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Analiza aktualnych preferencji mieszkaniowych 
mieszkańców Powiatu siedleckiego i miasta Siedlce     
w kontekście programu „Mieszkanie Plus”

Analysis of current residential preferences of residents of the Siedlce County
 and the Siedlce city in the context of the „Plus Plus” program

Living in the human life plays the role of the basic good. De-
pending on their origin, income or culture, housing needs can vary 
widely. At present, there is a shortage of housing in Poland. In or-
der to improve this situation, the Polish government has created                 
a new program called “Mieszkanie Plus”. The aim of this article is to 
determine the preferences of Polish residents on the choice of an 
optimal housing unit and the assessment of government housing 
market support. The article presents the results of the research car-
ried out on a group of 120 respondents.

Keywords: flat, market, real estate, property, Mieszkenie Plus pro-
gram.

Mieszkanie w życiu człowieka pełni rolę dobra podstawowe-
go. Obecnie w Polsce istnieje niedobór lokali mieszkalnych na ryn-
ku. W celu poprawy tej sytuacji rząd polski stworzył nowy program 
o nazwie „Mieszkanie Plus”. Celem niniejszego artykułu jest ocena 
aktualnej sytuacji mieszkaniowej osób zamieszkujących powiat sie-
dlecki w województwie mazowieckim oraz określenie preferencji 
respondentów dotyczących wyboru optymalnego lokalu mieszka-
niowego. Artykuł ma również na celu zweryfikowanie hipotezy, że 
brak funduszy i niestabilność zatrudnienia są głównymi barierami 
ograniczającymi zakup własnego mieszkania, a program „Mieszka-
nie Plus” może zwiększyć możliwości zakupu lub wynajmu lokalu. 

Słowa kluczowe: mieszkanie, rynek, nieruchomość, nieruchomo-
ści, Mieszkanie Plus.
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Rozpoczynając rozważania na temat rynku nieruchomości oraz 
samych nieruchomości należy wyjaśnić pewne kwestie ściśle powią-
zane z tą problematyką. Na szczególną uwagę zasługuje miejsce, 
jakie mieszkanie, dom, czy też lokal zajmują w egzystencji każdego 
człowieka. Powszechnie uznaje się, że mieszkanie w życiu człowieka 
pełni swoistą rolę dobra podstawowego (Bończak-Kucharczyk 2011). 
Niejednokrotnie jest ono również uważane za jeden z najważniej-
szych czynników, który odpowiedzialny jest za szczęście, dobrobyt 
i zapewnienie bezpieczeństwa, a nawet dalsze pomyślne losy życia. 
Mieszkanie, lokal lub dom pozwalają jednocześnie na zaspokojenie 
jednej z podstawowych potrzeb – potrzeby egzystencjalnej (Gołą-
beska 2007). Stąd też tak usilne dążenia do zdobycia upragnione-
go „własnego kąta”. Rynek nieruchomości z kolei jest uznawany za 
arenę działań, na której funkcjonuje mnóstwo powiązanych ze sobą 
podmiotów (Cellmer, Kuryj 2008). To pojęcie możemy także zdefi-
niować jako ogół warunków, w których dochodzi do wymiany praw 
do nieruchomości, zawarcia umów regulujących wzajemne stosunki 
oraz transfer praw związanych z władaniem i posiadaniem nierucho-
mości (Kucharska-Stasiak 2005). Definicja ta została uznana przez 
autorów za wiodącą i na niej oparto, i inspirowano niniejszy artykuł. 

Głównym impulsem dla rozwoju rynku mieszkaniowego w Pol-
sce była transformacja ustrojowa, która zapoczątkowała duże prze-
obrażenia w gałęzi usług budowlanych (Gołąbeska 2007). W pierw-
szych latach rynek ten musiał zmierzyć się z częstymi zmianami 
o charakterze legislacyjnym, restrukturyzacją sektora budowlanego 

oraz sytemu finansowania budowy lokali mieszkalnych. Następu-
jący nagły zwrot, przejawiający się w szczególności w utracie przez 
spółdzielnie mieszkaniowe pozycji niepodważalnego lidera, pozwolił 
na otwarcie się rynku dla nowych uczestników. Czas ten to także 
napływ kapitału zagranicznego, który pozwolił na wzrost inwestycji 
budowlanych w kraju, przy jednoczesnych trudnościach w uzyskaniu 
kredytu bankowego i odczuwalnych niedoborach kapitału (Trzebiń-
ski 2015).

