still, in the city there is a noticeable
preference to live in ethnically homogeneous neighborhoods.
To conclude, it seems that New York City has never been ethnically homogenous. From
its very beginning the land around what is now the biggest city on the East coast has been
occupied by people of different cultural and ethnic backgrounds. In the 16th and 17th century,
people of Dutch and English origin lived side by side with native people, who were later forced
to move. Beginning in the 16th century efforts were made to preserve Dutch settlement

10

Senker, op. cit., s. 6-7.
Datesman, Crandall, op. cit., s. 148.
12
ibidem, s. 149.
11
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exclusively, though it was not successful as more and more immigrants surged. New
Amsterdam’s citizens protested against the newcomers, but the authorities ignored this
reluctance, as they sought workforce and inhabitants to add to the population number.
Moreover, the term ‘complementary identity’ can be used to characterize all inhabitants of New
York City, as they possess both an ethnic identity and a national identity as American citizens.
In today’s America the trend is toward multiculturalism, not assimilation. The old ‘melting pot’
metaphor is giving way to new metaphors such as ‘mosaic’ or ‘salad bowl’, meaning mixtures
of various ingredients that keep their individual characteristics. It is exactly that way in New
York City. Immigrant populations within New York City are not particularly blending together
into one nation, but rather they combine a multicultural mosaic13.
Critics of the ‘salad bowl’ theory argue that because of the fact that citizens of New
York City preserve their original customs and traditions they cannot now become truly New
Yorkers. It seems thought, that from its very beginnings up to that day New York City has been
that way. Thanks to such diversity, New York City has become a very unique place on earth
where people of all races live alongside each other.

4. The Bronx nowadays
At the beginning the Bronx was a separate area of farms sustaining the city’s needs, however,
in the 19th century a railway station was built there and that initiated the abrupt development
of this area. The population growth slowed during the Great Depression.
The Bronx is situated on the mainland, though several small islands are attached to its
boundaries: Hunters Island, City Island, Hart Island, North Brother’s Island and Rikers Island.
There are also four peninsulas: Hunt’s Point, Clason’s Point, Throg’s Neck, and Screvin’s
Neck. Its boundaries include the East River, the Hudson River at New Jersey, and the Long
Island Sound14.
The Bronx River, which is the only source of freshwater in New York City, divides the
Bronx into West and East halves, although the official boundary of West Bronx and East Bronx
is set on the Jerome Avenue, which leads form the Macombs Dam Bridge to the Mde Service
Road. It is worth mentioning that nearly twenty per cent of the Bronx’s area is park; it appears
that the reason for that may be seen in its rural beginnings. The largest park in New York City
is situated there, namely, Pelham Bay Park. Other open-space areas are: Bronx Park, Crotona

13

ibidem, s. 147-150.
N.Y. ADC. LAW § 2-202: NY Code - Section 2-202: Division into boroughs and boundaries thereof, n.d., [in:]
http://codes.lp.findlaw.com/nycode/ADC/2/2/2-202 accessed January 2, 2014.
14
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Park, the New York Botanical Gardens, Van Cortlandt Park and Woodlawn Cemetery. There
is also a zoo, which is one of the largest city zoos in the United States15.
The most characteristic points of the West Bronx are: Wave Hill, Woodlawn Cemetery,
Hall of Fame for Great Americans, Van Courtland House Museum and Our Lady of Angels
Parish Church. On the East side of the Bronx representative are: Bronx Botanical Garden and
Bronx Zoo. In the area of Concourse there is the Bronx Museum of Arts and Yankee Stadium.
What is more, on City Island there are numerous Yacht Clubs and City Island Nautical Museum.
In the area of Morris Park Avenue there is Muslim Centre, and nearby Our Lady of Solace
Church and St Dominic Church are situated16.
After the Great War ended the population number rose form 200,507 in 1900 to
1,265,258 in 1930. Until 1950, Bronx was the third most populated borough, however, from
that time Queens took over with the total population of 1,550,849. After 1960 the population
of the Bronx decreased from 1,424,814 to 1,203,789 in 1990 and after that rose again to
1,385,108 in 2010. Interestingly, the number of foreign-born population changed in the same
way: increased form 61,258 in 1900 to 479,451 in 1930 and later decreased to 306,592 in 1960
and 274,793 in 1990. In 2010 it increased again to 475,43417.
The newest census data show that of all foreign-born citizens of the Bronx the largest
group is people of Hispanic origin, most of them come from the Dominican Republic, namely
161,957 of foreign-born citizens of Bronx, 49,053 from Jamaica and 47,164 from Mexico.
Other significant groups were born in: South America 44,383, Africa 39,766 with more than
thirty-two thousand from Western Africa and majority from Ghana, Asia 34,540 and Eastern
Europe 14,21418. The tables below19 are based on Census data from 2000, and present
inhabitants’ ethnicity in each of twelve districts of the Bronx:
1. Melrose, Port Haven, Port Morris
2. Hunts Point, Longwood
3. Claremont, Corotona Park East,
4. Concourse, Mount Eden,
5. Morris Heights, Mount Hope, Fordham
15

The Bronx Map, n.d. [in:] http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/parking/bx.pdf?epi-content=GENERIC accessed
January 14, 2014.
16
ibidem.
17
Total and Foreign-Born Population - New York Metropolitan Region by Subregion and County, 1900–2000,
2000 [in:] http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/census/nny_table_5_3.pdf accessed January 4, 2014; Place of Birth
for
the
Foreign-Born
Population,
2010,
[in:]
http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/census/nyc_boros_2010_place_of_birth.pdf accessed January 4, 2014.
18
ibidem.
19
The Bronx. Demographic Profile…, accessed January 30, 2014.
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6. Belmont, Bathgate, Bronx Park South, West Farms, East Tremont
7. Bedford Park, Kingsbridge Heights, Norwood
8. Kingsbridge, Riverdale,
9. Bronx River, Castle Hill, Parkchester, Union Port
10. Country Club, Edgewater Park, Westchester Sq., Pelham Bay
11. Pelham Gardens, Morris Park, Bronx Dale, Van Nest
12. Baychester, Eastchester, Edenwald, Woodlawn
Dominant groups were marked in bold.
Table 1. The Bronx’ ethnicity (part 1)
1

2

3

4

5

6

White Nonhispanic

1,428

694

918

2,193

1,791

6,219

Black Nonhispanic

23,680

11,536

31,387

47,344

36,795

21,548

542

341

380

2,258

1,949

952

177

236

429

926

944

425

216

350

635

1,382

1,121

675

Hispanic Origin

62,887

39,089

46,013

92,338

85,600

53,449

TOTAL

91,497

52,246

79,762

146,441

128,200

83,268

Asian or Pacific Islander
Nonhispanic
Other Nonhispanic
Two or More Races
Nonhispanic

Source: The Bronx. Demographic Profile – New York City Community Districts 2000 and 2010, 2010, [in:]
http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/lucds/bx1profile.pdf,
bx2profile.pdf,
bx3profile.pdf,
bx4profile.pdf,
bx5profile.pdf, bx6profile.pdf, bx7profile.pdf, bx8profile.pdf, bx9profile.pdf, bx10profile.pdf, bx11profile.pdf,
bx12profile.pdf, accessed January 14, 2014.

Table 2. The Bronx’ ethnicity (part 2)
7

8

9

10

11

12

White Nonhispanic

10,023

39,190

4,749

41,554

31,037

10,869

Black Nonhispanic

26,165

11,434

53,070

26,713

22,981

99,083

9,189

5,048

9,937

5,529

8,705

2,922

1,260

538

2,559

997

1,080

2,062

1,670

1,365

2,632

1,534

1,591

2,498

Asian or Pacific Islander
Nonhispanic
Other Nonhispanic
Two or More Races
Nonhispanic
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Hispanic Origin

90,979

44,156

99,351

44,065

47,838

34,910

TOTAL

139,286

101,731

172,298

120,392

113,232

152,344

The Bronx. Demographic Profile – New York City Community Districts 2000 and 2010, 2010, [in:]
http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/lucds/bx1profile.pdf,
bx2profile.pdf,
bx3profile.pdf,
bx4profile.pdf,
bx5profile.pdf, bx6profile.pdf, bx7profile.pdf, bx8profile.pdf, bx9profile.pdf, bx10profile.pdf, bx11profile.pdf,
bx12profile.pdf, accessed January 14, 2014.

What can be observed is the fact that mostly people of Hispanic origin populate eleven
out of twelve districts. In eight districts people of African-American origin are the second
largest group and in the twelfth districts they outnumber people of other origins. What is more,
they also inhabit the most populated district ninth. There is a small population of White
Nonhispanic people in the areas from Melrose, Port Haven and Longwood up to Fordham and
Claremont Village. Though, in the western neighborhoods of Kingsbridge, Riversdale, Country
Club, Edgewater Park, Pelham Gardens, Morris Park, Bronx Dale, Van Nest and City Island,
White Nonhispanic is the second largest group.
What can be observed is the fact that people of White Nonhispanic origin mostly inhabit
the Northwest coast of the Bronx and the Northern neighborhood of Van Cortlandt Park. Great
majority of inhabitants of Norwood, Kingsbridge and Marble Hill are people of Hispanic origin.
As Joyce Cohen points out: “By the mid-1900's, the Kingsbridge area was largely Irish;
immigrants from Italy, Greece and Eastern Europe followed. Today, many newcomers are from
the Dominican Republic, Central America and South America. ''When you say mosaic, this is
a mosaic,'' said Terry Bastone, a 30-year resident originally from Cuba”20.
It was similar in areas of Norwood and Marble Hill, which originally were ‘WASP’
neighborhoods and later were taken over by people of Hispanic origin. People of AfricanAmerican origin are in a visible majority over other nations in the area of Williamsbridge and
Baychester. However, an increase in the number of people of Hispanic origin can be observed
in every district of this area.
In the North of the Bronx White Nonhispanic people inhabit the neighborhood of
Middletown and Morris Park. Moreover, they densely inhabit the residential neighborhood
called Country Club, which is located from Layton Avenue to Pelham Bay Park and East of the
Bruckner Expressway; there are eighty-two per cent of White Nonhispanic inhabitants. There
is a visible dominance of people of African-American origin in the residential area of
Parkchester where they center on Unionport Road and Metropolitan Avenue. In the Soundview

20

Joyce Cohen, If You're Thinking of Living In: Kingsbridge, the Bronx; A Place Convenient to Almost Everything,
The New York Times, Sept. 6 1998, accessed May 17, 2018.
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district people of African American origin are the majority between Soundview Park, Buckner
Expy and Morrison Avenue. In Melrose more than eighty per cent of population between
Concourse West and East are also African-Americans. People of Hispanic origin dominantly
inhabit the rest of the Bronx in this area21.

5. Summary
To sum up, it has to be stated that the Bronx represents the essence of a salad bowl metaphor.
From the beginning of a small-scale settlement in the area of today’s New York City up to
present-day millions of people migrated to and from New York City. There was a constant
movement from different parts of Europe through the Atlantic Ocean to the city itself. It seems
that New York City has never been ethnically homogenous. Form its very beginning the land
around what is now the biggest city on the East coast has been occupied by people of different
cultural and ethnic backgrounds. In the 16th and 17th century, people of Dutch and English origin
lived side by side with native people, who were later forced to move out. At the beginning of
the 16th century efforts were made to preserve Dutch settlement exclusively, though it was not
successful as more and more immigrants surged to the area. New Amsterdam’s citizens
protested against the newcomers, but the authorities ignored this reluctance, as they sought
workforce and inhabitants to add to the population number.
Nowadays people of all nations inhabit it and there still is a strong bond between them
and countries of their origin. Even though, most of the inhabitants of the Bronx are US-born,
they have a need to express their individuality and uniqueness. It does not mean that the Bronx
is full of separated neighborhoods. Each is different and there is a wide diversity, though they
are all a unity. This way of living is strictly American: one can be both a unity and individuality
in the notion of ethnical background.
Topography of present-day Bronx was reshaped through centuries. Some ethnic groups
were forced to live in certain areas of the borough because of: 1) the price of land, 2) proximity
of cultural centers or religious temples, 3) closeness of work places or factories. Times passed
and people migrated because of private or cultural reasons, leaving land for sale, and other
groups moved in, subsequently attracting others of similar ethnicity to move there as well. Still,
in the Bronx there is a noticeable preference of living in ethnically homogeneous
neighborhoods.

21

The Bronx. Demographic Profile, accessed January 30, 2014.
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In today’s US there is a trend towards multiculturalism, not assimilation. The old
‘melting pot’ metaphor is giving way to new metaphors such as ‘mosaic’ or ‘salad bowl’,
meaning mixtures of various ingredients that keep their individual characteristics. Such
diversity makes the Bronx and New York City itself a very unique place on earth where people
of all races live alongside each other creating a unity.
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SOCJOTOPOGRAFIA BRONXU - DZIELNICY NOWEGO JORKU
Streszczenie: Artykuł prezentuje potencjalne źródła kształtowania się różnorodności dzielnicy Nowego
Jorku – Bronxu. Poszczególne punkty w artykule opisują również historyczną substratę socjotopografii
dzisiejszego miasta. Przyjezdni i imigranci osiedlali się w różnych sąsiedztwach w mieście, z uwagi na
specyficzne cechy tych miejsc. Fakt ten zostanie poddany analizie.
Słowa kluczowe: Substrata socjotopografii Nowego Jorku, Bronx, imigracja.
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Magdalena Peszko-Doktor1

GOSPODARKA ODPADAMI W MIASTACH NA
PRZYKŁADZIE KRAKOWA I MAŁOPOLSKI (Magdalena PeszkoDoktor)
“Miasta wypełniał wprost niewyobrażalny dla nas,
ludzi nowoczesnych smród”
(Patrick Suskind “Pachnidło”)

Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie gospodarki odpadami w miastach i
województwach polskich na przykładzie Krakowa i Małopolski oraz pokazanie kierunku zmian w
podejściu do odpadów w świetle przepisów unijnych.
Słowa kluczowe: Kraków, Małopolska, odpady, gospodarka odpadami.

1. Wstęp
Celem opracowania jest przedstawienie gospodarki odpadami w miastach polskich na
przykładzie Krakowa. Pokazany zostanie także kierunek zmian w podejściu do zagadnienia
odpadów w świetle przepisów Unii Europejskiej.
Zauważyć należy, iż problem odpadów towarzyszy ludzkości od jej początków. Wraz z
rozwojem cywilizacji problem ten się nasila. Wzmianki o problemach ze śmieciami obecne
były już w historii starożytnej. Aktualne dokumenty prawne sięgają dyrektyw i rozporządzeń
wspólnotowych z lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Przez ostatnie lata ulegały one jednak
zmianom i modyfikacjom w związku z przyspieszeniem gospodarczym oraz pojawieniem się
nowych grup odpadów, które wcześniej nie były znane lub były wytwarzane w znacznie
mniejszych ilościach.
Działalność człowieka musi współistnieć ze środowiskiem naturalnym, w którym
funkcjonuje człowiek. Dynamika rozwoju cywilizacji naukowo-technicznej wpływa w znaczny
sposób na otoczenie, w którym żyjemy. W przypadku nieuporządkowanych i chaotycznych
działań może ona doprowadzić do wielu zagrożeń ekologicznych oraz negatywnie wpływać na
zdrowie i komfort życia społeczeństwa.

1

Studentka III roku na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Marketingiem i Sprzedażą) w Wyższej
Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu; Media Director agencji reklamowo-marketingowej
MadoArt w Krakowie.
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2. Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami to zagadnienie interdyscyplinarne, wymagające wiedzy z dziedziny
nauk prawnych, przyrodniczych, technicznych i chemicznych. Proces ten jest nierozerwalnie
połączony z oddziaływaniem człowieka na atmosferę, litosferę, hydrosferę i biosferę.
Obowiązek przygotowania i stałego monitorowania mechanizmów związanych z racjonalną i
efektywną gospodarką odpadami w Polsce spoczywa na barkach władzy publicznej.
Rozwiązania ustawowe w tym zakresie umocowane są w Konstytucji RP z 1997 roku2,
zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne. Ponieważ powinien to być proces trwały i ciągły,
zmierzający do osiągnięcia spokojnej i zdrowej egzystencji, musi on wynikać bezpośrednio z
powszechnie obowiązującego prawa oraz dokumentów planistyczno-politycznych3.
Zastosowane rozwiązania systemowe wymagają skutecznego łączenia efektu
ekologicznego z korzyściami ekonomicznymi. Postępowanie z odpadami to ciąg działań od
zapobiegania

i

ograniczania

powstawania

odpadów,

przez

odzysk

surowców

i

unieszkodliwianie, aż po składowanie odpadów, których nie można w inny sposób
wykorzystać.
Konstytucja wprowadza też nadrzędną zasadę zrównoważonego rozwoju. Jest to proces
integrujący działania polityczne, gospodarcze i społeczne przy zachowaniu równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Działania te
prowadzone są w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i
przyszłych pokoleń.
W roku 1982 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Światową Kartę Przyrody
określającą podstawowe zasady ekorozwoju. Ład i harmonia są jedną z podstawowych potrzeb
egzystencjalnych człowieka.
W związku z tym, iż gospodarka odpadami powoduje ingerencję w środowisko,
konieczne jest przygotowanie przez ustawodawcę właściwych struktur organizacyjnych oraz
precyzyjne formułowanie przepisów w tym zakresie. Niezbędne jest ustalenie zasad
postępowania ze wszystkimi rodzajami odpadów oraz wskazanie podmiotów za nie
odpowiedzialnych. Dla wytwórcy odpadów pojawia się natomiast obowiązek ich
przekazywania wyspecjalizowanym podmiotom oraz pokrycie kosztów związanych z
utylizacją. Wprowadzane są w tym celu również podatki ekologiczne i normy emisyjne, które
2

Konstytucja RP z 1997 roku (Art. 5, 31, 68, 74, 86).
W. Pływaczewski, Sz. Buczyński red., Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna,
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013.
3

Miasto przyszłości
Kielce 2018

55

powodują ograniczenie produkcji odpadów.
Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku doprowadziły do decentralizacji władzy, co
spowodowało przeniesienie obowiązków związanych z realizacją polityki ekologicznej
państwa na jednostki samorządu terytorialnego. Efektywna gospodarka odpadami na poziomie
gminy stała się zatem istotnym ogniwem kompleksowej ochrony środowiska.
Wojewódzki plan gospodarki odpadami wyznacza ramy współpracy pomiędzy
podlegającymi mu gminami. Zobowiązuje on do wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
oraz budowania i utrzymywania odpowiedniej infrastruktury.
Wszystkie istotne działania w zakresie gospodarowania odpadami objęte są
prawodawstwem wspólnotowym. Wprowadzane mechanizmy krajowe muszą być zgodne z
tymi, które zostały przyjęte przez wspólnotę. Są one związane z ograniczeniem składowania
wskazanych kategorii odpadów, organizacją składowania, osiąganiem przyjętych poziomów
odzysku i recyklingu oraz prowadzeniem kampanii społecznych.
Jednym z najistotniejszych zadań Unii zgodnie z art. 174 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, ochrona
zdrowia ludzkiego, ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, oraz
promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania
regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego. Przy opracowywaniu
polityki w dziedzinie środowiska naturalnego wspólnota uwzględnia dostępne dane naukowotechniczne, warunki środowiska naturalnego w różnych regionach wspólnoty, potencjalne
korzyści i koszty, które mogą wynikać z prowadzonych działań lub ich zaniechania,
gospodarczy i społeczny rozwój wspólnoty jako całości, zrównoważony rozwój jej regionów.
Przygotowany został szereg aktów prawnych poświęconych zasadom gospodarki
odpadami, a kluczowe regulacje zostały zawarte w Dyrektywie w sprawie odpadów
(75/442/EEC) oraz zmieniającej ją Dyrektywie 2008/98/WE22 oraz Dyrektywie 91/689/EC.
Dyrektywa 2006/12/WE w sprawie odpadów ustanawiająca ramy prawne dotyczące
postępowania z odpadami w obrębie Wspólnoty, przyjęta zgodnie z art. 175 Traktatu, definiuje
kluczowe dla gospodarki odpadami pojęcia takie jak odpad, odzysk czy unieszkodliwianie.
Ustanawia ona wymogi w zakresie gospodarowania odpadami w szczególności, jeśli chodzi o
obowiązek przedsiębiorstwa wykonującego czynności związane z gospodarowaniem odpadami
oraz obowiązek państw członkowskich do sporządzania planów gospodarki odpadami.
Podkreśla nadrzędną zasadę gospodarki odpadami, którą jest dobór metod jej prowadzenia w
taki sposób, aby nie wywierała ona negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzkie.
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Powrót w ostatnich latach do idei budowy polskiej energetyki atomowej w uchwalonej
przez Radę Ministrów strategii Polityki Energetycznej Polski do 2025 r. i Polityki
Energetycznej Polski do 2030 r. spowodował liczne dyskusje o krajowej i regionalnej polityce
składowania odpadów promieniotwórczych.

3. Odpady - definicja i klasyfikacja
Zależnie od tego, gdzie będziemy szukać definicji odpadu i z jakiego okresu będzie ona
pochodzić, może mieć ona nieco inne brzmienie. To co łączy je wszystkie, to fakt, że pojęcie
dotyczy przedmiotów, które użytkownikowi nie są już potrzebne.
W rozumieniu dyrektywy 75/442/EWG odpadami były „wszelkie substancje lub
przedmioty, które ich posiadacz usuwa, zamierza usunąć lub do których usunięcia został
zobowiązany”4.
Zasadniczą zmianę wielu dotychczasowych zasad gospodarowania odpadami
przyniesie transpozycja do polskiego prawa, w postaci nowej ustawy o odpadach, nowej
dyrektywy ramowej UE 2008/98/WE5 w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre
wcześniejsze dyrektywy. Dyrektywa ta wprowadza m.in. nowe definicje niektórych pojęć,
nowe podmioty do obrotu odpadami, a także nowe poziomy ponownego wykorzystania i
recyklingu kilku rodzajów odpadów z sektora komunalnego (głównie odpadów z gospodarstw
domowych), a także odpadów z budowy i demontażu. Stanowią one nowe wyzwania dla
polskiej oraz europejskiej gospodarki odpadami.
W myśl Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. odpady to substancje lub
przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się
jest obowiązany.
Z pojęciem “odpady” łączą się dwie ważne kwestie. Pierwsza dotyczy ustalenia
momentu od kiedy dany przedmiot staje się odpadem. Druga natomiast, to wskazanie momentu,
do którego przedmiot był odpadem, ale przestał nim być6 .

4

Dyrektywa 75/442/EWG Rady z 15 lipca 1975 w sprawie odpadów.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów.
6
A. Kosieradzka-Federczyk, Priorytety Unii Europejskiej w gospodarowaniu odpadami, „Współczesne Problemy
Zarządzania” 2013, nr 1.
5
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Wykres 1. Ilość odpadów [w kg] wytwarzanych w Unii Europejskiej w przeliczeniu na
mieszkańca (dane za 2016 rok)

Źródło: Eurostat: Rumuni i Polacy wytwarzają w UE najmniej odpadów komunalnych,
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/eurostat-rumuni-i-polacy-wytwarzaja-w-ue-najmniejodpadow-komunalnych,103164.html [dostęp z dnia 30.01.2018]; W całej UE to Polacy i Rumuni wytwarzają
najmniej śmieci, http://odpady.net.pl/2018/01/27/w-calej-ue-to-polacy-i-rumuni-wytwarzaja-najmniej-smieci/
[dostęp z dnia 30.01.2018].

4.

Odpady w ujęciu historycznym

Odpady i wszelkiego rodzaju śmieci towarzyszą ludzkości od zawsze. Są nieuniknionym
elementem naszej egzystencji. Sytuacja taka zmusza człowieka, aby radzić sobie z ich
porządkowaniem, a także pozbywaniem się wyprodukowanych odpadów. Na przestrzeni
wieków za sprawą postępu i rozwoju cywilizacji, pojęcie “odpady” nabierało nowego
znaczenia oraz rozszerzało swoją definicję.
Już pierwsi osadnicy musieli stawić czoła problemowi związanemu z zarządzaniem
odpadami. Organizowano wtedy w osadach miejsca przeznaczone na spanie, jedzenie i
higienę9. Szybko okazało się, że pozostałości po jedzeniu takie jak np. kości przyciągają
drapieżne i niebezpieczne zwierzęta, co zmusiło człowieka bardziej przemyślanie zająć się
problemem odpadów.
Wraz z rozwojem cywilizacji oraz wzrostem liczby ludności na niewielkich obszarach,
powstawały miasta. Rozwój miast powodował narastanie problemów ze śmieciami. Stan taki
przyczynił się do powstania nowych zawodów związanych z wywózką nieczystości, czy też
czyszczeniem kanalizacji.
Pierwszy zakaz wyrzucania śmieci pojawił się już w starożytnej Grecji ok. 500 roku
9

K. Ashenburg, Historia brudu, Bellona, Warszawa 2016.
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p.n.e10. W 320 p.n.e w Atenach wydano przepis nakazujący wywożenie odpadów co najmniej
1,5 kilometra od granic miasta do wielkich dołów, które po zapełnieniu przykrywano kilkoma
warstwami ziemi. Można się pokusić o stwierdzenie, że był to pierwowzór obecnie
funkcjonujących wysypisk odpadów.
Rewolucja przemysłowa w XIX wieku, spowodowała nagły wzrost ilości
produkowanych odpadów, a także wymusiła konieczność stworzenia nowych rozwiązań w
zakresie “pozbywania się” tzw. odpadów komunalnych. Sytuacja ta zapoczątkowała “erę”
budowania spalarni11. Pierwszy taki obiekt uruchomiono w Wielkiej Brytanii w Paddington pod
Londynem w 1870 roku. Ze względu na niską efektywność działania funkcjonowała ona tylko
kilka lat. Temat budowy spalarni jednak nie został porzucony i w kolejnych latach zarówno w
Wielkiej Brytanii jak i Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech powstawały obiekty tego
typu .
12

Jeśli chodzi o Polskę, pierwsze wzmianki na temat gospodarowania odpadami pochodzą
z roku 1540. Utworzono wtedy straż sanitarną, mającą za zadanie dbać o czystość na ulicach
miasta. W 1777 roku król Stanisław August Poniatowski nakazał natomiast segregować papier,
który był wykorzystywany w papierni krajowej13.
W Krakowie pod koniec XIX i na początku XX wieku służba miejska codziennie
zbierała zgromadzone w wyznaczonych miejscach śmieci używając do tego wozów
zaprzęgniętych w konie, następnie wywoziła je na wysypiska. Obowiązywało w tym czasie
rozporządzenie, które regulowało zasady związane z procesem zarządzania odpadami14.

10

P. Wysocka, Kluczowe czynniki wpływające na ilość odpadów powstających w przestrzeni miejskiej, Nowe
trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych 2, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poznań 2012.
11
K. Pikoń, M. Bogacka, Gospodarowanie odpadami a odzysk energii, „Napędy i sterowanie” 2016, nr 4.
12
Spalarnia odpadów, https://pl.wikipedia.org/wiki/Spalarnia_odpad%C3%B3w [dostęp z dnia 25.01.2018].
13
Śmieci i odpady. Krótka historia brudu, http://eko-logis.com.pl/smieci-i-odpady-historia [dostęp z dnia
25.01.2018].
14
Jak w dawnych czasach radzono sobie ze śmieciami?, http://www.lisak.net.pl/blog/?p=8985 [dostęp z dnia
26.01.2018].
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Rysunek 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku dla Stołecznego Królewskiego
Miasta Krakowa

Źródło: Jak w dawnych czasach radzono sobie ze śmieciami?, http://www.lisak.net.pl/blog/?p=8985 [dostęp z dnia
26.01.2018].

W XXI wieku gospodarowanie odpadami ukierunkowane jest na działania
proekologiczne. Postęp oprócz nowoczesnych technologii i wielu udogodnień przyniósł nam
również ogromne ilości niebezpiecznych dla środowiska odpadów, które wymagają utylizacji.
Segregacja i recykling są aktualnie kluczowymi metodami ograniczania przyrastania ilości
odpadów. Jednak nie wszystkie odpady można poddać recyklingowi. Dlatego też powstają
ekologiczne spalarnie, które poza utylizacją odpadów wytwarzają energię elektryczną do
wykorzystania przez przemysł lub gospodarstwa domowe.
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Wykres 2. Sposób postępowania z odpadami komunalnymi w krajach UE (2013 rok)

Źródło: G. Wielgosiński, O. Namiecińska, Spalarnie odpadów komunalnych - perspektywa roku 2020, „Nowa
Energia” 2016, nr 2.

Jedna z takich ekospalarni została oddana do użytku 3 grudnia 2015 roku w Krakowie16,
a 9 lutego 2017 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dla Krakowskiego Holdingu
Komunalnego S.A. w Krakowie 2 świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z
odnawialnego źródła energii – tzw. zielone certyfikaty. Krakowska Ekospalarnia, otrzymała je
jako pierwszy w Polsce zakład zajmujący się termicznym przekształcaniem odpadów17.
Wykres 3. Liczba spalarni w krajach europejskich

Źródło: Eurostat: Polacy i Rumuni wytwarzają w UE najmniej odpadów komunalnych,
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/eurostat-rumuni-i-polacy-wytwarzaja-w-ue-najmniejodpadow-komunalnych,103164.html [dostęp z dnia 30.01.2018].
16

Ekologiczna
Spalarnia
Odpadów
w
Krakowie
–
o
projekcie,
http://old.ekospalarnia.krakow.pl/1,InformacjeOProjekcie.html [dostęp z dnia 25.01.2018].
17
Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie, http://old.ekospalarnia.krakow.pl/ [dostęp z dnia 25.01.2018].
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Prawodawstwo i przepisy UE w zakresie odpadów

Integracja Polski z Unią Europejską znacząco przyspieszyła opracowanie nowego prawa
ochrony środowiska. Konieczne były zmiany także w związku z nowymi wyzwaniami i
problemami ekologicznymi, przed którymi stanęła w tym czasie Polska. Jedną z dziedzin, która
wymagała implementacji odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej była gospodarka
odpadami.
Harmonizacja gospodarki odpadami została zapisana w ustawie o odpadach
obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. Wprowadziła ona w kraju system gospodarki odpadami,
który podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, opiera się na hierarchii postępowania z
odpadami. Zgodnie z tą zasadą należy zapobiegać powstawaniu odpadów, następnie
wytworzone odpady poddawać odzyskowi, a dopiero jak w ostatnim punkcie hierarchii
postępowania z odpadami, unieszkodliwiać je.

6.

Zapobieganie produkcji odpadów i gospodarka odpadami

Odpady to źródło zanieczyszczeń, ale jeżeli zostaną odpowiednio wykorzystane mogą być
cennym źródłem surowców, zwłaszcza w czasach, gdy wiele surowców jest coraz trudniej
dostępnych50. Gospodarka UE zużywa 16 ton surowców na osobę rocznie, z których aż 3 tony
niestety trafia na składowiska. Niektóre państwa członkowskie ograniczają się tylko do
składowania swoich odpadów, choć jest to niezgodne z zasadami ochrony środowiska.
Składowiska są źródłem “skażenia gleby oraz zanieczyszczają wodę i powietrze”.
Niekontrolowane składowanie odpadów może prowadzić do uwalniania niebezpiecznych
chemikaliów i jest zagrożeniem dla zdrowia.

7.

Dane GUS o gospodarce odpadami

Według statystyk z 2015 r. w Polsce zebrano 10,8 mln ton odpadów komunalnych, tj. więcej o
5,2% niż w roku 2014. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 283 kg zebranych
odpadów komunalnych, w tym najwięcej w województwach: dolnośląskim (340 kg),
zachodniopomorskim (337 kg), śląskim (332 kg) i lubuskim (328 kg); najmniej natomiast w
województwach: świętokrzyskim (166 kg), lubelskim (180 kg) i podkarpackim (196 kg).
Przedsiębiorstwa, które w 2015 r. odbierały odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
wyniosła 1 517 i zmniejszyła się o 4% w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast
prywatne firmy odebrały 62,7% odpadów komunalnych (63,6% w 2014 r.). Firmy będące
własnością podmiotów zagranicznych zebrały 9,8% odpadów komunalnych, mniej niż w roku
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poprzednim (13,1%)18.
Wykres 4. Porównanie sposobu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Polsce i UE
w 2015 roku

Źródło: Odpady w Polsce – dane statystyczne, http://www.palmedica.pl/2017/05/09/odpady-w-polsce [dostęp z
dnia 30.01.2018].

8. Analiza branży gospodarki odpadami i recyklingu, jej potrzeb i specyfiki
Przeciętny Europejczyk produkuje 480 kg odpadów komunalnych rocznie, przeciętny Polak –
ok 307 kg/rok, jednak najwięcej odpadów wytwarzają Duńczycy – aż 777 kg/rok20.
Europa wytwarza ogromne ilości odpadów: spożywczych i ogrodowych, budowlanych
i rozbiórkowych, górniczych przemysłowych oraz osadów. Każdego dnia ludzie na całym
świecie pozbywają się starych samochodów, telewizorów, sprzętów elektrycznych, baterii,
toreb plastikowych, papieru, odpadów biogennych, oraz ubrań czy mebli. Odpady dziś są
problemem międzynarodowym. Dlatego Unia Europejska dąży do zmiany dotychczasowego
systemu prawnego w zakresie gospodarki odpadami by móc zapewnić trwały wzrost
gospodarczy i wykorzystywać zasoby w inteligentniejszy i bardziej zrównoważony sposób.
Poza ilością wytwarzanych odpadów i dążeniem do ograniczenia ich wytwarzania, niezmiernie
ważne jest racjonalne gospodarowanie nimi. W ujęciu globalnym coraz więcej odpadów w UE
poddaje się recyklingowi, przez co maleje ich ilość kierowana na składowiska. Udział odpadów
komunalnych poddawanych recyklingowi lub kompostowaniu w UE-27 wzrósł z 31% w 2004

18

Dane GUS o gospodarce odpadami, http://odpady.net.pl/2016/11/06/dane-gus-o-gospodarce-odpadami/ [dostęp
z dnia 04.02.2018].
20
Strategia Rozwoju Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu na lata 2015-2020, Klaster Gospodarki
Odpadowej i Recyklingu, 2016.
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r. do 42% w 2014 r.
W Polsce w 2014 r. recyklingowi i biologicznemu przetwarzaniu poddano łącznie 31%
odpadów komunalnych. Rozwój branży sprawia, że Polska staje się krajem o dużym potencjale.
Przemysł recyklingowy zaczyna być postrzegany jako integralna część współczesnej
gospodarki, przede wszystkim z uwagi na jego skutki społeczne i gospodarcze oraz istotną rolę
jaką odgrywa dla rozwoju gospodarek poszczególnych krajów. Wydobywanie mniejszej ilości
surowców i wykorzystanie istniejących zasobów może pomóc uniknąć części oddziaływań
powstających na kolejnych etapach cyklu życia produktu.
Plany Komisji Europejskiej do roku 2030 zakładają maksymalnie obniżenie obciążeń
dla środowiska przez objęcie recyklingiem 70% odpadów komunalnych oraz 80% odpadów
opakowaniowych. Zgodnie z planami w roku 2025 zostanie wprowadzony zakaz składowania
tych odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi.
Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych w Unii (wg danych GUS), 34%
podlega unieszkodliwieniu poprzez składowanie, 27% zostaje poddane recyklingowi, 24%
unieszkodliwia się termicznie oraz 15% poddaje się kompostowaniu. “W Unii Europejskiej
ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na osobę w 2016 roku wyniosła 480 kg, co
stanowiło spadek o 9%, w porównaniu do 2002 r., gdy Europejczycy wytwarzali 527 kg śmieci
na osobę, natomiast w 2015 roku było to już 483 kg”22.
Komisja Europejska w 2012 roku opublikowała raport, z którego wynika, że Polska na
tle pozostałych krajów Unii Europejskiej nie radzi sobie dostatecznie z gospodarowaniem
odpadami. Pomimo dostępnych i dofinansowywanych nowoczesnych rozwiązań utylizacji
śmieci w Polsce nadal bardzo dużo odpadów jest składowanych na wysypiskach. Komisja
Europejska szczególną uwagę podczas oceniania krajów UE zwracała na poziomy oraz koszty
recyklingu oraz czy w poszczególnych krajach przestrzegane są unijne przepisy. Wśród liderów
najlepiej radzących sobie z odpadami znalazły się takie kraje, jak: Austria, Belgia, Dania,
Niemcy, Holandia oraz Szwecja.

9.

Małopolska liderem w przetwarzaniu odpadów komunalnych
Na krakowskich i małopolskich składowiskach odpadów jeszcze niedawno lądowała

przytłaczająca większość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Na dzień dzisiejszy w
Krakowie jest to zaledwie 5% wytworzonych odpadów. Wyniki takie pochodzą z wyliczeń
wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Kraków osiągnął też
22

Polacy i Rumuni wytwarzają najmniej śmieci w UE, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/najmniejodpadów-w-ue-wytwarzaja-rumuni -i-polacy-4173.html [dostęp z dnia 05.02.2018].
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zadowalający poziom odzysku i recyklingu papieru, szkła, metali i plastików. Jest to aktualnie
34%, gdy unijne minimum na rok 2017 wynosiło 20 proc. Jednak to nie może być koniec
zaangażowania mieszkańców w zbiórkę i segregację odpadów, gdyż w 2020 r. minimum
odzysku wyznaczone przez dyrektywy unijne wzrośnie do 50%. Część Krakowian jednak nadal
wrzuca odpady do jednego kubła bez ich uprzedniej segregacji, co utrudnia odzysk surowców.
Zbyt niski odzysk będzie powodował, iż gmina będzie zmuszona płacić wysokie kary. Gorzej
sytuacja wygląda jednak w wioskach na wschodzie i południu Małopolski. Części gmin w
powiatach limanowskim i nowosądeckim zaledwie udało się osiągnąć zaplanowane na rok 2016
minimum recyklingu i odzysku, czyli 18%. Ciekawe jest to, że po sąsiedzku z gminami, którym
udało się wypełnić zaledwie minimum znajdują się gminy, w których poziom odzysku i
recyklingu odpadów osiągnął ponad 60%.
Małopolska ma najlepsze wyniki w przetwarzaniu odpadów komunalnych. Ludzie
widzą, że to się opłaca, gdyż odbiór niesegregowanych odpadów kosztuje więcej niż
segregowanych, a to wystarczający powód, by zbierać odpady selektywnie. Cenne materiały i
surowce odzyskać można też z odpadów zmieszanych, a działanie takie jest możliwe dzięki
sprawniejszym maszynom w punktach odbioru co skutkuje coraz mniejszą ilością odpadów
kierowanych na wysypiska. W poszczególnych gminach Małopolski wygląda to jednak bardzo
różnie. U liderów na składowiska trafia od kilku do kilkunastu procent odpadów, ale w
najgorszych jest to ciągle połowa. W Krakowie na wysypisko trafia obecnie 16,5 tys. ton, czyli
5,1% ogólnej masy odpadów. Są to wyłącznie takie odpady, z których nie ma możliwości
odzyskania nawet energii cieplnej, a materiałami tymi są najczęściej gruz, kamienie, porcelana
i ceramika oraz pozostałości po sortowaniu odpadów w sortowni.
Kraków spełnił już również wymagania unijne dotyczące ograniczenia składowania
odpadów biodegradowalnych, gdyż wszystkie są przerabiane na kompost. W 2016 r.
krakowianie wytworzyli i oddali MPO łącznie 320,5 tys. ton odpadów.
Podział oddanych odpadów komunalnych wyglądał w następujący sposób:
A. odpady zbierane selektywnie - 114,3 tys. ton
•

66,7 tys. ton tzw. ,,sucha frakcja” (papier, tworzywa, metale, szkło)

•

14,6 tys. ton - odpady wielkogabarytowe

•

27,8 tys. ton - odpady zielone

•

1,9 tys. ton - odpady kuchenne i biodegradowalne

•

3,3 tys. ton gruzu

B. odpady niesegregowane (zmieszane) - 206,2 tys. ton
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Trzeba jednak zwrócić uwagę, na fakt, o którym mówią też przedstawiciele
krakowskiego MPO, iż polski sposób liczenia poziomu recyklingu mocno odbiega od modeli
zachodnich. Uwzględnia on jedynie cztery surowce (papier, metal, plastik i szkło), a pomija
inne, też zbierane selektywnie i poddawane recyklingowi. Na rok 2018 zaplanowane jest wejść
w życie zmienionych dyrektyw unijnych, co spowoduje, że polskim gminom łatwiej będzie
uzyskać wysokie poziomy recyklingu wynikające z obowiązujących w poszczególnych latach
limitów23.

10. Wnioski własne
Przedstawione opracowanie pokazuje, że temat śmieci oraz różnego rodzaju odpadów wbrew
pozorom nie jest prosty i oczywisty dla uprzemysłowionych, rozwiniętych krajów Unii
Europejskiej w tym Polski. Odpady były, są i zawsze będą towarzyszyły człowiekowi w
codziennym życiu. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania, kultura, wyznawana religia, czy
przynależność społeczna.
Systematyczny rozwój gospodarczy, którego jesteśmy uczestnikami oraz postępujący
wzrost dobrobytu skutkuje wzrostem konsumpcji, a tym samym wzrostem ilości powstających
odpadów komunalnych.
W krajach rozwiniętych władze szczególnie powinny dbać o ciągłą aktualizację
przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz sposobu gospodarowania odpadami z uwagi
na pojawiające się nowe zagrożenia ekologiczne spowodowane rozwojem cywilizacyjnym.
Aktualizacja ta powinna dotyczyć zarówno przepisów krajowych jak i tych dotyczących
społeczności lokalnych.
Konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu
odpadów, a co za tym idzie działania zmierzające do zmiany zachowań mieszkańców w
zakresie ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich właściwej segregacji u źródła.
W związku z koniecznością implementacji do polskiego prawa dyrektyw unijnych
Polska podjęła działania, mające na celu właściwe wdrożenie powyższych zadań. Na poziomie
regionalnym przygotowywane są dodatkowe dokumenty uszczegóławiające wojewódzkie
plany gospodarki odpadami, tzw. plany inwestycyjne.
W Polsce dbałość o środowisko naturalne jest obowiązkiem konstytucyjnym obywateli.
Obliguje nas do takiego działania art. 5, 31, 68, 74, 86 Konstytucji RP z 1997 roku.
23

Małopolska
liderem:
coraz
mniej
odpadów
trafia
u
nas
na
wysypiska,
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/malopolska/a/malopolska-liderem-coraz-mniej-odpadow-tra
fia-u-nas-na-wysypiska,12275460/ [dostęp z dnia 04.02.2018].
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Producenci z wszystkich segmentów branżowych muszą mieć jasne i zobowiązujące
wytyczne co do materiałów używanych w procesie produkcji nie tylko towaru, ale również
opakowania.
Problem odpadów, to jednak zagadnienie, które powinno być ważne nie tylko dla
producentów, ale również konsumenci muszą być świadomi skutków ekologicznych oraz dla
zdrowia ludzkiego, jakie mogłoby wywołać niewłaściwe gospodarowanie odpadami. Powinni
oni również aktywnie wspierać wszelkie procesy ograniczające przyrost odpadów, a w
szczególności tych nie nadających się do recyklingu.
Konieczna jest systematycznie i konsekwentnie prowadzona już od najmłodszych lat
edukacja ekologiczna (w tym także z zakresu odpadów), aby powodować wzrost świadomości
ekologicznej społeczeństwa. Edukacja ekologiczna powinna obejmować również zagadnienia
z zakresu możliwości pozyskiwania finansowania lub współfinansowania z Unii Europejskiej,
a także innych struktur na projekty i inwestycje proekologiczne (np. budowa spalarni, zakup i
modernizacja urządzeń do segregacji odpadów, edukacja ekologiczna).
Podstawą zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi jest kompleksowe
traktowanie odpadów z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i
uwarunkowań społecznych. Istotny jest również fakt, że odpady posiadają wymierne wartości
– materiałową i energetyczną. Racjonalna gospodarka surowcami naturalnymi wymaga
traktowania odpadów nie tylko jako zbędnych produktów ubocznych ludzkiej egzystencji, ale
również jako cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, przetworzyć lub w
ostateczności odzyskać z nich energię.
Wpływ na gospodarkę odpadami mają również zmiany demograficzno-ekonomiczne
zachodzące w społeczeństwie. Widać to choćby w podejściu do tematyki odpadów i ich
segregacji w dużych miastach i na obszarach wiejskich.
Ujednolicanie i wprowadzanie w życie coraz to skuteczniejszych przepisów prawa oraz
prawidłowe ich egzekwowanie przyczynia się znacznie do zmniejszania ilości wytwarzanych
odpadów przez gospodarstwa domowe, jak również do ciągłego wzrostu świadomości
społecznej w zakresie dalszego wykorzystania bio-odpadów.
Odpady komunalne stanowią zaledwie 10% całkowitej masy odpadów w Unii
Europejskiej, lecz pozostają ważnym aspektem polityki gospodarowania odpadami.
Zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych pozwala zmniejszyć presję na środowisko,
nie tylko na etapie konsumpcji towarów, ale w całym procesie tzw. cyklu życia produktu.
W przypadku firm wprowadzających obowiązujące standardy i porządkujących
gospodarkę odpadami w ich obrębie wyróżnić można następujące korzyści:
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obniżenie kosztów pozyskiwania surowców do produkcji, kosztów zużycia energii oraz
kosztów transportu surowców,

•

eliminacja opłat i kar z tytułu nieprawidłowego postępowania z odpadami,

•

przyjazny środowisku wizerunek firmy,

•

wzrost konkurencyjności firmy na rynku,

•

poprawa warunków pracy i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników,

•

podniesienie świadomości ekologicznej pracowników,

•

utrwalenie podejścia do odpadów jako surowców wtórnych, przydatnych do
wykorzystania,

•

przygotowanie firmy do wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z
wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 14001 i ISO 18000 oraz EMAS,

•

dostęp przedsiębiorstwa do funduszy pomocowych (warunkiem uzyskania dotacji jest
m.in. wywiązywanie się z zobowiązań środowiskowych).
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KRAKÓW I WROCŁAW – ANALIZA PORÓWNAWCZA
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Streszczenie: Artykuł prezentuje specyfikę miast Krakowa i Wrocławia z perspektywy ich szans i barier
rozwoju.
Słowa kluczowe: Miasto, Kraków, Wrocław.

1. Wstęp
Analizie i opracowaniu poddane będą miasta Kraków i Wrocław. Analizy porównawczej
Wrocławia i Krakowa nie można oderwać od szerszego kontekstu. Na początek trzeba by sobie
zadać pytanie czy Polska realizuje jakąkolwiek strategię polityczną wobec wielkich miast.
Odpowiedź niestety będzie negatywna. Jednak polityka taka mogłaby odegrać olbrzymią rolę
we wzmocnieniu metropolitalnych funkcji takich miast jak Kraków, Wrocław, Poznań czy
Gdańsk, a dzięki temu umożliwiła lepsze wykorzystanie ich potencjału. Po 1989 r. zabrakło w
Polsce strategicznej polityki państwa wobec największych miast, które powinny pełnić funkcję
lokomotyw rozwoju regionu. Mimo, iż wiadomym jest, że to miasta generują wzrost,
wprowadzony został wówczas centralizm fiskalny państwa, który doprowadził do sytuacji, że
w miastach pozostawiono zaledwie 10% wypracowanych przez samorządy dochodów.
Siła Krakowa to siła jego marki i wysoka rozpoznawalność miasta. Można by
powiedzieć, że to taki podarunek historii, którego Wrocław nie otrzymał. Przegrywa również z
Krakowem jako miastem pielgrzymkowym i „biesiadnym” będącym centrum turystyki
międzynarodowej i miastem Jana Pawła II.
Na dzień dzisiejszy wszystkie wspomniane powyżej funkcje przesądzające o pozycji
miasta na mapie kraju, regionu czy Europy realizują się poza oddziaływaniem samorządu.
2. Kraków i Wrocław - dlaczego te miasta?
Kraków to moje miasto. Tu się urodziłam i wychowałam. Tu również prowadzę swoją firmę i
wychowuję dzieci. Wrocław to miasto, do którego w razie potrzeby mogłabym emigrować. Jak
pokaże poniższa analiza w wielu obszarach mogłoby być miastem bliźniaczym dla Krakowa.

