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Podczas spotkania członków Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy, 

które odbyło się w dniach 23-24 października br. w Szczecinie,  wypracowana została 

opinia członków w nim uczestniczących oraz osób współpracujących do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (druk UD99).  Projektowane przepisy modyfikowane  

są w toku ich procedowania. Zdecydowaliśmy się przekazać tę opinię pomimo 

informacji o jej zbliżającym się terminie rozpatrzenia projektu ustawy przez Radę 

Ministrów. Zaakceptowane przez ministerstwo sugestie poprawek mogą być 

wprowadzone w toku procedowania dokumentu w parlamencie jako autopoprawki lub 

z wniosku posłów. 

Z uwagi na to, że projekt dotyczy dwóch odrębnych ustaw, które są istotne dla 

działalności towarzystw budownictwa społecznego – jedna dla działalności 

inwestycyjnej, a druga dla racjonalnego gospodarowania zasobem własnym tbs’ów – 

poniżej odnosimy się odrębnie do zmian projektowanych w ustawie  o finansowym 

wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 

bezdomnych oraz w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.  

 

Projektowane zmiany w ustawie  o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. 

  

1. Z uwagi na to, iż oczekiwana była przez środowisko tbs’ów możliwość łączenia  

w jednym przedsięwzięciu finansowego wsparcia z dofinansowaniem ze środków 

Unii Europejskiej, zmianę treści Art. 7 opiniujemy pozytywnie.  

 

2. Pozytywnie oceniamy nakaz zawierania umów na czas oznaczony i związaną  

z tym weryfikację dochodów przy ewentualnym przedłużeniu umowy. Należy 

jednak dopuścić kontynuację umowy najmu pomimo niespełnienia warunków 
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wynikających z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego, gdy w zasobach tbs’u występują liczne pustostany. 

 

3. Pozytywnie oceniamy wprowadzoną ustawą wysokość finansowego wsparcia  

i podmioty uprawnione do jego wykorzystania, w szczególności 20% dopłatę dla 

gmin, którą łączyć można z finansowaniem zwrotnym uzyskanym przez podmioty 

wymienione w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego. 

 

4. W Art. 2 (definicje) brak pojęcia mieszkania wspomaganego podczas gdy stanowi 

już ono stały element polityki mieszkaniowej i programów społecznych.  

W przepisach wciąż mamy do czynienia wyłącznie z mieszkaniem chronionym, 

które stanowi świadczenie pomocy społecznej dostępne w postępowaniu 

administracyjnym. Jest to niezgodne z gospodarką mieszkaniową. W myśl jej 

zasad mieszkania wspomagane udostępniane są w relacjach cywilno-prawnych,  

a ich funkcjonowanie oparte jest na rachunku ekonomicznym.  

 

Uznajemy za celowe wnioskowanie o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia  

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a szczególnie zmiany treści art. 53 

dotyczącego mieszkań chronionych. Legitymację do zabrania głosu w tak istotnej  

i wymagającej bogatej wiedzy oraz szerokiego doświadczenia sprawie 

wywodzimy z wieloletniej praktyki, przygotowania zawodowego i wieloletniej 

aktywności w kształtowaniu lokalnej polityki  mieszkaniowej w zakresie 

wspierającym realizację programów społecznych kierowanych do osób 

niepełnosprawnych lub osób starszych wymagających wsparcia w miejscu 

zamieszkania, a tym samym często także odpowiednich warunków 

mieszkaniowych umożliwiających to wsparcie. Od kilku lat na potrzeby 

realizowanych przez gminy programów społecznych, przy udziale organizacji 

pozarządowych lub gminnych placówek pomocy społecznej, w mieszkaniach 

stanowiących własność TBS’ów znajdują się mieszkania chronione, które są 

zasiedlane w oparciu o decyzje administracyjne oraz mieszkania wspomagane 

wynajmowane osobom niepełnosprawnym lub starszym w oparciu o umowę 

cywilno-prawną (umowę najmu).  

 

W związku z tym proponujemy by określenie mieszkanie wspomagane określało 

najszerszy zbiór mieszkań, w którym jedną z kategorii byłby mieszkania 

chronione. Wszystkie mieszkania wspomagane (zarówno chronione jak  

i pozostałe) mogą być mieszkaniami treningowymi jak i wspieranymi. Przy czym 

przez mieszkania treningowe rozumiemy mieszkania, w których zapewnia się 

usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie sprawności w zakresie 

samoobsługi, samodzielności życiowej, pełnienia ról społecznych w integracji ze 

społecznością lokalną. Natomiast mieszkania wspierane dla osób 

niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku zapewniałyby wsparcie  

w utrzymaniu lub rozwijaniu samodzielności osoby na poziomie jej możliwości.  