Ocena stopnia działania programu
 „Mieszkanie dla Młodych”

Aktualnie realizowaną formą wsparcia rynku mieszkaniowego 
w Polsce jest program „Mieszkanie dla Młodych” (dalej MdM), który 
dobiega końca wraz z wrześniem 2018 roku. Wprowadzenie tego 
programu było rezultatem zakończenia realizacji jego poprzedni-
ka „Rodzina na Swoim”. Wskazać można istotne różnice pomiędzy 
wspomnianymi wcześniej formami wsparcia. Program „Mieszkanie 
dla Młodych” przede wszystkim uniemożliwia uzyskanie dopłaty na 
zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym. Kolejną odrębno-
ścią jest zmiana limitu ceny metra kwadratowego mieszkania obję-
tego dopłatą. W przypadku poprzedniego programu developer lub 
właściciel mieszkania mógł sprzedać swoją nieruchomość za kwotę 
o 40% wyższą, niż by to wynikało ze średnich kosztów wybudowa-
nia lokalu w danym mieście. Program „Mieszkanie dla Młodych” 
znacząco zmniejsza tę różnicę – do 10%, co może w istotny sposób 
ograniczyć wzrost ceny mieszkań w Polsce (http://mieszkaniedlam-
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mieszkaniowy daje się odczuć także samym obywatelom, którzy 
coraz częściej wskazują na potrzeby wprowadzenia zmian (https://
rednetconsulting.pl 2017; http://www.ipb.org.pl 2013). Na rynku 
nieruchomości obecny rząd, jak i jego poprzednicy, od wielu lat 
podejmują kroki zmierzające ku poprawie sytuacji mieszkaniowej. 
Najnowszą odpowiedzią na wskazane wcześniej problemy obywateli 
ma być nowa inicjatywa mieszkaniowa o nazwie „Mieszkanie 
Plus” (http://mieszkanieplus.org.pl 2017 ). Jest to nowy rządowy 
program, który przyjęto równocześnie z uchwałą dotyczącą 
Narodowego Programu Mieszkaniowego w dniu 27 września 2016 
roku (Uchwała Rady Ministrów nr 115/2016 z dnia 27 września 2016 
roku w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, 
RM-111-119-16). Zgodnie z założeniami, jego odbiorcą może być 
każdy Polak, jednakże pierwszymi jego beneficjentami mają zostać 
Ci, którzy nie mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny na rynkowych 
zasadach. „Mieszkanie Plus” to swego rodzaju kolejna próba 
rozwiązania problemów mieszkaniowych Polaków. Program ten ma 
za zadanie zastąpić obecną formę wsparcia rynku mieszkaniowego, 
czyli program „Mieszkanie dla Młodych”, który został wprowadzony 
w 2013 roku (Ustawa z dnia 27 września 2013 roku o pomocy 
państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1304). Stosunkowo wygórowane kryteria 
obecnie obowiązującego programu spowodowały, że wielu Polaków 
niestety nie mogło dotychczas skorzystać z obecnego rządowego 
programu, jedną z możliwych tego przyczyn była chociażby 
bariera wieku1. Nowy program ma za zadanie wyeliminować tego 
typu przeszkody, jego celem jest bowiem trafienie do znacznie 
szerszego grona odbiorców. „Mieszkanie Plus” zakłada priorytetowe 
potraktowanie tych, których przez zbyt niskie dochody nie stać na 
zakup własnego mieszkania, a jednocześnie osiągane przez nich 
zarobki nie pozwalają na otrzymanie mieszkania socjalnego od np. 
Gminy. Jak informują twórcy programu, w wyżej wskazanej sytuacji 
może znajdować się nawet 40% Polaków (http://mieszkanieplus.
org.pl 2017). Program, zgodnie ze swoimi założeniami, ma udzielać 
wsparcia wszystkim grupom społecznym, jednakże w procesie 
decyzyjnym w szczególnym stopniu ma preferować młode rodziny, 
u których możliwość zakupu mieszkania mogłaby pozytywnie 
wpłynąć na chęć posiadania potomstwa (https://bgkn.pl 2016). 
Inicjatywa ta jest wzorowana na rozwiązaniach szwedzkich, dzięki 
którym poprzez program „Miljonprogrammet” wybudowano ponad 
milion mieszkań w przeciągu tylko 10 lat (http://mieszkanieplus.
org.pl 2016). Można wiec stwierdzić, że rząd polski obserwując 
sukces programu mieszkaniowego w Szwecji pragnie wykorzystać 
sprawdzone mechanizmy, celem poprawy obecnej kondycji 
rynku mieszkaniowego. Przed wprowadzeniem programu 
„Miljonprogrammet”, Szwecja także borykała się z niedostateczną 
dostępnością mieszkań. Kraj ten w trakcie 10 lat realizacji 
programu wsparcia mieszkaniowego zwiększył swoje zasoby 
mieszkaniowe o około 30% (Bończak-Kucharczyk 2011). Pozwoliło 
to na bezpośrednie zmniejszenie przeludnienia w szwedzkich 
mieszkaniach z poziomu początkowego 35% do zaledwie 5% na 
etapie końcowym projektu (http://wei.org.pl 2017). Przykład 
Szwecji może dowodzić, że problemy mieszkaniowe w Polsce 
również mogą zostać sprawnie rozwiązane.