Studentka III roku na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Marketingiem i Sprzedażą) w Wyższej
Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu; Media Director agencji reklamowo-marketingowej
MadoArt w Krakowie.
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Jednocześnie wiele obszarów mocno je różni.
Kraków i Wrocław mają wiele podobieństw jak i różnic. Podobieństwa między
omawianymi miastami są następujące:
•

historia powstania miast sięga średniowiecza,

•

są to miasta na prawach powiatu,

•

prawa miejskie zostały uzyskane w XIII wieku,

•

są to stolice regionów (województw),

•

występują w nich centra outsorcingowe,

•

występują w nich placówki naukowo-badawcze,

•

występują w nich centra akademickie,

•

wyróżniają się dużą ilością przedsiębiorstw prywatnych,

•

mają podobne położenie geograficzne – w południowej części Polski w dolinie rzeki.
Do różnić między Krakowem i Wrocławiem można zaliczyć:

•

strukturę własności komunalnej,

•

Wrocław to miasto o ambicji europejskiej metropolii,

•

strukturę własnościową i społeczną,

•

występujący konflikt na linii prezydent-Rada Miasta (Kraków),

•

atmosferę miasta.

Tabela 1. Kraków i Wrocław w liczbach
Kraków

Wrocław

Powiat

Miasto na prawach
powiatu

Miasto na prawach powiatu

Data założenia

Przed IX wiekiem

X wiek

Data uzyskania praw
miejskich

1257 rok

1214 rok

Prezydent (od 2002 roku)

Jacek Majchrowski

Rafał Dutkiewicz

Liczba ludności (na
30.06.2016)

762 448

637 075

Powierzchnia [km2]

326,85

292,82

Gęstość zaludnienia [os/km2]
(na 30.06.2016)

2 332,7

2 176

Stopa bezrobocia [%]
(listopad 2016)

3,7

2,8

Przeciętne zatrudnienie w
sektorze przedsiębiorstw [os]
(listopad 2016)

209 000

178 900
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Przeciętne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw [zł]
(listopad 2016)

4 597,42

4 540,32

Podmioty gospodarki
narodowej

134 128

116 200

Liczba centrów
outsorcingowych

138

111

Zatrudnienie w outsorcingu
[os] (2016)

50 300

34 200

Mieszkania oddane do
8 321
użytkowania (styczeń-listopad
2016)

71

1 090

Budżet miasta (2002)

Brak wiarygodnych danych Dochody: 1,456 mld zł
w dostępnych bazach
Wydatki: 1,676 mld zł
elektronicznych

Budżet miasta (2012)

Dochody: 3,492 mld zł
Wydatki: 2,996 mld zł

Dochody: 3,559 mld zł
Wydatki: 3,430 mld zł

Liczba turystów
odwiedzających miasto
rocznie [os]

9,2 mln (2013)

5 mln (2016)

Dochody z turystyki (2013)

4,8 mld zł

2,2 mld zł

Europejska stolica kultury

2000 (pierwsze miasto w
Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej)

2016

Miasto Literatury
UNESCO/Światowa Stolica
Książki UNESCO

2014

2016

Koszty budowy/modernizacji
stadionu

Stadion Miejski w
Krakowie in. H. Reymana
– 504 mln zł

Stadion Wrocław – 904 mln zł

Zadania podczas Euro 2012

- centrum pobytowe
drużyn z Anglii i Holandii

- centrum pobytowe dla drużyny z
Czech
- miejsce rozegrania 3 meczy fazy
grupowej (Grupa A, mecze: PolskaCzechy, Czechy-Rosja, Cechy-Grecja)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kraków w liczbach, https://www.bip.krakow.pl/?mmi=6353 z dn.
20.04.2018; Wrocław w liczbach, http://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/foldery/wroclaw-w-liczbach2017-folder,1,4.html z dn. 20.04.2018.

3. Kilka słów o Krakowie i Wrocławiu
Kraków to miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem
liczby mieszkańców i powierzchni. Do 1795 r. stolica, miasto koronacyjne oraz nekropolia
królów Polski. Od odzyskania niepodległości w 1918 r. miasto wojewódzkie (od 1998 r.
siedziba władz województwa małopolskiego)2. W Krakowie znajdują się główne siedziby
2

Kraków – Miasto Królów Polskich, http://polandclinic.pl/krakow-miasto-krolow-polskich/ z dn. 20.04.2018.

Miasto przyszłości
Kielce 2018

m.in.: Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowego Centrum Nauki, Polskiego Towarzystwa
Promieniowania Synchrotronowego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dowództwa
Sił Specjalnych RP będące jednocześnie jednym z kilku dowództw sił specjalnych NATO,
Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, Polskiego Związku
Narciarskiego. W mieście działają placówki kulturalne o znaczeniu i statusie narodowym m.in.
Narodowy Stary Teatr, Muzeum Narodowe, Panteon Narodowy, Archiwum Narodowe,
Biblioteka Jagiellońska, Instytut Książki, Centrum Operacji Specjalnych, Narodowe Centrum
Rugby3.
Miasto na prawach powiatu pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego,
edukacyjnego, naukowego, gospodarczego, usługowego i turystycznego. Kraków jest drugim
co do wielkości, po Warszawie, rynkiem nowoczesnej powierzchni biurowej, a także jednym z
kluczowych węzłów kolejowych w Polsce. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi co
do liczby obsługiwanych pasażerów rocznie port lotniczy w Polsce, a który ponownie
obsługiwał będzie połączenia transatlantyckie. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia
w 2016 roku Kraków został sklasyfikowany jako jedenaste najbardziej zanieczyszczone miasto
Unii Europejskiej4.
Położenie geograficzne utrudnia wentylację miasta, przez co spowija je smog,
szczególnie w sezonie grzewczym. Kraków znajduje się w czołówce rankingu europejskich
miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Krakowskie powietrze zanieczyszczone
jest przede wszystkim pyłem PM10 i PM2,5 oraz toksycznym benzo(a)pirenem. Skutkiem
zanieczyszczenia pyłem, poza oczywistymi konsekwencjami zdrowotnymi, jest zauważalne
zmniejszenie przejrzystości powietrza w mieście.
Źródłem zanieczyszczeń są przede wszystkim piece na paliwa stałe (34%) i napływ pyłu
spoza miasta (36%), ale także przemysł lokalny (17%) oraz samochody (13%). Piece grzewcze
odpowiadają także za 68 proc. emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu, którego – jak wynika z
wyliczeń Krakowskiego Alarmu Smogowego – wdychana przez Krakowian ilość w ciągu roku
jest taka sama, jak w przypadku wypalenia ok. 2500 papierosów. Miasto zwiększyło budżet na
walkę ze smogiem, uchwalono także przepis zakazujący spalania węgla w piecach grzewczych.
Zakaz miał wejść w życie w 2018 r., jednak w sierpniu 2014 r. został uchylony przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Według raportu inwestycyjnego Konferencji ds. Handlu i Rozwoju ONZ (UNCTAD) z

3

Informacje o Krakowie, https://wpolskichgorach.pl/informacje/Krakow z dn. 19.04.2018.
Raport
WHO
o
jakości
powietrza,
http://krakow.pl/aktualnosci/200180,26,komunikat,raport_who_o_jakosci_powietrza.html z dn. 16.05.2016.
4
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2011 roku Kraków jest najlepszym miejscem na świecie do lokowania centrów usług dla
biznesu. W kwietniu 2012 r. Kraków znalazł się w gronie 120 najatrakcyjniejszych miast
świata. Na przestrzeni swych dziejów Kraków zawsze był i współcześnie nadal jest lokalnym,
regionalnym i ponadregionalnym biegunem wzrostu społeczno-gospodarczego5.
Na „Liście 500 Największych Firm w Polsce”, publikowanej przez tygodnik „Polityka”
w 2012 znajdowało się 21 przedsiębiorstw z siedzibą w Krakowie, w tym 3 z pierwszej
dwudziestki: Tesco Polska, BP Polska i Grupa Philip Morris Polska (znajdujących się
odpowiednio na 12, 13 i 17 miejscu). Stolica Małopolski może również pochwalić się dobrze
rozwiniętą siecią usług bankowych. Siedem banków ulokowało w niej swoje centrale, a
czterdzieści innych otworzyło w Krakowie oddziały.
Kraków jest największym w kraju ośrodkiem outsourcingu – w mieście pracuje 40%
zatrudnionych w tej branży osób w Polsce. W Krakowie i najbliższych okolicach działa około
138 międzynarodowych przedsiębiorstw z sektora obsługi procesów biznesowych i IT. Zajmują
się one obsługą księgową, podatkową, informatyczną czy finansową spółek tego samego
koncernu lub wielu przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw z branży SSC/BPO obecnych w
Krakowie są m.in.: Accounting Plaza Central Europe, Capgemini, AON Hewitt, Lufthansa,
Shell, State Street Services.
Do przedsiębiorstw, które otworzyły centra badawczo-rozwojowe w Krakowie należą
m.in.: ABB, Motorola, Nokia Siemens Networks, Comarch, Sabre Holdings, Delphi, Citi
Handlowy, HSBC Service Delivery. Branża ta zatrudnia w Krakowie ponad 50 000 tysięcy osób
(dane ABSL 2016) z czego10% stanowią obcokrajowcy. W najbliższych latach planowany jest
wzrost zatrudnienia w tym sektorze. Kraków w raporcie „Top 50 Emerging Global Outsourcing
Cities”, opublikowanym przez przedsiębiorstwo konsultingowe Tholons znalazł się na 4.
miejscu na świecie i pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej jako atrakcyjne miejsce
lokalizacji dla przedsiębiorstw BPO. Kraków poprawił swój wynik z poprzedniego roku,
wyprzedził również w tegorocznym rankingu m.in. Pragę i Budapeszt. Został uznany za
cenione przez inwestorów miejsce lokowania inwestycji w centra usług finansowoksięgowych, wielojęzyczne centra obsługi klienta oraz centra usług rekrutacji i zarządzania
zasobami ludzkimi. Inwestorzy podkreślają zwłaszcza dużą dojrzałość rynku, co wyróżnia
Kraków spośród miast Europy Środkowo-Wschodniej.
W 2000 roku Kraków jako pierwsze miasto z Polski oraz Europy ŚrodkowoWschodniej (równocześnie z Pragą) został Europejską Stolicą Kultury. W drugiej dekadzie XXI
Kraków magnesem dla centrów usług biznesowych, https://www.forbes.pl/wiadomosci/krakow-magnesem-dlacentrow-uslug-biznesowych/lpkp31l z dn. 26.07.2011.
5
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wieku został również wyróżniony tytułem Europejskiego Miasta Sportu 2014 i Miasta
Literatury UNESCO. W 2006 r. Kraków został wymieniony wśród 5 najbardziej popularnych
miast Europy, w 2007 r. uzyskał miano „najmodniejszego miasta świata” według amerykańskiej
agencji internetowej Orbitz, wyznaczającej trendy w światowej turystyce6.
W 2012 roku Kraków odwiedziło blisko 9 mln osób. Spośród turystów zagranicznych
Kraków najczęściej odwiedzają goście z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii
oraz Rosji. Dochody Krakowa z turystyki w 2012 roku osiągnęły rekordowy poziom 3,5 mld
zł. Liczba turystów w 2012 była wyższa niż w poprzednich latach i rośnie systematycznie od
roku 2003, gdy miasto odwiedziło 5,5 mln osób.
Ważną rolę w ostatnim dziesięcioleciu zaczyna odgrywać turystyka religijna,
pielgrzymkowa i turystyka śladami kultury żydowskiej. Od kilku lat intensywnie rozwija się
również w Krakowie turystyka kongresowa. W 2010 roku odbyło się w Krakowie 7112 spotkań,
co stanowi 40% wszystkich organizowanych tego typu imprez w Polsce. Rozwojowi turystyki
kongresowej sprzyja otwarcie Centrum Kongresowego ICE Kraków, Tauron Areny Kraków i
EXPO Kraków.
Wrocław to miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba
władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Czwarte pod względem liczby
ludności miasto w Polsce, piąte pod względem powierzchni. Od 1 stycznia 1999 stolica
województwa dolnośląskiego7.
Przełomem w najnowszej historii miasta była powódź roku 1997. Mieszkańcom i
władzom regionu udało się przekuć kataklizm sukces. Wyzwoliła ona ogromną determinację
obywatelską, wzmocniła kapitał społeczny miasta i podniosła prestiż ówczesnego prezydenta
Zdrojewskiego jako lidera. Likwidacja skutków powodzi stała się wielkim projektem,
integrującym mieszkańców. Wrocławianie zrozumieli wówczas, iż rozwój miasta realizować
trzeba poprzez wielkie projekty.
W 2012 roku posiadał drugi po Warszawie pod względem wielkości dochodów i
wydatków budżet w Polsce. W 2014 roku mieszkało tam 401 milionerów, czyli osób, których
roczne dochody przekraczają 1 mln złotych. W Bielanach Wrocławskich 28 października 2014
roku swoje dwa magazyny logistyczne uruchomił Amazon.com.
Wrocław znalazł się wśród 230 miast świata w rankingu firmy doradczej Mercer
„Najlepsze miasta do życia” w roku 20158 oraz jako jedyne polskie miasto został w tym
Kraków – atrakcje, ciekawe miejsca, http://atrakcje.kaczoor.hekko.pl/krakow/atrakcje z dn. 19.04.2018.
Wrocław, http://aglomeracja.wroclaw.pl/gminy-czlonkowskie/gc_16,wroclaw z dn. 19.04.2018.
8
Wrocław
2
dni,
http://www.mamuno.pl/osw,94,Wroclaw-2dni?offerTemplate=print&template=UDDS_001_print z dn. 19.04.2018.
6
7
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rankingu ujęty jako miasto wyrastające na centrum biznesowe. 9 lipca 2015 Rada Miejska
Wrocławia poparła wniosek Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i Agencji Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej o włączenie w granice Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
nieruchomości położonych na terenie gminy Wrocław. Powstanie pierwsza w kraju, specjalna
strefa ekonomiczna nowej generacji – SSE 2.0. Zgodnie z planami Ministerstwa Gospodarki
SSE 2.0 mają być dedykowane działalności badawczo-rozwojowej, koncentrować i
stymulować działalność innowacyjną.
Jest jednym z największych ośrodków kulturalnych i intelektualnych w Polsce, o
wielowiekowej tradycji. Znajduje się tu spora liczba teatrów, muzeów, kin i galerii sztuki,
zapewnia swym mieszkańcom i turystom szeroką ofertę kulturalną – od muzyki dawnej do
projektów z obszaru sztuki nowoczesnej. Wizytówką kulturalną Wrocławia stały się festiwale
muzyczne o międzynarodowym znaczeniu, m.in. Wratislavia Cantans, Jazz nad Odrą, Przegląd
Piosenki Aktorskiej, Thanks Jimi Festival. Każdego roku w drugi weekend czerwca odbywa się
największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwal piwny – Festiwal Dobrego
Piwa. We Wrocławiu odbywają się festiwale filmowe: Nowe Horyzonty, Festiwal Kina
Amatorskiego i Niezależnego KAN, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Ofensiva. Tutaj ma
swoją siedzibę Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, który jest instytucją kultury prowadzoną przez
Miasto Wrocław i ma na celu dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o powojennej historii
Wrocławia i Dolnego Śląska oraz ziemiach zachodnich. Miasto było jednym z czterech polskich
miast, w których rozgrywano Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn UEFA Euro 2012.
Mecze odbywały się na Stadionie Miejskim. Było gospodarzem Mistrzostw świata w
podnoszeniu ciężarów w 2013 roku. Odbywały się tu Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn 2014. W 2017 roku miasto będzie organizatorem zawodów World Games 20179.
4. Kilka słów o prezydentach Krakowa i Wrocławia
Jacek Maria Majchrowski (ur. 13 stycznia 1947 w Sosnowcu) – polski prawnik, profesor
zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk prawnych, historyk doktryn
politycznych i prawnych, były członek Trybunału Stanu. Znawca II Rzeczypospolitej,
dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Najdłużej
urzędujący prezydent w historii Krakowa. W latach1987-1993 pełnił funkcję dziekana
Wydziału Prawa i Administracji. Związany był również z Instytutem Nauk Politycznych na
Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Jest autorem wielu opracowań naukowych oraz 14 książek
9

Wrocław, http://turystyka.dlastudenta.pl/miejscowosc/Wroclaw/Opis/ca42-1-1.html z dn. 19.04.2018.
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historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej. Od 1965 był członkiem
PZPR, legitymację oddał po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1996–1997 pełnił
funkcję wojewody krakowskiego. Przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie Centrum KoncertowoKongresowego. Uratował także przed likwidacją Teatr Stu. Od 1999 należał do SLD, na czas
trwania prezydentury Krakowa zawiesił swe członkostwo. Członek Polskiego Towarzystwa
Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz naukowych towarzystw
zagranicznych. Zastępca Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady
Rozwoju. W 2015 był jednym z założycieli komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego
w wyborach prezydenckich.
Podczas pierwszej kadencji (2002-2006) sprowadzono tanie linie lotnicze do Krakowa,
nastąpił też wzrost liczby turystów do 8 mln rocznie, a co za tym idzie – rozwój bazy
turystycznej i podniesienie rangi lotniska Kraków-Balice. Po wielu latach zaczęła się również
modernizacja stadionów krakowskiej Wisły oraz Cracovii, modernizacja obiektów sportowych
Hutnika, prace przygotowawcze do budowy hali widowiskowo-sportowej, trwał także program
budowy boisk wielofunkcyjnych w krakowskich osiedlach mieszkaniowych oraz program
budowy 4 krytych basenów dla południowych dzielnic Krakowa. W trakcie kadencji została
ukończona budowa oczyszczalni ścieków „Płaszów II”. Został także zakończony program
„Woda dla wszystkich”, dzięki któremu procent ludzi z dostępem do bieżącej wody wzrósł z
96% do blisko 99,85%. W obrębie Starego Miasta wykonano wymianę nawierzchni płyty
Rynku Głównego, zmodernizowano ulicę Floriańską, dobiegły także końca prace renowacyjne
na krakowskich Plantach, przywracające układ architektoniczny z czasów świetności.
Przygotowane zostały również inwestycje modernizacji Małego Rynku i placu Wszystkich
Świętych.
Podczas drugiej kadencji (2006-2010) udało się dokończyć większość z inwestycji
zaplanowanych wcześniej. W centrum miasta zmodernizowano Mały Rynek i plac Wszystkich
Świętych. Odnowiono płytę Rynku Głównego, pod którą wybudowano i otwarto nowoczesny
oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Ukończono także remont znajdującej się na
terenie Śródmieścia ulicy Długiej, a w okolicach Wawelu otwarto parking podziemny pod
zmodernizowanym placem na Groblach. Oficjalnie otwarty został przebudowany Stadion
Cracovii, którego pojemność zwiększono do ponad 15 tysięcy miejsc. Z ważnych inwestycji
komunikacyjnych dokończono budowę drugiego odcinka pierwszej linii Krakowskiego
Szybkiego Tramwaju – w tym tunel podziemny. Zakończono także przebudowy Ronda

76

Miasto przyszłości
Kielce 2018

77

Grzegórzeckiego oraz tzw. Ronda Mogilskiego, czyli dwupoziomowego kompleksu
skrzyżowań ulic, alei i II obwodnicy Krakowa. Ponadto otwarty został nowy terminal krajowy
oraz nowa część terminalu międzynarodowego lotniska w podkrakowskich Balicach.
Rozpoczęto modernizację Ronda Ofiar Katynia, które jest przebudowywane na skrzyżowanie
trójpoziomowe.
W trakcie trzeciej kadencji (2010-2014) zrealizowano duże inwestycje kulturalnosportowe. Otwarta została największa w Polsce hala widowiskowo-sportowa (o pojemności do
20 tys. miejsc) Kraków Arena, na której odbyły się później m.in. Mistrzostwa Świata w piłce
siatkowej mężczyzn 2014 i Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn 2016, a także odbędą
się Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2017. Po trzech latach budowy oddano do
użytku międzynarodowe centrum kongresowe i rozrywkowe ICE Kraków Congress Centre. W
2011 roku w dawnych halach Fabryki Schindlera otwarto MOCAK - Muzeum Sztuki
Współczesnej.
Na ocenę czwartej kadencji (2014-2018) i jej efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać,
ale na dzień dzisiejszy najważniejszym tematem jest walka z ochroną powietrza i "miłościwie
panującym" smogiem10.
Rafał Franciszek Dutkiewicz (ur. 6 lipca 1959 w Mikstacie) – polski przedsiębiorca i
samorządowiec, od 2002 prezydent Wrocławia. W 1982 ukończył studia z zakresu matematyki
stosowanej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.
Studiował także na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, gdzie w 1985 obronił doktorat z logiki formalnej. W latach 80. zatrudniony jako
pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.
W okresie stanu wojennego działał w podziemnych strukturach „Solidarności” we Wrocławiu.
W 1989 pełnił funkcję sekretarza Komitetu Obywatelskiego, a w 1990 przewodniczącego KO
we Wrocławiu. Wraz z Grzegorzem Schetyną współtworzył Radio Eska. W 2002 został
wybrany na prezydenta Wrocławia, będąc popieranym przez byłego prezydenta Bogdana
Zdrojewskiego. Jako prezydent miasta był pomysłodawcą i inicjatorem powołania
Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, platformy współpracy szkół wyższych z biznesem. Za
jego prezydentury do Wrocławia przeniósł się z Cieszyna Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Era Nowe Horyzonty, ustanowiono Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus oraz
Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius, reaktywowano też festiwal Jazz nad Odrą. Miasto
otrzymało status miasta-gospodarza piłkarskich mistrzostw Europy w 2012. Wrocław został też

10

Jacek Majchrowski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Majchrowski z dn. 20.04.2018.
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wybrany na Europejską Stolicę Kultury 2016. W 2008 był współzałożycielem Ruchu
Obywatelskiego „Polska XXI”. 5 lutego 2011 został wybrany na prezesa stowarzyszenia
Obywatelski Dolny Śląsk (przekształconego Dolnego Śląska XXI. W 2010 prezydent RP Lech
Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W 2011 z jego inicjatywy
powstała Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu – komitet wyborczy, który wystawił
własnych kandydatów do Senatu w wyborach parlamentarnych w tym samym roku. W 2015
był jednym z założycieli komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego w wyborach
prezydenckich. W listopadzie 2016 ogłosił, że nie będzie ubiegał się o prezydenturę Wrocławia
w kolejnych wyborach11.
5. Idealny prezydent wielkiego miasta XXI wieku, czyli jaki?
W związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i gospodarce,
rozwojem miasta nie wystarczy tylko administrować. Najważniejsze jest mądre zarządzanie, a
także kreowanie tego rozwoju. Warunkiem koniecznym skutecznej prezydentury jest silny
mandat lokalny. To lekcja, którą daje doświadczenie Wrocławia. Jeśli siła Krakowa oparta jest
dzisiaj na jego marce, atrakcyjności turystycznej i potencjale akademickim, jego los jest
uzależniony od tzw. „warszawskiego rozdzielnika”, a możliwości samorządu mocno
ograniczone. Zatem jego prezydent, aby być skutecznym, to skuteczny musi w jednej osobie
łączyć cechy: męża stanu i przywódcy politycznego, wizjonera kreującego wielkie projekty,
doświadczonego

lobbysty

w

warszawskich

urzędach

oraz

sprawnego

menedżera

przyciągającego inwestorów ze świata. Kraków potrzebuje dziś przekonywującej wizji i
skutecznej władzy wykonawczej, których niestety aktualnie mu brakuje.
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KRAKÓW AND WROCŁAW – COMPARATIVE ANALYSIS
Summary: The article presents the specificity of the Krakow and Wrocław from the perspective of their
development opportunities and barriers.
Keywords: City, Krakow, Wroclaw.

Magdalena Piłat-Borcuch1

KLASYCZNE UJĘCIA MIEJSKIEJ PROBLEMATYKI
(Magdalena Piłat-Borcuch)
Streszczenie: Artykuł stanowi próbę przybliżenia klasycznych ujęć miejskiej problematyki.
Słowa klucze: Miasto, socjologia, socjologia miasta.

1. Wstęp
Miasto jako wciąż niekończące się wydarzenie w przestrzeni jest interesującym polem
naukowych, w tym socjologicznych2 dociekań, tym bardziej że świat stał się bardziej miejski
niż kiedykolwiek wcześniej. Fenomen miejskiej problematyki daje o sobie znać z coraz większą
intensywnością, a miasto staje się przedmiotem poważnych debat i planowania wspólnej
przyszłości3. Miasta – jak mawiał John Ruskin – są miarą każdej cywilizacji4. I choć nie brak
kontrowersji związanych z tak formułowaną tezą5, to jednocześnie właśnie miasta były – w
odróżnieniu od wsi – zawsze miejscem kształtowania się gospodarki pieniężnej6, a obecnie,
także tyglem konkurencji, nowatorskich idei i przestrzenią rozwoju ekonomicznego 7. Miasta
zawsze traktowano, jako ośrodki rozwoju (Miasta są jak transformatory elektryczne – dowodził
Fernand Braudel8), nie zawsze jednak dlatego, że widziano w nich nagromadzenie mądrych
ludzi. Działo się tak przede wszystkim z powodu ich gęstości, ale także zagęszczenia w
miastach problemów i miejskich umiejętności reagowania na nie. W całym historycznym
paśmie zorganizowanego życia społecznego dążenie do zamożności wymagało istnienia miast,
miejsc, które przyciągały nowych mieszkańców wnoszących nowe potrzeby, ale i pomysły
odpowiedzi na te potrzeby9.
Dr, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
J. Zimpel, Antropologia miasta - w stronę interdyscypliny? „Kultura Współczesna” 2008, nr 1, s. 228.
3
M. Szczerba, Wstęp [w:] P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy
oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012, s. 7.
4
Urban Design Overview, http://www.cvltd.ie/Urban_Design.html (30.07.2015).
5
F. Fernández-Armesto polemizował z tezą o miejskości jako wyznaczniku cywilizacji, twierdząc, że ujęcie takie
pozbawiałoby statusu cywilizacji wiele fascynujących bytów kulturowych. Poza tym, uznanie miast za
wyznacznik cywilizacji prowadzi do kluczowego problemu – jest nim denaturalizacja jako wyznacznik
cywilizacji. Zob.: J. Diec, Przyroda a cywilizacja, „Kultura Współczesna” 2011, nr 1, s. 26-27.
6
G. Simmel, Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 480.
7
M. Dymnicka, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s.
29.
8
B. Jałowiecki, Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 7.
9
G. Gorzelak, M. Smętkowski, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe
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Rozważania o mieście są dla socjologii szczególnie ważne także dlatego, że miasto było
jej elementem konstytutywnym. Siatka podstawowych pojęć socjologicznych powstała w
ścisłym związku z analizą społeczną miast, a intensyfikacja zmiany społecznej i postępująca
nowoczesność bardzo często mierzone są wskaźnikiem urbanizacji10. Wszystko to sprawiło, że
pojawienie się propozycji w postaci socjologii miasta – trakującej o społecznych aspektach
rozwoju miast, było czymś bezdyskusyjnym. Subdyscyplina ta objęła zagadnienia przestrzeni
społecznej, procesy urbanizacji (w tym fazy cyklu życia miejskiego: urbanizacja,
suburbanizacja,

dezurbanizacja,

reurbanizacja11),

oraz

problematykę

społeczności

i

zbiorowości w miastach (wraz ze sposobami doświadczania miasta przez jego mieszkańców12);
socjologia miasta opisuje, bada i analizuje uwarunkowania powstawania miast, formy i
strukturę organizacji zamieszkującej miasta części społeczeństwa, wzajemne oddziaływania
ludzi współtworzących miejskie środowisko, a także problemy społeczne będące następstwami
miejskiego stylu życia i obecności ludzi w przestrzeni miejskiej13.
2. Klasyczne ujęcia miejskiej problematyki
Ukształtowanie miasta datuje się na okres rozkwitu greckiej cywilizacji, której jednym z
najważniejszych osiągnięć – wciąż chętnie przywoływanych jako ideał przestrzeni publicznej
– pozostaje agora14, która nie była wyłącznie miejscem handlu, ale stanowiła centrum życia
wspólnotowego15. Helleński model przestrzeni publicznej z archetypiczną agorą był esencją
tradycyjnego miasta. Obecnie, nawet gdy przestrzenie publiczne istnieją, nawet, gdy powstają
nowe place, pasaże, czy miejskie parki, ich funkcjonowanie jest ściśle związane z komercją.
Przestrzenie publiczne w naszych miastach straciły swoje znaczenie polityczne na rzecz
rozrywkowo-komercyjnego, a obywatela w znaczeniu politycznym zastąpił ten w znaczeniu
ekonomicznym16.

Scholar, Warszawa 2005, s. 13.
10
P. Czajkowski, Castellsa koncepcja miasta globalnego [w:] I. Borowik, K. Sztalta (red.), Współczesna
socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 25.
11
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16
K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Korporacja Ha!art, Kraków 2008, s. 33.

Miasto przyszłości
Kielce 2018

Spośród wybranych klasycznych ujęć miejskiej problematyki warto przywołać
perspektywę Maxa Webera, którego wnikliwe analizy dotyczące miast europejskich,
azjatyckich i arabskich (wśród nich jedynie europejskie posiadały autonomię17), stworzyły
podwaliny socjologii miasta. Max Weber istnienie miasta łączył z cechami ilościowymi, a także
z wszechstronnością wytwórczości i jej pozarolniczym charakterem. Zdaniem Maxa Webera,
miasto zasadniczo wywodzi się z dwóch źródeł. Pierwsze z nich to istnienie patrymonium –
szczególnie wtedy, gdy jego ośrodkiem jest siedziba księcia, którego ekonomiczne lub
polityczne potrzeby zaspokajane są dzięki wyspecjalizowanej wytwórczości i przez handel.
Drugim źródłem powstania miasta jest plac targowy; jego istnienie świadczy o tym, iż ma
miejsce regularna wymiana dóbr, jest istotnym składnikiem możliwości zarobkowych 18. Miasto
jest siedliskiem przemysłu i handlu, które stanowią kompleks zjawisk nazywanych gospodarką
miejską przeciwstawianą gospodarce na własną rękę19. Wyróżnikiem miasta jest również fakt,
że jest ono miastem konsumentów, (…) ponieważ czynnikiem decydującym o szansach
zarobkowych wytwórców i kupców jest stałe zamieszkiwanie w tym miejscu ważnych i
ekonomicznie zróżnicowanych konsumentów20. Weberowskie ujęcie miejskiej perspektywy
związane jest także z obywatelskością – przypisaną jednakże jedynie mieszkańcom miast
Zachodu i rejonu śródziemnomorskiego. Obywatelskość oznacza, że miasto (…) jest
stowarzyszonym na wzór instytucji, wyposażonym w szczególne i charakterystyczne organy,
związkiem obywateli, którzy w tej swej roli podlegają obejmującemu jedynie ich, wspólnemu
prawu, są zatem równoprawnymi towarzyszami21. Max Weber nawet używa w tym kontekście
sformułowania prawa obywateli do miasta22.
Ernest W. Burgess określał miasto jako układ stref koncentrycznych 23, z kolei dla
Roberta Parka było ono najbardziej udaną próbą przekształcania świata i człowieka. To
człowiek tworzy miasto – a zatem świat, w którym zmuszony jest żyć – a tym samym poprzez
to miasto przekształca także samego siebie24.

M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 917.
M. Weber, Racjonalność, władza odczarowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, s. 243-244; M.
Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 905-906.
19
M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 910.
20
M. Weber, Racjonalność, władza odczarowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, s. 247.
21
M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 926.
22
M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 927.
23
R. D. McKenzie, R. Park, E. W. Burgess, The City, University of Chicago Press, Chicago 1967.
24
R. Park, On Social Control and Collective Behavior, University of Chicago Press, Chicago 1967, s 3.
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3. Zakończenie
Definiowanie miasta rodzi szereg definicyjnych trudności, co wynika ze złożoności,
zmienności i z niepowtarzalności miasta. Dodatkowo, różnice definicyjne zależą od przyjętych
perspektyw badawczych – definicja opracowana przez socjologa będzie inna niż definicja
stworzona przez geografa, ekonomistę, architekta, ekologa, czy filozofa25. Niezmienny jednak
pozostaje fakt, że zmieniające się na naszych oczach miasto jest fascynującym polem
naukowych rozważań.
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1. Wstęp
Stosowanie partycypacji społecznej towarzyszyło ustanowieniu demokratycznych systemów w
Ameryce Łacińskiej w latach 80. i 90. XX wieku. Wtedy to wiele samorządów lokalnych
przyjęło instytucję partycypacji z nadzieją, że bezpośrednie włączenie obywateli w miejscach
tworzenia polityki państwa usankcjonowane będzie promowaniem sprawiedliwości społecznej,
zwiększeniem przejrzystości i angażowaniem obywateli w sprawy publiczne, dając im
możliwość wyrażenia opinii na temat kwestii polityki lokalnej 3. W Polsce budżet
partycypacyjny po raz pierwszy wprowadzono w 2011 roku w Sopocie, z kolei w Kielcach na
jego wprowadzenie zdecydowano się w 2013 roku.
Celem artykułu jest przedstawienie idei budżetu partycypacyjnego wraz z jego wadami
i zaletami oraz poznanie opinii respondentów (mieszkańców Miasta Kielce) na temat Budżetu
Obywatelskiego dla Miasta Kielce (na 2016 rok).
2. Idea budżetu partycypacyjnego
Idea budżetu partycypacyjnego narodziła się w brazylijskim mieście Porto Alegre 4, w którym
w 1988 roku władzę przejęła Partia Pracowników. W pierwszym okresie rządów Partia
Pracowników eksperymentowała z rożnymi pomysłami włączenia mieszkańców do

Dr, Instytut Zarzadzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
2
Dr, Instytut Zarzadzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
3
J. Łukomska-Szarek, Budżetowanie partycypacyjne jako instrument współzarządzania sferą publiczną,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 40, s. 139-140.
4
K. Czarnecki, Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu
partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013-2014), „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014,
nr 1, s. 127.
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współdziałania. W wyniku konsultacji z mieszkańcami zdecydowano się na rozwiązanie, które
w 1990 roku finalnie przyjęło formę budżetu partycypacyjnego i składało się z kilku etapów5.
Etap pierwszy obejmował 16 zgromadzeń sąsiedzkich (1 zgromadzenie na dzielnicę)
oraz 5 tematycznych, zajmujących się problemami obejmującymi swym zasięgiem całe miasto.
Prawo udziału w zgromadzeniach z możliwością zgłaszania pomysłów, wraz z prawem do
głosowania miały wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat. W trakcie tych zebrań mieszkańcy
omawiali, a następnie tworzyli listę inwestycji do realizacji w najbliższym czasie. Na
zebraniach wybierano delegatów (w końcowej fazie 1 delegat na 20 uczestników zebrania) do
Forum Delegatów Regionalnych (po 1 delegacie z dzielnicy) i do 5 Forów Tematycznych.
Delegatami najczęściej zostawali członkowie rożnych organizacji pozarządowych lub
związków zawodowych (delegatami nie mogli być radni oraz urzędnicy). Kadencja trwała 1
rok i była pełniona honorowo. Podstawowym zadaniem forów był nadzór nad realizacją
inwestycji oraz pośredniczenie między mieszkańcami a Radą Budżetu Partycypacyjnego.
Następnie odbywał się cykl spotkań mieszkańców, w których uczestniczyli delegaci. W trakcie
dyskusji tworzono ostateczną listę inwestycji do realizacji. Lista była podzielona na kilka
kategorii, a poszczególnym pozycjom przypisywano priorytet wykonania. Lista była następnie
przekazywana władzom miejskim, które dzięki temu mogły przygotować wstępne propozycje
budżetowe. Następnie odbywały się spotkania mieszkańców z urzędnikami, w trakcie których
przedstawiano orientacyjną wysokość budżetu miasta oraz wskazywano wydatki, które muszą
zostać poniesione przez miasto6.
W tym czasie zgromadzenia sąsiedzkie oraz tematyczne wybierały również delegatów
do Rady Budżetu Partycypacyjnego. W jej skład wchodziło 32 delegatów zgromadzeń
sąsiedzkich, 10 delegatów zgromadzeń tematycznych, przedstawiciel związku zawodowego
pracowników miasta, przedstawiciel Unii Stowarzyszeń Mieszkańców oraz 2 delegatów
zarządu miasta, bez prawa głosu. Radny pełnił funkcję honorowo, mógł być wybrany tylko dwa
razy, a jego mandat był odwoływalny. Rada Budżetu na podstawie preferencji mieszkańców
tworzyła wstępny projekt budżetu miasta, który uwzględniał możliwości finansowe i prawne
miasta. Wszystkie decyzje musiały być pisemnie konsultowane z forami dzielnicowymi
i tematycznymi. Delegaci forów informowali mieszkańców o postępie prac nad budżetem oraz
zbierali opinie i postulaty, które były następnie przekazywane Radzie Budżetu. W końcowej
fazie członkowie Rady Budżetu omawiali projekt budżetu z mieszkańcami, nanosili poprawki,

G. Kocot, Budżet partycypacyjny w Polsce [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka.
Świat, red. J. Osiński, J. Z. Popławska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 85.
6
Ibidem, s. 86.
5
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a na koniec przegłosowywali projekt budżetu. Gotowy projekt był następnie przekazywany
burmistrzowi, który przedstawiał go Radzie Miasta. Cały proces konstruowania budżetu
partycypacyjnego był wspierany przez władze miasta za pośrednictwem Gabinetu Planowania
Miasta, którego zadaniem było analizowanie postulatów mieszkańców na podstawie
możliwości finansowych i prawnych7.
Budżet

partycypacyjny w Porto

Alegre został

stworzony we

współpracy

z mieszkańcami, ale na podstawie decyzji władz lokalnych. Taki układ sprawdził się w sytuacji,
w której obie strony doceniły rolę, jaką odgrywał budżet partycypacyjny w mieście. Sytuacja
zmieniła się w 2004 roku, kiedy to władzę przejęła opozycja niesprzyjająca budżetowi
partycypacyjnemu – nastąpiła likwidacja struktur tego systemu8.
3. Budżet partycypacyjny - definicje
Budżetowanie partycypacyjne wpisuje się w nowe trendy i doktryny zarządzania publicznego.
Dotyczy to zarówno koncepcji nowego zarządzania publicznego jak i koncepcji współrządzenia
publicznego9. Co więcej, zwiększone zainteresowanie budżetowaniem partycypacyjnym jest
również odpowiedzią na rosnący dystans pomiędzy rządzącymi a mieszkańcami, co znalazło
szersze rozwinięcie w teorii wyboru publicznego. Jeden z jej autorów − James M. Buchanan
opisuje problem tzw. iluzji fiskalnych, wskazując na świadome ukrywanie przez decydentów
publicznych prawdziwych kosztów podatkowych ponoszonych wydatków publicznych. Można
zadać pytanie, jaka jest przyczyna tego typu zachowań? Odpowiedź jest następująca: występuje
sprzeczność interesów między władzami publicznymi a wyborcami. Władze publiczne,
podejmując decyzje w zakresie alokacji dóbr i redystrybucji dochodów, kierują się przede
wszystkim kryterium reelekcji, a nie interesami podatników10.
Przechodząc do definicji budżetu partycypacyjnego na uwagę zasługuje interpretacja
zaproponowana przez agendę ONZ, zajmującą się kwestiami urbanizacji UN-HABITAT,
zgodnie z którą budżet partycypacyjny jest mechanizmem/procesem, poprzez który ludność
decyduje lub przyczynia się do podejmowanych decyzji dotyczących sposobu przeznaczenia
całości lub części dostępnych środków publicznych11.

7

Ibidem.
Ibidem, s. 87.
9
M. Poniatowicz, Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych,
„Studia Ekonomiczne/ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Finanse – Problemy – Decyzje” 2014, nr 198,
Cz. 1, s. 181-182.
10
Ibidem, s. 182.
11
Ibidem, s. 179.
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4. Krytyczne uwagi na temat budżetu partycypacyjnego w Polsce
Obserwacja i analiza procesów wykorzystywania budżetowania partycypacyjnego w polskim
systemie finansów lokalnych pozwala na identyfikację pewnych wad tego rozwiązania:
•

Budżety partycypacyjne mają niewielkie znaczenie w systemie finansów lokalnych,
obejmując najczęściej symboliczną część wydatków budżetowych ogółem.

•

Urzędnicy samorządowi najczęściej określają procedury i zasady budżetów
partycypacyjnych, a także kryteria wyboru składanych w jego ramach propozycji
projektów i inwestycji. Najczęściej więc mieszkańcy nie mają większego wpływu na
kształtowanie tych procedur, zaś ich rola ogranicza się do głosowania12.

•

Wątpliwości budzą stosowane sposoby i kryteria oceny oraz weryfikacji wniosków
składanych przez mieszkańców. W wielu miastach urzędnicy dokonywali arbitralnego
wyboru projektów przedstawionych ostatecznie pod głosowanie. Często odrzucano te
projekty, które nie były wystarczająco atrakcyjne z perspektywy władz miejskich,
w kontekście „przyciągnięcia” potencjalnych wyborców13.

•

Zawężanie roli budżetu obywatelskiego do rozwiązywania wyzwań inwestycyjnych czy
do przedstawiania pomysłów wyłącznie w narzuconych kategoriach14.

•

Konkurowanie ludności o małą pulę środków może powodować podziały15.

5. Pozytywne uwagi na temat budżetu partycypacyjnego w Polsce
Aktywne współpraca obywateli z władzą samorządową może przynieść korzyści dla obu grup:
•

Wzrost świadomości obywateli i poziomu edukacji obywatelskiej.

•

Współdecydowanie o kierunkach wydatkowania środków publicznych integruje
lokalną społeczność oraz zwiększa poczucie przynależności do miejsca zamieszkania.

•

Możliwość decydowania o zmianach dokonywanych w jednostce przestrzennej
skutkuje wzrostem poczucia współodpowiedzialności za przestrzeń.

•

Większa świadomość obywatelska, wiedza na temat funkcjonowania sfery publicznej
oraz przejrzystość działań samorządów wpływają pozytywnie na wizerunek władzy
wśród mieszkańców.

Spłycenie debaty publicznej do „sondażowej” logiki i argumentów. A. Krześ, Budżet obywatelski jako
inicjatywa wspierająca postawę społeczeństwa obywatelskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Gospodarka i Przestrzeń” 2014, nr 341, s. 97.
13
M. Poniatowicz, op. cit., s. 184-185.
14
D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014,
s. 11-12.
15
M. M. Dworakowska, Budżet partycypacyjny w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego
w Polsce, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 2014, nr 841, s. 57.
12
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Składane projekty umożliwiają zapoznanie się przez władze z najpilniejszymi
potrzebami mieszkańców. Decydenci otrzymują informację o najważniejszych
potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach mieszkańców16.

6. Budżet partycypacyjny w Kielcach (wyniki badań własnych)
Celem badań było poznanie opinii respondentów (mieszkańców Miasta Kielce) na temat
Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Kielce. Terminu budżet obywatelski (zamiast budżet
partycypacyjny)17 użyto celowo ze względu na jego większą „rozpoznawalność”
w społeczeństwie. Badanie przeprowadzono w dniach 11-21 czerwca 2015 roku za pomocą
ankiety internetowej zawierającej szereg pytań zamkniętych i otwartych. Stronę internetową
gdzie opublikowano kwestionariusz ankiety „odwiedziło” 78 osób, spośród których ankietę
wypełniło 19 osób co daje podstawę do sformułowania, że badanie ma charakter
„przyczynkowy”.
Tabela 1. Metryczka
Płeć:

•
•

Wykształcenie:

Kobieta (83%)
Mężczyzna (17%)

Średnie - ogólnokształcące, zawodowe, policealne (33%)
Wyższe - licencjackie, inżynierskie, magisterskie (67%)

Aktywność zawodowa:

Wiek:

•
•
•
•
•

•
•

19-24 lata (44%)
25-29 lat (17%)
30-39 lat (22%)
40-49 lat (11%)
60 lat i więcej (6%)

•
•
•
•
•
•
•
•

Student (32%)
Wolny zawód (5%)
Nauczyciel, pracownik naukowy (16%)
Kierownik, manager (11%)
Urzędnik, pracownik administracyjny (16%)
Pracownik biurowy (5%)
Specjalista, konsultant (11%)
Inny (5%)

Źródło: Badania własne.

Spośród respondentów tylko co trzecia osoba wzięła udziału w ubiegłorocznym
głosowaniu Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Kielce (na 2015 rok).
Tabela 2. Czy brał/a Pan/Pani udział w ubiegłorocznym głosowaniu Budżetu
Obywatelskiego dla Miasta Kielce (na 2015 rok)?
Odpowiedź

Procent

Tak

33,3

Nie

66,7

Źródło: Badania własne.

A. Krześ, op. cit., s. 96-97.
W Polsce zamiast budżet partycypacyjny często używa się terminu budżet obywatelski. Należy jednak
podkreślić, że budżet obywatelski jest zwrotem nieformalnym. J. Łukomska-Szarek, op. cit., s. 140.
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Większość badanych którzy nie brali udziału w ubiegłorocznym głosowaniu na zadania
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Kielce (na 2015 rok) wskazywało brak
wiedzy o takiej możliwości (nie wiedziałem/am o budżecie obywatelskim - 66,7%).
Wykres 1. Dlaczego w ubiegłym roku nie brał/a Pan/Pani udziału w głosowaniu na
zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Kielce (na 2015 rok)?
80%
66,70%

70%
60%
50%
40%
30%
16,70%

20%
8,30%

10%

8,30%

0
0%
Nie byłem/am
uprawniony/a do
głosownia ze
względu na wiek

Nie interesowało
mnie to

Nie byłem/am Wśród zgłoszonych Nie wiedziałem/am
uprawniony/a do
zadań nie było
o budżecie
głosowania ze takiego, który mnie
obywatelskim
względu na adres
interesował
zameldowania

Źródło: Badania własne.

W związku z faktem, że badanie zostało przeprowadzone przed zakończeniem
głosowania w pytaniu: czy brał/a Pan/Pani udział w tegorocznym głosowaniu Budżetu
Obywatelskiego dla Miasta Kielce (na 2016 rok)?, należało wprowadzić w odpowiedzi
kategorię: nie, ale zamierzam wziąć udział w głosowaniu (22,2%).
Wykres 2. Czy brał/a Pan/Pani udział w tegorocznym głosowaniu Budżetu
Obywatelskiego dla Miasta Kielce (na 2016 rok)?
80%
66,70%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

22,20%
11,10%

10%
0%
Nie, i nie zamierzam brać udziału Nie, ale zamierzam wziąć udział
w głosowaniu
w głosowaniu
Źródło: Badania własne.
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Wykres 3. Jeżeli brał/a Pan/Pani udział (lub planuje to uczynić) w tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Kielce (na 2016 rok), jakie czynniki wpłynęły na
wybór zadań?
Chęć poparcia zadań promowanych przez
organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola,
przychodnie itd.

43,80%

Opisy zadań dostępne na stronie internetowej
http://budzetobywatelski

37,50%

Informacje rozpowszechniane przez
wnioskodawców (w internecie, poprzez ulotki,
plakaty, bannery i inne)

25,00%

Opinie znajomych

Opinie członków rodziny

18,80%

6,30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Źródło: Badania własne.

W odpowiedziach do pytania o czynniki wpływające na wybór zadań (wykres 3)
uwzględniono kategorię „inne” gdzie respondenci mogli udzielać dodatkowych odpowiedzi:
„Zgłosiłam swój projekt”, „Pojawiła się inicjatywa dla psów”, „Zadania zgłoszone przeze
mnie”.
Kolejną grupę pytań stanowiły pytania otwarte, które dotyczyły idei Budżetu
Obywatelskiego dla Miasta Kielce, jego słabych i mocnych stron oraz propozycji zmian przy
realizacji przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.
Tabela 3. Co Pan/Pani myśli o samej idei Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Kielce?
•
•
•
•
•
•

„Bardzo dobra inicjatywa, pozwalająca mieszkańcom na decydowanie o realizacji
koniecznych potrzeb”
„Jest dobra, ale tylko w przypadku projektów ogólnodostępnych, z których mogą
korzystać wszyscy”
„Bardzo dobry pomysł i możliwość zwrócenia uwagi na potrzeby mieszkańców miasta”
„Cenna inicjatywa - potrzeba takich więcej”
„Fajna idea, ale realizacja fatalna - regulamin budżetu jest notorycznie łamany,
odrzucane są projekty, które w żaden sposób go nie naruszają”
„Jest OK”
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•
•
•
•

„Bardzo pożyteczne przedsięwzięcie”
„Według mnie jest to bardzo dobra inicjatywa pozwalająca realizować bezpośrednie
problemy zgłaszane przez mieszkańców Kielc”
„Dobry pomysł, ponieważ obywatele decydują na co inwestować fundusze”
„Bardzo dobry pomysł”

Źródło: Badania własne.