W mieszkaniu wspieranym zapewniałoby się usługi bytowe oraz pomoc  
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w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji 

kontaktów społecznych, dostosowane do możliwości psychofizycznych osoby. W 

obu rodzajach mieszkań wspomaganych (zarówno chronionych, jak  

i niechronionych) powinny obowiązywać identyczne zasady, z wyłączeniem tytułu 

prawnego, którym dla mieszkań chronionych byłaby decyzja administracyjna,  

a dla mieszkań niechronionych umowa najmu. Zasada ta powinna być identyczna 

dla mieszkań treningowych i wspieranych. Stworzenie segmentu mieszkań dla 

osób wymagających czasowego lub stałego specjalistycznego wsparcia w formie 

nieadministracyjnej da podstawę prawną i wynikające z niej prerogatywy 

szeregowi realizowanych już programów autorskich organizacji pozarządowych  

i tbs’ów.  

 

W związku z powyższym proponujemy zmianę treści projektu ustawy w części 

dotyczącej zmiany art. 53 w ustawie z dnia 23 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej na następującą: 

 

       „2) w art. 53: 

      a) zmianę treści ust. 2-4, które otrzymują brzmienie oraz dodanie kolejnych 

ustępów w brzmieniu: 

„2. Mieszkanie wspomagane jest formą wsparcia przygotowującą osoby tam 

przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia 

lub opóźniającą albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową 

opiekę. 

3. Mieszkanie wspomagane może być prowadzone przez każdą jednostkę 

organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego  

i w zależności od celu udzielania wsparcia, prowadzone jest jako mieszkanie  

chronione lub jako mieszkanie niechronione. 

4. Usługi świadczone w mieszkaniu wspomaganym chronionym nie stanowią 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin, natomiast mieszkanie 

wspomagane niechronione stanowi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób 

lub rodzin.   

5.  Do mieszkania wspomaganego nie mogą być kierowane osoby wymagające 

całodobowej pomocy i usług w zakresie świadczonym przez jednostkę 

całodobowej opieki. 

6. Do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym uprawnione są 

osoby pełnoletnie.   

7. W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w 

stosunku do innych osób, może być wydana decyzja o skierowaniu do 

korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym na czas nieokreślony. 

8. Do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym chronionym  

uprawnia decyzja administracyjna wydana po dokonaniu uzgodnień pomiędzy 

pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 
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prowadzącej mieszkanie wspomagane chronione a osobą ubiegającą się  

o skierowanie do korzystania ze wsparcia w takim mieszkaniu lub jej 

przedstawicielem ustawowym, o których mowa w ust.12 . 

9.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach 

wspomaganych oraz minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu 

wspomaganym, kierując się potrzebą zapewnienia właściwych usług i pomocy 

oraz uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób 

kierowanych do mieszkania wspomaganego odpowiedniego rodzaju. 

10. Mieszkanie wspomagane nie będące mieszkaniem chronionym udostępniane 

jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy  

z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i zmiany Kodeksu cywilnego. 

11. Skierowanie osoby do zawarcia umowy najmu i do korzystania ze wsparcia 

w mieszkaniu wspomaganym niechronionym wydawane jest po dokonaniu 

uzgodnień, o których mowa w ust. 12.  

12. Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 

prowadzącej mieszkanie wspomagane prowadzi z osobą ubiegającą się  

o skierowanie do korzystania ze wsparcia w takim mieszkaniu uzgodnienia. 

Uzgodnienia te mają formę pisemną i dotyczą: 

1) celu pobytu; 

2) okresu pobytu; 

3) rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia; 

4) odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, w tym opłat z tytułu najmu  

      mieszkania; 

5) sposobu zgłaszania lub usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu; 

6)  zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby lub  

 programu wspierania osoby. 

13. Mieszkanie wspomagane w zależności od celu udzielania wsparcia 

prowadzone jest jako mieszkanie wspomagane treningowe lub jako mieszkanie 

wspomagane wspierane. 

14. Celem wsparcia w mieszkaniu treningowym jest umożliwienie prowadzenia 

samodzielnego życia w środowisku lokalnym.  

15. W mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, 

rozwijanie lub utrwalanie sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności 

życiowej, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną. 

16. Celem wsparcia w mieszkaniu wspieranym jest utrzymanie lub rozwijanie 

samodzielności osoby na poziomie jej możliwości. 

17. Mieszkanie wspierane przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej lub 

osoby w podeszłym wieku. 

18. W mieszkaniu wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w 

wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów 

społecznych, dostosowane do możliwości psychofizycznych osoby. 

19. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach 
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treningowych i wspieranych oraz minimalne standardy pomieszczeń w tych 

mieszkaniach, kierując się potrzebą zapewnienia właściwych usług i pomocy 

oraz uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób 

kierowanych do mieszkania odpowiedniego rodzaju.” 