1 Kryterium wiekowe MdM wyłączyło z reguły programu osoby powyżej 35 
roku życia.

lodych.org 2017). Zmiana nastąpiła także w samej formie udziela-
nia dofinansowania. Dotychczas, w programie „Rodzina na Swoim” 
dofinansowanie dotyczyło spłaty odsetek od kredytu bankowego, 
co nie zmniejszało ogólnej kwoty zadłużenia. W programie MdM 
wsparcie to obejmuje kapitał kredytu, co automatycznie zmniejsza 
jego ogólne koszty. Program cieszy się sporym zainteresowaniem 
Polaków. Duża ilość wniosków składanych na początku 2016 roku 
doprowadziła do sytuacji, że już w dniu 16 marca tego roku skończy-
ła się pula pieniędzy przeznaczonych na realizację programu w ca-
łym 2016 roku (Kołodyński 2016). Funkcjonowanie Programu MdM 
to w głównym stopniu zakup mieszkań od deweloperów, o czym 
świadczą dane z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przed-
stawione na wykresie 1 (http://mib.gov.pl 2017). 

Wykres 1. Liczba umów podpisanych na budowę domu oraz zakup 
mieszkania w 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://mib.gov.pl/2-Infor-
macjeoMdMnastronachBGK.htm 2017 [24.05.2017].

Do dnia 31 sierpnia 2017 roku zawartych zostało łącznie 96 135 
umów kredytowych ze wsparciem programu MdM. Zakupu miesz-
kania lub budowy domu dokonało w sumie 27 862 rodziny i osoby 
posiadające co najmniej jedno dziecko. Wartość dofinansowania 
wynikająca z podpisanych umów kredytowych to 2,4 mld zł. Łączna 
kwota udzielonych kredytów w ramach programu to 16,8 mld zł. 
Ogólna wartość inwestycji, na które zawarto umowy kredytowe to 
21,3 mld zł. Na podstawie danych z wykresu 1 można zauważyć, 
że zaledwie niewielki odsetek stanowi liczba umów podpisanych 
na budowę domu jednorodzinnego (4 482). Jest to 4,7%, przy 91 
653 (95,3%) zawartych umowach o wsparcie przeznaczone na za-
kup mieszkania (http://mib.gov.pl 2017). Można wiec stwierdzić, 
że jednym z celów programu MdM było zwiększenie liczby nowych 
mieszkań i wsparcie przedsiębiorstw deweloperskich. Do głównych 
zalet programu można zaliczyć wykorzystanie rynkowych mechani-
zmów dla stymulowania efektów społecznych i ekonomicznych, co 
w konsekwencji pozytywnie może przełożyć się na poziom inwestycji 
i rynek pracy (Kasiewicz 2014).

„Mieszkanie Plus” jako nowy rządowy program 
wspierający budownictwo mieszkaniowe

Poddając analizie bieżący rynek mieszkaniowy w Polsce 
zauważyć można, że potrzebne są zmiany. Pomimo istnienia 
programów celowych, problemy związane z zapewnieniem 
dostępu do mieszkań nadal występują (http://www.budownictwo.
abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-polsce-brakuje-mieszkan-na-1000-
mieszkancow-przypada-366-lokali 2016). Bardzo wysoki deficyt 
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nego Urzędu Statystycznego za 2015 rok zasoby mieszkań na rynku 
polskim wyniosły 14,1 mln o łącznej powierzchni użytkowej 1039,1 
mln m2 (GUS 2016). Mimo że są to znaczne liczby, nadal okazują się 
niewystarczające, stąd też inicjatywy rządowe skierowane na budow-
nictwo i rynek pierwotny. „Mieszkanie Plus” dotyczy w dużej mierze 
rynku mieszkań na wynajem, który dotychczas był pomijany w rządo-
wym programie „Mieszkanie dla Młodych”, czy też poprzedzającym go 
„Rodzina na Swoim” (Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o finanso-
wym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Dz.U. z 2006 
r. nr 183, poz. 1354). Programy te jako priorytety traktowały sprzedaż 
nieruchomości, nie zaś wynajem, do którego obecny rząd przewiduje 
dofinansowanie dopiero w przyszłości. Wysokość udzielonego wspar-
cia ma sięgać nawet 35% kosztów budowy, co w konfrontacji z prekur-
sorem jakim była Szwecja, gdzie rząd pokrywał ponad 60% kosztów 
początkowych budowy mieszkania nie jest aż tak zadowalającym wy-
nikiem (http://mieszkanieplus.org.pl 2017). Obecnie konsumenci coraz 
częściej zaczynają przywiązywać dużą wagę do standardów wykończe-
nia lokalu, nie tylko jego ceny. Nie każdą grupę klientów mogą zadowa-
lać już tzw. „mieszkania studenckie” czy lokale, gdzie czas zatrzymał się 
jeszcze w latach PRL-u. Wyższy standard związany jest także z wyższą 
ceną, lecz mieszkanie jest jednocześnie dobrem, które kosztuje sto-
sunkowo dużo (Bończak-Kucharczyk 2011). Program „Mieszkanie dla 
Młodych” świetnie uwidocznił wzmożony popyt na wynajem nieru-
chomości oraz ich zakup z rynku wtórnego. Póki co podjęte zostały 
kroki w jednym kierunku – poprawy rynku najmu. Przedsiębiorstwa 
deweloperskie zdecydowały się na częściową zmianę swojej polityki, 
oferując oprócz mieszkań przygotowanych do sprzedaży, mieszkania 
gotowe do wynajęcia. Szacuje się, że obecnie w Polsce budowanych 
jest około 84 tysięcy mieszkań, a około 40 tysięcy z nich to mieszkania 
komercyjne z przeznaczeniem pod wynajem (http://stat.gov.pl 2017). 
Pomimo tego, że jest to nadal liczba niewystarczająca, warto zauważyć 
pozytywną zmianę na rynku nieruchomości. Poprzez zwiększenie liczby 
budowanych mieszkań i lokali wzrasta także ich dostępność, co w pew-
nym stopniu może oddziaływać na spadek ich ceny. Warto w miejscu 
tym zastanowić się nad poprawą sytuacji dotykającej rynku wtórnego. 
Dotychczasowe rozwiązania rządowe obierały kierunek wyłącznie ku 
„nowemu budownictwu”, co potwierdza m.in. program „Mieszkanie 
dla Młodych”. Rynek wtórny jest znaczącym elementem rynku nieru-
chomości, to on niejednokrotnie dawał oraz daje możliwości nabycia 
mieszkania w niższej cenie, niż ma to miejsce na rynku pierwotnym. 