Tabela 4. Jakie słabe strony, Pana/Pani zdaniem, ma Budżet Obywatelski dla Miasta
Kielce?
•

•
•

•
•
•
•

„Wykorzystywanie budżetów do remontów szkół, szatni, wyposażeń w przybory do
nauki, które dostępne są tylko i wyłącznie dla uczniów danej szkoły, a nie
ogólnodostępne”
„Krótki czas zgłaszania projektów, długi czas realizacji wybranych projektów, mała
promocja, która umożliwiła by dotarcie do wszystkich mieszkańców”
„Brak rzetelnej weryfikacji projektów, odrzucanie projektów tylko dlatego, że nie
podobają się urzędnikom - łamanie regulaminu przez urzędników - brak możliwości
konsultacji, poprawienia projektów - brak możliwości odwołania się od decyzji komisji
- nierealizowanie zgłoszonych projektów zgodnie ze zgłoszonymi projektami zależność organizacji BO od widzimisię prezydenta. W tym roku na 13 zgłoszonych
przez nas projektów WSZYSTKIE zostały odrzucone w tym większość
z nieprawdziwymi i kłamliwymi uzasadnieniami”
„Przypomina konkursy SMS-owe, kto wyśle więcej, ten wygrywa. Ilość tak, jakość nie
zawsze”
„Mała ilość funduszy przeznaczonych na ten cel”
„Nic, tylko drogi i boiska chcą budować”
„Wiadomo z góry, który projekt przejdzie”

Źródło: Badania własne.

Tabela 5. Jakie mocne strony, Pana/Pani zdaniem, ma Budżet Obywatelski dla Miasta
Kielce?
•
•
•
•
•
•
•
•

„Możliwość zwrócenia uwagi na rzeczywiste potrzeby mieszkańców”
„Możliwość realizacji zadań, które są ważne dla mieszkańców, a nie są respektowane
przez miasto w planach rozwoju czy modernizacji”
„Niestety żadnych”
„Dostępność”
„Nie znam”
„Realizacja potrzebnych z punktu widzenia obywateli. Udział mieszkańców w zacnych
inicjatywach”
„Rozwój miasta to na pewno”
„Obywatele miasta Kielce mogą zgłaszać swoje projekty”

Źródło: Badania własne.
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Tabela 6. Jakie zmiany proponuje Pan/Pani przy realizacji przyszłorocznego Budżetu
Obywatelskiego dla Miasta Kielce (na 2017 rok)?
•

•
•

•
•

•
•

„Nie dopuścić do wykorzystywania budżetów do remontów szkół, szatni, wyposażenia
w przybory do nauki, które dostępne są tylko i wyłącznie dla uczniów danej szkoły,
a nie ogólnodostępne”
„Większą promocję i dłuższy czas zgłaszania projektów”
„Po pierwsze należy uchwalić uchwałę przewidującą organizację budżetu
obywatelskiego, by był on niezależny od humoru prezydenta. W tym celu jako
Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje organizujemy konsultacje społeczne mające na
celu przygotowanie takiej uchwały: http://kieleckieinwestycje.org/jakibudzet/”
„Brak sugestii”
„Ożywić centrum (akcje jarmarczne są koszmarne), „uwolnić” parkingi i tak aranżować
przestrzeń miejską, aby znalazły się w niej ciekawe, inne miejsca: sklepy, restauracje,
czytelnie. Promocja też jest ważna, ale nowoczesna, patriotyzm czarownic już
„obrzydza”
„Nagłośnienie tego w mediach kieleckich i zachęta do brania udziału nie wszyscy
mieszkańcy są chętni brać udział w głosowaniu”
„Modernizacja ulicy Piekoszowskiej!”

Źródło: Badania własne.

Ostatnie pytanie (wykraczające poza dyskurs o budżecie obywatelskim) jakie
postawiono respondentom dotyczyło ich wpływu na zadania realizowane przez Miasto Kielce.
Dla przeważającej większość badanych najistotniejsza okazała się infrastruktura lokalna drogi, ulice, place, organizacja ruchu drogowego itd. (82%).
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Wykres 4. Na jakie zadania realizowane przez Miasto Kielce chciałby/aby Pan/Pani mieć
największy wpływ?
Infrastruktura lokalna (drogi, ulice, place,
organizacja ruchu drogowego itd.)

82%

Wybór kierunków rozwoju miasta, wybór
najważniejszych inwestycji miejskich

47%

Pomoc społeczna

41%

Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych

41%

Promocja miasta

24%

Wzmacnianie więzi społecznych, integracja
mieszkańców

24%

Ochrona środowiska i przyrody

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Źródło: Badania własne.

7. Zakończenie

Skromna liczba respondentów uczestniczących w badaniach stanowi podstawę do
sformułowania tezy, że nie ma jeszcze gotowości do właściwej dyskusji na temat idei budżetu
partycypacyjnego w Mieście Kielce. Warte przeanalizowania są odpowiedzi respondentów
(w ramach pytań otwartych) wskazujące na to, aby projekty były ogólnodostępne, a nie
związane z remontem określonej instytucji. Może warto podjąć dyskusję nad proporcjami
realizowanych projektów: ogólnomiejskie /dzielnicowe; kulturowe /infrastrukturalne /sportowe
/rekreacyjne itd.
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PARTYCIPATORY BUDGET OF THE CITY OF KIELCE
Summary: The aim of the article is to present the idea of a participatory budget with its advantages and
disadvantages and to get to know the opinions of respondents (inhabitants of Kielce) about the Citizens'
Budget for the City of Kielce (for 2016).
Keywords: Participatory budgeting, Kielce.

Beniamin Sosnowski1

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA JAKO ŹRÓDŁO
DOCHODU GMINY NA PRZYKŁADZIE MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY (Beniamin Sosnowski)
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza instytucji strefy płatnego parkowania jako źródła dochodu
własnego gminy, która została oparta na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. Przeprowadzono ją
w oparciu o dogłębną interpretację aktów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa
miejscowego, z wykorzystaniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, publikacji
naukowych, a także własnych obserwacji. Badania doprowadziły do jednoznacznych wniosków, że
strefa płatnego parkowania jest narzędziem służącym do generowania przychodów do budżetu gminy.
Cel ten jest realizowany przez władze publiczne z naruszeniem wolności obywateli, polegającym przede
wszystkim na działaniach przymuszających do ponoszenia opłat o charakterze daniny publicznej.
Słowa kluczowe: Drogi publiczne, strefa płatnego parkowania, daniny publiczne, zarządzanie drogami
i organizacją ruchu.

1. Wstęp
Z analizy danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie wynika, że z
biegiem lat nieustannie wzrasta liczba pojazdów samochodowych (w tym ciągników)
zarejestrowanych w mieście stołecznym Warszawie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku było to
1 430 489 pojazdów samochodowych i ciągników ogółem, w tym aż 1.180.692 samochodów
osobowych. Dla porównania, na dzień 31 grudnia 2015 roku w Warszawie zarejestrowanych
było 1 120 028 samochodów osobowych. Zatem w ciągu jednego roku na warszawskich
drogach przybyło dodatkowo około 40 tysięcy samochodów osobowych2. Skutkuje to tym, że
miejskie drogi i parkingi stają się coraz to bardziej ciasne.
Komunikacja za pomocą samochodu jest niewątpliwie najwygodniejszym spośród
znanych nam środków transportu. Poruszanie się samochodem gwarantuje dużą niezależność i
oszczędność czasu, w szczególności w mieście. Wynika z tego jednak znacznie większa
odpowiedzialność niż w przypadku korzystania np. z komunikacji miejskiej lub roweru.
Kierowcy samochodów muszą niestety liczyć się także z tym, że w przestrzeni miejskiej ciągle

1
2

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Rocznik Statystyczny Warszawy 2017, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2017, s. 302.
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będą napotykać na przeróżne pułapki. Wiele z nich związanych jest ze strefą płatnego
parkowania, z której miasta uczyniły sobie potężne źródło dochodu własnego. Niestety odbywa
się to kosztem mieszkańców oraz wszystkich tych, którzy na co dzień korzystają z samochodu.
Wątpliwe moralnie działania władz lokalnych postanowiłem przedstawić na przykładzie miasta
stołecznego Warszawy.
2. Charakterystyka opłaty za postój w strefie płatnego parkowania
Zgodnie z definicją legalną znajdującą się w ustawie3, drogą publiczną jest droga zaliczona na
podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub
gminnych – wyliczonych w art. 2 ust. 1 u.d.p.), z której może korzystać każdy, zgodnie z jej
przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych
przepisach szczególnych. Zarządcą drogi, zgodnie z art. 19 ust. 1 u.d.p. jest organ administracji
rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z
zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. W ustępie
kolejnym określeni zostali zarządcy dla wszystkich czterech kategorii dróg. Przepis szczególny
(art. 19 ust. 5 u.d.p.) stanowi, że w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich
dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Z kolei
stosownie do art. 21 ust. 1 u.d.g. zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy
pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez
sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona,
zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.
Obowiązek ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania wynika bezpośrednio z art. 13 ust. 1 u.d.p. Od opłaty
tej są zwolnione pojazdy: Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony
Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez
Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych; zarządów dróg; Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której
Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi; wykorzystywane w ratownictwie lub w
przypadku klęski żywiołowej; pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; a także autobusy
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), zwana dalej:
„u.d.p.”.
3
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szkolne przewożące dzieci do szkoły (art. 13 ust. 3 pkt 1-2 u.d.p.). Ponadto minister właściwy
do spraw transportu w drodze decyzji administracyjnej zwolni korzystającego z drogi
publicznej z opłat za postój w strefie płatnego parkowania, w przypadku wykonywania przez
niego przejazdu w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej (art. 13 ust. 5-6 u.d.p.).
Kwestię opłat za postój samochodów w strefie płatnego parkowania precyzuje art. 13b
ust. 1 u.d.p., zgodnie z którym opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 u.d.p., pobiera się za
postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w
określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Zgodnie z art. 13b ust. 7
u.d.p. poboru opłat dokonuje zarząd drogi, a w przypadku jego braku – zarządca drogi.
Zasady ustalania strefy płatnego parkowania i wysokości opłat określone zostały w art.
13b ust. 2-5 u.d.p. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się
znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w
celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki
transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów
samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. Strefę płatnego
parkowania ustalić może rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach. Strefa płatnego
parkowania w Warszawie została ustalona wraz z przepisami szczegółowymi na mocy Uchwały
nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokość opłaty dodatkowej oraz
określenia sposobu pobierania tych opłat.
Ustalając strefę płatnego parkowania, ustala się także wysokość i sposób pobierania
opłaty za postój pojazdów samochodowych, z tym, że opłata za pierwszą godzinę postoju
pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł. Rada gminy (rada miasta) może
wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych
użytkowników drogi. Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 u.d.p., mogą być
zróżnicowane w zależności od miejsca postoju. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się
progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie
może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki
za poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny postoju
nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju.
Do niedawna problemów w związku interpretacją przysparzał przepis art. 13b ust. 1
u.d.p. Orzecznictwo sądów administracyjnych było w tym przedmiocie bardzo niejednolite.
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Zwolennicy jednego ze stanowisk uważali, że obowiązek poniesienia opłaty tytułem postoju
pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania pojawia się w momencie
pozostawienia pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu na terenie tej strefy, co wyklucza
jednocześnie pobór tej opłaty za postój pojazdu w każdym innym miejscu strefy poza miejscem
do tego przeznaczonym. Prezentowany był też drugi pogląd, zgodnie z którym uprawnienie
gminy do poboru opłaty, a zarazem obowiązek ponoszenia opłaty przez korzystającego z drogi
publicznej za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania odnosi się do
całego jej obszaru i w związku z tym pobór opłaty za postój nie ogranicza się wyłącznie do
wyznaczonych miejsc postojowych. Naczelny Sąd Administracyjny podjął w tym przedmiocie
uchwałę w składzie siedmiu sędziów4 przychylając się do twierdzenia, że obowiązek uiszczenia
opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania pojawia się w
momencie pozostawienia pojazdu na terenie strefy, ale tylko w przypadku postoju w miejscu
do tego wyznaczonym. A contrario obowiązek uiszczenia tej opłaty nie powstaje w przypadku
pozostawienia pojazdu w miejscu, które nie jest wyznaczonym miejscem postojowym w
ramach strefy płatnego parkowania. Skoro zatem nie powstaje obowiązek uiszczenia opłaty za
postój pojazdu w danym miejscu, to nie prowadzi się w tym miejscu weryfikacji uiszczenia
opłaty i w związku z tym nie można zostać obciążonym opłatą dodatkową.
Konsekwencją nieuiszczenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania jest
naliczenie opłaty dodatkowej w wyniku przeprowadzonej kontroli. Zgodnie z art. 13f ust. 2
u.d.p. wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł. Nie ulega wątpliwości, że
opłata dodatkowa pełni funkcję sankcji, bowiem jest karą za nieopłacenie postoju w strefie
płatnego parkowania. Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej ciąży na korzystającym z dróg
publicznych. Wynika on zatem bezpośrednio z przepisów prawa i nie wymaga wydania decyzji
administracyjnej. Nie przysługują więc typowe środki odwoławcze, określone w kodeksie
postępowania administracyjnego. Można jednak zwrócić się do podmiotu pobierającego opłaty
o dokonanie odpowiednich wyjaśnień. Zarówno po wystawieniu zawiadomienia, jak i po
otrzymaniu upomnienia kierowcy mają prawo zwrócić się o ustalenie istnienia obowiązku
zapłaty należności za parkowanie. Natomiast po wszczęciu postępowania egzekucyjnego
osobie zainteresowanej służy prawo wniesienia zarzutów. Do dochodzenia opłat mają
zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji5.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2017 r., sygn. II GPS 2/17.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2005 r., sygn. III SA/Wa
822/04.
4
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3. Opłata za postój jako źródło dochodu
Strefa płatnego parkowania generuje dochód publiczny, będący dochodem własnym gminy.
Składają się nań różne rodzaje opłat, pobieranych w charakterze daniny publicznoprawnej.
Strefa płatnego parkowania w Warszawie liczy około 30 tysięcy wyznaczonych miejsc
postojowych. Łączne wpływy do miejskiego budżetu z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 95,9
mln zł6. Środki te, co do zasady, powinny być w całości przeznaczane na realizację zadań z
zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.
Postój w strefie płatnego parkowania stosunkowo nie należy do usług tanich.
Pozostawienie pojazdu na cały dzień w strefie płatnego parkowania w Warszawie wiąże się z
koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości ponad trzydziestu złotych. W skali roku (247 dni
w 2017 roku7) suma wszystkich całodniowych opłat wyniesie niespełna 8 tys. zł. Powszechność
opłaty za parkowanie wynika z jej podstawy ustawowej. Obowiązek uiszczenia opłaty
obowiązuje zatem każdego, oprócz zwolnionych na podstawie przepisów ustawy. Ukłonem w
stronę osób zamieszkałych w granicach strefy płatnego parkowania jest abonament mieszkańca.
Niestety nie jest on dostępny dla wszystkich mieszkańców. Abonament mieszkańca może
otrzymać osoba, która spełnia łącznie dwa warunki: jest zameldowana na pobyt stały lub
czasowy na terenie strefy płatnego parkowania, a także jest właścicielem, współwłaścicielem
lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub
samochodu osobowego powyżej 2,5 tony8. Na szczególną uwagę zasługuje wykładnia
zawężająca grono osób uprawnionych do skorzystania z abonamentu, oferowanego w
preferencyjnie niskiej cenie. Ze względu na nazwę abonament powinien być osiągalny dla
wszystkich mieszkańców, czyli osób stale zamieszkałych na obszarze strefy płatnego
parkowania. Tymczasem jednym z dwóch warunków uprawniających do abonamentu
mieszkańca jest zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie strefy płatnego
parkowania. Celem takiego rozwiązania bez wątpienia jest ograniczenie grupy uprawnionych
do abonamentu, a w konsekwencji pozostawienie obowiązku uiszczania standardowych opłat
za parkowanie w strefie przez możliwie jak największą liczbę osób. Prowadzi to niejako do
ograniczenia praw mieszkańców niebędących zameldowanymi na obszarze obejmującym strefę
płatnego parkowania.
Aby utrzymać wysoki poziom dochodów generowanych przez strefę płatnego
parkowania, Prezydent m.st. Warszawy (zarządca drogi), przy pomocy Zarządu Dróg

Raport Roczny 2017, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Warszawa 2017, s. 62-63.
Ibidem.
8
Abonament mieszkańca, https://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/abonament-mieszkanca/, (12.08.2018).
6
7
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Miejskich, podejmuje działania mające na celu zwiększanie efektywności poboru opłat za
parkowanie. Jednym z najnowszych rozwiązań jest tzw. e-kontrola, która pozwoli na zdalne
sprawdzanie czy kierowca zapłacił za parkowanie samochodu. Specjalnie w tym celu
umieszczone na pojazdach kamery zeskanują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych
w strefie płatnego parkowania, a następnie przekażą te dane do systemu, który zweryfikuje
wniesienie opłaty za dany pojazd9. Pomysłodawcy tego nowatorskiego rozwiązania nie
sprecyzowali w jaki dokładnie sposób kamery miałyby być umieszczane na pojazdach oraz jak
zamierzają egzekwować obowiązek posiadania urządzenia. Pomimo, iż wszystkie szczegóły
przedsięwzięcia nie są jeszcze znane, już teraz uwagę zwraca możliwość wystąpienia
naruszenia praw i wolności posiadaczy pojazdów, głównie w przedmiocie ochrony danych
osobowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 kwietnia
2017 r. stwierdził, że uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z
dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek
opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokość opłaty
dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, została wydana z naruszeniem
prawa w części, w której nakłada na kierowcę obowiązek podania numeru rejestracyjnego
parkującego pojazdu poprzez wpisanie go na klawiaturze parkomatu10.
Zgodnie z art. 10 ust. 6 prawa o ruchu drogowym11 ruchem na drogach publicznych
położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,
zarządza prezydent miasta. W ramach sprawowania zarządu nad ruchem na drogach
publicznych organ ten w szczególności rozpatruje, opracowuje lub zleca projekty organizacji
ruchu oraz zatwierdza organizację ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji
ruchu12. Zatem to organ zarządzający ruchem decyduje o umieszczeniu znaków drogowych.
Z poczynionych obserwacji wynika, że w miastach, w których została ustalona strefa
płatnego parkowania, w szczególności zaś w mieście stołecznym Warszawie, organ
zarządzający ruchem coraz częściej i coraz bardziej obcesowo umieszcza znak B-36 „zakaz
zatrzymywania się” w miejscach, w których nie zostały wyznaczone miejsca postojowe w
ramach strefy płatnego parkowania, a w których dotychczas można było pozostawić

Raport Roczny 2017, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Warszawa 2017, s. 62.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2017 r., sygn. VII SA/Wa
1069/16.
11
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.),
zwana dalej: „p.r.d.”.
12
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
§ 3 ust. 1 pkt 1-3.
9
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zaparkowany samochód. Podstawową kwestią jest zasadność zastosowania znaku, którego
dotyczą niniejsze rozważania. Zgodnie z pkt 3.1.1. załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury13 znaki zakazu stanowią podstawową kategorię znaków, którymi są wyrażane
ustalenia dotyczące organizacji ruchu. Za ich pomocą można między innymi zamknąć lub
ograniczyć wjazd pojazdów, zabronić wykonywania określonych manewrów np. skręcania lub
wyprzedzania, wprowadzić ruch jednokierunkowy, a także ograniczyć lub zabronić
zatrzymywania lub postoju pojazdów. Znaki zakazu jako ograniczające swobodę korzystania z
dróg powinny być umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powodują dla
uczestników ruchu. Zgodnie z przepisami pkt 3.2.37. załącznika nr 1 do przywołanego powyżej
rozporządzenia Ministra Infrastruktury znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” stosuje się w celu
wyeliminowania zatrzymania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe
unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie
przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, oraz w pobliżu obiektów
specjalnych (np. banki, obiekty MON itp.), których potrzeba oznakowania znakiem B-36
wynika z odrębnych przepisów. Znak B-36 jako bardzo uciążliwy dla kierujących powinien
być umieszczony jedynie w niezbędnych, uzasadnionych warunkami ruchu przypadkach.
Zasadą powinien być ograniczony czas obowiązywania znaku. Ograniczenie zatrzymywania
się powinno dotyczyć tylko godzin największego natężenia ruchu. Znak B-36 powinien być
stosowany przede wszystkim w miastach, na ulicach układu podstawowego, prowadzących
komunikację

zbiorową

autobusową

lub

trolejbusową

oraz

na

wąskich

ulicach

dwukierunkowych o dużym natężeniu ruchu.
Kwestia stosowania na drogach publicznych znaku B-36 – zakaz zatrzymywania się i
postoju była przedmiotem interpelacji nr 9312 posła Krzysztofa Brejzy z dnia 24 września 2012
r. W odpowiedzi na ww. zapytanie poselskie z dnia 19 października 2012 r. udzielonej z
upoważnienia ministra, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej – Tadeusza Jarmuziewicz odniósł się m.in. do kwestii kompetencji
weryfikacji zasadności zastosowania znaku: „Ocena organizacji ruchu pod względem
zgodności z obowiązującymi przepisami (weryfikacja zasadności zastosowania znaku) zgodnie
z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) należy do organu sprawującego nadzór nad

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
13
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zarządzaniem ruchem. Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich,
powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście
stołecznym Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach
zamieszkania sprawuje wojewoda”14.
W ocenie autora, stosowanie znaku zakazu zatrzymywania się pojazdów (B-36) w
miejscach znajdujących się w strefie płatnego parkowania, które nie zostały wyznaczone w
charakterze miejsc postojowych w ramach tej strefy, jest zbędne i niecelowe, ponieważ stanowi
nieuzasadniony warunkami ruchu przypadek zastosowania znaku, który został określony w
akcie normatywnym jako bardzo uciążliwy dla kierujących pojazdami. Stosunkowo łatwo
wysnuć z tego wniosek, że takie zabiegi polegające na umieszczaniu przez organ zarządzający
ruchem znaków zakazu zatrzymywania się ukierunkowane są na wyeliminowaniu przypadków
uchylania się przez kierowców od obowiązku ponoszenia opłaty za postój w ramach strefy
płatnego parkowania poprzez parkowanie w innych miejscach niż te, które zostały w tym celu
wyznaczone, mają na celu zwiększenie skuteczności poboru opłat w ramach strefy płatnego
parkowania i tym samym zwiększenie dochodów do budżetu gminy.

4. Podsumowanie
W świetle poczynionych rozważań, całkowicie zrozumiałym jest fakt, że kierowcy starają się
pozostawiać swoje pojazdy w miejscach, które nie należą do wyznaczonych miejsc
postojowych w strefie płatnego parkowania. Celem takich działań jest chęć uchylenia się od
obowiązku uiszczenia opłaty postojowej. Nie sposób jednak mówić tu o działaniu praeter
legem, ponieważ każde takie działanie mieści się w sferze wolności przysługujących danej
grupie obywateli, w przypadku której cechą relewantną może być na przykład posiadanie
samochodu lub bycie mieszkańcem w obrębie strefy płatnego parkowania. Zatem w duchu
zasady, iż wolno jest czynić wszystko to, co nie jest prawem zabronione, działanie takie może
być bez konsekwencji podejmowane.
Nieuzasadnione z kolei są każde działania organów administracji publicznej polegające
na przymuszeniu obywateli do uiszczenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania lub
opłaty dodatkowej. Poczynania takie jak na przykład umieszczanie znaków zakazu
zatrzymywania się pojazdów w miejscach, w których nie jest to uzasadnione, noszą znamiona

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia
ministra – na interpelację nr 9312 w sprawie stosowania na drogach publicznych znaku B-36 – zakaz
zatrzymywania się i postoju, http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=47C99A9D/, (12.08.2018).
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nadużyć, polegających na naruszeniu wolności obywateli. Każdy taki przypadek winien się
spotkać z szerokim napiętnowaniem ze strony społeczeństwa, aby można było zniwelować
skutki dotychczasowych naruszeń wolności obywateli oraz uniknąć takowych w przyszłości.
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Summary: The aim of the article is to analyze the institution of paid parking zone as a source of the
commune’s own income, based in particular on the example of the capital city of Warsaw. It is conducted
on the basis of thorough analysis and interpretation of universally binding legal acts, including acts of
local law, using the current jurisprudence of administrative courts, publications and also the author’s
own observations. The research led to the unequivocal conclusion that the paid parking zone is a tool to
generate an income for the municipal budget. This goal is achieved by public authorities in violation of
the freedoms of citizens, consisting primarily of forcing people to pay the fees of a public tribute.

Keywords: Public roads, paid parking zone, public fees, road and traffic organization management.

Cezary Strojny1

MIASTO PRZYSZŁOŚCI JAKO MIEJSCE PRZYJAZNE
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM. STUDIUM PRZYPADKU
MIASTA CZĘSTOCHOWA (Cezary Strojny)
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie barier, jakie napotykają w mieście osoby
niepełnosprawne oraz możliwych sposobów ich pokonywania, co jest warunkiem koniecznym dobrze
funkcjonujących miast przyszłości. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych w 2015 roku przez Urząd Miasta Częstochowy pt. Miasto bardziej przyjazne osobom
niepełnosprawnym -,,Błękitna ankieta”.
Słowa kluczowe: Osoby niepełnosprawne, Częstochowa.

1. Wstęp
Osoby niepełnosprawne są szczególną grupą osób, która w dalszym ciągu napotyka wiele
problemów w życiu osobistym i zawodowym. Ich codzienne funkcjonowanie ograniczają
bariery o charakterze architektonicznym, instytucjonalnym, ekonomicznym, prawnym,
społecznym czy psychologicznym.
Celem artykułu jest przedstawienie barier, z jakimi muszą zmierzać się osoby
niepełnosprawne w przestrzeni miejskiej oraz przeanalizowanie obszarów dostosowania miasta
do potrzeb osób niepełnosprawnych na przykładzie Częstochowy.
Warto podkreślić, iż w dobrze zaprojektowanym mieście przyszłości, osoby
niepełnosprawne będą mogły funkcjonować jak osoby pełnosprawne, zapominając o
jakichkolwiek ograniczeniach. W związku tym, na przykładzie Częstochowy podjęto próbę
zaprezentowania podstawowych zmian zachodzących w mieście zmierzających do stworzenia
miejsca przyjaznego osobom niepełnosprawnym.
2. Sytuacja osób niepełnosprawnych w mieście
W obecnie funkcjonującym społeczeństwie należy zadbać o dokonanie przekształceń w
społecznej przestrzeni życiowej w celu dostosowania jej do potrzeb wszystkich członków
zbiorowości, a w szczególności osób niepełnosprawnych. Osoba z niepełnosprawnością ma
prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Związane jest to z uzyskaniem dostępu

Doktorant, Wydział Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; absolwent Ekonomii na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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do środowiska fizycznego, do którego zalicza się zapewnienie możliwości swobodnego
poruszania się w obrębie nie tylko własnego miejsca zamieszkania, ale także okolicy2, zarówno
tej bliższej jak i dalszej. W tym względzie szczególnego znaczenia nabiera kwestia dostępu do
przestrzeni publicznej3.
Osoby niepełnosprawne w dalszym ciągu napotykają szereg barier o charakterze
zdrowotnym, architektonicznym, zatrudnieniowym, edukacyjnym, a także zmierzają się z
niewłaściwymi wobec nich postawami oraz stereotypami ze strony osób pełnosprawnych 4.
Niewątpliwie, konieczne jest eliminowanie wymienionych trudności 5, ponieważ jest to
podstawowy warunek integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem6.Z drugiej strony,
miasta, które nie dostosowują przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wysyłają wyraźny sygnał, że takie osoby nie są mile widziane w przestrzeni publicznej7.
W głównej mierze jakość życia osób niepełnosprawnych uzależniona jest od
architektury mieszkań i budynków, przystosowaniu środków transportu oraz przestrzeni
publicznej. Do podstawowych ekskluzji miejskich zaliczyć można8:
•

bariery fizyczne, które uniemożliwiają/utrudniają poruszanie się w przestrzeni
miejskiej. Może być to nierówna powierzchnia ulic, chodników czy bruku, co nie
pozwala na korzystanie ze sprzętu pomocnego w poruszaniu się jak wózki inwalidzkie
czy balkoniki. Szczególnego znaczenia nabierają tzw. meble miejskie, które promują
integrację, socjalizację czy demokratyzację miejskiej przestrzeni9;

M. Zrałek, Bariery życiowe niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem barier architektonicznych, [w:]
Niepełnosprawni w środowisku społecznym, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,
Katowice 1999, s. 73-76.
3
N. B. Jurkovic, Perception, experience and the use of public urban spaces by residents of urban neighbourhoods,
„Urbaniizziv”2014, Vol. 25, No. 1, s. 114.
4
Interesujące badania w tej materii przeprowadził L. Parent. Zrealizował wywiady z 23 osobami mieszkającymi
w Nowym Jorku i Montrealu, które poruszały się na wózkach inwalidzkich. W ich efekcie stwierdził, że kwestie
dobrze zaprojektowanej przestrzeni miejskiej, tożsamości miejskiej czy fizycznej niepełnosprawności są ze sobą
integralnie powiązane i nie należy ich analizować oddzielnie. L. Parent, „Mobilities” 2016, Vol. 11, Issue 4, s.
530.
5
Na temat osób wykluczonych w perspektywie historycznej – na przykładzie XIX-wiecznego miasta Melbourne
pisał B. J. Gleeson. Zob. B. J. Gleeson, Recovering a „Subjugated History”: Disability and the Institution in the
Industrial City, „Australian Geographical Studies” 1999, Vol. 37, Issue 2.
6
K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny, na pograniczach
pedagogiki specjalnej, Impuls, Kraków 2003, s. 51.
7
J. I. Gilderbloom, M. S. Rosentraub, Creating the Accessible City: Proposals for Providing Housing and
Transportation for Low Income, Elderly and Disabled People, „American Journal of Economics & Sociology”
1990, Vol. 49, Issue 3, s. 279.
8
C. Barnes, G.Mercer ,Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 63.
9
A. S. Tavares, G. M. Montenegro, Chemical toilet for persons with disabilities: proposal for an urban furniture
affordable, „Work. Supplement” 2012, Vol. 41, s. 4754; M. D. Mogadam, Urban Furniture for Disabled People
in Designed Fabrics, „Advances in Environmental Biology” 2015, Vol. 9, Issue 2, s. 1038.
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architekturę budynków, która uniemożliwia swobodne poruszanie się osób niezdolnych
do skorzystania ze schodów lub poradzenia sobie z ręcznie otwieranymi drzwiami;

•

środki komunikacji (zarówno publiczne jak i prywatne), które zazwyczaj dostosowane
są do osób pełnosprawnych;

•

informację publiczną m.in. sygnalizację świetlną, która zaprojektowana jest dla osób
widomych i słyszących.
Likwidacja wymienionych barier musi być przewidziana w procesie projektowania

przestrzeni publicznej. Projektowanie to jest integralne albo uniwersalne i opiera się na
założeniu, że środowisko musi być w taki sposób urządzone, aby wszyscy mieli możliwość
korzystania z niego w najbardziej swobodny i samodzielny sposób. W takim projektowaniu
uwzględnianie są potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich możliwości
psychiczne czy fizyczne10.
W tym względzie pozytywnie należy ocenić polski system prawny, który w ostatnich
latach został zmieniony w taki sposób, by sprawy osób niepełnosprawnych nie zostały
pominięte. Uchwalono ustawy, rozporządzenia, jak również realizowano programy unijne,
które miały na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia, a
następnie włączenie ich w rynek pracy. Celem tych działań było przeciwdziałanie
dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz pomoc w ich społecznej integracji. Obecnie w
polskim ustawodawstwie istnieje wiele zapisów, które mają pomóc w lepszym korzystaniu
osobom niepełnosprawnym z urządzeń i obiektów miejskich. Ponadto plany budowy czy
modernizacji budynków powinny być opiniowane oraz zatwierdzane przez środowiska, które
działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Warunkami, jakie w tym względzie powinny być
spełnione są11:
•

zapewnienie dojazdu i dostępu do budynku oraz miejsce do parkowania,

•

odpowiedni dostęp do urządzeń rekreacyjnych,

•

możliwość swobodnego poruszania się na wózkach wewnątrz pomieszczeń,

•

zainstalowanie uchwytów mających na celu ułatwienie w korzystaniu z urządzeń
higieniczno – sanitarnych,

•

zagwarantowanie

możliwości

pełnego

użytkowania

przez

osoby

niepełnosprawne,
•

przystosowania do wymogów ogólnodostępnych kabin ustępowych.

M. Zrałek, op. cit, s. 76-79.
A. Jasiak, D. Swereda, Ergonomia osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
2005, s. 71-76.
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Ważnym problemem z jakim spotykają się osoby niepełnosprawne w miastach jest
dostępność oraz dostosowanie środków transportu. Możliwość przemieszczania się decyduje o
integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Wśród głównych barier transportowych
zalicza się12:
•

niedostosowanie autobusów i tramwajów do przewozu osób niepełnosprawnych
(wysokie stopnie, ciasne wejścia),

•

zbyt duże odległości pomiędzy przystankami oraz między przystankiem a
miejscem docelowym dla niepełnosprawnego,

•

wysokie krawężniki,

•

przejścia podziemne i nadziemne,

•

przeszkody na chodnikach.

Niewątpliwie najbardziej popularnymi środkami transportu w każdym mieście są
autobusy i tramwaje. Pozytywne zmiany w miastach na rzecz osób niepełnosprawnych można
zaobserwować w coraz częstszej wymianie starych, niefunkcjonalnych autobusów na jednostki
niskopodłogowe, które przy użyciu odpowiedniej rampy umożliwiają swobodne wjechanie do
pojazdu osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto umieszczane są
specjalne poręcze, które umożliwiają im wsiadanie. Ważnym rozwiązaniem są zapowiedzi
głosowe linii i przystanków wewnątrz i na zewnątrz, system wizualnych zapowiedzi
przystanków

wewnątrz

pojazdów,

co

jest

kolejnym

udogodnieniem

dla

osób

niepełnosprawnych. Bardzo często wewnątrz pojazdów są wydzielane przestrzenie
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, umieszczane są
przyciski na odpowiedniej wysokości, Coraz częściej w pojazdach jest montowany specjalny
pionowy pasek, który ułatwia otwarcie pojazdu niepełnosprawnym. Niestety, najsłabiej
przystosowanymi do podróżowania przez osoby niepełnosprawne są pociągi, ponieważ brakuje
w dalszym ciągu specjalistycznych wagonów spełniających określone warunki. Obecnie w
klasycznych pociągach nie ma możliwości swobodnego poruszająca się w ich wnętrzu przez
osoby na wózku inwalidzkim ze względu na zbyt wąskie korytarze i drzwi. Bardzo często do
niektórych dalekobieżnych pociągów są dołączane wagony towarowe z możliwie odpowiednio
szerokim wnętrzem oraz specjalną platformą do wjazdów dla wózków inwalidzkich13.
Istotną kwestią jest również odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie przystanków
(autobusowych, tramwajowych) a nawet całych dworców (autobusowych, kolejowych), aby

12
13

Ibidem, s. 77.
Ibidem, s. 83-85.
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osoby niepełnosprawne mogły czuć się w tych przestrzeniach komfortowo. Obecnie zaleca się,
aby na drogach i ulicach stosowane były pochyłe i niskie krawężniki oraz specjalnie
dostosowane pasy drogowe dla osób, które poruszają się na wózkach. Proponowane są
rozwiązania-wyniesienie płaszczyzny, które mają służyć do wsiadania i wysiadania względem
przyległego chodnika, tak aby możliwy był transfer wózka na tym samym poziomie oraz
pozostawienie „peronu” na poziomie chodnika przy założeniu, że kursują autobusy i tramwaje
niskopodłogowe. Istotną kwestią jest również, aby najbliższe otoczenie dworców było
wyrównane poziomem w celu braku problemu z dojazdem. Na każdym dworcu powinna być
możliwość swobodnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich
w dotarciu do punktu informacyjnego, kasy, toalet, poczekalni czy bufetu. Każdy dworzec
winien być przystosowany w podnośniki do wózków inwalidzkich, specjalnie oznakowane
miejsca parkingowe, a także piktogramy zawierające informację dla niepełnosprawnych14.
Prawidłowo przystosowana komunikacja miejska do potrzeb osób niepełnosprawnych
jest istotnym elementem logistyki miejskiej, co przynosi korzyści nie tylko osobom
niepełnosprawnym, ale także lokalnej społeczności. Zalicza się do nich: integrację społeczną,
mniejsze wydatki na transport indywidualny dla osób niepełnosprawnych, większą możliwość
podjęcia przez nich pracy, korzystnie z dóbr kulturalnych oraz rozrywki, a także większe
bezpieczeństwo i komfort jazdy dla wszystkich użytkowników.
Pomimo faktu, że usunięcie barier architektonicznych jest ważnym zagadnieniem,
wśród wielu polskich miast wciąż jest obserwowane niedostateczne dostosowanie transportu
publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym – próba oceny dostosowania miasta
do potrzeb osób niepełnosprawnym na przykładzie Częstochowy
W 2015 roku Urząd Miasta Częstochowy przeprowadził badanie ankietowe pod nazwą: Miasto
bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym - ,,Błękitna ankieta”. Celem badania było
zdefiniowanie barier utrudniających niepełnosprawnym funkcjonowanie w mieście. W ankiecie
wzięło udział 190 niepełnosprawnych zamieszkujących w Częstochowie oraz 123 opiekunów
osób niepełnosprawnych15.
Za najbardziej uciążliwe bariery występujące w mieście, ankietowani wskazali:
komunikację (62 osoby), zły stan chodników (175 osób), problemy z krawężnikami (173

14

Ibidem, s. 80-83.
Raport z badania Miasto bardziej przyjazne niepełnosprawnym – „Błękitna ankieta”, Częstochowa 2015,
[dostęp online: 05.03.2018, http://www.czestochowa.pl/niepelnosprawni/ blekitna-ankieta.pl]
15
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osoby) oraz stanem ulic (177 osób). Natomiast najlepiej respondenci ocenili stan oświetlenia
(137 osób) oraz sygnalizację dźwiękową (112 osób).
W kwestii przystosowania miasta Częstochowy dla osób niepełnosprawnych na uwagę
zasługują niskopodłogowe autobusy produkowane przez polską firmę Solaris Bus & Coach
S.A. Niestety tylko 50% kursów odbywa się z wykorzystaniem niskopodłogowych autobusów,
a w przypadku tramwajów jest ich jeszcze mniej. Wszystkie autobusy, które są produkowane
przez wspomnianą firmę są dostosowane do potrzeb osób niewidomych, niewidzących czy
niepełnosprawnych ruchowo. Autobusy takie charakteryzują się następującymi cechami: brak
jest stopni, a wejście znajduje się na wysokości 32 cm od jezdni i może być dodatkowo
obniżone o 7 cm. Kierowca autobusu ma możliwość przechylić pojazd na prawą stronę (poprzez
tzw. funkcję przyklęku), co umożliwi bezproblemowe wejście do autobusu. Ponadto w
autobusach są umieszczone rampy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
obsługiwane ręcznie albo przez odpowiedni przycisk znajdujący się na pulpicie u kierowcy.
Kierowca jest także informowany o fakcie, że do autobusu chce wsiąść albo wysiąść osoba
niepełnosprawna, poprzez odpowiednie podświetlane przycisku znajdujące się na pulpicie u
kierowcy. Środkowa część autobusu jest zawsze przystosowana dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, ponieważ przy szybie znajduje się stabilne oparcie wyposażone w pas
bezpieczeństwa. Ponadto, podczas zatrzymywania się autobusu na przystankach jest podawana
informacja na jakim przystanku obecnie się znajduje i jaki będzie kolejny. Co więcej wszystkie
przyciski w autobusach marki Solaris są opisane w języku Braille’a16.
Każdy niepełnosprawny mieszkaniec Częstochowy ma możliwość złożenia wniosku o
wydanie karty parkingowej. Warunkiem jej uzyskania jest posiadanie orzeczenia o
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Karta parkingowa wydawana jest na
wniosek zainteresowanego na okres trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Posiadanie
przedmiotowej karty umożliwia parkowanie samochodem na tzw. kopertach oraz
niestosowanie się do niektórych znaków drogowych. Wspomniane koperty są wyznaczane
głównie przy wszelkich placówkach użytku publicznego, na pralinach supermarketów, czy na
osiedlach mieszkaniowych.
Miejscem, które przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych jest Arena
Częstochowa. Zamontowano tam m.in. dwa podjazdy na trybuny dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich. Ponadto, jeśli osoba niepełnosprawna będzie potrzebowała pomocy
przed wydarzeniem organizowanym w omawianym obiekcie może o tym fakcie poinformować

16

Ibidem.
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wcześniej klub i w dniu przybycia będzie wyznaczony koordynator, który udzieli niezbędnej
pomocy.
Miasto czyni również starania w sferze edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców
Częstochowy. Na uwagę zasługują17:
•

przedszkola integracyjne, w których dzieci mają zagwarantowaną opiekę psychologa,
muzykoterapeuty, logopedy i rehabilitanta ruchowego,

•

szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi,

•

gimnazja z oddziałami integracyjnymi,

•

szkoły specjalne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
Podczas przejścia przez ulicę każda osoba niepełnosprawna – niewidoma, czy

niedowidząca jest informowana poprzez sygnał oznaczający, iż obecnie jest zapalone zielone
światło.
Obecnie

miasto

stara

się

dostosowywać

warunki

mieszkalne

do

potrzeb

niepełnosprawnych mieszkańców, lecz często ze względów technicznych jest to niemożliwe.
W takim przypadku zamykana jest droga do samodzielności osobie niepełnosprawnej. Niestety
wiele banków, sklepów w Częstochowie nie posiada pochylni, dzięki której osoba
niepełnosprawna mogłaby samodzielnie dostać się do budynku. W dalszym ciągu nie jest to
prawnie uregulowane, aby prywatne nieruchomości były przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.
4. Wnioski
Miasto przyszłości to miasto dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w taki sposób,
by mogły w nim poruszać się bez ograniczeń. Miasto przyszłości to również miasto, w którym
włodarze zatrudniają osoby niepełnosprawne, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę widzenia
i poruszania się po przestrzeni miasta.
Zaprezentowany przykład Częstochowy ukazuje stan miasta z jednej strony częściowo
przystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych, a z drugiej wymagającego wiele
udoskonaleń, aby można je było nazwać Miastem Przyszłości. Dostosowanie miasta do potrzeb
osób niepełnosprawnych nie jest związane z realizacją zadań o wyjątkowym stopniu trudności,
czy też wysokich kosztach ich realizacji. Są to w gruncie rzeczy działania rozsądkowe i
wynikają z wysokiej empatii decydentów, którzy realizując planowane zadania wykazali się nie
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tylko większym stopniem solidarności społecznej, ale także odpowiedzialności i pragmatyzmu
wyborczego.
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THE CITY OF THE FUTURE AS A CITY FRIENDLY TO PEOPLE WITH DISABILITIES
Summary: The aim of this article is to present and analyze the barriers faced by people with disabilities
staying in the city. This assumption will be based on the presentation and analysis of questionnaire
surveys carried out by the City of Częstochowa Office, A city more friendly to people with disabilities
- "Blue survey".
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ZADANIA MIASTA KRAKOWA W ZAKRESIE
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ CENTRUM MIASTA. OPINIE MIESZKAŃCÓW
KRAKOWA (Natalia Świdzińska)
Abstrakt: Celem artykułu jest zaprezentowanie zadań podejmowanych przez miasto Kraków dla
zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. W pracy tej, zaprezentowałam podstawowe organy
odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Ponadto przybliżone zostały zadania przez nie realizowane. W
ostatniej części pracy zaprezentowałam wyniki badań własnych na temat poczucia bezpieczeństwa w
przestrzeni publicznej mieszkańców w centrum Krakowa.
Słowa klucze: Bezpieczeństwo, społeczności lokalne, Miasto Kraków, przestrzeń publiczna, samorząd
terytorialny, Policja, Straż Miejska.

1. Wstęp
Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, która pozwala mu na
prawidłowe funkcjonowanie i rozwój. Bezpieczeństwo może odnosić się do wielu aspektów
życia. W niniejszej pracy chciałabym zaprezentować, jak postrzegają swoje bezpieczeństwo
mieszkańcy Krakowa przebywając w centrum miasta.
Tematyka niniejszego artykuły dotyczy zadań, jakie wykonywane są w Krakowie (w
szczególności jego centrum) w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Moim
zadaniem będzie przedstawienie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek
publiczny w aglomeracji Miasta Krakowa.
W pracy postaram się ukazać kompetencje poszczególnych organów państwowych. Cel,
jaki sobie postawiłam dotyczy uzyskania opinii mieszkańców Krakowa na temat ich poczucia
bezpieczeństwa w centrum miasta.
Artykuł podzielony został na dwie części. Pierwsza – analityczno-opisowa wyjaśnia
podstawowe zagadnienia odnoszące się do problematyki bezpieczeństwa. Wytłumaczono w
niej znaczenie tego terminu oraz sposoby jego postrzegania. W dalszej części przedstawione
zostały poszczególne organy wpływające na poziom bezpieczeństwa w Krakowie. Następnie
odpowiednim instytucjom zostały przypisane konkretne kompetencje - Gminy Kraków, Policji
oraz Straży Miejskiej.
Metodą badawczą, jaką wykorzystałam była analiza dogmatyczno-prawna. Podstawą
1

Studentka I roku SUM, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
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mojej analizy były następujące akty prawne: ustawa o Policji, strażach gminnych oraz o
wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Ponadto korzystałam z dostępnych
online programów realizowanych przez Gminę Kraków, do których należał Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jak
również program Bezpieczny Kraków. Swoje rozważania oparłam o dostępny dorobek
naukowy. Korzystałam z prac takich autorów jak: A. Misiuk (Instytucjonalny system
bezpieczeństwa wewnętrznego), L. F. Korzeniowski (Podstawy nauk o bezpieczeństwie), R.
Zięba

(Instytucjonalizacja

bezpieczeństwa

europejskiego)

oraz

M.