 

5. W stosunku do byłych mieszkań zakładowych wprowadzono ograniczenie 

finansowego wsparcia. Finansowe wsparcie mogą otrzymać tylko mieszkania 

zamieszkałe przez pracowników/byłych pracowników i ich osób bliskich. 

Ograniczenie to utrudni finansowanie w przypadku „mieszanego” składu 

lokatorów byłych budynków zakładowych. Proponujemy z ograniczenia 

zrezygnować. 

 

6. Art. 5 opisuje zadania tbs’ów finansowo wspierane na podstawie przepisów 

ustawy. Nie wymieniono wśród nich możliwości przebudowy, rozbudowy, 

modernizacji i remontu budynków mieszkalnych. Finansowym wsparciem  

powinny być objęte co najmniej budynki mieszkalne wyłączone z użytkowania  

ze względu na zły stan techniczny na podstawie art. 68 albo gdy zakazano ich 

użytkowania na podstawie art.66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane. 

 

7. W art. 16 proponujemy doprecyzowanie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia 

związanego z robotami budowlanymi. Art. 16 ust.2 pkt 1) powinien otrzymać 

brzmienie: 

„rozpoczęciu przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - należy przez to 

rozumieć podjęcie robót ziemnych w formie wykopów do posadowienia budynku - 

w przypadku przedsięwzięcia polegającego na budowie, podjęcie robót ziemnych 

w formie wykopów do posadowienia budynku dla kolejnego etapu inwestycji 

wieloetapowej, której dotyczy jedna decyzja o pozwoleniu na budowę - w 

przypadku wieloetapowego przedsięwzięcia polegającego na budowie, podjęcie 

lub wznowienie robót budowlanych - w przypadku przedsięwzięcia polegającego 

na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, zmianie sposobu użytkowania lub 

dokończeniu inwestycji będącej w trakcie realizacji, które będzie potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy”  

w przypadkach, o których mowa w art.3. ust.1 pkt 1-4 oraz w art. 4.  

 

8. W definicji „inwestora” (art.2 pkt 5a) wyklucza się operatora mieszkaniowego  

w rozumieniu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. W naszej ocenie nie 

powinien być to operator mieszkaniowy przedsięwzięcia będącego przedmiotem 

wsparcia na zasadach ustalonych opiniowaną ustawą. Nie powinno się natomiast 

eliminować podmiotów będących operatorami mieszkaniowymi w innych 

przedsięwzięciach. 

 

9. Projektowane przepisy mają trudno czytelną konstrukcję. Dla naszego 

Stowarzyszenia szczególnie istotne jest właściwe zapisanie uprawnień tbs’ów  

do finansowego wsparcia na podstawie przepisów opiniowanej ustawy. 
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10. W art. 4 ust. 5 pisze się o nieruchomościach „będących przedmiotem umowy 

dzierżawy lub użyczenia”. Chodzi zapewne o osoby inne niż wymienione w tym 

ustępie. Należy zatem to doprecyzować. 

 

11. Wśród działań objętych finansowym wsparciem wymienia się (np. w art. 3, art.4  

i art.5) remont lub przebudowę budynku niemieszkalnego oraz odrębnie zmianę 

sposobu użytkowania. Nie jest jasne  czym w istocie miałby się  różnić te dwa 

przedsięwzięcia. 

 

12. Niejasne jest kiedy i kto może korzystać jednocześnie z finansowego wsparcia  

i finansowania zwrotnego. Zapis art. 5a ust.3 stanowi, że przedsięwzięcia  

z udziałem gmin lub związków międzygminnych nie mogą być realizowane 

przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego. Odesłano tu do ust.1 tego artykułu, 

który dotyczy przedsięwzięć realizowanych z udziałem gminy lub związku 

międzygminnego. 

 

13. W art. 7a ust. 6 w stosunku do przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem 

finansowania zwrotnego zapisano obowiązek wyboru najemcy zgodny  

z przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego. Wydaje się, że przepis ten jest zbędny ponieważ wynika wprost  

z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

 

Ponadto uznajemy za celowe i konieczne wnioskowanie wprowadzenia zmian  

w  art.48a ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dotyczącym 

osób, które mogą korzystać z noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni. 

Proponujemy skreślenie słów „zdolne do samoobsługi” i nadanie następującej treści 

tego ustępu: 

„5. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać 

osoby, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających 

w placówce.” 