Tabela 2. Cena m2 mieszkania na rynku wtórnym oraz pierwotnym

Miasto Mediana cen na 
rynku pierwotnym

Trend 
roczny

Mediana cen na 
rynku wtórnym

Trend 
roczny

Białystok 4 436 4% 4 008 2%

Olsztyn 4 423 -2% 4 095 1%

Lublin 4 469 0% 4 475 2%

Kielce 4 548 -3% 3 538 -6%

Toruń 5 190 0% 3 846 -3%

Zielona 
Góra 3 601 1% 2 918 0%

Opole 4 204 2% 3 873 2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie E-Valuer Index 2016.

Celem nadchodzącego programu jest pobudzenie rynku komer-
cyjnego w zakresie najmu. Pierwsze kroki i efekty widoczne są już 
teraz. W programie „Mieszkanie Plus” zdecydowało się wziąć udział 
30 polskich miast. Pośród nich znalazły się m.in.: Poznań, Katowi-
ce, Łódź, Toruń, czy też Biała Podlaska (http://mieszkanieplus.org.
pl 2017). Realizacją programu „Mieszkanie Plus” zajęła się spółka 
BGK Nieruchomości (https://bgkn.pl 2016). Szacuje się, że dzięki ko-
mercyjnemu Funduszowi Mieszkań na wynajem wraz z prywatnymi 
inwestycjami do końca 2017 roku w Polsce ma powstać ponad 5 ty-
sięcy lokali z przeznaczeniem na wynajem, jeżeli zaś obecne tempo 
prac zostanie utrzymane, wówczas pierwsze z lokali zostaną oddane 
do użytku już w połowie roku 2018. Warto w tym miejscu wskazać, 
że większość z gruntów, na których mają zostać wybudowane bu-
dynki są w posiadaniu Skarbu Państwa, a rozwiązanie to wyraźnie 
przyspiesza inwestycje, gdyż tereny są już częściowo przygotowane 
pod tego rodzaju inwestycje2. W samych Katowicach pod tego typu 
budowę przeznaczono ponad 18 hektarów (http://www.katowice.
pro 2017). W tym mieście planowane jest wybudowanie łącznie 500 
mieszkań (https://narodowyprogram.pl 2017). Grunty pod budowę 
zostały przekazane przez Polskie Koleje Państwowe. 

„Mieszkanie Plus” a rynek nieruchomości

Bieżąca sytuacja rynku nieruchomości w Polsce wskazuje, że 
problem związany z niedoborem lokali mieszkaniowych będzie się 
pogłębiać.

Tabela 1. Liczba gospodarstw domowych a liczba nieruchomości

Rok
Liczba 

gospodarstw 
domowych

Zmiana

Liczba 
mieszkań 

oddana przez 
developerów

Liczba mieszkań 
oddana przez 

innych uczestni-
ków rynku

2008 14 276,5 - 66,7 98,5

2009 14 388,3 111,8 72,3 87,7

2010 14 486,7 98,4 53,5 82,3

2011 14 571,1 84,4 48,8 82,1

2012 14 640,6 69,5 63,2 89,4

2013 14 697,2 56,6 - -

Źródło: http://forsal.pl 2017.

Reakcją rządzących na ten problem były, są oraz można przypusz-
czać, że będą dążenia do zwiększenia zasobów lokali, by w ten sposób 
zaspokoić potrzeby społeczeństwa w tej kwestii. Jak wspomniane zo-
stało powyżej aktualny oraz przyszły program zwracają wyłącznie uwa-
gę na możliwości i wpływ rynku pierwotnego na całą sytuację na rynku 
nieruchomości. W miejscu tym warto ukłonić się ku, jakże istotnej, 
części rynku jaką jest rynek wtórny. Mieszkania na rynku wtórnym są 
to nieruchomości wcześniej używane, których zakup dokonuje się od 
innej osoby fizycznej lub prawnej (https://rynekpierwotny.pl 2017). Lo-
kale te są najczęściej wykończone i urządzone. Według danych Głów-

2 Tereny te miały dostęp do mediów, a powstanie budynków bez trudu wpi-
sało się w plan zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gmi-
nach.
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właścicielem lokalu (http://mieszkanieplus.org.pl 2017). Szansa na 
dojście do własności przy ponoszeniu stosunkowo niskiego kosztu 
miesięcznego może być szansą dla osób, które pragną spełnić swoje 
marzenia o własnym mieszkaniu, a ich sytuacja materialna im na to 
nie pozwala. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tego typu mecha-
nizm „dochodzenia do własności” może okazać się bardzo dobrym 
krokiem w celu ograniczenia problemów Polaków, którzy wskazują 
na brak środków finansowych i niestabilność zatrudnienia. 