Zdyb

(System

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji).
Druga część pracy ma charakter badawczy. W badaniu posłużono się metodą sondażu,
techniką ankiety i kwestionariuszem ankiety jako narzędziem badawczym. Badanie zostało
zrealizowane w maju 2018 roku wśród 103 osób mieszkających w Krakowie.
2. Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej
Bezpieczeństwo to pojęcie o charakterze interdyscyplinarnym. Jest ono obiektem
zainteresowania wielu, często zupełnie odmiennych dziedzin naukowych. Termin ten wywodzi
się z języka łacińskiego od słów sine cura oznaczających w starożytnym Rzymie stabilność
polityczną2. Obecnie termin ten jest definiowany w różny sposób. Według profesora Ryszarda
Zięby jest to stan pewności, spokoju, zabezpieczenia, braku zagrożenia oraz ochrona przed
nim3. Według Leszka Korzeniowskiego zaś bezpieczeństwo jest zdolnością do kreatywnej
aktywności podmiotu i oznacza (…) sytuację (…) polegającą na braku zagrożeń przez jednostki
lub grupy społeczne4. Bezpieczeństwo może zatem dotyczyć wielu podmiotów i odnosić się do
różnych aspektów. W niniejszym artykule skupię się na postrzeganiu bezpieczeństwa przez
mieszkańców Krakowa. Rozważania będą zatem dotyczyć bezpieczeństwa w wymiarze
lokalnym.
Jednym z żywotnych interesów Rzeczypospolitej jest zapewnienie bezpieczeństwa
obywatelom oraz zadbanie o utrzymanie porządku publicznego. Wyznacznikami wykonania
tego zadania jest suwerenność państwa jak również wysoka jakość życia obywateli 5. Ponadto
państwo zobowiązane jest do ochrony ich nadrzędnych dóbr, przez które rozumiemy życie i

K. A. Wojtaszczyk, Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć [w:] Bezpieczeństwo państwa, red. K. A.
Wojtaszczyk, Wydawnictwo Aspra, Warszawa 2009, s. 11.
3
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 2007, s. 27.
4
L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 77.
5
J. Pawłowski, Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje, Wydawnictwo
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 7.
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zdrowie. Wiąże się to z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych, zapewnieniem
odpowiedniego potencjału obronnego, czy też dbałością o sprawne funkcjonowanie podmiotów
bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo ludności miasta Krakowa jest zapewniane w wymiarze
lokalnym a jego podmiotem są obywatele danego terenu. Na podstawie powyższych rozważań
należy stwierdzić, iż o poziomie bezpieczeństwa ludności Krakowa świadczyć będzie
możliwość jej normalnego funkcjonowania, swoboda korzystania z przypisanych jej praw,
możliwość swobodnego rozwoju jak również brak zagrożenia dla życia, zdrowia czy też mienia
mieszkańców6.
3. Postrzeganie bezpieczeństwa
Poziom bezpieczeństwa w określonej przestrzeni powinien zależeć od jakości wykonywania
zadań przez podmioty za nie odpowiedzialne. Często jednak okazuje się, iż mimo sprawnego
funkcjonowania służb dbających o porządek publiczny, niektóre osoby mają poczucie
funkcjonowania w niebezpiecznym dla nich środowisku. Fakt ten może wynikać ze sposobu
odczytywania istniejących zagrożeń. Wyróżniamy bowiem zagrożenia obiektywne i
subiektywne. Pierwsze z nich to realne, potwierdzone zgromadzoną wiedzą informacje
mówiące nam o niebezpieczeństwach dla życia i zdrowia obywateli. Występowanie ich nie jest
zależne od człowieka, a szanse na wyrządzenie przez nie szkody są duże. Zaliczamy do nich
zagrożenia wytworzone przez siły natury np. kataklizmy, jak również wytwory człowieka np.
materiały wybuchowe, budowle itd. Ponadto do tego typu zagrożeń można zakwalifikować
sytuacje wynikające z relacji człowieka ze społeczeństwem. W tym przypadku obiektywnym
zagrożeniem dla bezpieczeństwa mogą stać się konflikty zbrojne, niewolnictwo czy też
terroryzm7.
Poczucie bezpieczeństwa zależy od osobistego jego postrzegania przez daną osobę.
Odczucia względem zagrożeń wynikają z subiektywnego podejścia do nich przez obywateli.
Ludzie pełnią różne role społeczne, charakteryzują się różnymi cechami charakteru, posiadają
zróżnicowaną sytuację ekonomiczną czy rodzinną. Dlatego też niektóre zagrożenia dla jednej
grupy ludzi mogą wydawać się niebezpieczne, zaś dla drugiej niewiele znaczące. Rozróżniamy
następujące sposoby subiektywnego postrzegania bezpieczeństwa:
•

brak bezpieczeństwa - przy jednoczesnym występowaniu zagrożenia ocenianego w
adekwatny sposób,

A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013,
s. 17.
7
L.F. Korzeniowski…, op. cit., s. 88-89.
6
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•

obsesja – niewielkie zagrożenie jest błędnie odbierane jako duże,

•

fałszywe bezpieczeństwo – jednostka posiada poczucie bezpieczeństwa przy
jednoczesnym występowaniu realnego, poważnego zagrożenia,

•

bezpieczeństwo – w sytuacji występowania nieznacznego niebezpieczeństwa (lub jego
braku) i jednoczesnej adekwatnej do sytuacji ocenie8.

4. Podmioty właściwe w sprawach zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom
Krakowa
Na bezpieczeństwo publiczne składa się całość porządku i urządzeń społecznych chroniących
prawo i obywateli przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. Ponadto bezpieczeństwo
publiczne jest rozumiane jako ogół warunków i instytucji chroniących życie, mienie i zdrowie
obywateli (…) ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego9.
Na podstawie tych informacji można wnioskować, iż za bezpieczeństwo publiczne odpowiada
przede wszystkim organizacja struktur państwowych oraz sposób funkcjonowania podmiotów
powołanych przez państwo do utrzymywania ładu i porządku.
Za bezpieczeństwo mieszkańców wielkich miast odpowiada struktura administracji
publicznej.

Obecnie

w

Polsce

istnieje

podział

na

administrację

rządową

i samorządową. Administrację rządową na szczeblu lokalnym tworzą organy o właściwości
ogólnej (administracja zespolona) oraz szczególnej (administracja niezespolona)10. Odnosząc
się do administracji rządowej należy zwrócić uwagę na rolę, jaką w sferze bezpieczeństwa pełni
wojewoda. Zgodnie z art. 22 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
wojewoda jest zobowiązany do zapewnienia współdziałania pomiędzy organami administracji
rządowej i samorządowej oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dla zdrowia i życia obywateli
jak również porządku publicznego. Dodatkowo ma monitorować istniejące zagrożenia oraz
reagować w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej11.
Obszar Polski został podzielony na odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego.
Najmniejszą z nich jest gmina, następnie powiat, zaś największą województwo. Główne
zadanie gminy to zaspokajanie potrzeb wspólnoty poprzez zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania elementów infrastruktury, obiektów publicznych czy też zapobieganie

J. Zając, Bezpieczeństwo państwa [w:] Bezpieczeństwo państwa, Wydawnictwo Aspra, Warszawa 2009, s. 17.
A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009,
s. 12-13.
10
E. Knosala, Zarys nauki administracji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 107.
11
Art. 22 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. O wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz. U. Z
2009 r., Nr 31, poz. 206.
8
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zagrożeniom dla bezpieczeństwa ludności. Ponadto zgodnie z ustawą o strażach gminnych,
istnieje możliwość powołania straży miejskiej zajmującej się ochroną porządku publicznego na
terenie gminy bądź miasta12. Kompetencją powiatu w dziedzinie zapewniania bezpieczeństwa
jest realizowanie zadań z zakresu edukacji publicznej, pomocy społecznej, promocji i ochrony
zdrowia oraz innych dziedzin związanych z porządkiem publicznym. Szczególną rolę w
prawidłowym funkcjonowaniu powiatu ma starosta pełniący zwierzchnictwo nad powiatowymi
służbami, strażami i inspekcjami. Ponadto w ramach funkcjonowania powiatu istnieje
możliwość tworzenia komisji bezpieczeństwa, która zajmuje się realizowaniem zadań
spoczywających na staroście oraz innych, służących bezpieczeństwu obywateli.
Bezpieczeństwo na terenie miast jest również nadzorowane przez różne służby
mundurowe. Możemy do nich zaliczyć takie formacje jak Służba Celna, Straż Graniczna,
Służba Więzienna, czy też Straż Pożarna. Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku zadania
związane z utrzymywaniem porządku publicznego oraz zapewnianiem bezpieczeństwa należą
do Policji13. W Mieście Kraków funkcjonuje obecnie Komenda Miejska Policji mająca w
swojej strukturze 13 wydziałów i 8 komisariatów14.
5. Zadania Gminy Kraków w zakresie bezpieczeństwa
Gmina Kraków wykonuje zadania własne, tj. takie, które nie zostały powierzone innym
podmiotom. Są to przede wszystkim sprawy publiczne o lokalnym znaczeniu. Gmina zajmuje
się zaspokajaniem potrzeb zbiorowych jej mieszkańców. Zgodnie z informacjami zawartymi w
Biuletynie Informacji Publicznej, odnoszącymi się do gminy Kraków należy stwierdzić, iż
wypełnia ona zadania związane z zapewnieniem ładu przestrzennego oraz ochroną środowiska.
Spoczywają na niej także obowiązki związane z funkcjonowaniem transportu drogowego,
ochroną zdrowia, sprawowaniem pieczy zastępczej, funkcjonowaniem gminnych cmentarzy i
parków, utrzymywaniem gminnych obiektów infrastruktury oraz współpracą z organizacjami
pozarządowymi. Ważną kompetencją gminy jest obowiązek zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, jak również ochrona przeciwpowodziowa i
przeciwpożarowa15. Ponadto udziela ona pomocy społecznej, w ramach której opracowuje
strategie rozwiązywania problemów społecznych. To właśnie gmina dba o bezpieczeństwo

A. Urban…, op. cit. s. 41.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r., o Policji, Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179.
14
Strona Komendy Miejskiej Policji Miasta Krakowa, struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w
Krakowie, http://krakow.policja.gov.pl/pl/content/struktura_kmp, [dostęp: 26.05.2018r.].
15
Biuletyn Informacji Publicznej, Zadania własne gminy, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=433, [dostęp:
26.05.2018r.].
12
13
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socjalne mieszkańców Krakowa, ponieważ do jej kompetencji należy przyznawanie zasiłków
okresowych i celowych (np. na pokrycie kosztów związanych z wydatkami powstałymi w
związku z jakimś wydarzeniem losowym). Gmina zajmuje się także dożywianiem dzieci oraz
pomocom osobom wychodzącym na wolność z zakładów karnych 16. Rada miasta Krakowa co
roku przyjmuje tzw. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego zwiększa się dostępność pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych, udziela się pomocy prawnej i psychospołecznej
rodzinom dotkniętym tym problemem oraz wspomaga instytucje, działające na rzecz
rozwiązywania tego typu problemów. Dzięki temu istnieje szansa na zmniejszenie się liczby
osób uzależnionych, co w efekcie powinno poprawić bezpieczeństwo na terenie miasta
Krakowa17.
Kraków jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. Zgodnie z ustawą o
samorządzie powiatowym jego władze są zobowiązane do uchwalania programu
zapobiegającego przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego. 24 stycznia 2018 roku został przyjęty program Bezpieczny Kraków. Będzie on
obowiązywał w latach 2018-2020 a jego głównymi zadaniami są: poprawa jakości udzielania
pomocy w sytuacjach zagrożenia, zmniejszenie zachowań agresywnych w szkołach,
zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych, tworzenie bezpiecznych przestrzeni w
mieście, stworzenie systemu diagnozującego zarówno subiektywny jak i obiekty poziom
bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krakowa18.
6. Zadania Policji na poziomie lokalnym
Katalog zadań Policji został zawarty w ustawie o Policji z kwietnia 1990 roku. Zgodnie z
zasadniczym brzmieniem, jej zadaniem jest zapewnianie ochrony życia, zdrowia i mienia
wszystkich obywateli. Ustawodawca powierzył tej formacji stanie na straży bezpieczeństwa i
porządku publicznego. Obszarem działań w ramach tej kompetencji są miejsca publiczne oraz
środki komunikacji (wodne i lądowe). Ponadto Policja powinna w odpowiedni sposób
reagować w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej, jak również podejmować działania
prewencyjne mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw. W trosce zapewnienie
M. Miemiec, Prawo pomocy społecznej [w:] Materialne prawo administracyjne, red. M. Miemiec,
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 97-98.
17
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2018, https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=95310, [dostęp:
26.05.2018r.].
18
Biuletyn Informacji Publicznej, Bezpieczny Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=700, [dostęp:
26.05.2018r.].
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bezpieczeństwa mieszkańcom, Policja powinna współpracować z innymi służbami
mundurowymi, administracją publiczną oraz organizacjami międzynarodowymi 19.
Wymienione zadania stanowią ogólne kompetencje Policji. Wynika z nich cel
i charakter funkcjonowania formacji. Na poziomie lokalnym Policja prowadzi współpracę
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz strażami gminnymi. Komendant Miejski Miasta
Krakowa ma możliwość tworzenia rewirów dzielnicowych. Dzielnicowy pełni ważną rolę
w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom. Jego praca polega na przemieszczaniu się po
przypisanym mu rejonie w celu wychwycenia zagrożeń dla bezpieczeństwa danej społeczności
oraz egzekwowania obowiązujących przepisów prawa20. Funkcjonowanie instytucji
dzielnicowego w Polsce zostało oparte o filozofię community policing. Zakłada ona, iż
utworzenie stanowiska dzielnicowego pomaga w nawiązywaniu więzi pomiędzy organami
policyjnymi a lokalną społecznością21. Według R. R. Friedmanna, dzięki takim zabiegom
możliwe jest skuteczne osiąganie kontroli nad przestępczością oraz zmniejszenie poczucia
zagrożenia przez obywateli. Ponadto uważa on, że dzięki pracy dzielnicowego wzrasta
autorytet Policji oraz zaufanie mieszkańców22.
Zadaniem Policji w wymiarze lokalnym jest współpraca ze Strażą Miejską Miasta
Krakowa. Polega ona na wspólnym gromadzeniu informacji względem zaobserwowanych
zagrożeń jak również prowadzeniu wspólnych działań porządkowych oraz mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Dodatkowo oba podmioty powinny
udzielać sobie wzajemnego wsparcia oraz prowadzić konsultacje, w wyniku których dokonana
zostanie ocena zagrożeń występujących na obszarze gminy23.
7. Zadania Straży Gminnej
Straż miejska jest umundurowaną formacją samorządową spełniającą służebną rolę wobec
obywateli. Formacja zobowiązana jest do wykonywania określonych zadań z poszanowaniem
praw i godności obywateli24. Utworzenie straży miejskiej następuje na mocy uchwały rady
gminy. Straż gminna pełni kontrolę nad ruchem drogowym, zapewnia spokój publiczny,
zajmuje się zabezpieczaniem miejsc katastrof i przestępstw a także ochroną obiektów i
Ustawa z dnia 6 kwietnia…, op. cit.
J. Copik, Rola dzielnicowego w profilaktyce i probacji w środowisku lokalnym, „Resocjalizacja Polska” 2013,
nr 5, s. 207.
21
A. Urban…, op. cit., s. 123.
22
R. R. Friedmann, Community Policing: Comparative Perspectives and Prospect, Harvester Wheatsheaf, New
York 1992.
23
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o strażach gminnych, Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779.
24
D. Lebowa, Straż miejska (gminna) [w:] System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty
administracji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 155.
19
20
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urządzeń publicznych oraz informowaniem społeczności o istnieniu zagrożeń dla
bezpieczeństwa. Na podstawie tych kompetencji straże gminne zajmują się wydawaniem
pouczeń, legitymowaniem obywateli, nakładaniem grzywien czy też ujmowaniem
niebezpiecznych osób. Strażnicy mogą także wydawać polecenia oraz blokować i usuwać
nieodpowiednio zaparkowane pojazdy. Zajmują się także patrolowaniem osiedli, działalnością
profilaktyczną oraz egzekwowaniem przestrzegania przepisów25.
W ramach szczegółowych działań podejmowanych przez Straż Miejską miasta
Krakowa dostrzec można skoncentrowanie na poprawie porządku publicznego. Obecnie
strażnicy reagują głównie na wybryki chuligańskie, niszczenie mienia oraz zakłócanie
porządku publicznego. Ze względu na obszar i charakter miasta, w Krakowie często odbywają
się imprezy masowe. Straż Miejska jest odpowiedzialna za ich zabezpieczanie i reagowanie na
wszelkiego rodzaju akty łamania prawa26.
8. Wyniki badań własnych
Badanie na temat zapewniania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej centrum Krakowa
zostało zrealizowane w maju 2018 roku. W badaniu posłużono się metodą sondażu, techniką
ankiety i kwestionariuszem ankiety jako narzędziem badawczym. W badaniu wzięły udział 103
osoby, spośród których 81 osób stanowiły kobiety (78,6%) i 22 mężczyźni (21,4%).

Wykres 1. Dane metryczkowe respondentów (dane w %)
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A. Misiuk…, op. cit., s. 266-269.
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Miejskiej
Miasta
Krakowa,
Zadania
priorytetowe,
http://strazmiejska.krakow.pl/nasze_dzialania/214756,artykul,zadania_priorytetowe.html, [dostęp: 26.05.2018r.].
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Źródło: Badania własne.

Zdecydowana większość respondentów to osoby uczące się/studiujące (75,7%) w wieku
19-29 lat (90,3%). Pierwsze pytanie, jakie postawiono badanym osobom dotyczyło poczucia
bezpieczeństwa w centrum Krakowa (wykres 2).
Wykres 2. Poczucie bezpieczeństwa w centrum Krakowa (dane w %)
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Źródło: Badania własne.

Zdecydowana większość respondentów, przebywając w centrum Krakowa w ciągu dnia,
czuła się bezpiecznie (68% bezpiecznie oraz 22,3% bardzo bezpiecznie). W odniesieniu do
pory nocnej badani mieli zróżnicowany pogląd. Ponad połowa z nich stwierdziła, że
przebywając w centrum Krakowa w nocy nie czuje się bezpiecznie (42,7% niebyt bezpiecznie
oraz 11,7% bardzo niebezpiecznie). Stanowić to może sygnał skierowany do władz miasta o
potrzebie podjęcia działań mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa w centrum
Krakowa w nocy.
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Wykres 3. Zjawiska stanowiące zagrożenie dla osób przebywających w centrum Krakowa
(dane w %)
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Źródło: Badania własne.

Na pytanie o zjawiska stanowiące zagrożenie dla osób przebywających w centrum
Krakowa respondenci wskazali na osoby pijane (67%) oraz chuliganów i wandali (65%). W
dalszej kolejności były to osoby będące pod wpływem narkotyków (39,8%) oraz kieszonkowcy
(37,9%).
Wykres 4. Monitoring wizyjny ulic i jego rola w poprawie bezpieczeństwa w centrum
Krakowa (dane w %)
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Źródło: Badania własne.

Kolejne pytanie dotyczyło monitoringu wizyjnego ulic i jego roli w poprawie
bezpieczeństwa w centrum Krakowa. Pozytywnie na ten temat odpowiedziała prawie połowa
badanych (36,9% raczej tak oraz 8,7% zdecydowanie tak). W związku z tym można stwierdzić,
że monitoring wizyjny ulic ma działanie pomocnicze, lecz nie decydujące o poprawie
bezpieczeństwa w centrum Krakowa.
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Wykres 5. Działania władz miasta, policji i straży miejskiej w zapewnianiu
bezpieczeństwa w centrum Krakowa (dane w %)
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Źródło: Badania własne.

Ostatnie pytanie, jakie zadano respondentom dotyczyło roli wybranych instytucji
(władz miasta, policji i straży miejskiej) w zapewnianiu bezpieczeństwa w centrum Krakowa.
Respondenci największe zaufanie mieli do Policji (50,5% raczej dobrze oraz 8,7%
zdecydowanie dobrze), z kolei najgorzej została oceniona Straż Miejska (20,4% raczej źle oraz
17,5% zdecydowanie źle).
W celu pozyskania bardziej szczegółowych wniosków z przeprowadzonych badań
zastosowano wybrane narzędzia statystyczne - współczynnik korelacji liniowej rho Spearmana
oraz test t-Studenta.
Na podstawie wartości współczynnika korelacji liniowej rho Spearmana stwierdzono,
że istnieje zależność pomiędzy opinią respondentów na temat działania władz miasta w
zapewnianiu bezpieczeństwa w centrum Krakowa a opinią respondentów na temat działania
policji w zapewnieniu bezpieczeństwa w centrum Krakowa (rxy=0,508)27. Korelacja jest
wprost proporcjonalna.
Na podstawie wartości współczynnika korelacji liniowej rho Spearmana stwierdzono,
że istnieje zależność pomiędzy opinią respondentów na temat działania policji w zapewnieniu
bezpieczeństwa w centrum Krakowa a opinią respondentów na temat działania straży miejskiej
w zapewnianiu bezpieczeństwa w centrum Krakowa (rxy=0,419)28. Korelacja jest wprost
proporcjonalna.

27
28

Korelacja istotna na poziomie 0,01.
Korelacja istotna na poziomie 0,01.
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Powyższa analiza może prowadzić do wniosku, że policja jest instytucją, która zajmuje
główną rolę w kwestii zapewniania bezpieczeństwa w centrum Krakowa nie tylko w wymiarze
prewencyjnym, ale i doradczym.
Analiza testem t-Studenta dla prób niezależnych wykazała, że poczucie bezpieczeństwa
w porze nocnej w centrum Krakowa jest istotnie zróżnicowane w zależności od tego, czy opinie
te dotyczyły kobiet czy mężczyzn, t(101)=-2,32; p<0,05. Średnia ocen kobiet dotyczących
poczucia bezpieczeństwa w porze nocnej w centrum Krakowa (M=2,28; SD=0,66) jest istotnie
statystycznie niższa29 niż średnia ocen mężczyzn dotyczących poczucia bezpieczeństwa w
porze nocnej w centrum Krakowa (M=2,68; SD=0,89).
9. Zakończenie
Na chwilę obecną, zadania mające na celu polepszenie jakości bezpieczeństwa
w centrum Krakowa podejmowane są zarówno przez samorząd terytorialny, jak
i wyspecjalizowane organy. Gmina Kraków podejmuje szereg działań dla wsparcia
bezpieczeństwa, jednakże na podstawie powyżej przedstawionych badań należy stwierdzić, iż
nie mają one bezpośredniego przełożenia na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza
w porze nocnej. W Krakowie działają także organy powołane do stania na straży porządku
publicznego oraz zapewniania bezpieczeństwa. Organami tymi są Policja i Straż Miejska.
Podmioty te prowadzą ścisłą współpracę. Większym zaufaniem obywateli cieszy się Policja co
nie zmienia faktu, że ponad 40% ankietowanych nie czuje się bezpiecznie w centrum Krakowa
porą nocną.
Jak głosi powszechne powiedzenie, o jakości określonego mechanizmu świadczy jego
najsłabsze ogniwo. Jeżeli władze Krakowa chcą, aby centrum miasta było postrzegane przez
mieszkańców jako bardzo bezpieczne, powinny podjąć dodatkowe działania mające na celu
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa kobiet przebywających w porze nocnej w centrum
Krakowa.
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THE TASKS OF THE CITY OF KRAKOW IN THE FIELD OF PUBLIC SECURITY.
OPINIONS OF KRAKOW RESIDENTS
Abstract: This article covers the tasks undertaken by the city of Krakow to ensure the safety of its
residents. In this work, I presented the basic authorities responsible for security and talked through their
responsibilities. In the last part, I included an analysis of the declared sense of security of the inhabitants
of the city of Krakow. The analysis was based on the conducted research.
Key words: Security, local communities, The city of Krakow, public space, local government, Police,
Municipal Police.
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MAŁA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - DUŻE PROBLEMY.
JEDNOMYŚLNOŚĆ WYMAGA MEDIACJI (Arkadiusz Ulążka,
Michał Liszka)
Streszczenie: Zaproponowana w artykule teza brzmi: należy dokonać zmiany w przepisach dotyczących
podejmowania wiążących uchwał w tzw. małej wspólnocie, co pozwoli na racjonalne i sprawne
zarządzanie nieruchomością dla dobra wszystkich jej właścicieli.
Słowa kluczowe: Mała wspólnota mieszkaniowa.

1. Wstęp
Mała wspólnota mieszkaniowa musi zmierzyć się z poważnym problemem. Jak sprawnie
zarządzać

wspólną

nieruchomością

w

sytuacji,

gdy

liczba

wyodrębnionych

i

niewyodrębnionych lokali jest mniejsza niż siedem?
Zaproponowana w artykule teza brzmi: należy dokonać zmiany w przepisach
dotyczących podejmowania wiążących uchwał w tzw. małej wspólnocie, co pozwoli na
racjonalne i sprawne zarządzanie nieruchomością dla dobra wszystkich jej właścicieli.
2. Uwarunkowania prawne
Właściciele lokali, do których należą wyodrębnione i niewyodrębnione lokale mieszkalne lub
użytkowe, usytuowane w jednej nieruchomości zostali określeni przez ustawodawcę
mianem wspólnoty mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości3.
Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład
określonej nieruchomości. Wspólnotę mieszkaniową tworzą tylko ci właściciele, których
lokale były przed wyodrębnieniem częściami składowymi oznaczonej nieruchomości
gruntowej – wynika to z zapisów Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku4.
Wspólnoty mieszkaniowej nie mogą tworzyć właściciele lokali położonych na różnych

Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktorant
Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. Uniwersytet Opolski. Doktorant
3
I. Szymczak, Wspólnota mieszkaniowa, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014; E. BończakKucharczyk, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa
2012.
4
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku.
1
2
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nieruchomościach gruntowych lub właściciele lokali znajdujących się w budynku wzniesionym
na dwóch sąsiednich nieruchomościach gruntowych.
Warto zaznaczyć, że ustanowienie odrębnej własności lokali jest możliwe po
uprzednim połączeniu różnych nieruchomości w jedną, spójną nieruchomość gruntową. Takie
rozwiązanie sprawia, że lokale właścicieli znajdujących się w różnych budynkach, tworzących
część wspólną tej samej nieruchomości gruntowej nie stanowią bariery do powstania
i prawidłowego rozwoju wspólnoty mieszkaniowej.
Artykuł 19 przedmiotowej ustawy stanowi: jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali
niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela nie jest większa niż
siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i
Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności5.
Artykuł 20 pkt. 1 przedmiotowej ustawi stanowi: jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z
lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć
uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może
być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona6.
Z wyżej wymienionych przepisów ustawy, różnicujących w sposób wyraźny zasady
ustawowego zarządu wspólną nieruchomością, doktryna prawna dopuszcza dwa typy wspólnot
mieszkaniowych: wspólnoty

małe, w

których

lokali

wyodrębnionych

i

lokali

niewyodrębnionych, należących do dotychczasowego właściciela nieruchomości jest nie
więcej niż siedem7 oraz wspólnoty duże, w których liczba lokali wyodrębnionych i
niewyodrębnionych przekracza siedem8. Należy zatem stwierdzić, że podział wspólnot
mieszkaniowych na małe i duże nie opiera się na kryterium podmiotowym, tj. ilości właścicieli
lokali, lecz na kryterium przedmiotowym, którego jedynym wyznacznikiem jest liczba lokali
wyodrębnionych i niewyodrębnionych w danej nieruchomości9.
W świetle obowiązującej ustawy o własności lokali nie istnieje artykuł, który w sposób
jednoznaczny określa przesłanki i moment czasowy powstania wspólnoty mieszkaniowej.
Art. 19 Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r.
Art. 20 pkt. 1 Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r.
7
B.
Kwiatkowski,
Co
to
jest
„mała”
wspólnota
mieszkaniowa,
http://ewspolnotamieszkaniowa.pl/index.php/wspolnota-mieszkaniowa/co-to-jest-mala-wspolnota-mieszkaniowa z dn.
14.07.2018.
8
Por. K. Siutkowska, Zarządzanie (administrowanie) wspólnotą mieszkaniową. Kto może być zarządcą
(administratorem)
wspólnoty
mieszkaniowej?
Czym
jest
zarząd
wspólnoty
mieszkaniowej?,
http://siutkowska.pl/zarzadzanie-wspolnota-mieszkaniowa/ z dn. 10.07.2018; Różnice pomiędzy małą i dużą
wspólnotą mieszkaniową, http://arkadiadom.pl/roznice-pomiedzy-mala-i-duza-wspolnota-mieszkaniowa/ z dn.
26.03.2017.
9
M. Ptak, Jak powołać małą wspólnotę mieszkaniową?, https://www.i-kancelaria.pl/publikacje/jak-powolacmala-wspolnote-mieszkaniowa/ z dn. 11.07.2018.
5
6
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Przyjąć jednak należy, że samo ustanowienie odrębnej własności lokalu w danym budynku nie
stanowi wystarczającej przesłanki do ukonstytuowania się wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ
z literalnej wykładni przepisu art. 6 ww. ustawy należy wnioskować, że wspólnotę tworzy co
najmniej dwóch właścicieli lokali, czyli ogół właścicieli lokali tworzących wspólnotę
mieszkaniową.
Wskazuje się zatem na dwa warunki niezbędne do powstania wspólnoty
mieszkaniowej. Pierwszy z nich to ustanowienie odrębnej własności lokali, drugi z kolei to
istnienie przynajmniej dwóch właścicieli lokali. Skupienie własności lokali w jednym
podmiocie prawa (np. gminy) wyłącza możliwość powstania wspólnoty mieszkaniowej.
Zgodnie z powyższym właściciel nieruchomości, ustanawiający własność/odrębność lokalu dla
siebie, w drodze jednostronnej czynności prawej nie tworzy wspólnoty mieszkaniowej10.
3. Zarządzanie małą wspólnotą mieszkaniową
Wykonywanie zarządu w małej wspólnocie mieszkaniowej odbywa się na zasadach
przewidzianych dla współwłasności nieruchomości w Kodeksie cywilnym i Kodeksie
postępowania cywilnego, tj. według art. 199-209 k.c11. oraz art. 608 i 611-616 k.p.c.12. Taki
zarząd opiera się na bezpośrednim udziale w zarządzaniu właścicieli lokali.
W sprawach zwykłego zarządu decyduje większość właścicieli, zaś w sprawach
przekraczających zwykły zarząd – wszyscy właściciele. W razie trudności, w uzgodnieniu
stanowisk zdecyduje sąd na wniosek jednego lub kilku właścicieli lokali.
Mała wspólnota mieszkaniowa jest, podobnie jak i ta licząca osiem i więcej lokali,
„ułomną” osobą prawną, która:
•

może zaciągać zobowiązania,

•

może pozywać,

•

może być pozywana.
Dotyczy to również wspólnoty, która funkcjonuje bez organu powołanego do jej

reprezentowania. W takiej sytuacji, do czasu wyznaczenia przez wspólnotę (w drodze uchwały
większości właścicieli) osoby lub osób (spośród współwłaścicieli lub spoza wspólnoty) do
sprawowania zarządu i reprezentowania jej na zewnątrz, każdy z właścicieli jest uprawniony i
zobowiązany do jej reprezentowania.

M. Ptak, Jak powołać małą wspólnotę mieszkaniową?, http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/jak-powolacmala-wspolnote-mieszkaniowa,1679918,4206 z dn. 11.08.2018.
11
Art. 199-209 Kodeksu cywilnego.
12
Art. 608 i 611-618 Kodeksu postępowania cywilnego.
10
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Zgodnie z zaprezentowaną koncepcją, wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy
prawa w chwili, w której co najmniej dwa podmioty prawa w danym budynku
tj. nieruchomości dysponują prawem własności odrębnego lokalu. Najmniejszą wspólnotę
tworzą zatem dwaj właściciele lokali w dwulokalowym budynku oraz w razie wyodrębnienia,
w większym domu pierwszego lokalu właściciel tego lokalu i dotychczasowy właściciel
nieruchomości. Inaczej mówiąc, do wspólnoty mieszkaniowej nie można się zapisać czy
przystąpić; nie można też z niej wystąpić, ponieważ powstaje ona w sposób automatyczny. Jest
to pierwotny sposób powstania wspólnoty mieszkaniowej.
Istnieje możliwość utworzenia wspólnoty mieszkaniowej również

w sposób

pochodny, czyli w drodze podziału i łączenia się istniejących już wspólnot mieszkaniowych po
wcześniejszym uzyskaniu zgody wszystkich współwłaścicieli, uporządkowaniu spraw
geodezyjnych, prawidłowym rozdziale i rozdysponowaniu środków finansowych, stworzeniu
planu rozwoju gospodarczego nieruchomości13.
Tabela 1. Analiza podejmowania decyzji – mała wspólnota - Sytuacja 1 (Załącznik do
Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 1 z dnia 28.02. 2013 roku w
sprawie wyrażenia zgody na wdrożenie instalacji centralnego ogrzewania)
Nr.

Numer lokalu

Imię i
Nazwisko

Udział

Głosuję Za
X

1.

ul. Powstańców 1a/1

Pan X

100/1000

2.

ul. Powstańców 1a/2

Pan Y

200/1000

3.

ul. Powstańców 1c/1

Pani R

150/1000

4.

ul. Powstańców 1d/1

Pani S

250/1000

5.

ul. Powstańców 1e/1

Pani W

100/1000

Pan Z
6.

ul. Powstańców 1f/1

Gmina

200/1000

Miejska
1000/1000

Głosuję
Przeciw

Wstrzymu
ję się od
głosu

X
X
X
X

X
650/1000

200/1000

150/1000

Źródło: Opracowanie własne.

Zostaną zaprezentowane teraz wybrane sytuacje podejmowania decyzji w „małej
wspólnocie”. Zebranie odbyło się zgodnie z Ustawą o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku.
Przedmiotem podjęcia uchwały było wyrażenie zgody na wdrożenie instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wykonaniem projektu, uzgodnieniami z miejskim konserwatorem zabytków.

M. Ptak, Jak powołać małą wspólnotę mieszkaniową?, https://www.i-kancelaria.pl/publikacje/jak-powolacmala-wspolnote-mieszkaniowa/ z dn. 11.07.2018.
13
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Budynek wspólnoty mieszkaniowej jest wpisany do rejestru zabytków. Spośród wszystkich
właścicieli nieruchomości, czterech posiada piece węglowe, jeden posiada kocioł gazowy i
jeden ogrzewa lokal za pomocą instalacji elektrycznej.
Brak zgody14 dwóch właścicieli wynika z braku zgody na przebudowę techniczną
nieruchomości ze względu na jej walory zabytkowe oraz niechęć ponoszenia kosztów
związanych z wdrożeniem sieci centralnego ogrzewania z tytułu zaliczek na wyodrębniony
fundusz remontowy oraz zwiększeniem kosztów z tytułu eksploatacji bieżącej tj. zwiększonymi
kosztami zużycia energii elektrycznej, obsługi wymiennikowni czy zużycia wody.
Podsumowując, mimo uzyskania ponad połowy głosów (liczonych według udziałów:
650/1000). Wspólnota mieszkaniowa nie może wdrożyć instalacji centralnego ogrzewania,
ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, decyzje w małej wspólnocie
przekraczające zwykły zakres czynności zarządu wymagają zgody wszystkich właścicieli
tworzących wspólnotę mieszkaniową. Pozostali właściciele są zmuszeni skierować sprawę do
sądu.
Tabela 2. Analiza podejmowania decyzji – mała wspólnota - Sytuacja 2 (Załącznik do
Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 1 z dnia 30.01. 2018 roku w
sprawie wyrażenia zgody na kredyt finansowy w wysokości 100000 złotych)
Nr.

Numer lokalu

Imię i
Nazwisko

Udział

Głosuję Za

1.

ul. Powstańców 1a/1

Pan x

100/1000

2.

ul. Powstańców 1a/2

Pan Y

200/1000

X

3.

ul. Powstańców 1c/1

Pani R

150/1000

X

4.

ul. Powstańców 1d/1

Pani S

250/1000

X

5.

ul. Powstańców 1e/1

Pani W

100/1000

Pan Z
6.

ul. Powstańców 1f/1

Gmina

200/1000

Miejska
1000/1000

Głosuję
Przeciw

Wstrzymu
ję się od
głosu
X

0/1000

150/1000

X

X
850/1000

Źródło: Opracowanie własne.

Zebranie odbyło się zgodnie z Ustawą o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku.
Przedmiotem podjęcia uchwały było wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu finansowego w
wysokości 100 tys. zł, ponieważ budynek wspólnoty mieszkaniowej wymaga pilnego remontu
dachu. Brak zgody15 jednego z właścicieli wynika z faktu, iż jego lokal jest usytuowany na
14
15

Wstrzymanie od głosu należy traktować jako sprzeciw.
Wstrzymanie od głosu należy traktować jako sprzeciw.
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parterze budynku, w związku z czym nie zamierza partycypować w kosztach utrzymania dachu
i poprawy jego stanu technicznego. Właściciel oddał głos „wstrzymuję się od głosu” przez
pełnomocnika. W chwili obecnej właściciel przebywa za granicą i nie zamierza ponosić
dodatkowych kosztów.
Podsumowując, mimo uzyskania zdecydowanej większości głosów (liczonych według
udziałów: 850/1000) wspólnota mieszkaniowa nie może przystąpić do remontu dachu,
ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego decyzje w małej wspólnocie przekraczające
zwykły zakres czynności zarządu wymagają zgody wszystkich właścicieli tworzących
wspólnotę mieszkaniową. W tej sytuacji pozostali właściciele są zmuszeni skierować sprawę
do sądu celem uzyskania ważności podjętej uchwały oraz zlecić działania mające na celu
punktowe naprawy dachu, co generuje dodatkowe koszty związane z technicznym
utrzymaniem nieruchomości.
Tabela 3. Analiza podejmowania decyzji – mała wspólnota - Sytuacja 3 (Załącznik do
Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 1 z dnia 30.03. 2000 roku w
sprawie wyrażenia zgody na remont elewacji)
Nr.

Numer lokalu

Imię i
Nazwisko

Udział

Głosuję Za
X

1.

ul. Powstańców 1a/1

Pan x

100/1000

2.

ul. Powstańców 1a/2

Pan Y

200/1000

3.

ul. Powstańców 1c/1

Pani R

150/1000

X

4.

ul. Powstańców 1d/1

Pani S

250/1000

X

5.

ul. Powstańców 1e/1

Pani W

100/1000

Pan Z
6.

ul. Powstańców 1f/1

Gmina

200/1000

Miejska
1000/1000

Głosuję
Przeciw

Wstrzymu
ję się od
głosu

0/1000

0/1000

X

X
850/1000

Źródło: Opracowanie własne.

Zebranie odbyło się zgodnie z Ustawą o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku.
Przedmiotem podjęcia uchwały było wyrażenie zgody na remont elewacji budynku wraz z
dociepleniem. Brak zgody16 jednego z właścicieli wynika z faktu, iż właściciel jest niedostępny
od blisko 12 miesięcy. Pozostali współwłaściciele nie mają z nim/nią żadnego kontaktu.
Właściciel/właścicielka nie odbiera telefonów, nie odbiera listów wysyłanych pocztą, nie
reaguje na kontakt za pomocą poczty elektronicznej, czy mediów społecznościowych.
16

Brak oddania głosu należy traktować jako sprzeciw.
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Podsumowując, mimo uzyskania zdecydowanej większości głosów (liczonych według
udziałów: 850/1000). Wspólnota mieszkaniowa nie może przystąpić do remontu elewacji wraz
z dociepleniem, ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, decyzje w małej
wspólnocie przekraczające zwykły zakres czynności zarządu wymagają zgody wszystkich
właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową. Pozostali właściciele są zmuszeni skierować
sprawę do sądu celem uzyskania ważności podjętej uchwały oraz zlecić działania mające na
celu punktową naprawę elewacji, co generuje dodatkowe koszty związane z technicznym
utrzymaniem nieruchomości.
4. Postulowane zmiany w podejmowaniu wiążących decyzji w tzw. małej wspólnocie
mieszkaniowej
W związku z przedstawionymi wyżej przypadkami, uniemożliwiającymi sprawne zarządzanie
małą wspólnotą mieszkaniową proponujemy następujące rozwiązania prawne:
Wyróżnia się katalog inwestycji, dla których znosi się obowiązek uzyskania zgody
wszystkich właścicieli tworzących małą wspólnotę mieszkaniową, a przekraczającą czynności
zwykłego zarządu.
1. Termomodernizacja budynku jest realizowana po uzyskaniu zgody 70% udziałów
właścicieli tworzących tzw. małą wspólnotę mieszkaniową.
Zastrzeżenia:
a. Wspólnota mieszkaniowa musi posiadać zabezpieczone środki własne w
wysokości 60% kosztów planowanej inwestycji.
b. Wszyscy

właściciele

tworzący

wspólnotę

mieszkaniową

muszą

być

poinformowani w sposób pisemny lub za wskazaniem adresu poczty
elektronicznej o warunkach planowanej inwestycji ze wskazaniem konieczności
poniesienia określonych kosztów finansowych, wykonaniem niezbędnych prac
przygotowawczych, projektów technicznych, wymaganych prawem uzgodnień
z instytucjami w terminie 90 dni od daty rozpoczęcia inwestycji.
c. Właściciele są zobowiązani do spisania protokołu mediacji, uwzględniając
przedłożone przez wszystkich właścicieli uwagi, zastrzeżenia ws. planowanej
inwestycji. Protokół należy sporządzić najpóźniej na 90 dni przed realizacją
zadania. Protokół stanowi nieodzowną część uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wykonanie założonych prac.
d. Każdy z właścicieli ma prawo zaskarżyć podjętą uchwałę w terminie do 30 dni
od daty jej uchwalenia wraz z uzasadnieniem merytorycznym dla prowadzonej
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sprawy.
e. Jeśli właścicielem lokalu wyodrębnionego jest więcej niż jedna osoba, podczas
głosowania każdej z podejmowanych uchwał, głos musi oddać każda osoba
posiadająca tytuł prawny do wskazanego lokalu. Istnieje możliwość przekazania
prawa głosu za pośrednictwem stosownego pełnomocnictwa potwierdzonego
przez notariusza. Brak głosu jednego z właścicieli lokalu, w którym prawo do
własności posiadają przynajmniej dwie osoby fizyczne należy uznać jako głos
sprzeciwu.
f. Wnosi się o usunięcie możliwości wstrzymania się od głosu. Właściciele lokali
wyodrębnionych i niewyodrębnionych są zobowiązani podejmować decyzje
względem nieruchomości, których są właścicielami.
2. Wyrażenie zgody na kredyt finansowy po uzyskaniu zgody 80 % udziałów właścicieli
tworzących tzw. małą wspólnotę mieszkaniową.
Zastrzeżenia:
a. Wspólnota Mieszkaniowa musi posiadać zabezpieczone środki własne w
kwocie

35%

wysokości

zagwarantowania

kredytu

możliwie

o

jaki

najkrótszego

zamierza
okresu

wystąpić

spłaty

celem

zobowiązań

kredytowych.
b. Właściciele

posiadający

minimum

80%

udziałów

we

wspólnocie

mieszkaniowej muszą złożyć podpis i wyrazić pisemną zgodę na umowę
kredytową.
c. Właściciele posiadający minimum 80% udziałów w drodze uchwały przyjmują
podwyższone stawki z tytułu gwarancji spłaty miesięcznych zobowiązań
kredytowych.
d. Właściciele posiadający minimum 80% udziałów są zobowiązani wykazać, że
podjęli działania na rzecz pozyskania środków finansowych – zewnętrznych,
celem wsparcia i rekompensaty wniesionych środków własnych w ramach
funkcjonujących programów wsparcia dla rynku nieruchomości.
e. Właściciele są zobowiązani do spisania protokołu mediacji – uwzględniając
przedłożone przez wszystkich właścicieli uwagi, zastrzeżenia ws. podjęcia
decyzji o przyznanie kredytu. Protokół należy sporządzić najpóźniej 90 dni
przed realizacją zadania. Protokół stanowi nieodzowną część uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na wykonanie założonych prac.
f. Każdy z właścicieli ma prawo zaskarżyć podjętą uchwałę w terminie do 30 dni
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od daty jej uchwalenia wraz z uzasadnieniem merytorycznym dla prowadzonej
sprawy.
g. Jeśli właścicielem lokalu wyodrębnionego jest więcej niż jedna osoba, podczas
głosowania każdej z podejmowanych uchwał, głos musi oddać każda osoba
posiadająca tytuł prawny do wskazanego lokalu. Istnieje możliwość przekazania
prawa głosu za pośrednictwem stosownego pełnomocnictwa potwierdzonego
przez notariusza. Brak głosu jednego z właścicieli lokalu, w którym prawo do
własności posiadają przynajmniej dwie osoby fizyczne należy uznać jako głos
sprzeciwu.
h. Wnosi się o usunięcie możliwości wstrzymania się od głosu. Właściciele lokali
wyodrębnionych i niewyodrębnionych są zobowiązani podejmować decyzje
względem nieruchomości, których są właścicielami.
3. Remont elewacji budynku po uzyskaniu zgody 51 % udziałów właścicieli tworzących
tzw. małą wspólnotę mieszkaniową – bez zobowiązań kredytowych.
Zastrzeżenia:
a. Wspólnota mieszkaniowa musi posiadać zabezpieczone środki własne w
wysokości 60% kosztów planowanej inwestycji.
b. Zgromadzenie środków własnych w wysokości 60% środków własnych
umożliwia podjęcie uchwały o planowanym remoncie wraz ze wskazaniem
harmonogramu prac oraz określeniem sposobu zabezpieczenia pozostałych
40% środków finansowych na zrealizowanie wskazanej w uchwale inwestycji.
c. Wszyscy

właściciele

tworzący

wspólnotę

mieszkaniową

muszą

być

poinformowani w sposób pisemny lub za wskazaniem adresu poczty
elektronicznej o warunkach planowanej inwestycji ze wskazaniem konieczności
poniesienia określonych kosztów finansowych, wykonaniem niezbędnych prac
przygotowawczych, projektów technicznych, wymaganych prawem uzgodnień
z instytucjami w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia inwestycji.
d. Właściciele są zobowiązani do spisania protokołu mediacji – uwzględniając
przedłożone przez wszystkich właścicieli uwagi, zastrzeżenia ws. planowanej
inwestycji. Protokół należy sporządzić najpóźniej 60 dni przed realizacją
zadania. Protokół stanowi nieodzowną część uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wykonanie założonych prac.
e. Każdy z właścicieli ma prawo zaskarżyć podjętą uchwałę w terminie do 30 dni
od daty jej uchwalenia wraz z uzasadnieniem merytorycznym dla prowadzonej
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sprawy.
f. Jeśli właścicielem lokalu wyodrębnionego jest więcej niż jedna osoba, podczas
głosowania każdej z podejmowanych uchwał, głos musi oddać każda osoba
posiadająca tytuł prawny do wskazanego lokalu. Istnieje możliwość przekazania
prawa głosu za pośrednictwem stosownego pełnomocnictwa potwierdzonego
przez notariusza. Brak głosu jednego z właścicieli lokalu, w którym prawo do
własności posiadają przynajmniej dwie osoby fizyczne należy uznać jako głos
sprzeciwu.
g. Wnosi się o usunięcie możliwości wstrzymania się od głosu. Właściciele lokali
wyodrębnionych i niewyodrębnionych są zobowiązani podejmować decyzje
względem nieruchomości, których są właścicielami.
4. Wdrożenie instalacji centralnego ogrzewania po uzyskaniu zgody 60 % udziałów
właścicieli tworzących tzw. małą wspólnotę mieszkaniową.
Zastrzeżenia:
a. Wspólnota Mieszkaniowa musi posiadać zabezpieczone środki własne w
wysokości 60% kosztów planowanej inwestycji. Właściciele są zobowiązani do
kreowania działań mających na celu ochronę środowiska, selektywne
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ograniczenie tzw. niskiej emisji.
b. Wszyscy

właściciele

tworzący

wspólnotę

mieszkaniową

muszą

być

poinformowani w sposób pisemny lub za wskazaniem adresu poczty
elektronicznej o warunkach planowanej inwestycji ze wskazaniem konieczności
poniesienia określonych kosztów finansowych, wykonaniem niezbędnych prac
przygotowawczych, projektów technicznych, wymaganych prawem uzgodnień
z instytucjami w terminie 90 dni od daty rozpoczęcia inwestycji. Wdrożenie
instalacji centralnego ogrzewania w budynkach do tego nieprzystosowanych
oznacza, że właściciele nie mają prawa do odmowy wdrożenia instalacji w
pomieszczeniach do nich przynależnych np. piwnic lokatorskich, suszarni,
strychów – jeśli z punktu widzenia technicznego i infrastruktury technicznej oraz
znacznego podwyższenia nakładów finansowych - nie można wdrożyć instalacji
w inny sposób do pozostałych lokali mieszkalnych lub użytkowych w określonej
nieruchomości.
c. Właściciele są zobowiązani do spisania protokołu mediacji – uwzględniając
przedłożone przez wszystkich właścicieli uwagi, zastrzeżenia ws. planowanej
inwestycji. Protokół należy sporządzić najpóźniej 60 dni przed realizacją
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zadania. Protokół stanowi nieodzowną część uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wykonanie założonych prac.
d. Każdy z właścicieli ma prawo zaskarżyć podjętą uchwałę w terminie do 30 dni
od daty jej uchwalenia wraz z uzasadnieniem merytorycznym dla prowadzonej
sprawy.
e. Jeśli właścicielem lokalu wyodrębnionego jest więcej niż jedna osoba, podczas
głosowania każdej z podejmowanych uchwał, głos musi oddać każda osoba
posiadająca tytuł prawny do wskazanego lokalu. Istnieje możliwość przekazania
prawa głosu za pośrednictwem stosownego pełnomocnictwa potwierdzonego
przez notariusza. Brak głosu jednego z właścicieli lokalu, w którym prawo do
własności posiadają przynajmniej dwie osoby fizyczne - należy uznać jako głos
sprzeciwu.
f. Wnosi się o usunięcie możliwości wstrzymania się od głosu. Właściciele lokali
wyodrębnionych i niewyodrębnionych są zobowiązani podejmować decyzje
względem nieruchomości, których są właścicielami.
5. Zakończenie
Celem artykułu jest wykazanie niekonsekwencji jakie występują w obecnych przepisach prawa,
zgodnie z którymi niemożliwym jest sprawne i jakościowe zarządzanie tzw. małą wspólnotą
mieszkaniową. Autorzy artykułu zwracają szczególną uwagę na mediację i dialog pomiędzy
wszystkimi właścicielami nieruchomości wprowadzając konieczność spisania protokołów
rozbieżności oraz wspólnych rozwiązań uniemożliwiając tym samym brak zaangażowania
większości właścicieli w rozwój ich nieruchomości. Zaproponowane rozwiązania stanowią
punkt wyjścia dla wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, celem których powinna być
lepsza organizacja w zakresie zarządzania tzw. małą wspólnotą mieszkaniową.
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SMALL HOUSING COOPERATIVE - LARGE PROBLEMS. UNANIMITY REQUIRES
MEDIATION
Summary: The thesis proposed in the article is as follows: it is necessary to change the regulations on
making resolutions in the so-called small community, that allows rational and efficient property
management of all owners.
Keywords: Small housing cooperative.
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RACJONALNE ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTA W
KONTEKŚCIE WYBORU NIERUCHOMOŚCI W JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Arkadiusz Ulążka, Michał Liszka)
Streszczenie: W niniejszym artykule postawiono następującą tezę: negatywny wpływ teorii
racjonalnego zachowania się konsumenta na wybór nieruchomości w jednostce samorządu
terytorialnego stanowi kluczowy problem w podejmowaniu wiążących i spełniających kryteria wyboru
przez zainteresowane jednostki określonych celów oraz wartości. Przedstawione wyniki badań odnoszą
się do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania
nieruchomościami, badaniem konsumpcji, prowadzeniem trudnej sztuki mediacji w relacji konsument
– władza, pozwala spojrzeć z różnej perspektywy na przedstawiony problem.
Słowa kluczowe: Racjonalne zachowania konsumenta, nieruchomości.

