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TEZY DO FILARU „MIESZKANIA” 
 

1. Mieszkanie (schronienie) w hierarchii motywacji rozwoju człowieka wg Maslowa, 
wraz z pożywieniem i potrzebami płciowymi stanowi podstawę fizjologicznych 
potrzeb ludzkich; kolejne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, ambicjonalne, 
samorealizacji - sytuują się na wyższych poziomach i dotyczą coraz mniejszej części 
społeczeństwa. 

2. W polityce społecznej mieszkania zajmują zatem jedną z podstawowych ról i są 
zazwyczaj uzależnione od możliwości dostępu do mieszkania, co z kolei wymaga 
odpowiednich środków uzyskiwanych na ogół z dochodów z pracy (zatrudnienia). 

3. Dostęp do mieszkania jest więc uzależniony od zmieniających się lokalizacji miejsc 
pracy, a więc poza szczególnymi przypadkami (np. rolnictwo, hodowla) wymaga 
mobilności ludzi, co sugeruje rozwój mieszkań na wynajem; propagowanie mieszkań 
własnych ogranicza mobilność ludzi i sprzyja rozwojowi energochłonnego 
budownictwa indywidualnego oraz nieekonomicznej infrastruktury wod.- kan. 

4. Znaczne różnice w rozwoju krajów i regionów powodują wielkie fale migracyjne, a 
rosnące dysproporcje standardów życiowych różnych grup społecznych i zawodowych 
prowokują do niepokojów społecznych zmierzających w rezultacie do rewolucji. 

5. Nie poddające się kontroli migracje powodują chaos przestrzenny, rozpraszanie się 
budownictwa mieszkaniowego poczynając od podmiejskich slumsów do luksusowych 
rezydencji, zajmujących znaczne obszary nie przeznaczone pod zabudowę. 

6. Podstawowe zasady urbanistyki i planowania przestrzennego niweczone są przez 
nieodpowiedzialną politykę samorządów terenowych pozwalających na rozpraszanie 
budownictwa poprzez decyzje oparte na „uznaniu administracyjnym”, a ostatnio 
również przez nieprzemyślane decyzje władz centralnych – likwidujących zawód 
urbanisty oraz zmierzających  do łatwego odrolniania gruntów, odstąpienia od 
potrzeby pozwoleń na budowę obiektów mieszkalnych, co zmierza do pogłębiania 
chaosu przestrzennego. 

7. Mieszkalnictwo nie jest priorytetem w polityce rządowej, co wyraża się niskim 
udziałem w budżecie Państwa, marginalnym traktowaniem w strukturach i 
dokumentach rządowych; nieusatysfakcjonowane społeczeństwo na hasło jednej z 
partii o wybudowaniu 3 mln mieszkań zareagowało wzrostem poparcia dla tej partii. 

8. Niedostatki statystyki, brak badań dot. preferencji młodego pokolenia np. czy  tzw. 
”gniazdownictwo” powodowane jest brakiem środków w dostępie do mieszkania, czy 
tendencją powrotu do rodzin i mieszkań wielopokoleniowych; niedostatki te nie 
pozwalają na odpowiedzialne określenie potrzeb mieszkaniowych i ich struktury. 

9. Polityka demograficzna (prokreacyjna) niektórych krajów, zwłaszcza z 
zaangażowaniem religijnym, poza nielicznymi przypadkami ma ograniczony wpływ 
na kształtowanie pożądanego stanu i struktury społeczeństwa, tworzenia 
odpowiednich miejsc pracy oraz ilości i struktury mieszkań; bieda i zacofanie 
pogłębiają bezrobocie oraz komplikują sytuację mieszkaniową. 

10. Mieszkania są zatem ważnym filarem społecznym, ale wymagającym interwencji 
państwa w ograniczaniu niespójnej i szkodliwej polityki samorządów, ingerowania w 
promowaniu mieszkań socjalnych, pensjonatów dla ludzi starszych oraz 
niepełnosprawnych; ważną rolę odgrywa polityka kredytowa i badania prowadzone 
przez banki. 