Tabela 3. Główne wady i zalety programu „Mieszkanie Plus”

Zalety Wady

Ogólnodostępność – przede 
wszystkim brak ograniczeń 

wiekowych programu

Skierowanie programu do 
jednej grupy beneficjentów – 

osób średniozamożnych

Zwrócenie uwagi na wzmożony 
popyt na wynajem mieszkań

Brak możliwości wyboru 
lokalizacji oraz standardu

Powrót do idei taniego 
mieszkalnictwa spółdzielczego 

i społecznego
Niskie koszty budowy, 

które mogą powodować 
niski standard lokalu oraz 

wyposażenia

Możliwość uzyskania kolejnej 
dotacji bezpośredniej stanowiącej 
premię dla oszczędnych lokatorów

Możliwość późniejszego wykupu 
mieszkania na własność

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.obserwatorfi-
nansowy.pl/forma/rotator/plusy-i-minusy-mieszkania-plus/ 2016.

Rządzący dostrzegają problemy mieszkaniowe Polaków, świad-
czy o tym min. pierwsze wsparcie pod hasłem: „Rodzina na Swoim”, 
gdzie małżeństwa oraz osoby wychowujące samotnie dzieci miały 
możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci nabywania własnych 
mieszkań czy domów jednorodzinnych, w tym przypadku program 
tak jak jego następca dawał możliwość dofinansowania rodzin, 
które nie mogły uzyskać „normalnego” kredytu. Wspomniany po-
wyżej system kontynuowany był poprzez program „Mieszkanie dla 
Młodych”, który docelowo ma zostać zastąpiony przez „Mieszkanie 
Plus”. Pomimo tej jakże słusznej idei, bez większego zastanowienia 
można wskazać wady wyżej wymienionych poprzedników, takie 
jak: ograniczenia wiekowe, brak zainteresowania kwestią najmu, 
czy brak możliwości uzyskania wsparcia do zakupy nieruchomości 
rynku wtórnego. Wymieniając każdą z wad należy jednak pamiętać, 
że każda z tych inicjatyw pozwalała pewnej grupie Polaków na zdo-
bycie upragnionego lokum.

Metodyka badań

Do oceny preferencji mieszkańców powiatu siedleckiego3 i mia-
sta Siedlce w zakresie rynku nieruchomości wykorzystano badanie 
ankietowe. Przeprowadzone badanie dotyczyło głównie oceny 
aktualnej sytuacji mieszkaniowej osób zamieszkałych w powiecie 

3 Powiat siedlecki zamieszkany jest przez 81 449 mieszkańców. Głównym 
ośrodkiem miejskim jest miasto Siedlce z 76 585 tysiącami mieszkańców. 
Miasto jest znaczącym ośrodkiem akademickim, w szczególności za sprawą 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, który jest głównym ośrod-
kiem uczelnianym także w najbliższych powiatach, min. Łosickim, Sokołow-
skim czy Łukowskim. 

W tabeli 2 zostały porównane średnie ceny za metr kwadrato-
wy mieszkania w wybranych polskich miastach. Jak można zauważyć 
w zależności od aglomeracji różnica pomiędzy mieszkaniem na ryn-
ku wtórnym różni się w zależności od aglomeracji, lecz niezależnie 
od lokalizacji mieszkanie kupione na rynku wtórnym jest zawsze 
tańsze niż od developera. 

Podstawowe założenia „Programu Mieszkanie Plus”

Założenia projektu „Mieszkanie Plus” są nieco odmienne, 
program będzie bazował na trzech podstawowych filarach (http://
wei.org.pl 2017):

• powstaniu Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, insty-
tucji odpowiedzialnej za rozporządzanie gruntami, które 
przekazuje Skarb Państwa;

• wsparciu budownictwa społecznego i spółdzielczego;
• stworzeniu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych służących 

gromadzeniu środków z docelowym przeznaczeniem ich na 
remont lub zakup lokalu.