1. Wstęp
Analizując zagadnienia teorii racjonalnego zachowania się konsumenta w kontekście wyboru
nieruchomości należy odpowiedzieć na pytania o przyczyny, skutki oraz zależności w trakcie
podejmowania wiążących decyzji o charakterze społeczno-ekonomicznym, których
bezpośrednim celem jest odpowiedzialne kształtowanie postaw jednostki w życiu społecznogospodarczym, kulturowym, a także (w ujęciu szerszym) w przestrzeni globalnej. Autorzy
artykułu odnoszą się do teorii racjonalnego zachowania się konsumenta – zgodnie z którą
konsument przejawia pewne potrzeby i potrafi je określić, jest w stanie dokonać
wartościowania swoich potrzeb od najbardziej do najmniej intensywnie odczuwanych oraz
dokonać wyboru w celu maksymalizacji własnej satysfakcji (użyteczności, zadowolenia)3.
W niniejszym artykule postawiono następującą tezę: negatywny wpływ teorii
racjonalnego zachowania się konsumenta na wybór nieruchomości w jednostce samorządu
terytorialnego stanowi kluczowy problem w podejmowaniu wiążących i spełniających kryteria
wyboru przez zainteresowane jednostki określonych celów oraz wartości. Przedstawione
wyniki badań odnoszą się do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Doświadczenie
zawodowe z zakresu zarządzania nieruchomościami, badaniem konsumpcji, prowadzeniem

Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktorant.
Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. Uniwersytet Opolski. Doktorant.
3
J. Pociecha, Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta oraz jej zastosowanie do badania rozkładów i
hierarchii zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych, „Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w
Poznaniu” 1991, nr 189.
1
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trudnej sztuki mediacji w relacji konsument – władza, pozwala spojrzeć z różnej perspektywy
na przedstawiony problem.
2. Pojęcie samorządu
Definiując i charakteryzując pojęcie „samorządu” warto rozpocząć od jego historycznych
uwarunkowań. Jak wiadomo, od okresu średniowiecza pojęcie gminy oraz konsumpcji podlega
nieustannej ewolucji. Z perspektywy upływających lat można wysunąć tezę zgodnie z którą,
samorząd (wspólnota konsumentów) lub szerzej rzecz ujmując samorządność, oznacza pewną
pozytywną i negatywną relację między sprawującymi władzę, a tymi którzy dokonują w sposób
pośredni lub bezpośredni wyborów swoich reprezentantów do pełnienia określonych urzędów,
a także są beneficjentami podziału dochodu państwowego4.
Zarówno wspólnota konsumentów jak i samorządy są nastawione na realizację celów
z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, mając na uwadze (ich zdaniem) prawidłowy
mechanizm rozpoznawania i hierarchizowania potrzeb określonych grup społecznych. Trudno
jednoznacznie wyrokować o cechach teorii racjonalnego zachowania się konsumenta w
odniesieniu do cech samorządu oraz jego majątku (tj. nieruchomości) w kontekście ich licznych
niedoskonałości polegających na braku odpowiedniego ustawodawstwa oraz mających swoją
proweniencję w kulturze, edukacji oraz świadomości jednostki. W tym miejscu należy wskazać
na szczególną cechę samorządności, którą jest samodzielność, co stanowi odmienną
perspektywę w kontekście badań nad teorią zachowania się konsumenta.
Należy jednak pamiętać, że samodzielność w polityce jest nieustanie poddawana
dynamizacji poprzez mieszanie się kontekstów lokalnego, regionalnego, krajowego,
kontynentalnego czy globalnego5, co stanowi ważny asumpt do dalszych rozważań na temat
analizy teorii racjonalnego zachowania się konsumenta w kontekście wyboru nieruchomości.
Patrząc przez pryzmat teorii konfliktu można stwierdzić, że w wielu przypadkach zarówno
samorządy jak i jednostki prywatne nie posiadają jasno sprecyzowanej i przejrzystej strategii
rozwoju swoich dziedzin. Negatywną konsekwencją takich działań są błędne decyzje
Beneficjenci środków materialnych, niematerialnych należy spostrzegać w dwojaki sposób. Z jednej strony
mamy na uwadze silnie rozbudowaną grupę społeczną, której państwo przekazuje ogromne środki finansowe na
rzecz poprawy ich komfortu życia: m.in. program 500+, Darmowe Leki dla Seniorów, Karta Dużej Rodziny,
Mieszkanie Plus itp. Z drugiej jednak strony nie możemy zapominać o tzw. społecznych płatnikach netto, czyli
przedsiębiorcach makro i mikroekonomicznych, którzy ponoszą olbrzymie koszty związane z funkcjonowaniem
w zdominowanej przez sektor prywatny gospodarce wolnorynkowej. Brak jednoznacznej wizji za strony rządowej
w kwestii regulacji polityki finansowej i ekonomicznej przyczynia się do destabilizacji sytuacji finansowej wielu
podmiotów prowadzących działalność w sektorze usług publicznych, prywatnych, przemysłowych na terenie
Górnego Śląska oraz całej Polski.
5
M. Faracik-Nowak, M. Kolczyński, Samorządność a przynależność partyjna, „Preferencje Polityczne” 2013,
Issue 7, s. 71-75.
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administracyjne, etyczne, które nie prowadzą do efektywnego rozwoju ww. dziedzin życia
jednostek.
3. Pojęcie konsumpcji w ujęciu społecznym i ekonomicznym
Konsumpcja w literaturze przedmiotu jest definiowana jako proces zaspokajania różnych
potrzeb ludzkich przy wykorzystaniu istniejących dóbr i usług. Konsumpcja w ujęciu
społecznym i ekonomicznym uwzględnia reglamentacje wszelkich dóbr w zależności od
położenia geograficznego, struktury demograficznej, warunków kulturowych, aspektów
religijnych6, których odzwierciedlenie jest szczególnie widoczne na terenie Górnego Śląska.
Obecnie konsumpcja stanowi nieodzowny element życia każdej jednostki, a każda próba
zdystansowania podejmowanych decyzji staje się w gruncie rzeczy niemożliwa do realizacji ze
względu na stymulujące czynniki zewnętrzne, takie jak wysoko rozwinięta technologia
informatyczna, media społecznościowe, prasa oraz możliwość bezpośredniego poznawania
kultur i ludzi z całego świata7.
W problematyce dotyczącej konsumpcji - podobnie jak w odniesieniu do rynku
nieruchomości, a szerzej polityki mieszkaniowej - ogniskują się najważniejsze zjawiska
gospodarcze ze wskazaniem na silne dysproporcje wynikające z braku pełnego zaspokojenia
ludzkich potrzeb. Termin konsumpcji można sprowadzić do funkcji ekonomicznej
konsumpcji, która jest skoncentrowana na aktywności jednostki do tworzenia dogodnych
warunków bytowych a także grup społecznych, całych społeczeństw 8, co w nierozerwalny
sposób związane jest z prawidłowym funkcjonowaniem samorządów. Konsumpcja w ekonomii
może być pozytywna pod warunkiem stałego wzrostu zamożności - we współpracy ze
wszystkimi grupami i podmiotami w procesie umiejętnego zarządzania, gospodarowania,
gromadzenia i selekcji posiadanych narzędzi i środków finansowych. Bierność, niechęć,
niedostatek i brak wyspecjalizowanych umiejętności interpersonalnych, braki w wykształceniu,
niewystarczająca ilość badań empirycznych stanowią zasadniczą przyczynę dla wstrzymania
dalszego rozwoju konsumpcji racjonalnej jako elementu kształtującego postawy jednostki
wobec świata zewnętrznego9. Istotny element w procesie motywacji sprzyjającej ujawnianiu
się chęci dla poprawy i funkcjonowania grup społecznych oraz utrzymania wysokiego poziomu
życia stanowią funkcje konsumpcji na poziomie biologicznym, społecznym a także integracji

6

D. Miller (ed.), Acknowledging Consumption. A Review of New Studies, Routledge, London-New York 2005.
A. Warde (ed.), Consumption. A Sociological Analysis, Palgrave Macmillan, London 2017.
8
H. G. Johnson, Macroeconomics and Monetary Theory, Routledge, New York 2017.
9
A. Warde, The Sociology of Consumption: Its Recent Development, “Annual Review of Sociology” 2015, Vol.
41, s. 117-118.
7
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kulturowej.
4. Konsumpcja racjonalna a nieruchomości
Zadania publiczne są ściśle związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, dlatego też rozwój
konsumpcji racjonalnej oraz jej metodologię badań wraz z szeregiem zadań publicznych
następował wraz z procesami industrializacji i urbanizacji kraju.
Rozwój tych procesów spowodował wzrost znaczenia współcześnie rozumianej
konsumpcji

oraz

zadań

publicznych

i

administracji

publicznej

jako

podmiotów

odpowiedzialnych za organizowanie znaczącej części życia społecznego10. Wspólnym celem
konsumpcji, racjonalnych zachowań konsumentów oraz rynku nieruchomości jest zapewnienie
dobra wspólnego w danej społeczności, a interesem wymienionych dyscyplin ekonomicznospołecznych jest wyznaczanie granic ingerencji podmiotów prywatnych i instytucji centralnych
w życie danej jednostki samorządowej, dając jej jednocześnie różne narzędzia do kreowania
zakazów i nakazów w działaniach podejmowanych przez różne podmioty i grupy społeczne.
Należy dodać, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1998 roku o Samorządzie Gminnym11,
ustawodawca dokonuje rozgraniczenia pomiędzy zadaniami własnymi i zleconymi. Ponadto
ustawodawca potwierdza konstytucyjną zasadę domniemania kompetencji gminy, która
odnosi się do wszystkich spraw publicznych o charakterze lokalnym. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej definiuje zadania własne jako zaspokajanie potrzeb wspólnoty
samorządowej, a także wskazuje rodzaje tych zadań. Przykładowy katalog zadań własnych
stanowią sprawy z zakresu m.in. pomocy społecznej, edukacji, ładu przestrzennego, lokalnego
transportu

zbiorowego,

publicznej

ochronny

zdrowia

czy

zaspokajania

potrzeb

mieszkaniowych12. Podkreślić należy, iż wszystkie zadania przypisane samorządowi
terytorialnemu mają za cel zaspokoić potrzeby zbiorowe społeczności lokalnej, a więc

M. Małecka-Łyszczek, Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu
terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2013, Issue 921, No. 21, s. 55-56.
11
Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 08.03.1998 roku z późniejszymi zmianami.
12
Zgodnie z zapisami konstytucji należy wnioskować, że Ustawodawca w sposób pośredni dokonał hierarchizacji
potrzeb społecznych, które stanowią grunt dla rozwoju metodologii konsumpcji dla poszczególnych obszarów
demograficznych, społecznych oraz zróżnicowanych pod kątem kulturowym, religijnym i światopoglądowym.
Powstałe na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci na terytorium Rzeczypospolitej Polski Ośrodki Badań Opinii
Publicznej, próbują za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi odpowiedzieć na bieżące kwestie związane
z oczekiwaniami, nastrojami oraz potrzebami niezbędnymi dla zaspokojenia podstawowych warunków bytowych
jednostek. Niebezpieczeństwem dla tak prowadzonych oraz przedstawianych za pośrednictwem mediów wyników
przeprowadzonych ankiet - są liczne rozbieżności, rezultatem których jest błędne wskazanie realnych potrzeb,
co w sposób jednoznaczny uniemożliwia decydentom politycznym w sferze lokalnej oraz ogólnopolskiej
sprecyzowanie i wprowadzenie odpowiednich aktów normatywnych, odpowiedzialnych za bieżącą aktualizację
stanu prawnego – uwzględniając stały rozwój narzędzi technologicznych służący do rozpowszechniania
informacji.
10
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„wspólnoty konsumentów” zamieszkujących na danym terytorium w celu zaspokojenia potrzeb
jej wszystkich członków.
Jednym z podstawowych praw każdego człowieka jest prawo do posiadania mieszkania.
Zgodnie z zapisami Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku 13, Ustawy o
ochronie praw lokatorów14, Konstytucji RP15 oraz zapisami wynikającymi bezpośrednio z
Kodeksu cywilnego16 - każdy obywatel RP ma prawo do posiadania mieszkania, a więc ściśle
określonej i wydzielonej nieruchomości. W związku z powyższym należy przedstawić model
społeczny, który za pomocą wybranych narzędzi będzie diagnozował a następnie modyfikował
potrzeby mieszkańców w celu zaspokojenia podstawowego dobra jakim jest nieruchomość.
Istotę samorządu w ujęciu ustrojowym stanowią silne więzi emocjonalne. Zwierzchność i
zależność nie są czynnikami wyznaczającymi przedmiot działania jednostek samorządu
terytorialnego. Więzi emocjonalne mają bezpośredni wpływ na podejmowanie decyzji
związanych z kreowaniem i zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych. Więzi emocjonalne są
determinantą dla skutecznego określenia racjonalnych potrzeb i zachowań konsumentów.
Tabela 1. Samorząd terytorialny – modele badań nad racjonalnymi zachowaniami
konsumentów
Samorząd terytorialny – modele badań nad racjonalnymi zachowaniami konsumentów
Wpływ na politykę
mieszkaniową/rynek
nieruchomościami

Typ Modelu

Ukierunkowanie

Środki do realizacji

Konsumpcja
społeczna - KS

Metodyka i stały
monitoring potrzeb
społecznych

Kontakt bezpośredni
Ankiety

Przyjazne otoczenie

Konsumpcja
przestrzennaKP

Analiza i efektywność
zarządzania mieniem

Wiedza zgodna z
przedmiotem
prowadzonych badań

Kształtowanie
infrastruktury technicznej

Konsumpcja
Kulturowa- KK

Infrastruktura i
innowacyjność

Pozyskiwanie funduszy
Kreatywność
Monitoring globalny

Więzi społeczne
Budowanie trwałych
relacji

Konsumpcja
Zewnętrzna KZ

Polityka i sposób jej
oddziaływania na
społeczność lokalną

Udział w procesie
decyzyjnym

Stabilność systemu
decyzyjnego
Stabilność finansowa

Konsumpcja
Wewnętrzna KW

Organizacja i kontrola
procesu decyzyjnego

Bieżąca aktualizacja norm
prawnych

Aktualizacja ustaw

Konsumpcja

Realizacja i

Zrównoważony budżet

Bezpieczeństwo

Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku z późniejszymi zmianami.
Ustawa o ochronie praw lokatorów z dnia 21.06. 2001 roku z późniejszymi zmianami.
15
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 roku.
16
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23.04.1964 roku z późniejszymi zmianami.
13
14
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Ochronna
- KO

zabezpieczenie potrzeb
społecznych

145

mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne.

Zaprezentowany wyżej schemat modeli badań nad konsumpcją podejmowanych
działań przez samorząd ma na celu wyznaczenie i uproszczenie procesu decyzyjnego
w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości społeczno–gospodarczej, z uwzględnieniem
potrzeb zbiorowych społeczności lokalnej zamieszkałej na danym terytorium względem
wszystkich uczestników życia społecznego.
Zgodnie z Ustawą z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – ustawodawca
dokonuje rozgraniczenia zadań własnych i zleconych. Do zadań własnych samorządu
o charakterze obligatoryjnym jest prowadzenie przez samorząd polityki mieszkaniowej w
celu zapewnienia dostępu do zasobu komunalnego.
Tabela 2. Rodzaje lokali komunalnych w Polsce
Rodzaj lokalu
komunalnego

Odbiorcy

Podstawa
normatywna

Cel

Lokal czynszowy
Lokal socjalny
Lokal zamienny
Lokal tymczasowy

Mieszkańcy o niskich Zaspokojenie potrzeb
dochodach
mieszkaniowych

Prawo do posiadania
mieszkania

Realizacja zadań własnych samorządu – zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych
Źródło Opracowanie własne.

Odmienną kwestią jest udział procentowy poszczególnych rodzajów lokali
komunalnych w zasobie gminnym. Postulowany udział ww. lokali wraz z uzasadnieniem
prezentuje tabela 3.
Tabela nr 3. Pożądany udział procentowy lokali mieszkalnych w gminnym zasobie
mieszkaniowym. Miasta na prawach powiatu17
Rodzaj lokalu
komunalnego
Lokal czynszowy

Udział
procentowy
20

Uzasadnienie
Migracje ludności.
Analiza preferencji i potrzeb.
Rozwój stref ekonomicznych

Wysokość rynku nieruchomości w segmencie prywatnym powinna wynosić ok. 45%. Taki podział umożliwi
zachowanie stabilności finansowej dla wszystkich uczestników w obrocie nieruchomościami.
17
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Lokal socjalny

10

Lokal zamienny
Lokal tymczasowy

10
15

i przemysłowych
Zmienny rynek pracy.
Sytuacje losowe
Wypadki losowe
Wydarzenia losowe: np.
katastrofy.

Źródło: opracowanie własne.

Prawidłowy sposób realizacji przedstawionych wyżej zadań własnych samorządu
wymaga odpowiedzi na pytanie o prawidłowy model zarządzania samorządem. To z kolei
wymaga uwzględnienia różnych modeli jakościowych w systemie zarządzania jednostkami
samorządu terytorialnego.
Tabela 4. Modele zarządzania samorządem
Cechy

Model
biurokratyczny

Zarządzanie
publiczne

Wspólne rządzenie

Sposób zarządzania

Hierarchie

Rynek

Sieć

Podstawa normatywna

Prawo
administracyjne

Kontrakty
Umowy

Konwencje społeczne

Styl podejmowania
decyzji

Biurokracja

Zarządzanie
menadżerskie
Wydawanie
dyspozycji

Konsultacje
Dialog

Charakter relacji

Dominacja
Podporządkowanie

Silna konkurencja
wewnętrzna
Presja

Więzi społeczne
Współdziałanie

Ukierunkowanie na cel

Bierność

Dynamika

Zrównoważony rozwój

Podejmowanie działań

Procedury
Uwarunkowania
zewnętrzne

Osiąganie określonych Realizacja określonych
celów
potrzeb

Państwo

Monocentryzm

Autonomia

Wspólnota Obywatelska

Źródło: Opracowanie własne.

W ujęciu teoretycznym, każdy z opisanych wyżej modeli wyznacza sposób zarządzania
samorządem w ściśle określony sposób. Podejmując dyskusję można wyróżnić zarówno wady
jak i zalety eksponując poszczególne elementy, które w zależności od warunków brzegowych
mogą okazać się determinującymi czynnikami w kreowaniu polityki mieszkaniowej
samorządu.
Zmieniające się potrzeby i oczekiwania mieszkańców stanowią nowe wyzwania dla
jednostek samorządu terytorialnego. Mieszkańcy gminnych zasobów mieszkaniowych
potrzebują ściśle określonych usług dopasowanych do zamieszkanej przez nich nieruchomości.
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Niezbędnym elementem sposobu funkcjonowania samorządu są kryteria jego oceny.
Poprawna ocena wdrożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego celów i oczekiwań
wspólnoty konsumentów musi uwzględniać różne warianty zawarte w tabeli 5.
Tabela 5. Ocena wdrożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zachowań
racjonalnych wspólnoty konsumentów
Poprawna ocena wdrożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zachowań
racjonalnych wspólnoty konsumentów
Ocena ustrojowa
Doktryny polityczne
Ocena ekonomiczno-gospodarcza

Delimitacja

Ocena polityczna

Prawo i struktura wyborcza

Ocena społeczno - kulturowa

Rozwój cywilizacyjny

Źródło: Opracowanie własne.

Dokonując oceny samorządu należy zwrócić szczególną uwagę na strukturę społeczną
w kontekście stopnia jej zamożności. Traktowanie w sposób wybiórczy lub preferowanie
wybranych grup społecznych nie przyczyni się do prawidłowego rozwoju samorządu, czy
całego państwa. Wszyscy uczestnicy życia publicznego są zobowiązani do tworzenia
wspólnego modelu zarządzania opartego na uniwersalnym systemie wartości.
Na ocenę i sposób oceny samorządu w odniesieniu do kształtowania polityki
nieruchomościami wskazuje bezpośrednio art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej, gdzie zapisano
„władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
obywateli, a w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa
socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego
mieszkania”18.
Samorządową politykę gospodarowania nieruchomościami określa wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r., o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w
sposób jednoznaczny nakłada na samorząd obowiązek przygotowania i wdrożenia efektywnej
i racjonalnej polityki nieruchomościami. Poszczególne organy jednostek samorządu
terytorialnego zostały zobowiązane do kontrolowania stanu technicznego swoich zasobów
mieszkaniowych.
Polityka gospodarowana nieruchomościami to zatem złożony model, na który składają
się czynniki społeczne oraz ekonomiczne. Zarządzanie nieruchomościami to wyznaczanie

18

Konstytucja RP – art. 75.
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celów strategicznych, nieustanne dążenie do podwyższania wartości nie tylko w wymiarze
ekonomicznym, ale także w wymiarze społecznym. Tak postrzegana polityka gospodarowania
nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego pozytywnie będzie oddziaływać na
otoczenie, w którym funkcjonujemy, a jednocześnie pozostawiają przyszłym pokoleniom
podstawy dla dalszego zrównoważonego ich rozwoju19.
Wizja tworzenia racjonalnej polityki nieruchomościami wymaga uznania przez
samorząd realizacji niezbędnych kryteriów z obszaru polityki finansowej – generującej w
początkowym etapie wysokie koszty eksploatacyjne – ponoszenie których jest niezbędne dla
osiągania wyznaczonych celów.
Tabela 6. Cele szczegółowe polityki mieszkaniowej i realizacji potrzeb -uwzględniając
racjonalne zachowania konsumentów w wyborze nieruchomości
Cele szczegółowe polityki mieszkaniowej i realizacji potrzeb konsumenta uwzględniając
racjonalne zachowania konsumentów – aspekty finansowe i prawne
Przyjęcie w drodze konsultacji społecznych ramowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Sprzedaż/zakup gruntów stanowiących własność samorządu lub Skarbu Państwa.
Wyznaczenie i uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego przeznaczonego na wynajem.
Racjonalna prywatyzacja gminnego zasobu mieszkaniowego20
Racjonalizacja opłat czynszowych21
Obowiązek ustawowy w zakresie pozyskiwania tańszych dostawców mediów22
Wdrożenie mechanizmów prawnych uniemożliwiających odmowę wsparcia finansowego w zakresie
planowanych inwestycji termomodernizacyjnych lub wdrożenia efektywnych rozwiązań mających na
celu ograniczenie tzw. niskiej emisji.
Fundusze
Podatki
Środki
Programy
zewnętrze
własne
wsparcia
Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawione cele polityki mieszkaniowej, realizowanej przez samorządy wymagają
specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin nauk społecznych, ekonomicznych oraz technicznych.

M. Gross, Gospodarka nieruchomościami publicznymi w ujęciu systemowym z uwzględnieniem wybranych
badań prowadzonych przez międzynarodową federację geodetów (fig), „Acta Sci. Pol., Administratio Locorum”
2010, Vol. 9, No. 2, s.79-80.
20
Prywatyzacja gminnego zasobu mieszkaniowego powinna nastąpić po uzyskaniu w formie pisemnej gwarancji
nabycia przez dotychczasowych najemców minimum 30% wartości udziałów w wybranej nieruchomości,
umożliwiając tym samym dotychczasowemu właścicielowi – w tym wypadku – gminie – możliwość płynnego
planowania wydatków budżetowych na pokrycie zobowiązań względem ponoszonych kosztów na utrzymanie
części wspólnych nieruchomości.
21
Racjonalizacja opłat czynszowych powinna uwzględniać bez wyjątków aktualną strukturę techniczną oraz
położenie nieruchomości.
22
Ekonomizacja kosztów stałych – obowiązek ustawowy badania struktury rynków lokalnych, ogólnokrajowych
na przestrzeni wybranych odcinków czasu.
19
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Szczególnej krytyce należy poddać przepisy, zgodnie z którymi od dnia 01.01.2014 roku
zaszły negatywne zmiany w zakresie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania
niektórych zawodów.

Deregulacja

zawodu

Zarządcy

Nieruchomości

spowodowała,

że do wykonywania zadań związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym dopuszcza
się

osoby,

które

nie

posiadają

podstawowej

wiedzy

z zakresu

administrowania

nieruchomościami.
Niestety, obecnie nie istnieje żadna instytucja odwoławcza, do której może zwrócić się
niezadowolony klient z pracy zarządcy nieruchomości. Zniesiony został obowiązek
systematycznego dokształcania, a dochodzenie odpowiedzialności może odbywać się wyłącznie
przed sądami powszechnymi. Wobec powyższego bardzo ważną kwestią jest rozwój rynku
mediatorów, dzięki którym istnieje możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Powstające

stowarzyszenia

poświęcone

mediacji,

którego

przykładem

może

być

Stowarzyszenie Mediatorów Skrzydła Porozumienia, które ukazuje zapotrzebowanie i
determinację wszystkich zaangażowanych stron w rozwiązywanie problemów wynikających z
różnych potrzeb i nabytych kompetencji społeczno-gospodarczych.
Podejmując obowiązek związany z prowadzeniem racjonalnej polityki mieszkaniowej
w jednostkach samorządu terytorialnego należy w sposób jednoznaczny wyznaczyć cechy
i predyspozycje osób odpowiedzialnych za nadzór i rozwój w tworzeniu polityki
mieszkaniowej.
Tabela 7. Mierniki pracy w procesie podejmowania racjonalnych zachowań konsumenta
w wyborze nieruchomości
Świadomość silnych stron
Ochrona przed inflacją
Stały dochód
Ulgi podatkowe
Dofinansowanie zewnętrzne
Zabezpieczenie kapitału
Lokacja środków własnych
Wpływa na politykę lokalną
Źródło: Opracowanie własne.

Świadomoś
ć
słabych
stron
Katastrofy
Sporna
własność
Konflikty
zbrojne
Dekapitaliz
acja zasobu
Brak zwrotu
poniesionyc
h kosztów
Liczne
awarie
Stagnacja
na rynku

Świadomość
czynników niezależnych
Sposób użytkowania
Trwałość
Dostępność
Lokalizacja
Niepodzielność
Uwarunkowania lokalne
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Przedstawione wyżej mierniki pracy w zakresie realizacji działań z zakresu
racjonalnych zachowań konsumenta w wyborze nieruchomości wyraźnie wskazują, że
zniesienie przez ustawodawcę obowiązku posiadania wykształcenia wyższego, odbycia praktyk
zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami może w konsekwencji doprowadzić
do utraty płynności

finansowej,

jak również

negatywnego w skutkach błędnego

upowszechniania, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, co z kolei przekłada się na
obniżenie jakości podejmowanych w sposób wiążący wszystkie strony, decyzji o życiu
społeczności lokalnej.
Jednym z zauważalnych sposobów na wzmocnienie rangi osób, które przed zmianami
w prawie uzyskały państwowe licencje zarządcy nieruchomości jest powoływanie Krajowych
Izb

Gospodarki

Nieruchomościami

zrzeszających

licencjonowanych

Zarządców

Nieruchomości. Zastrzec jednak należy, że liczne stowarzyszenia gromadzące fachowców w
dziedzinie prawidłowej eksploatacji nieruchomości są obarczone czynnikiem silnej
komercjalizacji, a więc z konkurencją, co niestety może przełożyć się na obniżenie
świadczonych usług.
5. Zachowania konsumentów w kontekście wyboru nieruchomości w mieście Żory –
wyniki badań własnych
Podczas badania posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wybrano technikę ankiety,
zaś jako narzędzie wykorzystano kwestionariusz ankiety rozsyłany drogą elektroniczną.
Dokonując doboru próby zastosowano dobór celowy oparty na dostępności badanych oraz
metodę kuli śnieżnej. Badanie zostało zrealizowane w czerwcu 2018 roku na próbie 412 osób
mieszkających w Żorach.
W grupie badanych osób większość stanowiły kobiety (52,5%) oraz osoby mieszkające
w Żorach 16 lat i więcej (64,1%).
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Wykres 1. Dane metryczkowe respondentów (dane w %)
Płeć respondentów

Typ budynku, w jakim mieszkają respondenci

53,0

50,0

52,2

52,0

39,6

40,0

51,0
49,0

20,0

47,8

48,0

31,0

29,4

30,0

50,0

47,0

10,0

46,0

0,0
Budynek do 4
Budynek
Innym miejscu
pięter
powyżej 4 pięter

45,0
Mężczyzna

Kobieta

Zawód respondentów
25,0
21,4
20,0
15,0

12,9

11,2

13,9
10,7

9,5

10,0

7,3

6,8

6,3

5,0
0,0

Jak długo respondenci mieszkają w Żorach
70,0

64,0

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

7,0

8,0

9,5

11,4

Mniej niż 1 rok

1-5 lat

6-10 lat

11-15 lat

0,0

Źródło: Badania własne.

16 lat i wiecej
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Kolejne pytanie dotyczyło problemów związanych z infrastrukturą, jakie zdaniem
badanych w Żorach występują.
Wykres 2. Problemy dotyczące infrastruktury Żor (dane w %)
Inne

55,1

Brak parkingów

26,2

Niedostateczna dbałość o czystość przestrzeni w
mieście (sprzątanie, renowacja)

31,8

Brak przestrzeni integrujacych różne grupy społeczne

31,6

Brak boisk wielofunkcyjnych na osiedlach

12,4

Brak placów zabaw na osiedlach

10,0

Brak zielonych skwerów na osiedlach

10,7

Brak siłowni miejskich na osiedlach

8,2

Niewystarczająca liczba mieszkań

11,9

Słabo rozwinięta sieć ścieżek rowerowych

22,1

Zły stan chodników

10,2

Zły stan dróg

10,7

Utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do
budynków użyteczności publicznej

26,9
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Źródło: Badania własne.

Z zaproponowanej listy zawartej w pytaniu o problemy dotyczące infrastruktury Żor,
respondenci wskazali na dodatkowy problem (nie wymieniony w pytaniu), który w mieście
występuje. Znajomość problematyki przedmiotu oraz rodzaj działalności zawodowej jednego z
autorów artykułu pozwala na przypuszczenie, że chodzi o brak pełnej sieci wodnej i
kanalizacyjnej jak również brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej w mieście.
Respondenci w następnej kolejności wskazali na niedostateczną dbałość o czystość przestrzeni
w mieście (sprzątanie, renowacja) (31,8%) oraz na brak przestrzeni integrujących różne grupy
społeczne (31,6%).
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Wykres 3. Czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa respondenta/respondentki w
miejscu zamieszkania (średnia(M); odpowiedzi udzielano zaznaczając od 1 do 5, gdzie
jeden oznacza najmniejsze znaczenie a 5 największe znaczenie)
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Źródło: Badania własne.

Zdaniem

badanych,

głównym

czynnikiem

wpływającym

na

ich

poczucie

bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania był alarm oraz monitoring zewnętrzny (M=4,0). W
najmniejszym stopniu poczucie bezpieczeństwa u respondentów zapewniało ogrodzenie
budynku (M=3,5).
6. Zakończenie
Racjonalne zachowanie się konsumenta w kontekście wyboru nieruchomości w jednostce
samorządu terytorialnego oddziałuje negatywnie na obraz i funkcjonowanie grup społecznych.
Zbyt daleko idący subiektywizm, łatwość w podejmowaniu trudnych, niejednokrotnie
obarczonych dużym ryzykiem finansowym, bez wsparcia specjalistów w wybranych obszarach
ekonomii i polityki społecznej decyzji, prowadzi do degradacji i obniżenia jakości wcześniej
wyznaczonych potrzeb i celów. Racjonalizm to dyskurs, otwartość i umiejętność
współdziałania w osiąganiu kompromisu.
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CONSUMER RATIONAL BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF PROPERTY SELECTION IN
THE LOCAL GOVERNMENT UNIT
Abstract: The following thesis has been presented in this article: the negative impact of the theory of
consumer rational behavior on the real estate selection in a local government unit is a key problem in
making binding and fulfilling criteria for specific targets and values. The presented research refers to
the Upper Silesian Industrial District. Professional experience in the field of real estate management,
consumption research, running a difficult mediation art in a consumer-power relationship, allows us to
look from a different perspective to the presented problem.
Keywords: Consumer’s rational behavior, real estate.
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RÓŻNICE POMIĘDZY ZACHOWANIEM KONSUMENTÓW POKOLENIEM X I Y NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA
TERENIE MIASTA ŻORY (Arkadiusz Ulążka, Michał Liszka)
Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące jakości i trudności
w zdobywaniu podstawowego kryterium pozycji społecznej jakim jest - zgodnie z obowiązującym
prawem - prawo do posiadania i zagospodarowania nieruchomości. Przedstawiona przez autorów teza
brzmi: gwarancją dla rozwoju Pokolenia Y jest silnie rozbudowany kapitał społeczno-gospodarczy
Pokolenia X.
Słowa kluczowe: Rynek nieruchomości, zachowanie się konsumenta, pokolenie X, pokolenie Y.

1. Wstęp - Ryzyko czy stabilizacja?
Współczesną strukturę społeczeństwa na rynku nieruchomości w Żorach warto zaprezentować
w perspektywie społeczno–gospodarczej. Perspektywa ta musi obejmować pokolenie X, które
stanowi grupę jednostek zamieszkujących określoną przestrzeń miejską, silnie zakorzenioną
w historii i kulturze Górnego Śląska oraz charakteryzującą się tradycyjnym spojrzeniem na
czynniki makro i mikroekonomiczne.
Cechą determinującą opisaną wyżej grupę społeczną stanowi wielopokoleniowość.
Wielopokoleniowość należy tu rozumieć jako zdolność jednostek do sprawnego i trwałego
przekazywania następnym pokoleniom zdobytych przez dziesięciolecia - dóbr materialnych i
wartości etycznych, wynikających z ich funkcjonowania w ramach tzw. małych ojczyzn 3.
Ocena środowiska zewnętrznego odbywa się na zasadzie analizy porównawczej posiadanego
majątku oraz uzewnętrznianych wartości społeczno-kulturowych. Istotą zadowolenia i prestiżu
względem zajmowanej pozycji społecznej jest uznanie wysokiej jakości produkowanych
narzędzi i wytworów rzemieślniczych, zgodnie z ich historyczną wartością - nieprzekładalną
na współczesne marki oraz trendy marketingowe, których niski stopień zaangażowania
jednostki w łatwości realizacji i dostępu - może być odpowiedzialny za obniżenie jakości
świadczonych usług i nieść ze sobą pozorną satysfakcję z założonych i osiąganych celów lub
potrzeb.
Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktorant
Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. Uniwersytet Opolski. Doktorant
3
S. A. Anderson, R. M. Sabatelli, Family Interaction. A Multigenerational Development Perspective, Pearson,
Cmbridge 2010.
1
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Z drugiej strony należy poddać analizie grupę społeczną określaną mianem pokolenia
Y4. Główną determinantą pokolenia Y jest próba uniezależnienia się od dotychczasowej tradycji
zarówno w ujęciu ekonomicznym, technologicznym czy kulturowym. Dzieje się tak poprzez
zmianę narzędzi służących do realizacji zadań i wpływów w procesie szeroko rozumianej
komunikacji społecznej oraz szersze spojrzenie i akceptację różnych wizerunków w
postrzeganiu świata wartości kultury poprzez wzajemne przenikanie się wielu obszarów w
ujęciu globalnym.
Świat uniwersalny stanowi przepustkę do osiągania coraz wyżej postawionych celów
i potrzeb współczesnego konsumenta. Tradycyjne wartości stanowią barierę dla rozwoju
indywidualności i kreatywności jednostek społecznych. Cechą wspólną każdej z tych grup
stanowi położenie geograficzne i rdzeń historyczny. Natomiast ścieranie się różnych podejść
wobec możliwości kreowania nowego świata stwarza rozdźwięk w wielu wymiarach
(prawnym, społecznym czy lokalnym) nie pozwalając na stały rozwój każdej z wymienionych
wyżej grup.
Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące jakości i trudności
w zdobywaniu podstawowego kryterium pozycji społecznej jakim jest - zgodnie
z obowiązującym prawem - prawo do posiadania i zagospodarowania nieruchomości.
Przedstawiona przez autorów teza brzmi: gwarancją dla rozwoju Pokolenia Y jest silnie
rozbudowany kapitał społeczno-gospodarczy Pokolenia X.
2. Charakterystyka społeczno-kulturowa Górnego Śląska
Historia Górnego Śląska od najdawniejszych wieków jest związana z konfliktami,
w szczególności na tle etnicznym, społecznym, politycznym i kulturowym. Nieustanne walki
o przynależność geograficzną, wpływy polityczne - stanowią źródło różnorodności i bogactwa
kapitału społecznego, z którego do dnia dzisiejszego nie potrafimy w pełni korzystać, jak i
prezentować wszystkich jego walorów.
Górny Śląsk błędnie uznawany jest przez znaczną część społeczeństwa polskiego
i międzynarodowego jako główny ośrodek przemysłu w Europie Południowo-Środkowej.
Współczesny Górny Śląsk to już nie tylko wspomnienie z rozkwitu przemysłu ciężkiego
i przetwórczego. Huty, kopalnie, przemysł włókienniczy coraz częściej stanowią punkt
odniesienia dla rozwijającej się branży turystycznej – próbując zachować ten szczególny dla
Górnego Śląska etos pracy rdzennej i napływowej z rożnych obszarów Polski i świata. Szybki
4

D. Pendergast, Getting to Know in the Y Generation [w:] Tourism and Generation Y. P. Benckendorff, G.
Moscardo, D. Pendergast (Red.), CABI, Oxfordshire-Cambridge 2010, s. 1.
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rozwój gospodarczy Górnego Śląska spowodował znaczący przyrost ludności w ciągu ostatnich
dziesięcioleci.
Dogodne warunki pracy, a w okresie Polskiej Republiki Ludowej nakaz pracy,
skutkowały wyodrębnieniem się – charakterystycznej dla Górnego Śląska - tożsamości
narodowej. Przenikanie się wielu języków, religii było czynnikiem wspierającym rozwój
tolerancji i umożliwiło rozwój społeczny, mimo tak wielu różnic.
Pozycja ekonomiczna Górnego Śląska i jego historyczny dorobek pozwalają na
postawienie następującej tezy: zasób i bogactwo Górnego Śląska są podstawą dla współcześnie
rozumianej gospodarki, postrzeganej głównie przez pryzmat rynku usług publicznych i silnie
rozbudowanego sektora innowacji w zakresie technologii umożliwiającej łatwy sposób
funkcjonowania i przemieszczania się poszczególnych grup społecznych.
Cechą charakterystyczną Górnego Śląska jest dobrze rozwinięta sieć transportowa umożliwiająca sprawne przemieszczanie się znacznej ilości mieszkańców, co pozytywnie
wpływa na zmieniający się rynek pracy. Aktywność w komunikowaniu była jedną z przyczyn,
która umożliwiła rozwój szkolnictwa wyższego na terenie Górnego Śląska, co stanowiło
kluczową zmianę dla przełamania struktury przemysłowej na terenie Śląska5.
3. Struktura demograficzna miasta Żory
Wiedza, doświadczenie i wykształcenie społeczeństwa danego regionu stanowią istotny
czynnik jego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Struktura demograficzna mieszkańców
regionu analizowana jest pod względem następujących cech: płeć, wiek, wykształcenie,
aktywność zawodowa, aspiracje zawodowe, innowacyjność, doświadczenie zawodowe, stan
zdrowia, przedsiębiorczość itd. Z kolei o poziomie kapitału społecznego decydują: zaufanie,
bezpieczeństwo społeczne, aktywność społeczna, więzi społeczne, więzi rodzinne, więzi
sąsiedzkie, więzi lokalne i regionalne, zaangażowanie, integracja demograficzna i społeczna,
praca na rzecz dobra wspólnego oraz szeroko pojęte warunki życia i pracy. Ścisły związek
pomiędzy kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym stanowią kluczowy czynnik rozwoju
miasta.
Przechodząc do charakterystyki miasta Żory warto zacząć od struktury demograficznej.
W 2012 roku liczba ludności w mieście wyniosła 60 225 osób (wg danych Wydziału Spraw
Obywatelskich – Urząd Miasta Żory). Najwyższy poziom ludności na przełomie

Nowoczesny Śląsk. Pozycja regionu na gospodarczej mapie Polski, http://www.propertynews.pl/terenyinwestycyjne/nowoczesny-slask-pozycja-regionu-na-gospodarczej-mapie-polski,62027.html
[dostęp:
20.06.2018].
5
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analizowanego okresu odnotowano w 2007 roku, po czym nastąpił systematyczny spadek.
Natomiast gęstość zaludnienia (ludność na 1 km2) w 2012 roku wyniosła 960 osób. W 2014
roku najliczniejszą kategorię wiekową stanowiły osoby młode poniżej 20 roku życia, a kolejną
osoby w wieku 31-40 lat. Najmniej liczną kategorię wiekową stanowiły osoby w wieku 41-50
lat. Należy również wskazać na liczną grupę osób w wieku 51-60 lat oraz powyżej 60 roku
życia6.
Struktura wiekowa ludności w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny oraz
poprodukcyjny w latach 2007-2012 była dość stabilna. Należy natomiast zwrócić uwagę na
zmiany w grupie ludności w wieku poprodukcyjnym (grupa ta jest najliczniejsza). Od 2007
roku następował systematyczny wzrost liczby najstarszych mieszkańców Żor, by w 2012 roku,
osiągnąć wartość 14% całej populacji mieszkańców miasta. Ludność w wieku
przedprodukcyjnym utrzymywała się na zbliżonym poziomie, w 2012 roku stanowiła ona
19,1% mieszkańców Żor. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku produkcyjnym 66,5% (2012 rok), jednakże od 2007 roku nastąpił niewielki spadek liczebności tej kategorii7.
Żory to niewielkie miasto z liczbą mieszkańców wynoszącą 62 243, z czego 51,1% stanowią
kobiety, a 48,9% mężczyźni.
Bardzo ważną przesłanką, świadczącą o rozwoju miasta stanowią informacje dotyczące
migracji. W przypadku Żor można mówić o ujemnym saldzie migracji, który w 2012 roku
osiągnął wartość -286. Jednakże, od 2007 roku, kiedy wskaźnik ten osiągnął wartość - 706,
widać wyraźną tendencję malejącą. „Połowa badanych była zdania, iż problem migracji
mieszkańców w poszukiwaniu „lepszego życia” występuje ze średnim natężeniem, 40%
badanych uznało ten problem za bardzo częsty, 8% wskazało na jego brak, a jedynie 2% na jego
niskie natężenie. Badani oceniając tendencje zmian natężenia problemu migracji mieszkańców
w większości, bo w 60% procentach wskazali, iż będzie on coraz większy, a 40% respondentów
uznało, że pozostanie bez zmian”8.
4. Rynek nieruchomości w Żorach
Zgodnie z artykułem 75 Konstytucji Rzeczypospolitej ustawodawca obliguje władze publiczne
do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli,
przeciwdziałania bezdomności, wspierania budownictwa socjalnego oraz popierania działań
obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Żory, Załącznik do Uchwały Nr 478/XLV/14 Rady
Miasta Żory z dnia 27.03.2014, s. 24.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
6
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Niestety, w wielu przypadkach gminy nie posiadają jasno sprecyzowanej i uchwalonej
strategii rozwoju mieszkalnictwa. Negatywną konsekwencją takich działań są często
podejmowane błędne decyzje administracyjne, które nie prowadzą do efektywnego rozwoju
administrowanym zasobem mieszkaniowym.
Na terenie Miasta Żory, gminnym zasobem mieszkaniowym administruje Zarząd
Budynków Miejskich. „Według stanu na 31 maja 2013 roku dysponuje on 969 mieszkaniami
komunalnymi (w tym lokalami socjalnymi), w których zamieszkują 2 934 osoby. Zarząd
Budynków Miejskich pełni również funkcję administratora Wspólnot Mieszkaniowych
Nieruchomości z udziałem Gminy jako jednego ze Współwłaścicieli. Do największych
podmiotów zarządzających lokalami mieszkalnymi na terenie miasta Żory należy wskazać
Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach i Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowa”. Liczba
mieszkańców ww. Spółdzielni od 2010 roku ulegała stopniowemu spadkowi (w 2010 roku w
zasobach spółdzielni zamieszkiwało 31 116 osób, natomiast w 2013 już tylko 29 685)”9. Udział
procentowy zabudowy jednorodzinnej w Żorach wynosi ok. 45 %, z kolei udział procentowy
zabudowy wielorodzinnej w Żorach wynosi ok. 55 %.
5. Pokolenie Y a Rynek Nieruchomości
Tabela 1. Transfery społeczno-ekonomiczne pokolenia Y dla rynku nieruchomości
Miasta do 25 tys. Miasta do 50 tys. Miasta do 100 tys. Miasta pow. 100
Lp.
tys.

stabilność
finansowa

inwestycje

wysoki dochód

niski
Stopień
zaangażowania

średni

wysoki

najwyższy

3

Predyspozycje - uwarunkowania
lokalne
- wykształcenie
zawodowe
- wykształcenie
średnie

- uwarunkowania
lokalne
- wykształcenie
zawodowe
- wykształcenie
wyższe

- uwarunkowania
lokalne
- wykształcenie
wyższe
- dostęp do
technologii

- uwarunkowania
lokalne
- wykształcenie
wyższe
- dostęp do
technologii

4

Typ transferu

bezpośredni

pośredni

bezpośredni

bezpośredni

5

Źródło
transferu

dochód bierny

- wkład własny
- wkład własny
- wysoki wkład
- wkład „rodzinny” - wkład „rodzinny” własny
- kredyt

6

Wielkość
kapitału

niski

średni

7

Zamierzone
cele

własność
komunalna

własność
własność
komunalna/prywatn prywatna
a

1

Motywacje

2

9

Ibidem.

szybki zysk

wysoki

wysoki
własność
prywatna
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8

Osiągnięte cele podjęcie decyzji

-podjęcie decyzji
-wejście na rynek
nieruchomości

-podjęcie decyzji
-wejście na rynek
nieruchomości
- nabycie
nieruchomości

9

Bariery

niski dochód

- niski dochód
- niestabilny rynek
pracy

- zmiana charakteru - współwłasność
użytkowania

10

Skutki
społeczne

niska samoocena

- akceptacja
społeczna
- zazdrość

poczucie
indywidualności

wysoka
świadomość
społeczna

11

Skutki
gospodarcze

sceptycyzm wobec materializm
nowoczesności

liderzy
wyznaczający
nowe idee

tworzenie nowych
– zaawansowanych
technologii

-podjęcie decyzji
-wejście na rynek
nieruchomości
- nabycie
nieruchomości
- inwestycje w
nieruchomość

Źródło: Opracowanie własne.