Dotychczasowe uregulowanie uniemożliwia zapewnienie opieki w noclegowni, 

schronisku czy ogrzewalni osobie bezdomnej, czasowo niepełnosprawnej, która ma 

np. złamaną nogę, rękę, oczekuje na operację zaćmy itp., gdyż nie jest spełniony 

warunek: „zdolny do samoobsługi”. Osoby z czasową niepełnosprawnością, 

powyższym uregulowaniem, pozbawione zostały opieki instytucjonalnej. Ich stan nie 

uzasadnia umieszczenia ich w domu pomocy społecznej, co dodatkowo łączy się  

z okresem oczekiwania i dużymi kosztami. Nie daje także możliwości umieszczenia  

w zakładach opiekuńczo – leczniczych. Doświadczenie pokazuje zaś, że wśród osób 

bezdomnych jest spora liczba osób, które z uwagi na tryb swojego życia jest 

schorowana i potrzebuje czasu na poprawę stanu zdrowia tak, aby być w pełni 

samodzielną. Nie stoi więc na przeszkodzie, aby osoby bezdomne z czasową 

niezdolnością do samoobsługi nie mogły funkcjonować w schronisku, noclegowni czy 

ogrzewalni, tym bardziej że gminy mają możliwość wykorzystania w tych sytuacjach 

dodatkowo takiego narzędzia jak usługi opiekuńcze. Już dziś w praktyce spotka się 
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przypadki, że placówki dla bezdomnych z obawy przed karami nie chcą przyjmować 

takich osób bezdomnych, natomiast lekarze nie chcą wydawać zaświadczeń, że taka 

osoba powinna być umieszczona w domu pomocy społecznej, a wśród pracowników 

pomocy społecznej narasta poczucie bezsilności. 

 

 

Projektowane zmiany w ustawie  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

 

14. Ustawa wprowadza zasadniczą zmianę w zasadach zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych rodzin ubogich. Mianowicie likwidowane jest pojęcie lokalu 

socjalnego a zastępuje je najem socjalny. Jest to zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki 

mieszkalne, a także z praktyką wielu krajów rozwiniętych. 

 

15. Trafne jest precyzyjne definiowanie miejscowości pobliskiej jako położonej  

w powiecie, w którym znajduje się lokal lub powiecie z nim graniczącym. 

Dodatkowo rada gminy może miejscowość pobliską zdefiniować odmiennie, 

określając maksymalną odległość liczoną w linii prostej, co jest dobrym 

rozwiązaniem pozwalającym uwzględnić lokalne uwarunkowania. 

 

16. Pozytywnie oceniamy możliwość zawierania umów o używanie lokalu na czas 

oznaczony. Po upływie tego czasu następuje weryfikacja dochodów i w przypadku 

przekroczenia obowiązującego limitu przedłuża się umowę, ale podwyższa czynsz 

lub – w przypadku deficytu lokali w gminie – umowy nie przedłuża się. 

Skorzystanie z opisanego mechanizmu zależy od woli organów gminnych. Ustawa 

stwarza jedynie możliwość. Proponowane rozwiązania mogą w kluczowy sposób 

zracjonalizować gospodarowanie komunalnymi mieszkaniami. Uważamy jednak,  

że z uwagi na polityczną wrażliwość tematu – ustawa powinna to rozwiązanie 

narzucać gminom.   

 

17. Kolejną korzystną zmianą jest (art.11 ust.3) poszerzenie przesłanek do 

wypowiedzenia najmu osobie, której przysługuje tytuł prawny do mieszkania  

w pobliskiej miejscowości. 

 

18. Optymalne gospodarowanie komunalnym zasobem nieruchomości ułatwi zapisana 

w art. 25e ust.3b i 3c możliwość odmiennego określenia kryteriów oddawania 

lokali w najem mieszkań o powierzchni 80 m2 i więcej.  

 

19. Korzystną zmianą jest dopuszczenie wypowiedzenia umowy najmu i wskazanie 

lokalu zamiennego w przypadku gdy powierzchnia użytkowa dla wielkości 

gospodarstwa domowego przekroczy ustalenia powierzchniowe zawarte  

w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
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20. Procedowana nowela nie zmienia przepisów najmu instytucjonalnego.  

W przepisach dotyczących najmu instytucjonalnego nie zastąpiono pojęcia lokal 

socjalny pojęciem najem socjalny. 

 

21. W wielu przypadkach zawarcie umowy najmu socjalnego dotyczyć będzie 

użytkowników lokali komunalnych. W przepisach należy jasno zapisać, że najem 

socjalny oznacza nie tylko zmianę rodzaju umowy, ale może też oznaczać zmianę 

lokalu. Pozytywne jest to, że w art. 22 zapisano wprost prawo do oferowania do 

najmu socjalnego lokalu o obniżonym standardzie. 

 

 

 

 

                                                       

                                                      Za Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy 
   

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Programowej  

                                                                                          Piotr Mync                                 

               

 

 

 

 

 

 

                                                                      