Założeniem Programu „Mieszkanie Plus” jest budowa opierają-
ca się w szczególności o tanie budownictwo społeczne i spółdzielcze 
(Jamróz i inni 2015). Autorzy programu dążą do tego, by koszt budo-
wy lokalu mieszkalnego nie przekraczał wysokości dwóch do trzech 
tysięcy złotych za metr kwadratowy. Biorąc pod uwagę obecne 
uwarunkowania – cena okazałaby się niezwykle przystępna. Zgod-
nie z planami rządzących, osiągnięcie takich kosztów jest bardzo 
realne. Cena budowanych nieruchomości uzależniona jest od wielu 
aspektów. Wśród nich najistotniejszym jest zakup gruntu, który bez-
pośrednio i bardzo wyraźnie przekłada się na późniejszą cenę zaku-
pu jednego metra kwadratowego mieszkania. Rządowy projekt ma 
w tym miejscu wyraźny argument, który jest w stanie udowodnić, 
że wskazywane planowo ceny są możliwe do osiągnięcia. Budowa 
i inwestycje w ramach „Mieszkania Plus” mają być zrealizowane na 
przekazanych gruntach Skarbu Państwa, które zostaną rozgospoda-
rowane na warunkach preferencyjnych. Umożliwi to znaczące zre-
dukowanie kosztów budowy takich mieszkań. Zgodnie z informacja-
mi udostępnianymi przez rząd, wsparcie oferowane przez państwo 
będzie opierało się na tanim wynajmie lokalu. W chwili obecnej 
system wynajmu nie cieszy się w Polsce szczególną popularnością. 
Wśród przyczyn tej sytuacji wskazać można przede wszystkim znacz-
ne koszty wynajmu mieszkania. Nowy program ma na celu zmianę 
tej sytuacji, w szczególności przekładając się na zwiększenie atrak-
cyjności tej formy użytkowania lokali mieszkalnych. Warto zwrócić 
uwagę na kolejny argument, którym jest niewątpliwie cena, gdyż 
biorący udział w programie będą zobowiązani do płacenia czynszu 
sięgającego od 10 do 20 zł za 1 m2 (http://tvn24bis.pl 2017).

Główne zalety i wady programu „Miesz kanie Plus” przedstawia 
tabela 3. Na szczególną uwagę w tym programie zasługuje możli-
wość „dojścia do własności”, czyli możliwość dokonywania wpłat 
na rzecz późniejszego wykupu lokalu na własność. Program „Miesz-
kanie Plus” pozwala beneficjentowi zdecydować, czy jest on zain-
teresowany wyłącznie wynajmem, czy też dojściem do własności. 
Jeżeli podejmie decyzję o docelowym wykupie, będzie zobowiąza-
ny do płacenia około 20% wyższego czynszu, jednakże dzięki temu 
krokowi będzie miał możliwość, po około 25-30 latach, stania się 
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• pragnienie usamodzielnienia się i wyprowadzki z domu ro-
dzinnego;

• konieczność zmiany miejsca zamieszkania ze względu na 
studia lub też nową pracę;

• chęć posiadania własnego lokalu mieszkaniowego;
• opłacalność zakupu własnego mieszkania w stosunku do 

wynajmu lokalu;
• chęć założenia rodziny.

Można zauważyć, że potrzeby dotyczące zakupu lokalu miesz-
kaniowego koncentrowały się głównie na chęci budowania własne-
go majątku. Ankietowani często wskazywali także na opłacalność 
ekonomiczną zakupu własnego mieszkania, nawet finansowanego 
kredytem bankowym, w stosunku do jego wynajmu. Istnieją także 
bariery, które w dużym stopniu ograniczają możliwości ludności do 
zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych. Ankietowani wskazali 
główne powody braku zakupu lokalu mieszkaniowego:

• brak niezbędnych funduszy;
• posiadanie niewystarczającej zdolności kredytowej;
• młody wiek i trudności w znalezieniu stałego zatrudnienia;
• posiadanie własnego mieszkania i brak konieczności zakupu 

kolejnego.

Dla ankietowanych osób, którymi w znacznej większości byli 
ludzie młodzi, bariera finansowa jest głównym powodem, który 
uniemożliwia im zakup własnego mieszkania. Tego rodzaju ograni-
czenia można zniwelować poprzez zakup lokalu mieszkaniowego ze 
środków obcych. Z tego też powodu zapytano respondentów, co 
w ich przypadku będzie głównym źródłem finansowania zakupu 
mieszkania bądź domu. W odpowiedzi na to pytanie ankietowani 
wymienili kredyt (18,33%) oraz środki własne (17,5%). Niespełna 
60% badanej zbiorowości stwierdziło, że nie jest zainteresowana 
zakupem lokalu mieszkaniowego.

Decyzja dotycząca wyboru odpowiedniego lokalu nie jest rze-
czą prostą. Jest to etap skomplikowany, wymagający wiele uwagi, 
aby wybrać optymalne lokum, które sprosta wymaganiom nabywcy. 
Ankietowane osoby wskazały Internet (27,50%) oraz serwisy ogło-
szeniowe (18,33%) jako główne źródło informacji o lokalach miesz-
kalnych. Dla niewielkiej liczby respondentów to rodzina i znajomi są 