Pokolenie Y stanowi wielką niewiadomą w branży nieruchomości. Pokolenie Y to
rocznik 1980-2000, zwany milenialsami. Jest to grupa społeczna sprawnie poruszająca się
w cyfrowym świecie portali społecznościowych, osób aktywnych w świecie on-line, gotowych
na

wdrożenie innowacyjnych

technologii10,

a

jednak

pod względem

warunków

mieszkaniowych i samorealizacji zawodowej, cechuje ich niski stopień aktywności oraz brak
stabilności. Warto zatem zadać pytanie: jak pokolenie Y radzi sobie na rynku nieruchomości?
Pokolenie Y na rynku nieruchomości radzi sobie całkiem nieźle, niemniej, kieruje się
zupełnie innymi kategoriami niż pokolenia tradycyjne, np. pokolenie X11. Osoby takie
precyzyjnie i w szybkim przedziale czasowym wyszukują oferty wynajmu lub sprzedaży
mieszkań. Cechą charakterystyczną dla tej grupy społecznej są inwestycje o znaczeniu
krótkoterminowym pod względem społecznym i finansowym, co wynika bezpośrednio
z charakteru, środowiska i tempa ich życia.
Typowy milenials nie przywiązuje się do jednego miejsca na stałe. Młodsza część
społeczeństwa migruje, podróżuje, doświadcza nowego spojrzenia na świat, partycypuje w
dziedzictwie światowej kultury i nauki12. Preferowana lokalizacja nieruchomości dla
milenialsów to przede wszystkim centra miast, z dobrze zagospodarowaną przestrzenią
rekreacyjną i łatwym dostępem do pozostałych obszarów miejskich z uwzględnieniem dobrze
rozbudowanej sieci połączeń komunikacji miejskiej. Ciągły rozwój i zawrotna kariera to szczyt

10

N. Howe, W. Strauss, Millenials Rising. The Next Generation, Vintage Books, New York 2000.
T. H. Reisenwitz, R. Iyer, Differences in Generation X and Generation Y: Implications for the Organization and
Market, “Marketing Management Journal” 2009, Fall, s. 91.
12
L. A. Goldgehn, Generation Who, What, Y? What You Need to Know About Generation Y, “International Journal
of Educational Advancement”2004, Vol. 5, No.1, s. 24.
11
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ich hierarchii wartości. Stabilizacja i własność prywatna zajmują odległe miejsca w ich
systemie wartości. Żyją głównie w świecie online, rzadko wylogowują się z wirtualnej
rzeczywistości, która bardzo często jest elementem ich pracy13. Zmieniają adresy, zmieniają
role społeczne, przemieszczają się, są motorem rynku nieruchomości, stają się aktorami życia
publicznego. Pokolenie Y oczekuje od przedstawicieli branży nieustannej interakcji,
mobilnego dostępu do informacji nt. nieruchomości. Wszystkie oferty wynajmu
i sprzedaży muszą wyróżniać się interesującą treścią oraz nieprzeciętnymi zdjęciami
wnętrz, aby zdobyć zainteresowanie osób z pokolenia Y. Stąd obecność home stagerów i
pośredników nieruchomości na rynku jest jak najbardziej wskazana. Pokolenie Y stawia
coraz wyższe oczekiwania zarówno pośrednikom, zarządcom jak i deweloperom działającym
na lokalnych rynkach, niekoniecznie zwiększając wynagrodzenie za świadczone usługi.
Współczesne technologie wymuszają zmianę kanałów komunikacji z klientami. W komunikacji
liczy się czas. Im krócej tym lepiej. Jest to o tyle istotne, że przedstawiciel pokolenia Y nie ma
żadnych skrupułów, aby przy sprzyjającej okazji, w przypadku jakichkolwiek problemów z
firmą lub produktem, wybrać inną ofertę, nie zawsze korzystniejszą finansowo. Milenians nie
zapomni zamieścić swoich pozytywnych lub negatywnych mieszkaniowych doświadczeń w
mediach społecznościowych. Z badań i z własnych obserwacji - jako Zarządcy Nieruchomości
i Mediatora - wynika, że ponad połowa millenialsów poszukuje informacji o firmie przed
pierwszym kontaktem w sieci internetowej.
Pokolenie Y bardzo ostrożnie inwestuje w nieruchomości. Wynajem lub zakup
mieszkania wiąże się zazwyczaj z obecną sytuacją zawodową. Młodzi ludzie sugerują się
zwykle tym, co jest tu i teraz, a długoterminowe zobowiązania powodują lekką konsternację i
niechęć dla podejmowania wiążących decyzji.
6. Pokolenie Y: Mieszkanie własnościowe czy wynajem?
Wśród pokolenia Y obserwujemy niepokojący trend do wspólnego mieszkania z rodzicami14.
Szacuje się, że nawet 40% ludzi w wieku 25-34 mieszka z najbliższą rodziną. Dawniej taka
sytuacja wynikała z niedoborów mieszkaniowych, dziś jest to niejednokrotnie bardzo
świadoma decyzja wynikająca z wygody i braku planów na przyszłość. Osoby z pokolenia Y
to wciąż młodzi ludzie, w znacznej mierze bez większego, własnego wkładu finansowego,
dlatego rzadko mogą sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania. Nie musi to jednak

13

R. N. Bolton, Understanding Generation Y and their use of social media: a review and research agenda,
“Journal of Service Management” 2012, Vol. 24, No. 3, s. 245-267.
14
S. P. Eisner, Managing Generation Y, “S.A.M. Advanced Management Journal” 2005, Vol. 70, No. 4, s. 4-5.
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oznaczać braku chęci dążenia do zmiany i realizacji założonych celów. Pod tym względem
polscy millennialsi różnią się od zachodnich, ponieważ u nas wciąż nieosiągalnym marzeniem
jest posiadanie prawa własności swojego M, w sytuacji, gdy za granicą od wielu lat dominującą
formą zamieszkania jest wynajem. Trend ten nadganiają młodsi millennialsi, którzy wykazują
się większą mobilnością i tolerancją dla tymczasowości. Możemy zatem założyć, że proporcja
długotrwałych najemców do lokatorów własnościowych będzie w tym pokoleniu się zmieniać.
Zgromadzone środki finansowe i sytuacja rodzinna decydują o tym, czy przedstawiciele
pokolenia Y wybierają mieszkanie samodzielnie, czy ze współlokatorami. Z jednej strony
współdzielenie nieruchomości oznacza niższe koszty eksploatacji, z drugiej to właśnie w tej
grupie znajdują się główni odbiorcy rynku mikroapartamentów, czyli mieszkań dla singli,
którzy większość dnia spędzają poza domem. Współdzielenie mieszkania to również konflikty
osób, których jednym łącznikiem jest chęć zagwarantowania sobie „dachu nad głową”.
Millennialsi, którzy decydują się na wynajęcie pokoju, zdecydowanie starają się uniknąć
dzielenia się swoim życiem z sublokatorem. Wbrew pozorom, które mogą stwarzać media
społecznościowe, to pokolenie ceni prywatność. Zatem jeśli ktoś z pokolenia Y wynajmuje
mieszkanie z innymi osobami, stawia wyraźne granice. Jedną z możliwości jest oferowany
przez wynajmujących pomysł na domy w stylu co-living, gdzie obok przestrzeni wspólnych,
np. kuchnia czy łazienka, każdy z lokatorów ma swoją własną oddzieloną od pozostałych część
prywatną.
7. Pokolenie X a Rynek Nieruchomości
Tabela 2. Transfery społeczno-ekonomiczne pokolenia X dla rynku nieruchomości

Lp.

Miasta do 25 tys.

Miasta do 50 tys.

Miasta do 100 tys.

Miasta pow. 100
tys.

1.

Motywacje

- zakorzenie w
tradycji
- wartości własnego
kraju i kultury
- przywiązanie do
przeszłości

- zakorzenie w
tradycji
- wartości własnego
kraju i kultury
- przywiązanie do
przeszłości

- zakorzenie w
tradycji
- wartości własnego
kraju i kultury
- dążenie do
wdrożenia
innowacyjnych
rozwiązań

- zakorzenie w
tradycji
- wartości własnego
kraju i kultury
- dążenie do
wdrożenia
innowacyjnych
rozwiązań

2.

Stopień
zaangażowania

średni

wysoki

wysoki

najwyższy

3.

Predyspozycje

- uwarunkowania
lokalne
- wykształcenie
zawodowe
- wykształcenie
średnie

- uwarunkowania
lokalne
- wykształcenie
zawodowe
- wykształcenie
wyższe

- uwarunkowania
lokalne
- wykształcenie
wyższe
- dostęp do
technologii

- uwarunkowania
lokalne
- wykształcenie
wyższe
- dostęp do
technologii
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- wykształcenie
podstawowe

- wykształcenie
podstawowe
- dostęp do
technologii

bezpośredni

bezpośredni

bezpośredni
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4.

Typ transferu

5.

Źródło transferu dochód własny

- dochód własny
- dochód bierny

- dochód własny - - dochód własny dochód bierny
dochód bierny
- kredyt
- kredyt

6.

Wielkość
kapitału

średni

średni

wysoki

wysoki

7.

Zamierzone cele

- własność
komunalna
- własność
prywatna

- własność
komunalna
- własność
prywatna

- własność
komunalna
- własność
prywatna

- własność
komunalna
- własność
prywatna

8.

Osiągnięte cele

- stabilizacja

- stabilizacja

- stabilizacja

- stabilizacja
-podjęcie decyzji
-wejście na rynek
nieruchomości
- nabycie
nieruchomości
- inwestycje w
nieruchomość

9.

Bariery

niechęć do nowych - niechęć do
form technologii
nowych form
technologii
- brak zaufania dla
rynku
nieruchomości

bezpośredni

- brak dostępu do - sporna własność
dawnych
- jakość i sposób
technologii
zarządzania
- koszty utrzymania

10. Skutki społeczne - wartość

- poprawa bytu
- konformizm

- autosatysfakcja
- samorealizacja

- altruizm

11. Skutki

- nabywanie
produktów
symbolicznych

nabywanie
produktów
symbolicznych

- nabywanie
produktów
symbolicznych
- nabywanie
produktów
globalnych

utrzymania

gospodarcze

- brak
innowacyjności

Źródło: Opracowanie własne.

Pokolenie X stanowi silną i stałą grupę nabywców i sprzedawców w branży
nieruchomości. Pokolenie X to osoby urodzone w latach 1965 - 1980. Przedstawicieli
pokolenia X charakteryzuje przede wszystkim niska mobilność zawodowa i geograficzna15.
Przedstawiciele tego pokolenia są zwolennikami tradycyjnej kariery, realizowanej zazwyczaj
w siedzibie jednej firmy. Pokolenie 50+ ma znaczne trudności z określaniem swoich oczekiwań
oraz nie do końca potrafi wdrożyć i zaakceptować siłę nowych rozwiązań technologicznych.
Media społecznościowe są często traktowane w sposób wybiórczy. Dla pokolenia X praca

15

1.

C. L. Jurkiewicz, Generation X and the Public Employee, “Public Personnel Management” 2000, Vol. 29, Issue

Miasto przyszłości
Kielce 2018

stanowi wartość samą w sobie. Pokolenie X cierpliwie czeka na awans i podwyżkę
wynagrodzenia. Cechą charakterystyczną dla tej grupy jest przekonanie, że zmiana pracy to jest
konieczność, a odbycie licznych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe są gwarancją
zatrudnienia. Wypada zapytać, skąd wziął się X w nazwie pokolenia? X jest najczęściej
kojarzony z niewiadomą i tak jest też w tym przypadku. Polski przedstawiciel pokolenia X to
osoba, którą cechuje niepewność jutra. Przemiany ustrojowe, strajki, walki polityczne i
kulturowe zmieniły nie do poznania życie wielu narodów, pozostawiając swoje piętno do
dzisiaj. Z tego powodu pokolenie najprościej określić krótkim, ale oddającym znaczenie,
symbolem X.
Przeszłość, w której wychowały się osoby z pokolenia X sprawiła, że podstawową
zasadą klasyfikacji społeczeństwa stał się stan posiadania. Status społeczny i ekonomiczny
rodziny zależy od tego, jakie dobra ona posiada – w tym (szczególnie) ilości i wartości rynkowe
posiadanych nieruchomości. Należy zaakcentować, że w okresie dorastania pokolenia X,
reklamy i wpływ działań marketingowych były w fazie „pierwszego rozwoju”, co stanowi
główną przyczynę dużej podatności pokolenia X na proces podejmowania decyzji o charakterze
społeczno-finansowym.
Dla pokolenia X niezwykle ważna jest tradycja – wartość utrzymania. Jeżeli dochodzi
do nabycia nieruchomości, cenią sobie to, że należy taką nieruchomość przekazywać
z pokolenia na pokolenie. Wartością nadrzędną nie jest dla nich pojęcie oryginalności czy
marka, ale po prostu wysoka jakość. Charakteryzując pokolenie X nie sposób nie wspomnieć o
tym, jak wysoko osoby te cenią spokój i stabilizację. W obliczu sytuacji kryzysowej lub
konfliktu usuwają się - nie uczestniczą w sporach, dążą do osiągania kompromisu.
Generacja pokolenia X charakteryzuje się bogatym, zdobytym na przestrzeni wielu lat
doświadczeniem zawodowym. W jednej firmie spędzają wiele lat i mocno się z nią
identyfikując nie są skłonni do podejmowania radykalnych zmian w swoim życiu zawodowym.
X wychodzą często z założenia, że ich miejsce pracy, jeżeli uznaje się je powszechnie za
renomowane, jest pewnego rodzaju nagrodą, dla której można zaakceptować niezbyt dobre
warunki finansowe. Odpowiedzialność, efektywność i lojalność wobec pracodawcy są
podstawą ich tożsamości zawodowej. Pokolenie X ceni sobie stabilizację i godziwą pensję.
Możemy tutaj mówić o pewnym etosie pracy. Dzieje się tak dlatego, że wielu przedstawicieli
pokolenia X ma rodziny, których życie chce utrzymywać na wysokim poziomie. Z tego też
względu boją się oni niepewnych miejsc pracy, źle czują się, kiedy nie są bezpieczni.
Zatrudnienie, które nie daje im stabilności, może powodować frustrację i zmniejszać
skuteczność działania.
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Osoby z pokolenia X są przygotowane na zmiany i zazwyczaj radzą sobie z nimi dość
dobrze. Wolą jednak pracować w spokoju, doceniając czas wolny. W przypadku pokolenia X
silną motywacją są pieniądze. Warto jednak pamiętać, że nie stanowią one jedynego czynnika,
który wpływa na efektywniejszą pracę. Osoby z tego pokolenia są również usatysfakcjonowane
z zaoferowanych różnego rodzaju benefitów czy wsparcia zewnętrznego.
Przedstawicie pokolenia X o wiele lepiej są w stanie zadbać o swoją własność –
nieruchomość, nie tylko ze względu na przywiązanie, ale przede wszystkim ze względu na
znajomość miejsca, w którym funkcjonują. Znajomość technologii, dążenie do precyzji,
wartość utrzymania, prowadzą do podwyższenia wartości ekonomicznej zarządzanej przez nich
nieruchomości.
Zachowania konsumentów na rynku nieruchomości w mieście Żory – wyniki

8.

badań własnych
Podczas badania posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wybrano technikę ankiety,
zaś jako narzędzie wykorzystano kwestionariusz ankiety rozsyłany drogą elektroniczną.
Dokonując doboru próby zastosowano metodę kuli śnieżnej. Badanie zostało zrealizowane w
czerwcu 2018 roku na próbie 412 osób mieszkających w Żorach.
Wśród respondentów większość stanowiły kobiety (52,5%) oraz osoby mieszkające w
Żorach 16 lat i więcej (64,1%), czyli osoby doskonale znające miasto oraz jego potrzeby.
Wykres 1. Dane metryczkowe respondentów (dane w %)
Płeć respondentów
53,0

Typ budynku, w jakim mieszkają respondenci
52,2

52,0
51,0
50,0
49,0
48,0

47,8

47,0
46,0
45,0
Mężczyzna

Kobieta

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

39,5
29,4

31,1

Budynek do 4
Budynek
Innym miejscu
pięter
powyżej 4 pięter
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Zawód respondentów
25,0
21,4
20,0
15,0

12,9

11,2

13,9
10,7

9,5

10,0

7,3

6,8

6,3

5,0
0,0

Jak długo respondenci mieszkają w Żorach
70,0

64,0

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

7,0

8,0

9,5

Mniej niż 1 rok

1-5 lat

6-10 lat

11,4

0,0

Źródło: Badania własne.

11-15 lat

16 lat i wiecej
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Wykres 2. Problemy sfery gospodarczej w Żorach (dane w %)
40
35

35,4
30,8

30

35,4
29,1

37,1

34,5
30,1
25,7

25
20
15

11,2

10
5
0

Źródło: Badania własne.

W odniesieniu do problemów związanych ze sferą gospodarczą Żor, badane osoby
zwróciły uwagę na wiele aspektów. Głównym z nich była niewystarczająca (ich zdaniem)
promocja miasta (37,1%). Co trzeci respondent zwracał uwagę na odpływ z miasta aktywnych
ludzi (35,4%), brak inwestycji zagranicznych (35,4%) oraz starzejące się społeczeństwo w
mieście (34,5%). Z drugiej strony respondenci w zasadzie nie mieli uwag do planów
zagospodarowania przestrzennego w Żorach (11,2% wskazało na tą kwestię jako problem), co
pozwala na stwierdzenie, że władze miasta dobrze spełniają swoje obowiązki w tym względzie.
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Wykres 3. Czynniki wpływające na zakup przez respondenta/respondentkę mieszkania w
Żorach (Gdyby respondent/respondentka zdecydował/zdecydowała się obecnie na zakup
mieszkania) (średnia(M); odpowiedzi udzielano zaznaczając od 1 do 5, gdzie jeden
oznacza najmniejsze znaczenie a 5 największe znaczenie)
Występowanie terenów zielonych (parki, zieleńce)
Bliskość obiektów sakralnych

4,35
3,20

Bliskość szkół i przedszkoli

3,80

Bliskość miejsc rekreacji

3,79

Występowanie ogrodzenia wokół bloku/apartamentowca

3,30

Występowanie przynależnego do mieszkania miejsca
parkingowego
Występowanie garażu podziemnego
Lokalizacja (w odleglości powyżej 1 km od ścisłego centrum)
Lokalizacja (ścisłe centrum, lub jak najbliżej ścisłego centrum
tzn. do 1 km)
Koszty utrzymania mieszkania
Cena mieszkania

3,83
3,16
3,44
3,63
4,16
4,06

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym czynnikiem decydującym o zakupie mieszkania w Żorach (bieżącym i
potencjalnym) było występowanie w bezpośrednim otoczeniu terenów zielonych (M=4,35). W
następnej kolejności badani zwracali uwagę na koszty utrzymania mieszkania (M=4,16) oraz
cenę mieszkania (M=4,06).
Czynnikami najmniej istotnymi dla respondentów były z kolei występowanie garażu
podziemnego (M=3,16), występowanie ogrodzenia wokół bloku/apartamentowca (M=3,30)
oraz bliskość obiektów sakralnych (M=3,20).
W celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji na temat czynników
wpływających na zakup mieszkania w Żorach zastosowano wybrane narzędzia statystyczne współczynnik korelacji liniowej rho Spearmana. Poniżej przedstawiono korelacje z
najwyższymi wartościami współczynnika.
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Na podstawie wartości współczynnika korelacji liniowej rho Spearmana stwierdzono,
że istnieje korelacja dodatnia pomiędzy znaczeniem ceny mieszkania a znaczeniem kosztów
utrzymania mieszkania (rxy=0,683)16.
Na podstawie wartości współczynnika korelacji liniowej rho Spearmana stwierdzono,
że istnieje korelacja dodatnia pomiędzy znaczeniem bliskości miejsc rekreacji a znaczeniem
bliskości szkół i przedszkoli (rxy=0,685)17.
9. Zakończenie
Struktura demograficzna i sytuacja mieszkaniowa na przykładzie Miasta Żory jasno pokazują,
że różnice pomiędzy zachowaniem konsumentów - pokoleniem x i y na rynku nieruchomości
na terenie miasta Żory są świadectwem, że bez dorobku i doświadczeń pokolenia X - pokolenie
Y nie miałoby podstaw do zrealizowania sowich potrzeb.
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THE DIFFERENCES BETWEEN CONSUMER BEHAVIOR - GENERATION X AND Y ON
THE PROPERTY MARKET IN THE CITY OF ŻORY
Summary: This article is an attempt to answer the question about quality and difficulty in gaining the
basic criterion of social status which is - in accordance with applicable law - the right to own and manage
real estate. The thesis presented by the authors is: the guarantee for the development of Generation Y is
the strongly developed socio-economic capital of Generation X.
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USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI Z DNIA 24.06.1994 ROKU
– POSTULOWANE ZMIANY (Arkadiusz Ulążka, Michał Liszka)
Streszczenie: Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat nowych rozwiązań z zakresu
zarządzania, administrowania oraz sprawowania nadzoru nad zarządem nieruchomością wspólną.
Słowa kluczowe: Ustawa o własności lokali.

1. Wstęp
Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza Polski3, dostęp do nowoczesnych
narzędzi komunikacyjnych4 oraz znajomość przepisów prawa właścicieli nieruchomości w
zabudowie wielorodzinnej5 to czynniki stanowiące podstawę do dyskusji na temat
wprowadzenia zmian w Ustawie o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku.
Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat nowych rozwiązań z zakresu
zarządzania, administrowania oraz sprawowania nadzoru nad zarządem nieruchomością
wspólną. Przedstawione rozwiązania uwarunkowane są doświadczeniem zawodowym autorów
z zakresu zarządzania gminnym i wspólnotowym zasobem mieszkaniowym, mediacji, arbitrażu
oraz znajomością przepisów z obszaru rachunkowości oraz bankowości.

Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktorant.
Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. Uniwersytet Opolski. Doktorant.
3
Z. Łapniewska, Polska rzeczywistość a nowe paradygmaty polityki gospodarczej, „Warszawskie Debaty o
Polityce Społecznej” 2017, nr 25.
4
J. Wyszkowska-Kuna, Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w kontekście integracji z Unią
Europejską,
http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/25028/Spoleczenstwo%20informacyjne_Joanna_Wyszko
wska_Kuna.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 2018; B. Sadowska, Social Influence and a Process of Acceptance
and Use of a Technological Product by the Elderly Consumers, „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE
CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA. SECTIO H” 2017, Vol 2, s. 29-31.
5
A. Andrusyszyn-Wojtasik, Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości mieszkalnych,
https://www.nieruchomosci.com.pl/artykuly/prawa_i_obowiazki_wlascicieli_nieruchomosci_mieszkalnych,335.
html z dn. 18.12.2018.
1
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2. Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku – postulowane zmiany
Rysunek1. Zestawienie proponowanych zmian w Ustawie o własności lokali
Art. 2 pkt. 2
Art. 2 pkt. 6
Art. 3 pkt. 7
Art. 8 pkt. 2
Art. 12 pkt. 2
Art. 13 pkt. 1
Art. 14
Art. 15 pkt. 1
Art. 16
Art. 16 pkt. 2
Art. 18 pkt. 1
Zaproponowne zmiany obejmują następujące
artykuły Ustawy o własności lokali

Art. 18 pkt. 3
Art. 20 pkt. 1
Art. 20 pkt. 2
Art. 21 pkt. 1
Art. 21 pkt. 2
Art. 23 pkt. 2a
Art. 23 pkt. 3
Art. 25 pkt. 1a
Art. 26 pkt. 1
Art. 26 pkt. 2
Art. 30 pkt. 3
Art. 31
Art. 32 pkt. 1

Źródło: Opracowanie własne.

Art. 2 pkt. 2 Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku brzmi: Lokale wraz z
pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji
budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym –
także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu
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ustanawiającego odrębną własność lokalu6.
Proponowana zmiana: Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi
zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń
przynależnych poza budynkiem mieszkalnym – także na wyrysie z operatu ewidencyjnego wraz
z zapisem cyfrowym; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną
własność lokalu. Czynności związane z wyznaczeniem lokali wraz z pomieszczeniami do nich
przynależnymi powinny się odbywać w obecności zainteresowanych stron tj. zbywającego oraz
nabywającego nieruchomość.
Art. 2 pkt. 6: W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń, o których
mowa w ust. 5, dokonuje się, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na koszt
dotychczasowego właściciela nieruchomości, o ile strony umowy o ustanowienie odrębnej
własności lokalu nie postanowiły inaczej7.
Proponowana zmiana: W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń,
o których mowa w ust. 5, dokonuje się, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,
na koszt dotychczasowego właściciela nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy
od daty wszczęcia postępowania, o ile strony umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu
nie postanowiły inaczej.
Art. 3 pkt. 7: W budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności co najmniej
jednego lokalu i ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej bez uwzględnienia
powierzchni pomieszczeń przynależnych lub w sposób inny niż określony w ust. 3, a przy
wyodrębnieniu kolejnych lokali ustalano wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej w taki
sam sposób, do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosuje się zasady obliczania udziału w
nieruchomości wspólnej takie, jak przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu. Przepisu zdania
poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wszyscy właściciele lokali wyodrębnionych i
dotychczasowy właściciel nieruchomości dokonają w umowie nowego ustalenia wysokości
udziałów w nieruchomości wspólnej8.
Proponowana zmiana: W budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności
co najmniej jednego lokalu i ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej bez
uwzględnienia powierzchni pomieszczeń przynależnych lub w sposób inny niż określony w ust.
3, a przy wyodrębnieniu kolejnych lokali ustalano wysokość udziałów w nieruchomości
wspólnej w taki sam sposób, do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosuje się zasady

Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 2 pkt. 2.
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 2 pkt. 6.
8
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 3 pkt. 7.
6
7
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obliczania udziału w nieruchomości wspólnej takie, jak przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu.
W przypadku stwierdzonego niewłaściwego sposobu ustalania wysokości udziałów przez
dotychczasowego właściciela, jest on zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące,
na swój koszt dokonać zmian we wszystkich aktach notarialnych pozostałych współwłaścicieli.
Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wszyscy właściciele lokali
wyodrębnionych i dotychczasowy właściciel nieruchomości dokonają w umowie nowego
ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
Art. 8 pkt. 2: Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu
nieruchomością wspólną9.
Proponowana zmiana: Współwłaściciele są zobowiązani w umowie określić sposób
zarządu nieruchomością wspólną.
Art. 12 pkt. 2: Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu
wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają
właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali
ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej części nie
znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.10
Proponowana zmiana: Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą
pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby
przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów lub mogą za zgodą właścicieli
pozostać na rachunku bankowym. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki
i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej części nie znajdującej pokrycia w
pożytkach i innych przychodach.
Art.13 pkt. 1: Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest
obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego,
uczestniczyć kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać
z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać
z nimi w ochronie wspólnego dobra11.
Proponowana zmiana: Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego
lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć kosztach zarządu związanych z utrzymaniem
nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych

Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 8 pkt. 2.
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 12 pkt. 2.
11
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 12 pkt. 1.
9
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współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
Art. 14. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:
1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej
nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane
bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy12.
Proponowana zmiana: Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w
szczególności:
1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej
nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane
bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
4) selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
6) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.
Art. 15 pkt. 1: Na porycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w
formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca13.
Proponowana zmiana: Na porycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają
zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
Art. 16: Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat
lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi
domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub
nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać
sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
o egzekucji z nieruchomości14.
Proponowana zmiana: Jeżeli właściciel lokalu zalega 6 miesięcy z zapłatą należnych
od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu

Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 14.
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 15 pkt. 1.
14
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 16 pkt. 1.
12
13
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porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych
lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie
procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
Art. 16 pkt. 2: Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do
lokalu zamiennego15.
Proponowana zmiana: Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, przysługuje
lokal zamienny na okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem, że jednostka samorządu
terytorialnego posiada wolny i niewskazany do zamieszkania lokal komunalny, a właściciel z
góry opłaci prognozowaną wysokość opłat wynikających z utrzymania wskazanej
nieruchomości.
Art. 18 pkt. 1: Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności
lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu
nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo
prawnej16.
Proponowana zmiana: Właściciele lokali są zobowiązani w umowie o ustanowieniu
odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić
sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie
fizycznej albo prawnej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.
Art. 18 pkt. 3: Jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w ust.
1, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązują zasady określone w
niniejszym rozdziale.17
Propozycja: usunąć.
Art. 20 pkt. 1: Jeżeli liczba wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest
więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze
jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba
fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona18.
Proponowana

zmiana:

Jeżeli

liczba

wyodrębnionych,

wraz

z

lokalami

niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o
wyborze jednoosobowego, trzy lub pięcioosobowego zarządu w terminie 90 dni od chwili
wyodrębnienia pierwszego lokalu. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 16 pkt. 1.
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 18 pkt. 1.
17
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 18 pkt. 3.
18
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 20 pkt. 1.
15
16
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wybrana spośród właścicieli lokali.
Art. 20 pkt. 2: Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na
mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.19
Propozycja: Zarząd Wspólnoty jest wybierany na 3 letnią kadencję.
1.

kadencję liczy się od dnia podjęcia ważnej uchwały przez właścicieli w sprawie wyboru
składu osobowego Zarządu Wspólnoty,

2. ilość kadencji jest nieograniczona,
3. informację o zakończeniu kadencji oraz wyborze nowego składu osobowego zarządu
wspólnoty mieszkaniowej należy przedłożyć wszystkim właścicielom pisemnie w
terminie 60 dni od daty zakończenia kadencji,
4. w zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek zebrania,
5. kandydat lub kandydaci do składu osobowego Zarządu Wspólnoty są obowiązani do
przedstawienia sposobu funkcjonowania i rozwoju nieruchomości w obecności
zgromadzonych właścicieli,
6. zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały
właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.
Art. 21 pkt. 1: Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na
zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.20
Propozycja: Zarząd lub Zarządca na podstawie udzielonego przez właścicieli
pełnomocnictwa kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz
w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.
Art. 21 pkt. 2: Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę
mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.21
Propozycja: Gdy zarząd jest trzyosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę
mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Gdy zarząd jest pięcioosobowy,
oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej trzej jego członkowie.
Art. 23 pkt. 2a: Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo
większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są
łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza
się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w
nieruchomości wspólnej.22
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 20 pkt. 2.
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 21 pkt. 1.
21
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 21 pkt. 2.
22
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 23 pkt. 2a.
19
20

Miasto przyszłości
Kielce 2018

Propozycja: Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo
większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są
łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza
się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/4 udziałów w
nieruchomości wspólnej.
Art. 23 pkt. 3: O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych
indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.23
Propozycja: O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych
indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie lub drogą
elektroniczną na wskazany przez właściciela adres poczty elektronicznej.
Art. 25 pkt. 1a: Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko
wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu
właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej
w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Propozycja: Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko
wspólnocie mieszkaniowej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu
właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej
w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Art. 26 pkt. 1: Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia
swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może
żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień
oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.24
Propozycja: Jeżeli zarząd pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo
narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy
przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie.
Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.
Art. 26 pkt. 2: Jeżeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego
lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych jest
większa niż siedem, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu
nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, to ustanowienia
zarządcy przymusowego przez sąd może żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości,
który sprawował zarząd nieruchomości w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego
23
24

Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 23 pkt. 3.
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 26 pkt.1.
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lokalu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat25.
Propozycja: Jeżeli w terminie 90 dni od dnia wyodrębnienia własności pierwszego
lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych jest
większa niż siedem, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu
nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, to ustanowienia
zarządcy przymusowego przez sąd może żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości,
który sprawował zarząd nieruchomości w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego
lokalu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Art. 30 pkt. 3: Zarząd lub Zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną
powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest zobowiązany:
1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,
2) składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności,
3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w
pierwszym kwartale każdego roku.26
Propozycja: Zarząd lub Zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną
powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest zobowiązany:
1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,
2) składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności,
3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, w terminie do 30 kwietnia
każdego roku.
Art. 31: Zebrania właścicieli:
a) mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu
zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,
b) zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów
w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością
wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1.27
Propozycja: Zebrania właścicieli:
a) mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu
zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,
zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/5 udziałów
w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną

Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 26 pkt.2.
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 30 pkt.1.
27
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Art. 31.
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powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1.
Art. 32 pkt. 1: O zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd
nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust.1, zawiadamia każdego
właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania.28
Propozycja: O zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd
nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust.1, zawiadamia każdego
właściciela lokalu na piśmie lub na wskazany przez właściciela adres poczty elektronicznej
przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Zakończenie
Zaproponowane rozwiązania mają na celu stworzenie sprawnych narzędzi i metod
umożliwiających efektywne zarządzanie gminnym i wspólnotowym zasobem mieszkaniowym.
Dynamika współczesnego świata stawia nowe wyzwania i cele29, które powinny znaleźć swoje
odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 roku. Jako
praktycy wnioskujemy o dyskusję i wymianę poglądów dla zaprezentowanych w artykule
nowych rozwiązań dla każdej ze stron uczestniczących w procesie nabywania i zbywania
nieruchomości.
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Summary: The article is an introduction to the discussion on new solutions in the field of management,
administration and supervision over the management of common property.
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Arkadiusz Ulążka30
Michał Liszka31

ZNACZENIE PROGRAMU RODZINA 500 + W KONTEKŚCIE
ZASPOKAJANIA POTRZEB KONSUMENCKICH NA RYNKU
NIERUCHOMOŚCI (Arkadiusz Ulążka, Michał Liszka)
Streszczenie: Celem artykułu jest próba zbadania czy środki uzyskiwane przez rodzinę z programu
500+ wykorzystywane są na eksploatację i utrzymanie techniczne zamieszkiwanego przez nich
domu/mieszkania i w bezpośredni sposób przekładają się na jakość życia wszystkich osób
zamieszkujących określoną nieruchomość, a szerzej całą wspólnotę obywatelską.
Słowa kluczowe: Konsument, program 500+.

1. Wstęp
Wprowadzony w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku program „Rodzina 500+” przyniósł wiele
efektów, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych 32 biorąc pod uwagę wymiar mikro- i
makroekonomiczny33.
Celem artykułu jest próba zbadania czy środki uzyskiwane przez rodzinę z programu
500+ wykorzystywane są na eksploatację i utrzymanie techniczne zamieszkiwanego przez nich
domu/mieszkania, i w bezpośredni sposób przekładają się na jakość życia wszystkich osób
zamieszkujących określoną nieruchomość, a szerzej całą wspólnotę obywatelską.
Jedną z głównych podstaw ekonomicznych mających wpływ na rozwój osobowy
jednostki jest zabezpieczenie odpowiednich warunków bytowych. Zatem podstawowym,
niezbywalnym prawem każdego człowieka jest prawo do „posiadania” mieszkania.
Zgodnie z założeniami programu 500+ każda rodzina otrzymuje co miesiąc kwotę 500
zł na drugie i każde następne dziecko, a także na pierwsze pod warunkiem utrzymywania się w
pułapie niskich dochodów34.
W oparciu o przeprowadzone badania własne, autorzy poddają analizie inne niż 500+
programy rządowe polegające na finansowym wsparciu obywateli RP. Autorzy artykułu na
Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doktorant.
Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. Uniwersytet Opolski. Doktorant.
32
E. Dziwosz, Minusy programu Rodzina 500 plus, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i
Zarządzanie” 2017, z. 104, s. 215.
33
Tak w liczbach wyglądały dwa lata programu 500 plus, Business Insider Polska,
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/program-rodzina-500-plus-wyniki-po-dwochlatach/pqmv3ym z dn. 03.04.2018.
34
Kryterium dochodowe programu 500 Plus, http://www.program500plus.pl/kryterium-dochodowe.html z dn.
09.07.2018.
30
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podstawie uzyskanego doświadczenia z obszaru zarządzania nieruchomościami, bankowości
oraz mediacji postarają się wykazać wynikające z tego procesu zależności.
Tabela 1. Zarządzanie Nieruchomościami – cechy ilościowe (wybrane modele – bez
uwzględnienia programu 500+)

Budynek
wielorodzinny
- 80 lokali
Budynek
wielorodzinny
- 60 lokali
Budynek
wielorodzinny
- 40 lokali
Budynek
wielorodzinny
- poniżej 20
lokali
Zabudowa
jednorodzinna

Średnia ilość
mieszkańców

Średnia ilość
dzieci w wieku
szkolnym

Średnia liczba
korzystających
z pomocy
społecznej lub
innej

Średnie
zadłużenie
budynku
obejmując 3
miesięczny
okres
zobowiązań
- kwoty netto

Średnia ilość
planowanych
remontów na
przestrzeni
roku
obejmujących
całość
nieruchomości

Średni okres
spłaty
zobowiązań w
miesiącach

160

34

40

15.000
złotych

4

12

120

25

25

10.000
złotych

3

10

100

15

15

6.000
złotych

2

9

50

8

10

3.000
złotych

1

8

4

2

1

1500 złotych

1

5

Źródło: Opracowanie własne.

Można zauważyć, że przed wprowadzeniem rządowego programu 500+, w zabudowie
wielorodzinnej średni stopień zadłużenia mieszkańców pozostawał na dość wysokim poziomie
przy jednoczesnym uwzględnieniu stałej liczby mieszkańców. Ilość planowanych remontów
nieruchomości warunkowana jest bieżącym utrzymaniem nieruchomości, nie uwzględniając
jednak szerszej perspektywy obejmującej kompleksowy remont budynków. Mając na uwadze
starzejące się społeczeństwo35 czy stosunkowo niskie dochody mieszkańców36 można
zauważyć, iż koszty stałe przeznaczone na techniczne utrzymanie nieruchomości nie
gwarantowały realizacji założonych inwestycji. Postępowania windykacyjne mające na celu
egzekwowanie należności generują dodatkowe koszty, zaś czas ich trwania przyczynia się do
spowolnienia procesów inwestycyjnych.

Tabela 2. Zarządzanie nieruchomościami – cechy jakościowe (wybrane modele – bez
uwzględnienia programu 500 +)
N. G. Pikuła, Wybrane zagadnienia polityki społecznej w kontekście starzejącego się społeczeństwa, „Praca
Socjalna” 2017, nr 1, s. 17-18.
36
A. Przymeński, Społeczne zapotrzebowanie na mieszkania dla gospodarstw domowych o niskich i bardzo niskich
dochodach we współczesnej Polsce, „Polityka Społeczna” 2017, nr 11-12, s. 10.
35
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Współdziałanie
mieszkańców na
rzecz rozwoju
nieruchomości
- udział %

Budynek
wielorodzinny
- 80 lokali

Budynek
wielorodzinny
- 60 lokali

Budynek
wielorodzinny
- 40 lokali

50

Działania
sprzyjające
podtrzymywani
u więzi
społecznych

Działania
utrudniające
podtrzymywanie
więzi
społecznych

- kontakt
z rodziną
-kontakt
z najbliższymi
sąsiadami
- wspólna praca

- brak
znajomości
większości
mieszkańców
-brak
zaangażowania
w problemy
najbliższego
otoczenia
-zazdrość
-znaczne różnice
w zamożności
-życie „w sieci”
- nastawienie na
zysk jednostki
- konflikt
interesów
-niechęć do
instytucji
publicznych
- niechęć do
szukania
pomocy
-niechęć do
niesienia
pomocy
indywidualnej

30

kontakt
z rodziną
-kontakt z
najbliższymi
sąsiadami
- wspólna praca

50

kontakt
z rodziną
-kontakt z
najbliższymi
sąsiadami
- wspólna praca
- wspólne
poszukiwanie
rozwiązań
- nastawienie na
pomoc z
zewnątrz

Podmioty
udzielające
wsparcia

- ośrodki
pomocy
społecznej
- jednostki
samorządu
terytorialnego
- organizacje
pozarządowe
- wolontariat
-podmioty
zewnętrzne i
zagraniczne
-inne

- różnice w
zamożności
-pobieżna
znajomość
najbliższego
otoczenia
- konflikt
interesów
-niechęć do
instytucji
publicznych
- niechęć do
szukania
wsparcia na
zewnątrz
-zazdrość

- ośrodki
pomocy
społecznej
- jednostki
samorządu
terytorialnego
- organizacje
pozarządowe
- wolontariat
-podmioty
zewnętrzne i
zagraniczne
- inne

- konflikt
interesów
-stopień
zamożności
- zazdrość

- ośrodki
pomocy
społecznej
- jednostki
samorządu
terytorialnego
- organizacje
pozarządowe
- wolontariat
-podmioty
zewnętrzne i
zagraniczne

Bariery
architektoniczne
Bariery
technologiczne

- brak
przystosowania
większości
nieruchomości
dla potrzeb osób
niepełnosprawn
ych,
- przestarzałe
instalacje
grzewcze,
wodne, gazowe,
kanalizacyjne,
- słaba struktura
nośna budynku,
- usytuowanie
nieruchomości
- punktowe
naprawy zamiast
kompleksowego
remont,
- inne

- brak
przystosowania
większości
nieruchomości
dla potrzeb osób
niepełnosprawn
ych,
- przestarzałe
instalacje
grzewcze,
wodne, gazowe,
kanalizacyjne,
- słaba struktura
nośna budynku,
- usytuowanie
nieruchomości,
- punktowe
naprawy zamiast
kompleksowego
remont,
-inne
- brak
przystosowania
większości
nieruchomości
dla potrzeb osób
niepełnosprawn
ych,
- przestarzałe
instalacje
grzewcze,
wodne, gazowe,
kanalizacyjne,

Określenie
decyzyjności

Brak
jednomyślności

Brak
jednomyślności

Brak
jednomyślności
Nastawienie
na dialog
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- inne

Budynek
wielorodzinny
- poniżej 20
lokali

Zabudowa
jednorodzinna

60

70

- kontakt
z rodziną
-kontakt z
większością
sąsiadów

- kontakt
z rodziną

- konflikt
interesów
-stopień
zamożności

- konflikt
interesów

- ośrodki
pomocy
społecznej
- jednostki
samorządu
terytorialnego
- organizacje
pozarządowe
- wolontariat
-podmioty
zewnętrzne i
zagraniczne
- inne

- ośrodki
pomocy
społecznej
- jednostki
samorządu
terytorialnego
- organizacje
pozarządowe
- wolontariat
-podmioty
zewnętrzne i
zagraniczne
z najbliższymi
sąsiadami
- inne

- słaba struktura
nośna budynku,
- usytuowanie
nieruchomości,
- punktowe
naprawy zamiast
kompleksowego
remont,
-inne
- brak
przystosowania
większości
nieruchomości
dla potrzeb osób
niepełnosprawn
ych,
- przestarzałe
instalacje
grzewcze,
wodne, gazowe,
kanalizacyjne,
- punktowe
naprawy zamiast
kompleksowego
remont,
-inne
- przestarzałe
instalacje
grzewcze,
wodne, gazowe,
kanalizacyjne,
- usytuowanie
nieruchomości,
- punktowe
naprawy zamiast
kompleksowego
remont,
-inne
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Brak
jednomyślności
Nastawienie
na dialog

Decyzja
podmiotowa

Źródło: Opracowanie własne.

2. Zarządzanie Nieruchomościami – wpływ programu 500+
Zagwarantowane w ustawie świadczenie, które jest przyczyną odczuwania stabilności przez te
rodziny, wpływa na zwiększenie ogólnej konsumpcji37. Mieszkańcy coraz częściej wolą
zapłacić wyższą cenę za towar dobrej jakości i pochodzący od sprawdzonego dostawcy.
Oznacza to, iż stosunkowo niewielki odsetek polskich rodzin odkłada część lub całość
świadczenia na rachunku oszczędnościowym. Generalnie rzecz ujmując, otrzymywane
pieniądze z programu 500+ są raczej konsumowane niż oszczędzane38.
Por. K. Opolski, A. Gemzik-Salwach, Perspektywy finansowe i wiarygodność kredytowa gospodarstw
domowych w kontekście programu „Rodzina 500+” (propozycja metody kalkulacji finansowej na przykładzie
województwa podkarpackiego), „Bezpieczny Bank” 2016, nr 2.
38
K.
Kalus,
Program
500+.
Zamiast
oszczędzać,
przejadamy
pieniądze,
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/500-program-500-oszczednoscipolakow,192,0,2270912.html z dn. 28.02.2017.
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Tabela 3. Grupy beneficjentów programu 500+
Beneficjenci Programu 500+
Mieszkańcy zaradni finansowo

Mieszkańcy nastawieni na osiąganie
korzyści osobistych

Cel
- gromadzenie środków
finansowych
- zabezpieczenie
finansowe potrzeb
edukacyjnych
- zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych
- wydatkowanie bieżące
środków finansowych
- zabezpieczenie
własnych potrzeb

Skutki społeczne
- lepsze wykształcenie
- wzrost wartości
nieruchomości
- wzmocnienie więzi
rodzinnych
- patologie społeczne
- obniżenie wartości
nieruchomości
- osłabienie więzi rodzinnych
- brak kształtowania postaw
ekonomicznych i kulturowych
- obniżenie jakości edukacji

Źródło: Opracowanie własne.

Według przedstawionych przez rząd prognoz, świadczenie wychowawcze może
otrzymać ponad 2,7 mln rodzin na około 3,8 mln dzieci. W tym kontekście warto zadać pytanie:
czy a jeżeli tak, to w jakim stopniu zgromadzone środki finansowe z tego tytułu zostaną
zainwestowane w nieruchomość? Wydaje się, że w krótkim okresie czasu większość środków
zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby konsumpcyjne, natomiast w dłuższym okresie
powinna wzrosnąć skłonność części beneficjentów do podejmowania bardziej strategicznych
decyzji, w tym również związanych z poprawą warunków mieszkaniowych.
Tabela 4. Strategiczne decyzje w celu poprawy warunków mieszkaniowych
Rodzaj decyzji

Własna
Wspólna

Własna
Wspólna
Narzucona

Metody
wdrożeniowe
- analiza rynku
- analiza własnych
potrzeb
- analiza
możliwości
finansowych
- analiza sytuacji
zawodowej i
rodzinnej
- analiza rynku
- analiza własnych
potrzeb
- analiza potrzeb
finansowych

Skuteczność
Sposób realizacji

Cel

w realizacji celuudział %

- angażowanie
własnego czasu
- angażowanie
podmiotów
zewnętrznych
- zabezpieczenie
środków trwałych
- uzgodnienia ze
stronami
postępowania
- angażowanie
własnego czasu
- angażowanie
podmiotów
zewnętrznych

ZAKUP
MIESZKANIA

60

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

50
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Własna
Narzucona

- analiza sytuacji
zawodowej i
rodzinnej
-- analiza
powstałych
roszczeń/zadłużenia
- analiza własnych
potrzeb
- analiza potrzeb
finansowych
- analiza sytuacji
zawodowej i
rodzinnej

187

- zabezpieczenie
środków trwałych
-uzgodnienia
ze stronami
postępowania
- angażowanie
własnego czasu
- angażowanie
podmiotów
zewnętrznych
-uzgodnienia
ze stronami
postępowania

REMONT
MIESZKANIA

80

Źródło: Opracowanie własne.

Praktycznie wdrożony program wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci powinien
wspierać rynek mieszkaniowy. Jest tylko jeden problem, większość rodzin planujących takie
rozwiązanie będzie musiało zaciągnąć kredyt. Do tej pory rodziny z dziećmi miały wiele
trudności przy składaniu wniosku o kredyt. Większa liczba osób w gospodarstwie domowym
w naturalny sposób przekładała się na wyższe koszty utrzymania, a to z kolei stanowiło
przyczynę niższej zdolności kredytowej rodzin. Czy teraz ich sytuacja ulegnie poprawie?
Obecnie banki analizują kwestię zaliczania wpływów z programu 500+ do obliczania zdolności
kredytowej. Pozostaje kwestią krótkiego czasu i przynajmniej częściowego uwzględnienia tego
dodatkowego dochodu przez największe banki, za którym powinny podążyć również kolejne –
mniejsze. Należy zaznaczyć, że świadczenie 500+ jest brane pod uwagę, ale tylko w kredytach
konsumenckich z okresem do 144 miesięcy kredytowania. Kredyt konsumencki np. w
wysokości 120 tys. zł nierzadko wystarcza rodzinie na zakup własnego mieszkania. Jeśli tak
się stanie, zdolność kredytowa wielodzietnych rodzin znacząco wzrośnie. Niektóre z nich po
raz pierwszy zyskają możliwość zakupu własnego mieszkania, pozostałe będą mogły pomyśleć
o zmianie obecnego lokum na większe. Należy zatem zaznaczyć, iż w sprawie wpływu
programu 500+ na rynek mieszkaniowy, a szerzej – rynek nieruchomości, najwięcej do
powiedzenia będą miały banki. Dlatego warto obserwować w najbliższym czasie podejmowane
decyzje przez te instytucje39.
Otrzymywanie każdego miesiąca 500 zł stanowi znaczne zasilenie domowego
budżetu40, które może obudzić w ludziach potrzebę poprawy warunków mieszkaniowych.