siedleckim oraz mieście Siedlce, a także preferencji mieszkańców 
tego regionu, co do ewentualnego zakupu lokalu. Ankieta badaw-
cza została udostępniona na forach internetowych poświęconych tej 
części Mazowsza. Kwestionariusz skierowany został do zamieszka-
łych na terenie Powiatu siedleckiego oraz miasta Siedlce w sposób 
bezpośredni oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także 
poprzez portale społecznościowe. Celem niniejszego badania było 
określenie preferencji mieszkaniowych mieszkańców tego regio-
nu oraz określenie stopnia znajomości i zainteresowania nowym 
programem rządowym pod nazwą „Mieszkanie Plus”. Kwestiona-
riusz ankiety został wysłany do 262 respondentów. Otrzymano 120 
kompletnie wypełnionych ankiet, co stanowi współczynnik zwrotu 
45,8%. Średni czas wypełnienia ankiety wynosił 6 minut i 42 se-
kundy. W badaniu wzięło udział łącznie 120 osób, 75 mężczyzn (62, 
18%) i 45 kobiet (37,82%). W analizowanej próbie większość stano-
wiły osoby młode pomiędzy 18 a 24 rokiem życia (60%). Duży od-
setek stanowili także respondenci w wieku 25-34 lat (26,67%) oraz 
35-44 lat (7,5%). Udział procentowy osób w wieku 45-54 wyniósł         
3, 33% a w wieku 55-65 jedynie 2,5%. 

Wyniki badania ankietowego

Pierwszą kwestią, jaką ujęto w niniejszej ankiecie, była aktual-
na forma uczestnictwa respondentów w rynku nieruchomości. Naj-
większą grupę wśród ankietowanych stanowiły osoby mieszkające 
u rodziców (45,83%). Drugą z kolei najliczniejszą grupę stanowili 
posiadacze domów jednorodzinnych (22,5%). Dokładnie 21 ankieto-
wanych, czyli 17,5% badanej zbiorowości, posiadało własne miesz-
kanie, zaś 14 respondentów (11,67%) wynajmowało mieszkania. 
Udział mieszkań służbowych w analizowanej zbiorowości był nie-
wielki i wyniósł 2,5%. Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, 
że dominujący udział miały lokale powyżej 100 m2, których udział 
procentowy wyniósł 36,45%.

Analizując tabelę 4 wskazać możemy, że większość ankietowa-
nych (81,67%) odpowiedziało, że nie planuje w okresie najbliższych 
3 lat dokonać zakupu mieszkania. Jedynie 22 respondentów, co sta-
nowi 18,33% wszystkich osób biorących udział w badaniu, myśli nad 
zakupem własnego mieszkania. Respondenci wymienili następujące 
główne powody dokonania zakupu lokalu mieszkalnego: 

Tabela 4. Rodzaj zamieszkiwanej nieruchomości a jej powierzchnia

W przypadku własnego/wynajmowanego lokalu, jaki jest jego metraż?

Jaki jest obecny status 
własnościowy Państwa 

mieszkania?
Do 20 m2 20-40 m2 41-60 m2 61-80 m2 81-100 m2 Powyżej 100 m2 Razem

Mieszkanie własne 1 3 10 4 2 1 21

Własny dom jednorodzinny 0 1 1 4 3 15 27

Mieszkanie/dom 
jednorodzinny rodziców 2 2 6 7 5 23 55

Mieszkanie służbowe 0 1 2 0 0 0 3

Inne 1 6 6 1 0 0 14

Razem 4 13 25 16 10 39 120

Źródło: opracowanie własne.
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zbiorowości program „Mieszkanie Plus” to dobra inicjatywa, prze-
ciwnego zdania było 12,5% ankietowanych, natomiast większość re-
spondentów nie miała w tej sprawie określonego zdania (49,17%). 
Przedstawiony rozkład odpowiedzi może sugerować, że osoby bio-
rące udział w badaniu pozytywnie oceniają tego typu inicjatywę, 
lecz trudno im jednoznacznie wypowiedzieć się na temat jej przy-
datności, gdyż program nie został jeszcze w pełni wdrożony. Uwa-
gę zwraca fakt, że z badanej grupy aż 38 respondentów (31,67%) 
deklaruje gotowość do przystąpienia do tej inicjatywy w przyszło-
ści, z kolei 35 osób nie zamierza tego uczynić (29,17%). Pozostałą 
liczbę stanowią osoby niezdecydowane (39,17%). Kluczową kwestią 
związaną z funkcjonowaniem programu „Mieszkanie Plus” jest koszt 
wynajmu lokalu. Z tego powodu zdecydowano się zapytać osoby 
biorące udział w badaniu, jaką kwotę byliby skłonni przeznaczyć na 
wynajem mieszkania. Odpowiedzi ankietowanych zostały umiesz-
czone w tabeli 6.