W. Stasiak, 500 plus – czy pomoże uzyskać kredyt?, http://homla.pl/artykuly/artykuly/prawo-i-finanse/500-pluspomoze-uzyskac-kredyt/ z dn. 22.11.2017.
40
Budżety domowe zasila co roku 22 mld zł z programu 500+. Zob. R. Omachel, W „Newsweeku”: Polacy na
potęgę
kupują
mieszkania.
Nie
tylko
po
to,
by
w
nich
mieszkać,
39
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Spora część młodych rodzin mieszka wspólnie z rodzicami, ponieważ nie posiada
wystarczających środków finansowych na zakup własnego mieszkania. Część osób decyduje
się na wynajem mieszkania, co w naszym kraju jest sporym kosztem (w relacji do
uzyskiwanych dochodów). Dodatkowo nie wszyscy mogą pozwolić sobie na zaciągniecie
wieloletniego kredytu ze względu na brak stabilności zawodowej i finansowej. W tej sytuacji
dodatkowy przychód, jaki wynika z 500+ może wpłynąć na poprawę warunków
mieszkaniowych Polaków.
3. Koszty utrzymania nieruchomości
Koszty utrzymania nieruchomości, zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej
z roku na rok są coraz wyższe. Do kosztów stałych, które ponoszą mieszkańcy danej
nieruchomości można zaliczyć: koszty ogrzewania, opłaty za zużycie energii elektrycznej,
opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za wodę, opłaty za ścieki, opłaty za remonty oraz inne
opłaty publicznoprawne. Warto zatem przeanalizować niektóre z nich, aby zbadać, czy istnieje
zależność pomiędzy korzystaniem z programu 500+ przez uprawnione do tego rodziny, a
utrzymaniem przez nie nieruchomości w dotychczasowym stanie technicznym.
4. Koszty utrzymania nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
Opłaty za ogrzewanie to jeden z najważniejszych wydatków, który ponosi rodzina
zamieszkująca dom jednorodzinny. Największą popularnością cieszą się paliwa opałowe takie
jak: węgiel kamienny, gaz ziemny czy olej opałowy. Wysokość wydatków za ogrzewanie jest
ściśle uzależniona od metrażu i stopnia termoizolacji budynku oraz umiejętnego sposobu
palenia.
Koszt zużycia energii elektrycznej w zabudowie jednorodzinnej nie odbiega w sposób
znaczący od wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania. Średnie miesięczne rachunki
za prąd w domu użytkowanym przez czteroosobową rodzinę wynoszą od 150 do 250 zł.
Podobne koszty ponoszą użytkownicy mieszkań o standardowym metrażu (40-65 m2). Koszty
zużycia energii elektrycznej zmieniają się dopiero wtedy, gdy dom jednorodzinny posiada np.
dodatkowe oświetlenie zewnętrzne bądź zostanie wyposażony w większą ilość urządzeń
elektronicznych. W tym wypadku średnia wartość miesięcznych rachunków może znacząco
wzrosnąć.

http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/tak-wygladaja-najgorsze-mieszkania-dowynajecia,artykuly,422294,1.html z dn. 22.01.2018.
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Za wywóz nieczystości/selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi
mieszkańcy nieruchomości płacą w oparciu o ustalenia lokalnych władz miasta np. rady
miasta. Należy przyjąć, że średnia opłata za wywóz nieczystości selektywnych z domów
jednorodzinnych wynosi 10 zł/osobę. Proponowanym rozwiązaniem jest zmniejszenie
wysokości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przy jednoczesnym
zwiększeniu ilości osób zamieszkujących wskazaną nieruchomość. Cena za wywóz
nieczystości musi jednak odzwierciedlać wysoką częstotliwość wywozu odpadów.
Wydatki na wodę, utrzymanie techniczne urządzeń sanitarnych czy ścieki zależą
od tego, czy dom jednorodzinny posiada przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Jeśli tak, to opłata za wodę i ścieki jest naliczana jest w sposób równorzędny. Przeciętny,
miesięczny rachunek czteroosobowej rodziny wynosi od 100 do 150 zł. Wyjątek stanowi sezon
letni, kiedy to właściciele domów jednorodzinnych podlewają trawniki, czy utrzymują
przydomowe baseny. W tej sytuacji rachunki za wodę mogą znacznie wzrosnąć. W przypadku
prywatnych ujęć wody, właściciele nieruchomości ponoszą mniejsze wydatki, ponieważ nie
muszą regulować opłat za zużycie wody i mogą w sposób dowolny nią gospodarować. W ich
przypadku odczuwalnym wydatkiem będzie konieczność wybudowania własnego składowiska
nieczystości tzw. szamba czy przydomowej oczyszczalni. Oprócz tego dochodzą także wydatki
stałe, do których należy wywóz nieczystości. Pojedynczy wywóz ścieków kosztuje średnio
100–150 zł. Ze względów sanitarnych jest wskazane, aby pojazd asenizacyjny wybierał
nieczystości przynajmniej raz na trzy tygodnie. W skali miesiąca będzie to wydatek rzędu 150–
300 zł. Należy podejmować działania na rzecz ochrony zasobów wodnych i racjonalnego ich
wykorzystania.
Koszty remontów bieżących i planowanych w zabudowie jednorodzinnej nie stanowią
konieczności uiszczania na ich rzecz miesięcznych zaliczek, ale każda nieruchomość prędzej
czy później wymaga modernizacji/uszczelnienia m.in.: dachu, wzmocnienia konstrukcji
(szkody górnicze), odnowienia pomieszczeń mieszkalnych, wymiany okien itd. Trudno jest
jednoznacznie określić skalę wydatków remontowych. Można przyjąć, że średni domowy
fundusz remontowy wyniesie od 100 zł (w przypadku budynków nowych) do 300 zł za naprawy
w domach, które zostały wybudowane przed 1980 rokiem. Użytkując dom jednorodzinny
ponosi się również koszty związane z prawidłowym utrzymaniem i pielęgnacją terenów
przynależnych.
Przykładem opłaty publicznoprawnej jest podatek od nieruchomości, który należy
bezpośrednio odprowadzić do jednostki samorządu terytorialnego. Jego wysokość zależy od
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ustaleń lokalnych władz oraz rodzaju gruntu. Maksymalna stawka za budynek mieszkalny
wynosi 0,77 zł/m41.
5. Koszty utrzymania nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
Na koszty utrzymania nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej składają się przede
wszystkim: eksploatacja bieżąca nieruchomości, wyodrębniony fundusz remontowy, koszty
administrowania nieruchomością, zaliczki z tytułu ogrzewania, zużycia zimnej, ciepłej wody,
odprowadzenia ścieków, anteny zbiorczej, windy, wywozu i selekcji komunalnych odpadów
oraz inne opłaty, jeśli zostały za zgodą organów nadzorujących przypisane do poszczególnych
lokali. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, każdego roku właściciele w drodze uchwały
decydują o wysokości zaliczek z tytułu eksploatacji bieżącej, funduszu remontowego i kosztów
administrowania.
Opłata czynszowa stanowi najważniejszy wydatek, który wpływa na koszt utrzymania
lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Czynsz należy odprowadzać bezpośrednio do spółdzielni
mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku mieszkań niewyodrębnionych,
koszt ponosi dotychczasowy właściciel zgodnie z posiadanym udziałem w wysokości ustalonej
przez większość współwłaścicieli. W skład tej opłaty nalicza się opłatę za wodę oraz ścieki, za
wywóz śmieci, za utrzymanie części wspólnej budynku, za fundusz remontowy czy podatek od
nieruchomości. Należy zaznaczyć, że im starszy jest budynek, tym większe wydatki właściciele
ponoszą z tytułu funduszu remontowego. Wysokość opłat miesięcznych w polskich
mieszkaniach jest bardzo zróżnicowany. Na potrzeby artykułu należy przyjąć stawki
uśrednione, które w przypadku mieszkań o powierzchni do 60 m2 mieszczą się w przedziale
250–650 zł/miesiąc.
Opłata za zużycie energii elektrycznej jest zbliżona do opłaty, ponoszonej w domach
jednorodzinnych. Orientacyjna stawka dla czteroosobowej rodziny wynosi 150-250 zł
miesięcznie.
Opłata

za

wywóz

nieczystości/selektywne

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi w przypadku większej rodziny wpływa na koszt utrzymania mieszkania. Stawka
za wywóz śmieci jest automatycznie wliczona w czynsz. W Żorach (woj. śląskie) koszt wywozu
śmieci w przeliczeniu na osobę wynosi 11 złotych. Dla czteroosobowej rodziny miesięczny
koszt wywozu odpadów wynosi 44 złote.

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku – stawki maksymalne, https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatkiosobiste/podatki-i-oplaty-lokalne/761129,Podatki-i-oplaty-lokalne-w-2018-roku-stawki-maksymalne.html dostęp
08.07.2018 r.
41
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Opłata za instalację gazową w niektórych wypadkach jest wliczana w czynsz.
Przybliżona wysokość rachunku za gaz w mieszkaniu wynosi 40–110 zł/ miesiąc.
Opłatę za utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości (na klatce schodowej
oraz w przestrzeni wokół budynku mieszkalnego), zgodnie z Ustawą o własności lokali ponoszą
solidarnie wszyscy właściciele nieruchomości.
Podsumowując, orientacyjny koszt utrzymania mieszkania o powierzchni 40-65
m2 wynosi od 550-850 zł/miesiąc.
6. Znaczenie programu Rodzina 500+ w kontekście zaspokajania potrzeb
konsumenckich na rynku nieruchomości – wyniki badań własnych
Badanie zostało zrealizowane w lipcu 2018 roku. W badaniu posłużono się metodą sondażu,
techniką ankiety i kwestionariuszem ankiety jako narzędziem badawczym. W badaniu wzięły
udział 502 osoby, spośród których 63,9% stanowiły kobiety, zaś 36,1% mężczyźni.

Wykres 1. Dane metryczkowe (dane w %)
Wykształcenie

Wiek
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

31,7
22,5

8,8

9,2

12,5
5,0

10,4

Do 20 21-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 lat
lat
lat
lat
lat
lat
lat
i
więcej

Aktywność zawodowa

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

40,0
27,3
23,1
9,6

Podstawowe Zasadnicze
zawodowe

Średnie

Wyzsze
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36,3

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0

13,9
11,0

9,6

7,4

9,4

6,4
2,6

5,0

2,2

1,4

0,0

Miejsce zamieszkania
25,0
23,3

20,0

21,1

15,0
10,0

11,8

11,2

10,2

9,4

7,4

5,0

5,6

0,0
Wieś

Miasto do 25 Miasto 25,1 Miasto 50,1 Miasto 100,1 Miasto 200,1 Miasto 500,1 Miasto 1,01
tys.
tys. - 50 tys. tys. - 100 tys. tys. - 200 tys. tys. - 500 tys. tys. - 1 mln
mln
mieszkańców mieszkańców mieszkańców mieszkańców mieszkańców mieszkańców mieszkańcóow
i więcej

Liczba dzieci w gospodarstwie domowym
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

26,3
19,3
6,8

13,3 11,4
8,4 5,4 3,0 6,0

Dochód netto respondentów
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

31,1
26,7
21,7
12,0
4,8

2,0

1,8

Do 2 2,1 - 3 3,1 - 4 4,1 - 5 5,1 - 8 8,1 - 10,1
tys. zl tys. zl tys. zl tys. zl tys. zl 10 tys. tys. zl i
zl wiecej

Źródło: Badania własne.
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Badane osoby mieszkały w budynkach o różnym typie zabudowy. Respondenci
mieszkali przede wszystkim w bloku z liczbą pięter większą niż 4 (27,5%), w domu
jednorodzinnym (25,5%) oraz bloku do 4 pięter (24,1%).
Wykres 2. Typ zabudowy, w której mieszkali respondenci (dane w %)
30,0
27,5

25,0
24,1

25,5

20,0
15,0
10,0

12,4
10,4

5,0
0,0
Kamienica

Blok do 4
pięter

Blok powyżej 4
Dom
pięter
jednorodzinny

Inny

Źródło: Badania własne.

Respondenci zamieszkiwali nieruchomości głównie z metrażem 40,1-60 m2 (35,3%)
oraz 60,1-80 m2 (20,3%).
Wykres 3. Liczba metrów kwadratowych mieszkania/domu, w którym mieszkają
respondenci (dane w %)

Źródło: Badania własne.
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Spośród badanych 53,2% (267 osoby) odpowiedziało, że pobiera świadczenie z tytułu
500+. Pozostali respondenci (46,8%) zadeklarowali, że nie korzystają z programu 500+.
Na pytanie: „czy Pan(i) uważa, że program 500+ jest potrzebny?” zdecydowana
większość respondentów odpowiedziała twierdząco (82,5%). Pozostali respondenci zaznaczyli
odpowiedź „Trudno powiedzieć” (10,2%) oraz „Nie” (7,2%). Biorąc pod uwagę respondentów
o różnych dochodach netto również można zauważyć, iż zdecydowana większość badanych
odpowiedziała, że program 500+ jest potrzebny42.
Wykres 4. Czy Pan(i) uważa, że program 500+ jest potrzebny (kategoria: dochód netto)

Źródło: Badania własne.

Zdaniem większości badanych (76,3%) program 500+ powinien obejmować każde
dziecko, bez względu na zamożność rodziny. Respondenci w podobnym tonie odnieśli się do
propozycji Prezydenta RP, iż program 500 należałoby wpisać do Konstytucji RP (78,5%
odpowiedziało „Tak”).

W zasadzie w każdej z porównywanych grup, choć liczba respondentów z dochodem netto powyżej 5 tys. zł
była bardzo niewielka, zatem należałoby pominąć tych respondentów w analizie danych.
42
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Wykres 5. „Czy w wyniku pobierania świadczenia 500+ poprawiła się sytuacja finansowa
Pana(i) gospodarstwa domowego?”
3%

40%
57%

Nie poprawiła się

Poprawiła się, ale nieznacznie

Poprawiła się, i to istotnie

Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych odpowiedziała, że w wyniku pobierania
świadczenia 500+ sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego poprawiła się (w sumie
97%), przy czym 57% badanych odpowiedziało, że ich sytuacja poprawiła się, i to istotnie. Z
kolei 40% respondentów odpowiedziało, że ich sytuacja poprawiła się, lecz nieznacznie.
Na pytanie: „czy pieniądze są oszczędzane na przyszłość dziecka? (są na koncie
bankowym)” twierdząco odpowiedziało 50,2%. Z kolei 42,6% odpowiedziało, że pieniądze są
wydatkowane na bieżące wydatki rodziny.
Ostatnie pytanie dotyczące kwestii programu 500+ brzmiało: „czy w związku z faktem
pobierania świadczenia 500+ jest Pan(i) skłonny(a) ponosić większe nakłady finansowe na
bieżącą eksploatację nieruchomości?”. W tej kwestii zdecydowana większość odpowiedziała
twierdząco (86,9%).
Podsumowując, respondenci zarówno korzystający jak i niekorzystający z programu
500+, finansowo mniej zamożni jak i bogatsi, w większości odpowiadali, że program 500+ jest
potrzebny i poprawia sytuację finansową gospodarstw domowych.
7. Zakończenie

Koszt utrzymania domu w porównaniu do mieszkania jest wyższy ze względu na metraż
nieruchomości. Nie jest to jednak tak duża różnica, jak mogłoby się wydawać. Warto pamiętać,
że na wysokość ostatecznych wydatków mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne – niezależne
od właścicieli/mieszkańców bądź najemców. Opłatami zmiennymi w szczególności jest
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wysokość ubezpieczenia nieruchomości na wypadek powstałych szkód wraz z ubezpieczeniem
od odpowiedzialności cywilnej, a także wykonywanie okresowych przeglądów (np. wizyta
kominiarza). Różnice w kosztach utrzymania każdej nieruchomości będą jeszcze większe, jeśli
dom jednorodzinny znajduje się w złym stanie technicznym bądź nie jest wystarczająco
docieplony. Domownicy muszą się wtedy liczyć ze znacznym podniesieniem kosztów remontu
i ogrzewania w sezonie jesienno-zimowym.
Zgodnie z powyższym należy jednoznacznie przyjąć, że pomoc w ramach
wydatkowanych środków finansowych z tytułu programu 500+ w wymiarze praktycznym może
sprzyjać podnoszeniu wartości mieszkania/nieruchomości.
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THE IMPORTANCE OF THE 500+ FAMILY PROGRAM IN THE CONTEXT OF
CONSUMER NEEDS ON THE REAL ESTATE MARKET
Summary: The aim of the article is to analyze whether the funds obtained by the family from the 500+
program are used for the technical maintenance of the single-family house/flat where they live and
directly translate into the quality of life of all people living in a particular property, and more broadly the whole community.
Keywords: Consumer, program 500+.

Andrzej Zarazka1

LOKALNE ZAOPATRZENIE W PALIWA I ENERGIĘ.
OBOWIĄZEK, ZADANIE WŁASNE, CZY SZANSA NA
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW GMINY? (Andrzej Zarazka)
Streszczenie: W artykule zaprezentowano zagadnienie planu zaopatrzenia energetycznego gminy.
Słowa kluczowe: Gmina, energia, inwestycje.

I. Zamiast wstępu - prawne atrybuty samorządowego gospodarowania zasobami paliw i
energii
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1998 Nr 162 poz. 1126 z
późniejszymi zmianami) stwierdza, że:
•

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy;

•

wszelkie sprawy o znaczeniu lokalnym, o ile nie są zastrzeżone ustawami na rzecz
innych podmiotów są zadaniami własnymi gminy;

•

do grupy zadań własnych gminy należą zadania związane z infrastrukturą techniczną
(m.in. drogi, ulice, wodociągi, kanalizacje, zaopatrzenie w energię, komunikacja
publiczna etc.);

•

gmina może realizować zadania publiczne również w ramach współdziałania z innymi
gminami.
Według art. 18 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997

nr 54 poz. 348 z pzm) do zadań własnych władz samorządowych należy między innymi
organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Odnosi się to
zwłaszcza do:
•

planowania i organizacji zaopatrzenia w paliwa i energię na obszarze gminy;

•

planowania i organizacji oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg
publicznych znajdujących się na terenie gminy;

•

1

finansowania ogrzewania obiektów publicznych znajdujących się na terenie gminy;

Mgr inż., Koordynator Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej.
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planowania i organizacji działań mających na celu racjonalizację zużycia energii,
promocję rozwiązań racjonalizacji i zmniejszania zużycia energii na obszarze gminy.
Gmina realizuje te zadania:

•

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku braku takiego planu; z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy opracowywanymi
w myśl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pzm), oraz;

•

jako rozwinięcie strategii ochrony powietrza – programu przyjmowanego na podstawie
art. 91 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001
nr 62 poz. 627 z pzm).
Według art. 19 Ustawy - Prawo energetyczne, samorząd terytorialny uchwala projekt

„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Projekt ten
powinien określać:
•

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;

•

przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych;

•

możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach
energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

•

zakres współpracy z innymi gminami;

•

możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. - o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94
poz. 551 z pzm);

•

ustalenie kierunków rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - o odnawialnych źródłach energii
(Dz.U. 2015 poz. 478 z pzm).
Projekt „założeń....” jako dokument strategii rozwoju gminy sporządza się dla jej

obszaru co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
W przypadku, gdy plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych (lokalnych
producentów energii, firm zarządzających obiektami i sieciami dystrybucyjnymi paliw i energii

Miasto przyszłości
Kielce 2018

na obszarze gminy) nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8 w/w
ustawy Prawo Energetyczne, samorząd terytorialny opracowuje projekt „Planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu
opracowywany jest na podstawie uchwalonych wcześniej „Założeń” i winien być z nim zgodny.
Plan zaopatrzenia energetycznego gminy powinien zawierać:
•

propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;

•

propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej
kogeneracji;

•

propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej;

•

harmonogram realizacji zadań;

•

przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich
finansowania.
Dla przypomnienia: Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005

r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r. (M.P. 2005 nr 42 poz. 562) określa
odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne:
•

wojewodów oraz samorządów województw – za zapewnienie warunków do rozwoju
infrastrukturalnych połączeń międzyregionalnych i wewnątrz regionalnych, w tym
przede wszystkim na terenie województwa i koordynacji rozwoju energetyki w
gminach;

•

gminnej administracji samorządowej – za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa
lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania w energię
elektryczna, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym wykorzystaniem lokalnego
potencjału odnawialnych zasobów energii i energii uzyskiwanej z odpadów.

II. Lokalne planowanie energetyczne - aktualne wyzwanie czy zaniechanie
Zadeklarowane przez Polskę, respektowanie założeń europejskiej polityki ekologicznej i
energetycznej, wzrost zainteresowania obywateli oszczędnym i racjonalnym użytkowaniem
paliw i energii po części wynikającym z urynkowienia cen, wymuszają na samorządach,
zainteresowanie się tą problematyką. Trwająca komercjalizacja rynku paliw i energii, sprawia,
że zadania stojące przed gminami w tym zakresie nabierają na znaczeniu. Niestety planowanie
energetyczne w gminie, w zakresie, w jakim opisuje to ustawa „Prawo energetyczne” nie
posiada tak doniosłej rangi, jak choćby planowanie związane z zagospodarowaniem
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przestrzeni. Jak do tej pory realizacja obowiązków gmin w tym zakresie nie przyjęła charakteru
systemowego.
Przywołane ustawowe(!) obowiązki prawne samorządu w zakresie planowania
energetycznego, pomimo, że zawierają nakaz i obowiązek ich wykonania, nie znajdują swej
realizacji w oczekiwanym zakresie i to zarówno w odniesieniu do ilości gmin wypełniających
powyższe obowiązki, jak też „jakości” uchwalanych założeń. Pomimo, że art. 17 ustawy z dnia
8 stycznia 2010 r. - o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104) zobowiązywał do uchwalenia przez gminę pierwszych
„założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, lub ich
aktualizację, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy (zmiana weszła w życie 11 marca
2010 r. - czyli do 2012 r!), to podejście do tego obowiązku samorządów jest co najmniej
zaskakujące. Wg informacji uzyskanych od Marszałka Województwa Małopolskiego
dotychczas w subregionie sądeckim ten obowiązek wypełniło jedynie 8 na 39 samorządów!
Obecnie, stworzono propozycje rządowych metod sprostania przez samorządy
narastającym wyzwaniom i zapotrzebowaniu lokalnego zaopatrzenie w paliwa i energię.
Zalecenia sejmowe (zawarte w Ustawie o odnawialnych źródłach energii i rządowe stanowisko
wyartykułowane przez Ministra Energetyki, zmierzają do powierzania planowania
energetycznego w obrębie wydzielonego obszaru w gminie lub w kilku sąsiadujących gminach,
wyspecjalizowanym

podmiotom,

tworzonym

w

ramach

samorządowych

struktur

organizacyjno-administracyjnych (lokalnym centrom energetycznym w postaci spółdzielni lub
klastrów energetycznych). Są to jednocześnie próby sprostania deklaracjom rządowym wobec
państw Unii Europejskiej i wypełnienie zadeklarowanego innowacyjnego podejścia do ekologii
i energetyki.
III. Gmina inspirator czy zarządca
Samorząd gminny nie posiada pełnej kontroli nad zdarzeniami i procesami gospodarczymi jakie
odbywają się na jego terenie. Pojawiające się w wielu publikacjach sformułowanie
„samowystarczalność energetyczna gminy” może prowadzić do mylnych wniosków, co do
rozumienia zadań gminy w obszarze jej polityki energetycznej. Planowanie i organizację
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przez samorząd terytorialny, należy
rozumieć bardziej jako tworzenie warunków do realizacji tych zadań, niż obowiązek rozwijania
działalności polegającej na wytwarzaniu „na własny rachunek” paliw i energii, ich przesyłu i
dystrybucji. Rozróżnić przy tym należy sferę zaopatrzenia w paliwa i energię obiektów, których
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właścicielem jest gmina (obiektów gminnych) i obiektów stanowiących własność odrębną –
państwową, społeczną lub prywatną.
Ponadto w obszarze innowacyjności przedsięwzięć energetycznych i ekologicznych ma
to o tyle znaczenie, że pewne rozwiązania gmina może wdrażać niejako bezpośrednio, zaś w
obrębie własności prywatnej, zwłaszcza gospodarstw indywidualnych, działanie gminy, może
polegać jedynie na stymulowaniu zachowań przy użyciu określonych instrumentów (prawnych,
ekonomicznych, edukacyjnych).
Gmina w ramach planowania zaopatrzenia w paliwa, energię elektryczną i ciepło jak też
w konsekwencji planowania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej może
przykładowo przygotować programy promujące odpowiednie innowacyjne technologie lub
systemy wsparcia dla proekologicznych inwestycji energetycznych, skierowanych zarówno do
przedsiębiorców, jak i do konsumentów paliw i energii. Rozwiązania te pośrednio będą
oddziaływały na zachowania tych podmiotów i w efekcie prowadziły do ograniczenia „ubóstwa
energetycznego gminy”, a co za tym idzie wykorzystania możliwości związanych z lokalnym i
inteligentnym zarządzaniem energią.
Bardzo pozytywną tendencją jest stymulowanie powstawania lokalnych producentów
energii ze źródeł odnawialnych; w oparciu o energię wiatru, wody, płytszych i głębszych
warstw ziemi, fotoemisji oraz paliw alternatywnych przez np. wykorzystywanie lokalnych
zasobów biomasy lub biogazu. Działania te powinny być inspirowane (systemem preferencji)
przez gminę lub jednostki będące własnością gminy. W takim wypadku gmina uzyskuje
znacznie większy wpływ na faktyczną sytuację paliwowo-energetyczną na swoim terenie i
ostatecznie może doprowadzić do niemal całkowitego uniezależnienia się energetycznego od
dostawców spoza gminy, traktując dystrybutorów zewnętrznych jedynie jako wsparcie i
zabezpieczenie na wypadek awarii lokalnych instalacji gminnych.
Niezależność energetyczna gminy i lokalne zarządzanie oparte na połączeniu produkcji
paliw i energii przez lokalne podmioty prywatne i publiczne umożliwia na szczeblu lokalnym
planowanie (zarządzanie) energetyczne z wykorzystaniem koncepcji inteligentnych sieci
energetycznych w nieporównywalnie większym zakresie niż w gminach, które takich
podmiotów na swoim terenie nie posiadają.
Przygotowanie i uchwalenie założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną,
ciepło i paliwa gazowe jest podstawową formą realizacji obowiązku strategicznego planowania
dla obszaru gminy zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planowania
działań mających na celu promocję rozwiązań lokalnego wytwarzania i racjonalizujących
zużycie energii na jej obszarze.
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Naturalnie samorząd realizuje wszystkie swoje zadania przy pomocy przysługujących
mu specjalistycznych narzędzi prawnych i strukturalnych, w tym podległego mu urzędu gminy
oraz powoływanie instytucji celowych.
Wszystkie plany i działania w sferze energetyki powinny być tworzone w porozumieniu
i po uzgodnieniach z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na terenie gminy. Są
one ustawowo (Prawem Energetycznym) zobowiązane są do współpracy w tym zakresie, oraz
nieodpłatnego udzielania wszelkich informacji potrzebnych gminie do realizacji swoich
obowiązków.
Plany w zakresie bezpieczeństwa energetycznego opracowuje się dwuetapowo:
•

etap 1 - opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w paliwo i
energię”

•

etap 2 - opracowanie „Planu zaopatrzenia gminy w energię i paliwo gazowe”.
Planu zaopatrzenia (tzn. etapu 2) - można nie wykonywać wtedy, gdy władze gminy

uznają, że plany przedsiębiorstw energetycznych zapewniają w pełni realizację „projektu
założeń”.
„Projekt założeń”, powinien określać:
•

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania i zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

•

przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła energii elektrycznej i paliw
gazowych;

•

możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła
odpadowego z instalacji przemysłowych;

•

zakres współpracy z sąsiednimi gminami.
Należy podkreślić, że w ramach opracowywania projektu założeń przedsiębiorstwa

energetyczne udostępniają nieodpłatnie zarządowi gminy informacje niezbędne do jego
opracowania a zwłaszcza o aktualnym stanie i planach rozwoju zaopatrzenia obszaru gminy
oraz swoje propozycje.
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Dalsza droga zatwierdzania „projektu założeń” to:
•

wyłożenie do publicznego wglądu na okres 21 dni;

•

składanie wniosków, zastrzeżeń i uwag przez osoby oraz jednostki organizacyjne;

•

przekazanie „projektu założeń” do zaopiniowania przez:
o samorząd województwa w zakresie koordynacji i współpracy z innymi
gminami;
o wojewodów w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej
państwa.
Projekt „planu zaopatrzenia”:

•

W przypadku niezgodności pomiędzy Projektem założeń a planami przedsiębiorstw
energetycznych Gmina powinna przystąpić do opracowania Planu zaopatrzenia
obejmującego:
o a) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów
zaopatrzenia wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;
o b) harmonogram realizacji zadań;
o c) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródła
ich finansowania.
Zarząd gminy przedstawia wojewodzie projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe celem stwierdzenia zgodności z założeniami.
Założenia i sam plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe po
uzyskaniu opinii i akceptacji, uchwala Rada Gminy jako jeden z dokumentów strategicznych.
Treść dokumentu jest upubliczniana przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa.

IV. Cel planowania energetycznego w gminie
Opracowanie i uchwalenie przez samorząd terytorialny założeń do planu zaopatrzenia ma dwa
podstawowe cele:
Po pierwsze, jest to sposób na harmonizację i ujednolicenie działań podejmowanych
przez wszystkie podmioty związane z sektorem energetycznym. Założenia przygotowane i
konsultowane przez gminę mają zapobiec sytuacji, w której wszystkie podmioty zaangażowane
w funkcjonowanie sektora energetycznego podejmowałyby lub planowały działania wzajemnie
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sprzeczne. Powinno to doprowadzić do zwiększenia pozytywnych efektów działalności
wszystkich zaangażowanych podmiotów poprzez ich zsynchronizowanie i wykorzystanie
efektu synergii.
Po drugie, ma to służyć późniejszemu opracowaniu na ich podstawie samego lokalnego
planu zaopatrzenia w paliwa i energię.
Tak więc samorząd w zakresie zaopatrzenia w energię ma pełnić rolę inspirującą i
synchronizującą konkretne inicjatywy różnych podmiotów, a w sytuacji, gdy ich działania nie
zabezpieczą określonych potrzeb wspólnoty samorządowej może ona zainterweniować
bezpośrednio.
Powyższe wskazuje na konieczność szerokiej współpracy w zakresie realizacji
zaopatrzenia w energię pomiędzy samorządami a lokalnymi przedsiębiorcami, ponieważ to
przedsiębiorcy zwłaszcza z branż energetycznych dysponują zarówno wiedzą, technologiami,
jak i doświadczeniem pozwalającym bezpiecznie i efektywnie wykorzystywać technologie
zaliczane do ISE (Inteligentnych Systemów Energetycznych).
Zadaniem „założeń” i „planu zaopatrzenia” jest realizacja celów poprzez rozwój
lokalnej gospodarki ciepłem, energią elektryczną i paliwami w gminie, głównie dla:
•

zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania lokalnych (gminnych) i sieciowych
systemów zaopatrzenia w paliwa i energię;

•

zaspakajania potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki i społeczeństwa po możliwie
najniższych kosztach;

•

minimalizacji obciążenia środowiska naturalnego.

Pozytywami sporządzenia planu zaopatrzenia będzie dla:
•

odbiorców lokalnych (mieszkańców i jednostek gospodarczych) - lepszy dostęp do
usług energetycznych,

•

przedsiębiorstw energetycznych - będą mogły lepiej zidentyfikować przyszły popyt na
energię, co może je zabezpieczyć przed zębnymi inwestycjami podnoszącymi koszty
dystrybucji;

•

gminy - będą kształtować swoją lokalną politykę energetyczną:
o organizując lokalne dostawy ciepła, energii elektrycznej i paliw,
o poprawiając stan środowiska naturalnego,
o wspierając rozwój lokalnej gospodarki,
o zwiększając wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i źródeł energii,
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o podnosząc dochody do budżetu.
Konsekwencjami negatywnymi braku założeń oraz planu zaopatrzenia mogą być:
•

trudności potencjalnych odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego z
przyłączeniem do sieci,

•

brak wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez lokalnego odbiorcę za przyłączenie
do sieci,

•

utrudnienia w dostępie do funduszy unijnych na modernizację i rozwój gminy,

•

zahamowanie (załamanie) lokalnego rozwoju gospodarczego na skutek „ubóstwa
energetycznego”,

•

negatywna ocena władz gminy przez lokalna społeczność.

V. Podnoszenie efektywności energetycznej - nowy obowiązek samorządów
Nowym obowiązkiem gminy wprowadzonym przez Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r o
Efektywności Energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 z późn zmianami), a bezpośrednio
związanym z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa, ciepło i energię elektryczną
jest wskazanie w jej art. 18 ust. 1 pkt 4 na obowiązek planowania i zorganizowania działań
mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie
energii na obszarze gminy. Działania samorządu sprowadzają się do wdrażania racjonalizacji
wydatków podmiotów podległych gminie, poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne,
ocieplenie lub docieplenie budynków, wykorzystywanie bardziej efektywnych form
oświetlenia ulicznego bądź zastosowanie bardziej ekonomicznych środków transportu
publicznego. Działania te samorządy powinny realizować jako pierwsze a poprzez to udzielać
dobrego przykładu zarówno przedsiębiorcom, jak i mieszkańcom gminy.
Wszystkie działania w zakresie racjonalizacji zużycia energii powinny być ściśle
powiązane z planowaniem zaopatrzenia w energię i przygotowywane wspólnie z nim. Oba
działania przenikają się i mają na siebie znaczny wpływ, ponadto powinny być komplementarne
względem siebie i uzupełniać się nawzajem.
Jednym z możliwych sposobów, rzeczywistej racjonalizacji zużycia, jest inteligentne
opomiarowanie i możliwości sprawniejszego zarządzania zużyciem energii, które się z nim
wiążą. Istnieje możliwość zastosowania inteligentnego opomiarowania u podmiotów
bezpośrednio im podległych, a poprzez to racjonalizację wykorzystania przez nie paliw i energii
elektrycznej. Jednak nie powinny ograniczać się wyłącznie do działań odnoszących się do
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podmiotów, na które mają bezpośredni wpływ, lecz działać także jako organizator i promotor
pewnych zachowań wśród członków wspólnoty samorządowej i zarówno poprzez programy
edukacyjno - informacyjne, jak i programy bezpośredniego wsparcia rozwoju i zakupu
odpowiednich technologii, promować koncepcje inteligentnych sieci elektroenergetycznych,
inteligentnego opomiarowania oraz racjonalnego zarządzania zużyciem energii na swoim
terytorium.
VI. Rola Planu Zaopatrzenia w paliwa i energię w rozwoju gospodarczym gmin
VI.1. Jako atrybut lokalnego ładu energetycznego
Głównymi atrybutami ładu energetycznego tworzonego przez plany zapotrzebowania na
obszarze gminy są:
•

skoordynowanie planów rozwoju lokalnych przedsiębiorstw energetycznych ze
strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy przez dochodzenie do konsensusu w
zakresie dostosowania planów przedsiębiorstw do celów strategicznych gminy;

•

współdziałanie z wszystkimi podmiotami lokalnego rynku paliw i energii na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe;

•

otwieranie lokalnego rynku paliw i energii na zasady zdrowej konkurencji;

•

zharmonizowanie i zintegrowanie działań na lokalnym rynku energii zgodnie z
wymogami otoczenia prawnego (prawo energetyczne, ekologiczne, antymonopolowe
itp.).

•

możliwość realnego wpływu i dbanie o interes społeczny (rozumiane jako
bezpieczeństwo energetyczne, koszty usług energetycznych, ochrona środowiska, rynek
pracy itp.)

•

ustalenie dla obszaru gminy obiektywnych, przejrzystych i publicznie znanych
kryteriów podziału części lokalnego rynku energii między lokalne systemy
energetyczne.

VI.2. Jako element strategii rozwoju gminy
Plany zaopatrzenia gmin w paliwa i energię występują w funkcjonalnym i prawnym otoczeniu
różnorodnych aspektów rozwoju gminy. Stanowią element dokumentów strategicznych wraz
z:
•

Planem społeczno-gospodarczym rozwoju gminy;
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•

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy;

•

Planami rozwojowymi odbiorców i użytkowników energii (przedsiębiorstw,
mieszkańców);

•

planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych wchodzących w skład
krajowych systemów wytwarzania i dystrybucji.
Wszystkie te plany mają wspólne cechy, a mianowicie:

•

przewidywany zakres zapotrzebowania paliw, ciepła i energii elektrycznej;

•

skatalogowane przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy
systemów lokalnej produkcji paliw, generacji energii i systemów dystrybucyjnych;

•

przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców;

•

przewidywany sposób finansowania inwestycji,

•

przewidywane przychody z realizacji założonych planów.
Zebranie ww. elementów, poddanie ich wielowariantowej analizie oraz wybór

optymalnego wariantu planu zaopatrzenia stanowi główne zadanie dla autorów planu.
VI.3. Gmina jako „mediator”
Gmina powinna godzić rozbieżne interesy uczestników rynku energii, pełniąc niejako rolę
„lokalnego regulatora” Tworząc plan zaopatrzenia i reprezentując w nim interes publiczny
powinna stworzyć podstawy bezpiecznego, przyjaznego środowisku i akceptowalnego
społecznie systemu zaopatrzenia w energię. Gmina uchwalając plan zaopatrzenia musi
pogodzić sprzeczne interesy producentów i dystrybutorów energii oraz użytkowników energii,
jako dwóch stron: podażowej (sprzedających) i popytowej (kupujących) na lokalnym rynku
energii, z których jeden chce najdrożej sprzedać a drugi najtaniej kupić Dlatego powinna tak
zorganizować i zaplanować kształt lokalnego systemu energetycznego by obie strony czuły, że
w imię interesu publicznego wypracowany kompromis jest najlepszy dla obu stron.
VI.4. Gmina jako „stymulator”
Niezależnie od funkcji „godzącego” dwie strony rynku energii przez gminę, musi ona
stymulować i dążyć do wykształcenia zasad obowiązujących w gospodarce wolnorynkowej,
które sprzyjają interesowi publicznemu, jak:
•

dążenie do stworzenia w skali lokalnej konkurencyjnych rynków paliw i energii;

•

możliwość wyboru dostawców paliw i energii według;
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o uznania samych użytkowników (zasada TPA);
o określonych zasad zarządzania podażą (zasada SSM),
o określonych zasad zarządzania popytem

(zasada DSM),

o planowania wg najmniejszych kosztów (zasada LCP).
VI.5.Gmina jako „koordynator”
Optymalizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe można
osiągną poprzez:
a. zintegrowane planowanie zasobami energii (stroną podażową i popytową);
b. stymulowanie rozwoju programu racjonalizacji użytkowania energii;
c. stymulowanie budowy nowych źródeł i sieci energetycznych;
d.

osiąganie standardu emisji zanieczyszczeń w systemach energetycznych;

e. wykorzystywanie tych źródeł ciepła i energii elektrycznej, które już są opłacalne;
f.

tworzenie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla rozwoju źródeł
maksymalnie ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne;

g.

zwiększenie udziału wykorzystania lokalnych paliw alternatywnych, odnawialnych i
niekonwencjonalnych źródeł energii

h. pobudzenie lokalnego rozwoju gospodarczego w formie umożliwienia:
I.
II.
III.

tworzenia nowych miejsc pracy,
pomocy w restrukturyzacji rolnictwa,
obniżki kosztów działalności gospodarczej.

VI.6.Gmina jako „weryfikator”
Jak każde opracowanie strategiczne, planistyczne, plan zaopatrzenia wymaga stałego
monitorowania i co jakiś czas powinien być weryfikowany, Zgodnie z zaleceniami
Ustawodawcy kolejne jego wersje przygotowywane powinny być nie rzadziej niż co 5 lat.
VII. Instalacje wykorzystujące OZE – obowiązek, moda czy biznes?
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2016 poz. 925), obowiązująca od 1 stycznia 2017
r. w pełnym zakresie, od momentu rozpoczęcia procesu legislacyjnego budziła i budzi wiele
emocji. Dyskusje trwają nadal. Odnoszą się głównie do ogólnej kwestii gospodarowania
energią z OZE:
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•

na własny użytek przez samych jej użytkowników (prosumentów) przez inwestowanie
w mikroinstalacje generacji energii;

•

w ramach gospodarczych przedsięwzięć wspólnych, grupy inwestorów (członków
spółdzielni energetycznych) w formie zaangażowania własnych środków w małe
instalacje wytwarzania oraz dystrybucję energii w tym pozyskiwanej z OZE;

•

w ramach systemu lokalnej szerokiej współpracy (klastrów energii) i stworzenia
lokalnego obszarowo systemu produkcji i użytkowania energii elektrycznej. O
prosumentach, spółdzielniach energetycznych, klastrach energii i jak może wyglądać
ich przykładowa struktura – o tym poniżej:

VII.1. Ogólne uregulowania prawne od 2017 r wg nowelizacji Ustawy o OZE.
Zasady prawne i uregulowania odnoszące się do wytwarzania energii z oze są dokładnie
sprecyzowane w art. 3 ustawy o OZE:
„Art. 3.
Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji na zasadach i
warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania
energii elektrycznej:
1) w mikroinstalacji;
2) w małej instalacji;
3) z biogazu rolniczego;
4) wyłącznie z biopłynów...”
Natomiast w art. 2 ustawy o OZE wprowadzając normy prawne zdefiniowano, że Prosument to
:
„... 27a) prosument – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej
na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z
odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne,
niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn.
zm.2)), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej...”
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Spółdzielnia Energetyczna to:
„...33a) Spółdzielnia energetyczna – spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16
września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21), której przedmiotem
działalności jest wytwarzanie:
a) energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW lub
b) biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie
większej niż 40 mln m3 lub
c) ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy osiągalnej w
skojarzeniu nie większej niż 30 MWt
– i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energii elektrycznej, biogazu
lub ciepła na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych
do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu
niższym niż 110 kV lub dystrybucyjnej gazowej lub sieci”.

Klaster Energii to:
„....15a) klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą
wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub
jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z
innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic
jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446); klaster energii
reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia,
stowarzyszenie,
fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra
energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii...".

W ustawie o OZE zdefiniowano także inne istotne dla rozwoju energetyki lokalnej pojęcia,
takie jak:
„... Art. 2
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
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18) mała instalacja - instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną
do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW;
19) mikroinstalacja - instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;
22) odnawialne źródło energii - odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące
energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię
geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów
morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
biopłynów;
39) wytwórca - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną lub
ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarzający biogaz rolniczy w instalacjach
odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub w wyłącznej strefie ekonomicznej;,

Tak więc, biorąc pod uwagę przytoczone wcześniej i obowiązujące na dzień dzisiejszy
uregulowania prawne można zdefiniować następujących uczestników lokalnego rynku energii:
VII.1.1.Prosument
Prosumentem może zostać każdy odbiorca końcowy (osoba fizyczna, prawna, organizacja
samorządowa, społeczna, kościelna), który zdecyduje się na wykonanie i eksploatację
mikroinstalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 40 kW lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.
Instalacja wytwarzająca energię elektryczną powinna być przyłączona do krajowej sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Prosument zgodnie z
regulacjami tej ustawy ma obowiązek rozliczać produkcję energii z tzw. „sprzedawcą
zobowiązanym” wskazanym przez organ państwowy – Prezesa Urząd Regulacji Energetyki.
Szczegółowe unormowania ustawowe zamieszczone są w:
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„...Art. 4.
1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii
elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości
energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem
mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW, dla
których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.
2. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.
3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii
elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowo– rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu
danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej
przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu
ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.
4. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej, w sposób, o którym mowa w ust. 1,
prosument nie uiszcza:
1) na rzecz sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, opłat z tytułu jej rozliczenia;
2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej
pobranej przez prosumenta; opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, o którym mowa w
art. 40 ust. 1a, wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do
sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.
5. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na
365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie
rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie
rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego
określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym.
6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, informuje prosumenta o ilości
rozliczonej energii, o której mowa w ust. 1, zgodnie z okresami rozliczeniowymi
przyjętymi w umowie kompleksowej.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w
przypadku prosumenta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585) stosuje się
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przepisy o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony
konsumenta.
8. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1,
nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
9. Wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci, o
których mowa w ust. 1, nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).
10. Pobrana energia podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest zużyciem
energii wyprodukowanej przez danego prosumenta w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.3)).
11. Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci
wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca, o którym
mowa w art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których
mowa w ust. 4.
12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi
przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.4)).
Art. 5.
1.Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
będący:
1) prosumentem,
2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej
- informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci
ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o:
1) terminie przyłączenia mikroinstalacji,
2) lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji,
3) rodzaju odnawialnego źródła energii użytym w tej mikroinstalacji,
4) mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji
nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji
do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
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VIII.1.2. Spółdzielnia energetyczna
Spółdzielnia energetyczna to samodzielna organizacja gospodarcza (przedsiębiorca) założona
przez osoby fizyczne oraz prawne, która na wydzielonym obszarze podejmują się produkcji
energii z instalacji oze a także stworzenia i ewentualnego zarządzania na danym terenie
wydzielonym lokalnym systemem zaopatrzenia w energię. Szczegółowe unormowania
ustawowe zamieszczone są w:
„.. Art. 7.
Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii w małej instalacji, zwana dalej "działalnością gospodarczą w zakresie
małych instalacji", jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących
działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, zwanego dalej "rejestrem
wytwórców energii w małej instalacji...".
„...Art. 38b.
1. Prezes URE, na wniosek spółdzielni energetycznej, może uznać, że system jest
zamkniętym systemem dystrybucyjnym, jeżeli:
1) system ten dostarcza energię elektryczną wyłącznie do członków spółdzielni
energetycznej lub operatora tego systemu lub
2) liczba użytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest mniejsza
niż 1000
– oraz z systemu tego są zaopatrywani wyłącznie odbiorcy, którzy zawarli umowy
kompleksowe.
2. Spółdzielnia energetyczna albo podmiot wykonujący na rzecz spółdzielni
energetycznej zadania operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego jest zwolniony
z obowiązku:
1) przedkładania taryfy do zatwierdzenia, o ile nie zawiera ona opłat wyższych niż suma
cen i stawek opłat wynikających z taryf właściwych dla danego typu odbiorcy,
zatwierdzonej przez Prezesa URE operatorowi systemu dystrybucyjnemu lub
sprzedawcy zobowiązanego, na obszarze działania tego podmiotu, w poprzednim roku
kalendarzowym;
2) opracowywania i przedkładania do zatwierdzenia planów rozwoju;
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3)

przyłączania

nowych

odbiorców,

z

wyłączeniem

odbiorców

końcowych

wnioskujących o przyłączenie do sieci operatora systemu dystrybucyjnego za
pośrednictwem sieci spółdzielni energetycznej albo podmiotu wykonującego na rzecz
spółdzielni energetycznej zadania operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego;
4) opracowywania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci w rozumieniu ustawy – Prawo
energetyczne;
5) opracowywania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom oraz ich sprzedawcom
standardowych profili zużycia.
3.

Do

podmiotu

wykonującego

zadania

operatora

zamkniętego

systemu

dystrybucyjnego stosuje się przepis art. 9d ustawy – Prawo energetyczne w zakresie
dotyczącym przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu przepisów prawa
energetycznego.
4. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym zamierza
współpracować spółdzielnia energetyczna, jest obowiązany do zawarcia umowy o
świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 ustawy – Prawo energetyczne.
5. Z uwzględnieniem ust. 2 pkt 1, do zamkniętego systemu dystrybucyjnego nie stosuje
się przepisów wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo energetyczne,
w szczególności w zakresie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w
obrocie energią elektryczną.
6. Obszar działania zamkniętego systemu dystrybucyjnego energii ustala się na
podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami
spółdzielni energetycznej.
7. Zamknięty system dystrybucyjny nie może posiadać połączeń z sąsiednimi
krajami....”.
VIII.1. 3. Klaster energii
Klaster energii to porozumienie cywilnoprawne w skład, którego mogą wchodzić osoby
fizyczne, osoby prawne oraz instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego,
których siedziby są skoncentrowane na danym obszarze geograficznym. Porozumieniem
cywilnoprawnym – zgodnie z językowym znaczeniem tego terminu - może być zarówno
umowa nienazwana, jak i umowa spółki cywilnej czy nawet spółki handlowej.
Celem porozumienia cywilnoprawnego powołującego klaster energii musi być
równoważenie zapotrzebowania, generacja (wytwarzanie), dystrybucja lub obrót, paliwami lub
energią z OZE lub z innych źródeł. Odbywać się to powinno, w przypadku energii elektrycznej

216

Miasto przyszłości
Kielce 2018

217

w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Jednocześnie,
działalność w ramach klastra, obok w/w ograniczenia technicznego (w postaci napięcia sieci
dystrybucyjnej), musi być ograniczona geograficznie. Obszar działania klastra nie może
przekraczać granic jednego powiatu lub 5 gmin. Z zakresu działalności klastra wyłączona jest
działalność obejmująca połącznia z sąsiednimi krajami. Szczegółowe unormowania ustawowe
zamieszczone są w:
„...Art. 38a.
l. Wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa wart. 32 ust. l ustawy - Prawo
energetyczne, w ramach klastra energii jest realizowane w ramach koncesji wydanej
dla koordynatora klastra energii lub w ramach wpisu koordynatora klastra energii do
rejestru, o którym mowa w art. 7 lub art. 23 lub art. 34.
2. Do koordynatora klastra energii stosuje się przepis art. 9d ustawy – Prawo
energetyczne w zakresie dotyczącym przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w
rozumieniu przepisów prawa energetycznego.
3. Operator sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, z którą zamierza współpracować
klaster energii jest obowiązany do zawarcia z koordynatorem klastra energii umowy o
świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 ustawy – Prawo energetyczne.
4. Obszar działania klastra energii ustala się na podstawie miejsc przyłączenia
wytwórców i odbiorców energii będących członkami tego klastra.
5. Działalność klastra energii nie może obejmować połączeń z sąsiednimi krajami....”
Klaster energii reprezentowany jest przez koordynatora, którym może być powołana w
tym

celu

spółdzielnia,

stowarzyszenie,

fundacja

lub

wskazany

w

porozumieniu

cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii. Koordynator klastra reprezentuje klaster
energii bez bliższego sprecyzowania ustawowego zakresu i zasad tej reprezentacji (w
szczególności w sytuacji, gdy klaster energii miałby być umową nienazwaną). Wobec tak
ogólnego uregulowania funkcji koordynatora klastra, zasadne wydaje się uregulowanie zadań
związanych z przedmiotową funkcją w ewentualnym porozumieniu tworzącym klaster energii.
Odnosi się to zwłaszcza do zasady wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej
wg wskazań art. 32 ust. 1 Prawa energetycznego (m.in. w zakresie wytwarzania jak też
ewentualnej dystrybucji energii elektrycznej). W ramach klastra energii jest to realizowane w
formie koncesji wydanej dla koordynatora klastra lub w ramach wpisu koordynatora klastra do
rejestru działalności regulowanej. Wobec powyższego, w przypadku klastrów, w których
prowadzone jest wytarzanie oraz ewentualnie obrót energią, będzie to możliwe w ramach wpisu
do rejestru działalności regulowanej koordynatora klastra. Natomiast prowadzenie
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jednoczesnej aktywnej działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców,
przy zastrzeżeniu ograniczenia ich liczby będzie wymagane uzyskanie właściwej koncesji.
VIII.2. Wytwarzanie czy dystrybucja
W uzasadnieniu do ustawy, potocznie zwanej ustawą o odnawialnych źródłach energii zawarto
stwierdzenie, że państwo wspiera wytwarzanie energii z oze poprzez stworzenie gwarancji
zakupu każdej ilości energii wytwarzanej w instalacjach oze. Szczegółowe unormowania
ustawowe zamieszczone są w:
„... Art. 40.
1. Obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 42 ust.
1 oraz art.92 ust. 1, wykonuje wyznaczony przez Prezesa URE sprzedawca energii
elektrycznej, zwany dalej "sprzedawcą zobowiązanym" na podstawie umowy, o której
mowa wart. 5 ustawy - Prawo energetyczne
1a. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek dokonać rozliczenia, o którym mowa w art.
4 ust. 1, chyba, że rozliczenia dokonuje wybrany przez prosumenta sprzedawca inny niż
sprzedawca zobowiązany, na podstawie umowy kompleksowej.
1b. Obowiązek rozliczenia, o którym mowa w art. 4 ust. l, powstaje od daty wytworzenia
po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji i trwa przez okres kolejnych l5
lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r.",
1c. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umów, o których mowa w ust. l lub w art.
41 ust. 19, w przypadku prosumenta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) stosuje
się przepisy o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony
konsumenta1d. zakresie nieuregulowanym ustawą do umów, o których mowa w ust. 1
lub w art. 41 ust. 19, w przypadku prosumenta będącego konsumentem w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy o ochronie praw
odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
8. Koszty zakupu energii elektrycznej, ponoszone w związku z realizacją przez
sprzedawcę zobowiązanego obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w
art. 41 ust. 1, w art. 42 ust. 1 lub w art. 92 ust. 1, uwzględnia się w kalkulacji cen
ustalanych w taryfie tego sprzedawcy, przyjmując, że każda jednostka energii
elektrycznej sprzedawana przez tego sprzedawcę odbiorcom końcowym jest obciążona
tymi kosztami w tej samej wysokości....”.
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Przepisy odnoszące się do dystrybucji energii reguluje Prawo Energetyczne. Dlatego też,
zgodnie z art. 38a ust. 2 ustawy o OZE, do koordynatora klastra energii powinno się zastosować
przepis art. 9d Ustawy Prawo Energetyczne w zakresie dotyczącym przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo w rozumieniu przepisów tej ustawy. Jednakże biorąc pod uwagę
ustawowy zasięg terytorialny klastra oraz praktyczne założenie co do lokalizowania klastrów
na końcówkach sieci, nie powinno to być barierą dla rozwoju klastrów łączących wytwarzanie
z dystrybucją. Klaster energii prowadzący działalność w obszarze wytarzania i dystrybucji, to
jednostka w ramach systemu dystrybucyjnego (OSD – operator systemu dystrybucyjnego)
najczęściej niskiego lub co najwyżej średniego napięcia (do 110 kV), do którego przyłączono
nie więcej niż sto tysięcy (100 000) odbiorców. Nie będzie więc musiał stosować się do
wskazań zawartych w art. 9d ust. 1d Prawa energetycznego regulującego zakres wymaganej
odrębności prawnej i organizacyjnej. OSD na wyższym poziomie. Nie będzie go obowiązywać
zasada organizowania się więc w struktury zintegrowane pionowo.
VIII.3.Wsparcie inwestorów lokalnych
Ustawa o OZE stwierdza, że wytwarzanie energii w instalacjach oze wspierana jest przez
państwo finansowo, poprzez system praw majątkowych traktowanych jako pomoc publiczna.
Szczegółowe unormowania ustawowe zamieszczone są w:
„...Art. 39.
1. Maksymalna wartość pomocy publicznej jaką może otrzymać wytwórca energii
elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o
której mowa wart. 72, jest równa różnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny
referencyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 1, obowiązującej w dniu złożenia oferty przez
tego wytwórcę i ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii
w tej instalacji w okresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust.
7, a przychodami ze sprzedaży tej samej ilości energii elektrycznej wytworzonej z
odnawialnego źródła energii w tej instalacji ustalanymi według średniej ceny sprzedaży
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłoszonej przez Prezesa URE na
podstawie art. 23 ust. 2 pkt 181it. b ustawy -Prawo energetyczne, obowiązującej w dniu
złożenia oferty.
2. Na łączną wartość pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej z
odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa
w art. 72, składają się:
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1) różnica między przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z
odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa
w art. 72, stanowiącymi iloczyn ilości energii i ceny podanej w ofercie dla tej energii
elektrycznej a wartością sprzedaży tej samej ilości energii elektrycznej ustaloną według
średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim
kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy
Prawo energetyczne, obowiązującej w dniu złożenia oferty;
2) wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, świadectw
pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne oraz wartość
praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, o których
mowa w przepisach dotyczących efektywności energetycznej liczona na podstawie
przychodów z ich sprzedaży lub wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw
uzyskanych w tym świadectw umorzonych, ustalona na podstawie, opublikowanej przez
podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1, średniej ważonej ceny praw majątkowych
wynikających ze świadectwa za rok w którym świadectwo zostało wystawione...”.

Szeroko komentowane wprowadzenie aukcyjnego systemu ustanawiania obu
składników cen energii elektrycznej wytwarzanych w instalacjach oze, zostało unormowane w
Rozdziale 4 ustawy o OZE, który wszedł w życie od 1stycznia 2017. Zgodnie z treścią
zawartych w nim przepisów, aukcje przeprowadza się odrębnie (przy uwzględnieniu podziału
na instalacje poniżej i powyżej 1 MW) na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w
instalacji OZE w ramach koszyków technologicznych. Dotyczy to między innymi wytwórców
zrzeszonych w spółdzielniach jak też członków klastra energii.
W związku z ustawowym wskazaniem, iż klaster energii reprezentuje na zewnątrz
koordynator klastra można odnieść wrażenie, że wsparcie w ramach koszyka technologicznego
dedykowanego dla klastrów energii, co do zasady dotyczyć będzie wytwórców w ramach
klastra, których reprezentantem będzie Koordynator. Potwierdzeniem powyższej tezy jest m.in.
regulacja zawarta w ramach art. 93 ust. 9 ustawy o OZE. Na tej podstawie Operator Rozliczeń
Energii Odnawialnej, po dokonanej weryfikacji wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania, wypłaca wytwórcy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda w ramach
mechanizmu wsparcia aukcyjnego.
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Podsumowanie
Ustawa o OZE wprowadziła kilka pojęć dotychczas nie spotykanych w polskim systemie
gospodarczym. Zwłaszcza w systemie wytwarzania i dystrybucji energii. Praktyczne
funkcjonowanie tak spółdzielni energetycznych, jak też klastrów energii, wymaga niestety
dalszych uregulowań lub wskazań ze strony właściwych organów państwowych.
Prawdopodobnie nastąpi to w 2018r.
Niemniej, na podstawie obowiązujących regulacji prawnych już teraz wypracować
można przykładową strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania spółdzielni lub klastra
tworzonego z udziałowców zainteresowanych wspólnym inwestowaniem w źródło
wytwórczeenergii, (np. biogazownię, elektrownię fotowoltaiczną, małą elektrownię wodną,
ciepłownię na biomasę). Brak jest natomiast wzorca do stworzenia jednostki prowadzącej
działalność w zakresie dystrybucji i obrotu energią oraz paliwami gazowymi na danym
obszarze. Wydaje się celowe sprecyzowanie zasad współdziałania w tym zakresie z
gospodarzami terenu – jednostkami samorządu terytorialnego. Wiadomo, że taka jednostka
zarządzająca lokalnym systemem wytwarzania i dystrybucji systemu lokalnego (wyspy
energetycznej) powinna spełniać wszystkie warunki określone w Prawie Energetycznym dla
OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Wskazać należy jednocześnie, że co do zasady,
tworzenie zwłaszcza Klastrów jako struktur organizacyjnych jednostek gospodarczych
związanych z energetyką, dotyczyć będzie tzw. „końcówek sieci” a więc obszarów wiejskich.
Zatem miejsc, gdzie, jakość usług wielkich operatorów w zakresie dystrybucji paliw i energii
jest utrudniona, a przede wszystkim są wyższe koszty obsługi małych odbiorców
rozproszonych na dużym obszarze.
Dlatego też tworzenie lokalnych źródeł energii – tworzenie systemu energetyki
rozproszonej (wysp energetycznych) jest szczególnie pożądane. W początkowej fazie
spółdzielnia czy klaster, rolę OSD-na z praktycznych względów, będzie podejmować na
majątku sieciowym dzierżawionym lub w inny sposób przekazanym przez obecnych
operatorów lub właścicieli (gminy), a w późniejszym okresie na majątku własnym, powstałym
w ramach konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
LOCAL SUPPLY OF FUELS AND ENERGY. DUTY, OWN TASK, OR AN OPPORTUNITY
TO INCREASE THE COMMUNE'S INCOME?
Abstract: The article presents the issue of energy supply plan for the municipality.
Keywords: municipality, energy, investments.
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Diana Szwejser1

ROLA PAŃSTWA W POSIADANIU WŁASNEGO
MIESZKANIA NA PRZYKŁADZIE TOWARZYSTW
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ORAZ W RAMACH
PROGRAMU „MIESZKANIE DLA MŁODYCH” - WADY I
ZALETY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH
(Diana Szwejser)

Streszczenie: W artykule podjęto próbę analizy sposobu, w jaki osoba może uzyskać własne
mieszkanie. Część badawcza artykułu obejmuje analizę badań własnych oraz analizę przepisów
prawnych, które regulują funkcjonowanie Towarzystw Budownictwa Społecznego, a także cieszącego
się dużą popularnością wśród młodych osób programu „Mieszkanie dla Młodych”. Celem artykułu jest
zaprezentowanie podstawowych wad i zalet przyjętych rozwiązań.
Słowa kluczowe: Mieszkanie, TBS, rozwój miast, pomoc rządowa.

1. Uwagi wstępne
W ostatnich latach,

w

Polsce,

obserwujemy

kryzys

sektora

mieszkaniowego.

Objawia się to m.in. deficytem mieszkaniowym, czyli sytuacją, w której zapotrzebowanie na
własne

lokum

jest

zbyt

wysokie

w

stosunku

do

ilości

budowanych

lokali.

Ponadto, ceny mieszkań stale rosną i coraz więcej polskich rodzin nie stać na zakup własnego
„M”. Bez wątpienia mieszkanie jest dobrem pierwszej potrzeby, co w swoich opracowaniach
podkreśla wielu ekspertów (W. G. Bor2, V. George i P. Wilding3 i in.). Z drugiej strony,
mieszkanie jest dobrem bardzo drogim, i jak zaznacza I. Herbst „w nawet najbardziej
rozwiniętych krajach cena jego nabycia stanowi równowartość wieloletnich dochodów
rodziny”4. Biorąc pod uwagę te argumenty, na uwagę zasługuje zagadnienie polityki
mieszkaniowej państwa i rozwiązań przyjmowanych kiedyś a obecnie nieistniejących
(ponieważ nie odniosły oczekiwanych rezultatów) lub też wprowadzonych dawniej i wciąż
funkcjonujących. Stanowi to ważny obszar, w którym państwo może wprowadzać nowe
regulacje, które kryzys mieszkaniowy złagodzą albo wyeliminują.

mgr, Uniwersytet Wrocławski.
W. G. Bor, The Making of Cities, London 1972, s. 93.
3
V. George, P. Wilding, The Impact of Social Policy, London 1984, s. 100.
4
I. Herbst, Perspektywy finansowania budownictwa mieszkaniowego: praca zbiorowa, red. E. Gostomski, Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999, s. 93.
1
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Mieszkanie jest zasadniczym aspektem dla praktycznie wszystkich członków
społeczeństwa, bowiem gwarantuje zaspokojenie potrzeb podstawowych, socjalno-bytowych
i daje możliwość realizacji potrzeb wyższego rzędu takich jak poczucie bezpieczeństwa czy
prywatności. Słusznie zauważa zatem E. Bończak-Kucharska, że „mieszkanie jest traktowane
jako dobro podstawowe, gdyż jego brak powoduje u części społeczeństwa utratę zdrowia
albo śmierć bądź też niemożność spełnienia wielu życiowych i społecznych funkcji, włączając
w

to

wychowanie

dzieci”5.

Uzyskanie

własnego

mieszkania

może

następować

na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jako własność indywidualna na wolnym rynku,
po drugie w formie mieszkań społecznych albo też mieszkań socjalnych. W każdej z tych
płaszczyzn państwo może, a nawet powinno ingerować. Po II Wojnie Światowej,
przez wiele lat, a szczególnie w okresie transformacji z lat 90-tych, miało miejsce wiele
przeobrażeń sektora budownictwa mieszkaniowego. W ramach działań państwa należy
wskazać na powołane do życia organizacje nazywane Towarzystwami Budownictwa
Społecznego (TBS-y) oraz przeprowadzone reformy ułatwiające osobom dojście do własnego
mieszkania, jak choćby realizowany w latach 2014-2018 r. rządowy program regulowany
ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez
młodych

ludzi

(tekst

jedn.:

Dz.U.

z

2015

r.,

poz.

1865),

nazywaną

często

„ustawą o dofinansowaniu MdM”.
2. Towarzystwa Budownictwa Społecznego i ich znaczenie w zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych
Mieszkalnictwo społeczne tzw. social housing to część sektora mieszkaniowego, w której
charakterystyczne jest wykorzystywanie pomocy budżetu państwa do sfinansowania budowy
lokali mieszkalnych, zakupu gruntu pod budowę itp. W tym względzie podmioty
zainteresowane są subsydiami ze strony władzy wykonawczej, same zaś nie są nastawione na
zysk, lub uzyskują go w umiarkowanym zakresie. Według I. Drozd-Jaśniewicz „osiągają one
zysk wyłącznie na poziomie określonym w statucie, z reguły znacznie niższym od zysku
wolnorynkowego”6. Do tego typu organizacji, w Polsce, zaliczamy Towarzystwa Budownictwa
Społecznego (TBS-y). Przez mieszkalnictwo socjalne rozumie się zapewnianie przez rząd
lokali o stosunkowo niskim standardzie dla osób o niskim statusie majątkowym
(lub nieposiadających źródeł dochodu). Z kolei budownictwo społeczne przeznaczone jest dla
E. Bończak-Kucharska, Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne, Wolters
Kluwer, Warszawa 2014, s.17.
6
I. Drozd-Jaśniewicz, Społeczne budownictwo i mieszkalnictwo w Polsce i w krajach europejskich. Rola
spółdzielni mieszkaniowych, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, 2013, Warszawa 2013, s. 11.
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osób o relatywnie wyższych dochodach, których nie stać jednak na zakup mieszkania na rynku
pierwotnym lub wtórnym albo też ceny wynajmu mieszkań w ramach wolnego rynku są dla
nich za wysokie. Obecnie, różnice między mieszkalnictwem socjalnym a społecznym coraz
bardziej się zacierają, zaś same pojęcia używane są synonimicznie. Do grupy mieszkań
społecznych zalicza się zatem zarówno mieszkania komunalne jak i TBS-y oraz inne.
Towarzystwa Budownictwa Społecznego zostały wprowadzone do polskiego porządku
prawnego ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz zmianie innych ustaw (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 79).
Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, stąd też przedstawić należy pierwotne jej założenia
oraz obecną formę przepisów. Powołanie TBS-ów stworzyło sektor społecznego budownictwa
czynszowego, czyli strefę mieszkań budowanych w ramach środków z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego (KFM). Jest to przykład pomocy bezpośredniej państwa, bowiem KFM
posiadał środki z budżetu krajowego na kredyty na preferencyjnych warunkach dla inwestorów,
chcących budować lokale do wynajęcia. Jak podkreśla I. Herbst, „wybór mieszkań na wynajem
o umiarkowanych czynszach jako priorytetu polityki mieszkaniowej państwa opiera się na
przesłankach:
• żeby godziwie mieszkać nie trzeba mieszkania kupować, można je wynajmować, (…)
• niedobór mieszkań w Polsce stanowi ostrą barierę dla procesów migracyjnych (…).
Głęboki niedobór mieszkań hamuje walkę z bezrobociem i podwyższa ekonomiczne
i społeczne koszty restrukturyzacji gospodarki (…)”7.
Z budownictwa opartego na TBS-ach korzystają również samorządy gminne realizujące
zadania własne polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Stanowi to realizację konstytucyjnej zasady z art. 75, zgodnie z którą „władze publiczne
prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w
szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz
popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”8.
Podstawą budowania mieszkań o umiarkowanych czynszach jest komentowana ustawa,
w której kluczową rolę odgrywał KFM. Fundusz udzielał kredytów na preferencyjnych
warunkach TBS-om oraz spółdzielniom mieszkaniowym na budowę lokali mieszkalnych.
Z kredytów mogły skorzystać również gminy na infrastrukturę techniczną towarzyszącą
budownictwu mieszkaniowemu. KFM funkcjonował do maja 2009 r., następnie w znacznej

7

I. Herbst, Perspektywy..., s. 97.
Zob. art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 78 poz. 483).
8

224

Miasto przyszłości
Kielce 2018

225

mierze jego funkcję przejął Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zgodnie z obecnie
obowiązującym
mieszkaniowego

art.

15a

„udziela

ustawy o

niektórych

finansowania

formach

zwrotnego”

popierania

m.in.

budownictwa

właśnie

TBS-om.

Podmiot ubiegający się o kredyt musi spełnić dodatkowe wymogi. Na gruncie komentowanej
ustawy nazywany jest on „kredytobiorcą” i nałożony został na niego obowiązek zawarcia
umowy z właściwą gminą, umiejscowioną ze względu na położenie przyszłych mieszkań.
W umowie takiej należy określić, w jaki sposób gmina będzie partycypować w danym
przedsięwzięciu oraz ile i jakich lokali powstanie dla wskazanych przez gminę rodzin.
Eksplorując temat budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanych czynszach należy
wyjaśnić, czym są Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Są to podmioty gospodarcze
nieukierunkowane na osiąganie zysków, posiadające osobowość prawną i prowadzone
w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych albo spółdzielni osób
prawnych (art. 23). Towarzystwa są samodzielne i pozostają właścicielami mieszkań
przeznaczonych

na

wynajem.

Ich

niezarobkowy

charakter

polega

na

tym,

że stosują umiarkowany czynsz, co według E. Bończak Kucharskiej i B. Rola-Ludwiczek
oznacza „obowiązek stosowania czynszu ekonomicznego, tj. pokrywającego wszystkie koszty
eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę, wraz z odsetkami, kredytu wykorzystanego na
finansowanie przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych”9. Nienastawiona na zysk specyfika
towarzystw wynika również z kolejnego przepisu ustawy, według którego dochody osiągane
przez TBS-y muszą być w całości redystrybuowane na aktywność wynikającą ze statusu
TBS-u, w żadnym bądź razie nie należy ich dzielić między członków czy wspólników
towarzystwa. Ponieważ w znacznej mierze działalność TBS-ów oparta jest na ustawie z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r., poz. 1578),
występuje tu podobieństwo do unormowań kodeksowych, m.in. konieczność powołania rady
nadzorczej, dopuszczalność używania skrótu „TBS” itp. Towarzystwa mają za cel budowę
domów mieszkalnych oraz ich eksploatację w ramach wynajmu. Nie jest to jednak jedyny
przedmiot działalności TBS-ów. Mogą one nabywać inne obiekty w celu ich przeobrażenia
w budynki mieszkalne, remontować już istniejące, a nawet wynajmować lokale użytkowe
lub sprawować zarząd nad nieruchomościami. Można więc stwierdzić, że towarzystwa mogą
prowadzić szeroko rozumianą działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym.
Mimo tak szerokiego przedmiotu działalności, udział TBS-ów w ogólnej liczbie podmiotów

E. Bończak-Kucharczyk, B. Rola-Ludwiczek, TBS buduje mieszkania. Podręcznik, Bank Gospodarstwa
Krajowego, Warszawa 1998, s. 12.
9
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będących właścicielami mieszkań jest niewielki. Z danych GUS-u10 wynika, że do 2015 r.
w

Polsce

istniało

niecałe

100

tys.

mieszkań

będących

w

zasobach

TBS-ów.

W skali całego kraju stanowi to zaledwie 1,4% ogółu mieszkań. Podkreślić należy,
że we wspomnianym opracowaniu GUS-u dotyczącym infrastruktury mieszkaniowej
w Polsce wyróżniono formy własności według podmiotu będącego właścicielem
(współwłaścicielem) budynku:
•

Gminne (komunalne),

•

Spółdzielni mieszkaniowych,

•

Skarbu państwa,

•

Zakładów pracy,

•

Towarzystw budownictwa społecznego (TBS-ów),

•

Osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi,

•

Innych podmiotów.
Zmiana polityki mieszkaniowej, która miała miejsce po 2000 r., spowodowała

w dłuższej perspektywie całkowitą transformację na rynku mieszkaniowym. Istotnie spadła
liczba mieszkań należących do tzw. sektora budownictwa społecznego na rzecz własności
lokali. Słusznie I. Drozd-Jaśniewicz zauważa, że „państwo wycofało się praktycznie
ze wsparcia finansowego na rzecz mieszkalnictwa. Odpowiedzialność za zdobycie lokalu
mieszkalnego została przerzucona na obywateli”11. Trend ten zauważono także w zakresie
mieszkalnictwa czynszowego. Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1180) wprowadzono możliwość wyodrębnienia
własności mieszkań dotychczas wynajmowanych. Przepisy wprowadzają jednak ograniczenia.
Przeniesienie własności nieruchomości jest możliwe tylko w stosunku do budynków
wzniesionych na podstawie wniosków kredytowych złożonych do dnia 30 września 2009 r.
(art. 33e). Ponadto, nabywcą mieszkania może być tylko osoba fizyczna, która partycypowała
w kosztach budowy lokalu. Warunek ten można obejść poprzez zastosowanie instytucji cesji
uregulowanej w art. 29 ust. 4 komentowanej ustawy albo na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459) w zakresie
mieszkań wybudowanych w ramach kredytu, o który wnioskowano do 30 września 2004 r.
Następnym obowiązkiem niezbędnym przed wyodrębnieniem własności jest upływ
10

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrast
ruktura-komunalna/gospodarka-mieszkaniowa-w-2015-r-,7,11.html (06.08.2018 r.)
11
I. Drozd-Jaśniewicz, Społeczne..., s. 71.
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5 lat od uzyskania pozwolenia na użytkowanie wieczyste. Ponadto, wynajmujący,
który chciałby wykupić mieszkanie od TBS-u musi uzyskać pozytywną decyzję zgromadzenia
wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo walnego zgromadzenia. W praktyce
stanowi to iluzoryczną możliwość, ponieważ większość mieszkań TBS-u znajduje się
w zarządzie samorządów, które są niechętne na wyodrębnianie własności w takich lokalach,
ponieważ służą im one jako instrument realizacji polityki mieszkaniowej. Jeśli jednak dojdzie
do wyodrębnienia własności lokalu, nabywca musi zapłacić za nie cenę nie niższą niż jego
wartość rynkowa.
Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia tego, kto może ubiegać się o wynajem
mieszkania pozostającego w zasobach TBS-ów, oraz jakie koszty z tym związane jest
zobligowany ponieść. Docelowo system budownictwa czynszowego został skierowany
do osób, które osiągają dochody niepozwalające im na pokrycie kosztów zakupu mieszkania
na wolnym rynku, jednakże są one zdolne finansowo do opłacania czynszu i opłat za lokal
a także spłacania zobowiązań zaciągniętych w związku z budową. O wynajęcie mieszkania
w budownictwie czynszowym może ubiegać się wyłącznie osoba fizyczna, która nie posiada
tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości (nie jest jego właścicielem,
współwłaścicielem, najemcą itp.). Wymóg braku innego mieszkania dotyczy również
wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania. Przepisy dopuszczają wyjątek,
zgodnie z którym osoba posiadająca prawo do jakiegoś lokalu zmienia miejsce zamieszkania
w związku z podjęciem zatrudnienia w miejscowości, w której znajdują się mieszkania
TBS-u. Ponadto, zgodnie z art. 30 ustęp 1 pkt 2 średni miesięczny dochód rodziny
w roku poprzedzającym rok, w którym ubiega się ona o lokal czynszowy nie może przekraczać
1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym województwie więcej niż o:
• 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
• 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
• dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie
osób.
W raporcie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z 2007 r. można znaleźć
stwierdzenie, że „ze względu na wymogi ustawowe, jakim muszą sprostać lokatorzy
towarzystw budownictwa społecznego, przyjęty został specjalny mechanizm w celu
weryfikowania ich prawa do najmu lokali w zasobach TBS w czasie trwania umowy najmu.
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Mechanizm ten polega na okresowym obowiązku składania przez najemców deklaracji
o wysokości średniego miesięcznego dochodu za rok poprzedzający” 12.
W obecnym brzmieniu ustawy, wymóg złożenia deklaracji należy dopełnić
do 31 maja, raz na dwa lata. Przekroczenie wysokości dochodu powoduje zwiększenie stawki
czynszu o 1% od obecnie obowiązującej. Ponadto, przyszły najemca jest zobowiązany
co do zasady partycypować w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Kwota partycypacji
wynosi 25% kosztów budowy i ma charakter zwrotny; po zakończeniu stosunku najmu podlega
zwrotowi w ciągu 12 miesięcy. Do innych opłat, które podmiot wynajmujący musi pokryć
należy kaucja na zabezpieczenie terminowych opłat za czynsz. Kaucja jest jednorazowa
i podlega zwrocie po zakończeniu najmu. Przez cały okres trwania najmu, mieszkańcy są
zobligowani do opłacania czynszu. Stawkę miesięczną za 1 m2 ustalają TBS-y.
Opłaty z czynszów muszą wystarczyć na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków,
a także spłatę zaciągniętych kredytów na budowę. Wysokość stawki czynszu nie może być
wyższa niż 4% (w niektórych przypadkach 5%) wartości odtworzeniowej lokalu ogłaszanej
przez właściwego wojewodę. Ponadto, lokatorzy opłacają również tzw. opłaty niezależne
od właścicieli, czyli np. centralne ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości, itp.
Podsumowując, koszt wynajęcia mieszkania w TBS-ie nie jest najniższy i zgodzić się
należy z H. Zaniewską, iż „z powstaniem TBS-ów wiązano nadzieje na zwiększenie zasobów
taniego budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Niestety nie jest ono na tyle tanie,
aby w obecnym systemie wspomagania lokatorów mieszkań o najmie socjalnym można było
wiązać z nim nadzieję na bezpośrednie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ubogich,
daje natomiast szansę działań pośrednich, polegających na niepowiększaniu zasobu
substandardowego w gminie oraz na uruchamianiu zmian”13.
Warte wskazania jest również to, że po śmierci najemcy, osoby mu bliskie,
które spełniają wymagania ustawowe, mogą wstąpić w jego miejsce w stosunek najmu.
M. Kowalewski wyraża pogląd, że „mieszkania TBS muszą być budowane z tańszych
materiałów, o niskich kosztach użytkowania(…). Przy opróżnianiu lokali TBS-y żądają
odtworzenia stanu z momentu wynajmu mieszkania, stąd też wszelkie zmiany techniczne
wymagają zgody TBS”14.

A. Ślesicka, Towarzystwa Budownictwa Społecznego i ich znaczenie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
„Studia Biura Analiz Sejmowych. Polityka mieszkaniowa”, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa
2007, nr 6, s. 72.
13
H. Zaniewska (red.), Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast. Społeczna, integracyjna
i urbanistyczna polityka mieszkalnictwa. Stan i kierunki działań, IRM, Kraków 2005, s. 57.
14
M. Kowalewski, Środowisko społeczne lokatorów TBS-ów, Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 64.
12
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3. Rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”
Polityka mieszkaniowa państwa zakłada pomoc różnym grupom społecznym w uzyskaniu
własnego mieszkania. W budownictwie mieszkaniowym od kilku lat wyczuwalny jest trend
nabywania mieszkań na własność. Jednym z programów rządowych oferujących pomoc
w nabyciu własnego mieszkania jest program „Mieszkanie dla Młodych (MdM)” regulowany
ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez
młodych ludzi. Program ten jest instrumentem wspierającym zakup własnego mieszkania,
którego celem jest przede wszystkim według I. Drozd-Jaśniewicz „zwiększenie dostępności
lokali mieszkalnych na rynku, szczególnie w odniesieniu do osób młodych, nabywających
pierwsze mieszkanie”15. Pomoc państwa polega na udzieleniu finansowego wsparcia
z Funduszu Dopłat w przypadku, gdy beneficjent nabywa pierwszy lokal. Program jest
skierowany do małżeństw, osób niepozostających w związku małżeńskim a także osób
samotnie wychowujących dziecko lub dzieci. Beneficjent programu po spełnieniu warunków
określonych w komentowanej ustawie otrzymuje dofinansowanie wkładu własnego
w przypadku złożenia wniosku o udzielenie kredytu w banku na zakup lokalu mieszkalnego.
Zgodnie z art. 4 ustęp 1 ustawy, nabywcą może być osoba, która ma maksymalnie
35 lat. Jeżeli jest kilku nabywców, wymóg wieku musi być spełniony przez najmłodszego
z nich. Ponadto, do czasu ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności
nieruchomości nie może on posiadać tytułu prawnego do innego lokalu (na terenie całego
kraju), tzn. nie może być właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania, ani nie może mu
przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wymóg ten dotyczy wszystkich
nabywców,

w

przypadku

np.

osób

pozostających

we

wspólności

majątkowej

- obojga małżonków. Ponadto, jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie wynajmuje
mieszkanie albo przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jest ona zobligowana
do zakończenia tego stosunku prawnego w terminie 6 miesięcy od uzyskania własności
nieruchomości. Wszystkie przedstawione warunki nie dotyczą osoby wychowującej
co najmniej troje dzieci. Co więcej, w ciągu pierwszych pięciu lat od wypłacenia
dofinansowania podmiot korzystający z dofinansowania nie może nabyć innego mieszkania,
albo go wynająć, chyba że tytuł prawny uzyska w drodze dziedziczenia. W innym przypadku
będzie musiał zwrócić odpowiednią wartość finansowego wsparcia.
Oprócz wymagań podmiotowych, ustawa nakłada pewne obwarowania w stosunku
do

15

przedmiotu

dofinansowania,

I. Drozd-Jaśniewicz, Społeczne…, s. 100.

czyli

mieszkania

lub

domu

jednorodzinnego.
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Wprowadza maksymalną powierzchnię użytkową takiego lokalu, tzn. 75 m2 dla mieszkania
i 100 m2 dla domu jednorodzinnego. W przypadku osób posiadających co najmniej troje dzieci,
te kryteria są wyższe. Oznacza to, że tylko kupując mieszkanie o powierzchni
do maksymalnie 75 m2 nabywca może ubiegać się o dofinansowanie. Poza tym, wartość takiego
lokalu nie może być wyższa niż iloczyn powierzchni użytkowej oraz średniego wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
oraz wskaźnika 1,1 dla lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym oraz wskaźnika
0,9 dla mieszkań z rynku wtórnego. Aktualne informacje o wskaźnikach dla poszczególnych
regionów można było odszukać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego16. Wynika z tego,
że mieszkanie, którego cena będzie przekraczała tak obliczoną wartość, nie uzyskało wsparcia
finansowego państwa z Funduszu Dopłat.
W tym miejscu należy wspomnieć, że docelowo program „Mieszkanie dla Młodych”
został skierowany do osób nabywających mieszkanie z rynku pierwotnego, czyli nabywca
byłby pierwszym jego użytkownikiem. Takie rozwiązanie spotykało się jednak z krytyką,
bowiem polityka mieszkaniowa państwa powinna być ukierunkowana na wsparcie
jak największej liczby beneficjentów. Tymczasem, jak wypowiada się I. Drozd-Jaśniewicz,
„oferta ta zdecydowanie przeznaczona jest wybiórczo dla warstw społecznych o wyższych
dochodach, gdyż projekt przewiduje zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania
na własność na rynku pierwotnym, czyli przy cenie lokalu zdecydowanie wyższej niż cena
takiego samego lokalu zakupionego na rynku wtórnym. Dopłatę do mieszkania dostaną więc
zamożni obywatele posiadający zdolność kredytową i kupujący drogie mieszkanie na rynku
pierwotnym od dewelopera”17.
Programowi zarzucano również to, że nie skierowano go do miejscowości,
gdzie buduje się niewiele nowych osiedli, więc osoby tam mieszkające zostały pominięte
w ramach rządowego instrumentu dofinansowania wkładu własnego. Znowelizowanie ustawy
w 2015 r.18 zmieniło ten układ i dało szansę osobom chętnym na nabycie mieszkań z rynku
wtórnego z dopłatą rządową.
Dofinansowanie do wkładu własnego z funduszu dopłat dotyczy tylko tych nabywców,
którzy

zaciągają

kredyt

na

zakup

mieszkania

lub

wkład

budowlany.

To nie jedyny wymóg dotyczący kredytów. Musi być zawarty na okres minimum 15 lat,

16

https://www.bgk.pl/bip/informacja-kwartalna-o-wysokosci-sredniego-wskaznika-przeliczeniowego-kosztu-od
tworzenia-1m2-powierzchni-uzytkowej-budynkow-mieszkalnych-31/ (06.08.2018).
17
I. Drozd-Jaśniewicz, Społeczne..., s. 103.
18
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych z dnia
25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1194).
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w walucie polskiej, a wysokość kredytu musi pokrywać wartość co najmniej 50% wartości
nabywanej nieruchomości oraz kredytobiorcą musi być nabywca. Dodatkowo, co nie zostało
w ustawie powiedziane, osoba ubiegająca się o kredyt musi posiadać zdolność kredytową
w danym podmiocie udzielającym kredytu mieszkaniowego. Instytucja kredytująca ocenia
zdolność kredytową według art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1988). Rozumie się przez to zdolność do spłaty zaciągniętego
kredytu

wraz

z

odsetkami.

Poza

tym,

kredytobiorca

ponosi

inne

koszty

(np. prowizja, wycena nieruchomości). W celu oceny zdolności kredytowej, banki wymagają
przedłożenia wielu dokumentów, np. zaświadczeń o dochodach, wyciągów z rachunków
bankowych, oświadczeń o innych posiadanych zobowiązaniach. Ustawa o pomocy państwa
wychodzi naprzeciw tzw. osobom biednym-pracującym, czyli jak definiuje tę grupę
I. Drozd-Jaśniewicz „osób posiadających stałe zatrudnienie za minimalne wynagrodzenie lub
zatrudnionych w ramach tzw. umów śmieciowych”19. Takie osoby wykazują dochody na
poziomie wystarczającym do zaspokajania bieżących potrzeb gospodarstwa domowego,
bez jakiejkolwiek możliwości oszczędzania. Stąd też w komentowanej ustawie, dopuszczono,
aby przy braku zdolności kredytowej nabywcy, pomimo otrzymania dofinansowania wkładu
własnego, do umowy kredytu przystąpiły inne osoby. Napomnieć należy tylko,
że nie wszystkie banki posiadają prawo do przyjmowania wniosków o finansowe wsparcie;
listę takich instytucji ogłasza BGK20.
Wysokość dofinansowania wynosi co do zasady 10% kwoty, którą stanowi iloczyn
średniej wartości odtworzeniowej nieruchomości za 1 m2 oraz powierzchni mieszkania
(przy czym, jeśli powierzchnia ta jest większa niż 50 m2, do obliczeń przyjmuje się 50 m2).
Większą wysokość finansowego wsparcia przyznaje się osobom posiadającym dziecka
(nawet do 300% pierwotnie obliczonej kwoty).
Dodatkowo, jeśli w ciągu 5 lat od przeniesienia własności nieruchomości, nabywcy
urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, otrzymuje on spłatę kredytu w wysokości 5% kwoty,
którą stanowi iloczyn średniej wartości odtworzeniowej nieruchomości za 1 m2 stanowiącego
podstawę do ustalenia wysokości udzielonego dofinansowania wkładu własnego oraz
powierzchni mieszkania (art. 8 ust.4).
Wniosek o dofinansowanie składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dokonuje się tego wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie kredytu w instytucji kredytującej.

I. Drozd-Jaśniewicz, Społeczne..., s. 78.
https://www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlody
ch-30/ (06.08.2018).
19
20
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Termin na złożenie wniosku to 30 września 2018 r. Praktyka ubiegłych lat pokazuje jednak, że
suma środków przewidzianych na dofinansowanie w danym roku wyczerpuje się w przeciągu
pierwszego

miesiąca

każdego

kolejnego

roku

kalendarzowego21,

stąd

też

BGK

po wykorzystaniu połowy środków przewidzianych na dopłaty w 2018 r. zawiesza
przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z programu „Mieszkanie dla Młodych”
do 2 stycznia 2018 r. Ponadto, składając wniosek, należy zadeklarować rok i kwartał,
w którym wypłata środków powinna nastąpić. Obecnie są realizowane wnioski dotyczące
2017 r. Osoby, które zarezerwowały środki w Funduszu Dopłat na 2018 r. otrzymali je
najwcześniej z początkiem 2018 r. Zasadą jest, że kupując mieszkanie na kredyt, bank wypłaca
go w kilku transzach. Wówczas dofinansowanie wkładu własnego stanowi, co do zasady
ostatnią część świadczeń pieniężnych nabywcy, wypłacanych np. na rachunek powierniczy
dewelopera, rachunek bankowy osoby sprzedającej nieruchomość.
Jak już zostało powiedziane, w przypadku wystąpienia pewnych przesłanek
wymienionych w ustawie, osoba korzystająca z finansowego wsparcia państwa, jest
zobligowana do jego zwrotu. Dotyczy to sytuacji, kiedy w ciągu 5 lat od przeniesienia
własności nieruchomość została zbyta, wynajęta, użyczona, przeobrażona w lokal
niespełniający już funkcji zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, nabywca uzyskał tytuł
prawny do innego lokalu albo spłacił cały kredyt, lub nadpłacił go w wysokości przekraczającej
dofinansowanie. Zwrotowi podlega ta część wsparcia, która stanowi, zgodnie z art. 14 ust. 1,
iloczyn kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego
ilorazowi

liczby

pełnych

miesięcy

pozostających

do

zakończenia

okresu

5 lat i liczby 60.
Pomimo, iż teoretycznie wnioski o dofinansowanie pierwszego mieszkania,
można składać do 30 września 2018 r., to pula pieniędzy na to przeznaczona ze środków
publicznych została wyczerpana, tym samym powodując, że jest to ustawa martwa w tym
zakresie. Niemniej, jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez minimum 5 lat, bowiem przez
tyle lat właściciel mieszkania nie może nim rozporządzać pod rygorem zwrotu dofinansowania.
4. Wady i zalety przyjętych rozwiązań prawnych
Analizując przyjęte rozwiązania prawne w zakresie Towarzystw Budownictwa Społecznego
oraz programu „Mieszkanie dla Młodych” nie sposób zaprezentować wad i zalet tych
„konstrukcji”. TBS-y dają możliwość na uzyskanie mieszkania w stosunkowo krótkim czasie
21

http://www.gazetawroclawska.pl/aktualnosci/a/koncza-sie-pieniadze-na-program-mieszkanie-dla-mlodych,119
53190/ (06.08.2018).
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(w porównaniu np. z okresem oczekiwania na mieszkanie komunalne). Oferta ta jest
skierowana głównie do osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania albo nie posiadają
wystarczającej zdolności kredytowej do uzyskania kredytu z banku, a kwoty wynajmu
mieszkania na rynku właścicielskim są dla nich za duże. Obecnie coraz więcej osób nie chce
się osiedlać na stałe w jednej miejscowości. Wówczas mieszkanie czynszowe okazać się może
dla nich najdogodniejszą metodą posiadania lokum w dobrym standardzie. Przeciwnicy
wynajmu w towarzystwach podnoszą kilka zasadniczych zarzutów. Po pierwsze,
mieszkanie nie jest własnością mieszkańca w sensie prawnym, nie może on więc nim
swobodnie dysponować. Przepisy pozwalają co prawda na wyodrębnienie własności,
ale w rzeczywistości jest to tylko iluzoryczna możliwość, TBS-y bowiem niechętnie godzą się
na ich wykup. Dodatkowo, ceny czynszu w mieszkaniu TBS-u nie należą do najniższych.
Ustawa wprowadza maksymalną stawkę czynszu za metr kwadratowy i w praktyce właśnie
taka jest stosowana. Do tego należy doliczyć opłaty za media, administracyjne i inne.
Koszt utrzymania takiego mieszkania może być zatem zbliżony do raty kredytu za
własnościowe mieszkanie. Nie oznacza to, że program o finansowaniu mieszkania dla osób
młodych jest opcją bardzo dobrą. Oznacza bowiem wiązanie się kredytem na długie lata.
Zaś w czasach, w których stałość zatrudnienia nie jest rzeczą pewną, może przynajmniej
u części osób zastanawiającej się nad zaciągnięciem kredytu, powodować uzasadnione
wątpliwości. Jak bowiem rodzina poradzi sobie ze spłatą zobowiązania w przypadku utraty
pracy. Z drugiej strony, jest to inwestycja na przyszłość, dająca możliwość ustabilizowanego
trybu życia. Poza tym, w ramach programu MdM i otwarcia rynku mieszkań wtórnych istnieje
możliwość uzyskania wysokiego dofinansowania, a co za tym idzie zmniejszenia wartości
zaciągniętego kredytu i w rezultacie spłacanych rat.
5. Wyniki badań własnych
Badanie dotyczące uzyskania opinii respondentów na temat funkcjonowania towarzystw
budownictwa społecznego w Polsce oraz efektywności programu MdM zrealizowano we
wrześniu 2018 roku. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką
ankiety i kwestionariuszem ankiety jako narzędziem badawczym. Badanie ma charakter
pilotażowy, wzięło w nim udział 21 osób. Wśród respondentów 55% stanowiły kobiety,
zaś 45% mężczyźni. Są to osoby w wieku 25-29 lat (55%) oraz 30-39 lat (35%),
z wykształceniem wyższym (80%) oraz pracujące w sektorze prywatnym (65%).
Pierwsze pytanie, jakie postawiono respondentom dotyczyło ogólnej oceny towarzystw
budownictwa społecznego funkcjonujących w Polsce.

Miasto przyszłości
Kielce 2018

Wykres 1. Jak Pan/Pani ocenia działalność towarzystw budownictwa społecznego
(ogólnie) w Polsce?
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Źródło: Badanie własne.

Ogólna ocena działalności towarzystw budownictwa społecznego w Polsce była raczej
niska („raczej źle” 35%), ewentualnie respondenci mieli problem z wyrażeniem jasnego
stanowiska („trudno powiedzieć” 30%).

Wykres 2. Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że towarzystwa budownictwa
społecznego zatraciły swoją ideowość na rzecz zarządzania posiadanymi zasobami, lub też
podejmowania działalności deweloperskiej (w pewnym zakresie)?
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Źródło: Badanie własne.

Następna kwestia dotyczyła postawionej tezy, iż towarzystwa budownictwa
społecznego zatraciły swoją ideowość na rzecz zarządzania posiadanymi zasobami, lub też
podejmowania działalności deweloperskiej. Największy odsetek badanych nie miał
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konkretnego stanowiska w tym względzie („trudno powiedzieć” 45%), natomiast w dalszej
kolejności respondenci byli raczej przychylnie nastawieni wobec powyższego stwierdzenia
(„raczej się zgadzam” 30%, oraz „zdecydowanie się zgadzam” 10%).
Wykres 3. Jak Pan/Pani ocenia program "Mieszkanie dla młodych"?
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Źródło: Badanie własne.

Pocieszające jest, iż zdecydowana większość respondentów wyraziła pogląd,
iż to dobrze, że młode osoby mogą liczyć na wsparcie państwa (65% ogółu respondentów).
Podsumowując, działalność towarzystw budownictwa społecznego została „raczej”
krytycznie oceniana przez respondentów, choć na pochwałę zasługuje fakt, iż program MdM
ma pozytywny oddźwięk. Należy jednak podkreślić, iż nieliczna próba badawcza nie pozwala
na uogólnienie uzyskanych wniosków.

6. Podsumowanie
W czasach kryzysu sektora mieszkaniowego i deficytu mieszkań potrzebne są konkretne
działania państwa stwarzające system tanich mieszkań na wynajem z realną możliwością
ich wykupienia. W innym wypadku kryzys będzie się pogłębiał, a bieda, bezdomność
i wykluczenie społeczne będą się nasilały. Niezbędne są również kolejne programy,
które pomogą średnio zamożnej części społeczeństwa w nabyciu własnego mieszkania.
Państwo powinno reagować przede wszystkim na sugestie zgłaszane przez obywateli
w zakresie obszarów, w których dostęp do lokali czy wsparcia finansowego ze strony państwa
jest utrudniony. Jednocześnie należy pamiętać, że dla każdego, bez względu na to czy posiada
się tytuł do mieszkania jako właściciel czy w ramach umowy najmu, mieszkanie daje poczucie
stabilizacji i bezpieczeństwa, więc polityka mieszkaniowa państwa powinna zmierzać w tym
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właśnie kierunku, aby zwiększyć dostępność mieszkań. W związku z powyższym,
zgodzić należy się z I. Drozd-Jaśniewicz, że „tylko racjonalność działania, skuteczność
podejmowanych decyzji, celność i wielokierunkowość wdrażanych rozwiązań może
spowodować wymierne, pozytywne skutki”22.
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Social Housing Association and the goverment project called: „Apartment for young”- two
different ways for having a place to live - which of them is better
Summary: In Poland we face with a housing crisis. It means that there are not enough flats to fulfil
requirements of the market. That’s way, Polish Goverment introduces incentives which should help
people to get their own apartament. A way of problem solving is a socialized housing, called Social
Housing Association. They lease out most parts of the building to tenants. The possibility to buyback
flats from Social Housing Association is illusory. Secondly, tenants pay the high rent. The way of
solving problem with lackage of flats is act which is about government subsidy for buying own flat. The
subsidy is for young people, whose are not owners of flat or house. They want ot have a new flat but
they do not have enough money, so they bring themselves to raise a mortgage. For people who fulfil
legal requirements, the government give a subsidy.
Both of solutions have adventages and disadventages. The government helps citizens in
differents ways giving tchem a real chance to live in a flat or home, which they can called „my”,
regardless of property right.
Keywords: Housing crisis, government subsidies, mortgage, Social Hoousing Association.