Tabela 6. Preferowany typ mieszkania a koszt jego wynajmu

Typ miesz-
kania/kwota 
przeznaczona 
na wynajem

kawa-
lerka

mieszka-
nie dwu-

pokojowe

mieszka-
nie trzy-

pokojowe

dom 
szeregowy 
lub wolno-

stojący

Razem

Poniżej 800 zł 5 5 5 2 17

800-1 000 zł 3 7 2 0 12

1 001-1 200 zł 0 9 2 2 13

1 201-1 400 zł 0 3 1 1 5

1 401-1 600 zł 0 0 0 0 0

powyżej 1 600 zł 1 1 1 0 3

Razem 9 25 11 5 50

Źródło: opracowanie własne.

najważniejszym źródłem informacji dotyczących mieszkań (7,5%). 
Wyniki umieszczone w tabeli 5 wskazują, że poziom uzyskiwanych 
dochodów ma wpływ na rodzaj nabywanego lokalu mieszkaniowe-
go. W przypadku osób o dochodach powyżej 5 000 zł dominują wła-
sne domy bądź też nowe mieszkania. Im dochody ankietowanych są 
niższe tym rośnie skłonność do zakupu mieszkań używanych czy też 
lokali od Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Analizując 
wyniki należy także zauważyć, że niezależnie od skali uzyskiwanych 
dochodów respondenci chętnie decydują się na budowę własnego 
domu. Wynikać to może z faktu, że duża część ankietowanych nadal 
mieszka w domu rodzinnym bądź też pochodzi z takiego domu i być 
może taka forma lokalu jest uznawana przez tą grupę za najkorzyst-
niejszą. Ankietowani zostali także zapytani, z jakiej formy wsparcia 
mieszkaniowego korzystali sami lub ich bliscy przy budowie własne-
go mieszkania. Zdecydowana większość stwierdziła, że nie korzystała 
z żadnej formy wsparcia budownictwa mieszkaniowego (81,67%). 
Po osiem osób (6,67%) wskazało w tym przypadku rządowe pro-
gramy „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla młodych”. Niewielkim 
zainteresowaniem wśród osób biorących udział w badaniu cieszyła 
się ulga budowlana (5%) oraz zakup mieszkań TBS (1,67%). Wyniki 
wskazują, że nieliczne grono badanych osób przy zakupie lub bu-
dowie własnego lokum korzystało z rządowego wsparcia. Osoby, 
które zdecydowały się skorzystać z rządowych programów rozwoju 
mieszkalnictwa wymieniły tego następujące powody: chęć posia-
dania własnego mieszkania, atrakcyjne warunki programu, brak 
innych możliwości zakupu lokalu. W założeniach polityki mieszka-
niowej obecnego rządu polskiego znalazł się program „Mieszkanie 
Plus”, który ma na celu budowę mieszkań pod wynajem dla mniej 
zamożnej części społeczeństwa z możliwością ich późniejszego wy-
kupu na własność. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, 
że świadomość istnienia tego typu programu wśród społeczeństwa 
stoi na wysokim poziomie. Znajomość programu „Mieszkanie Plus” 
potwierdziło 65,83% badanych, zaś 34,17% nie słyszało o tym pro-
gramie. W opinii 46 respondentów, którzy stanowią 38,33% całej 

Tabela 5. Rodzaj nabywanego mieszkania a poziom uzyskiwanych dochodów

Poziom uzyskiwanych dochodów

Typ nabywanego
 mieszkania poniżej 1 000 zł 1 000-1 999 zł 2 000-2 999 zł 3 000-3 999 zł 4 000-4 999 zł 5 000 zł i więcej Razem

Mieszkanie nowe 
– rynek pierwotny 0 3 1 0 0 1 7

Mieszkanie używane
 – rynek wtórny 3 4 6 5 1 0 23

Mieszkanie TBS 0 0 2 1 1 0 4

Dom szeregowy / wolno 
stojący - rynek pierwotny / 

własna budowa
2 2 3 0 0 2 10

Dom szeregowy / wolno 
stojący – rynek wtórny 0 1 1 1 0 0 3

Razem 5 10 13 7 2 3 47

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki przedstawione w tabeli 6 wskazują, że ankietowani 
chcą ponosić jak najniższe koszty za wynajem lokalu mieszkalnego. 
Najwięcej ankietowanych chciałoby, aby cena netto za wynajęcie 
nie przekraczała 800 zł (15,83%) lub też mieściła się w granicach 
od 1 001 do 1 200 zł (12,5%). Za kwotę niespełna 800 zł pięciu 
ankietowanych chciałoby wynająć kawalerkę. Taka sama liczba 
osób wskazała, że 800 złotych to odpowiednia ilość pieniędzy do 
wynajmu mieszkania dwu- lub trzypokojowego. Natomiast dwóch 
respondentów wskazało, że chce za tę kwotę wynająć mieszkanie 
szeregowe lub wolnostojące. Analizując powyższe dane należy 
stwierdzić, iż oczekiwania respondentów w kwestii kwoty wynajmu, 
a także powierzchni danego lokalu są mocno zróżnicowane. Można 
przypuszczać, że wynika to w dużej mierze z braku świadomości 
ludzi młodych co do cen na rynku nieruchomości. Kwota 800 
zł wydaje się wystarczająca do wynajmu mieszkania w małej 
miejscowości lub niewielkim mieście, lecz będzie ona zbyt niska, by 
wynająć tego rodzaju lokum w większej aglomeracji.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza obrazuje prezentowaną na terenie 
miasta Siedlce oraz powiatu siedleckiego sytuację mieszkaniową. 
Badania te ukazują, że znacząca część z ankietowanych mieszkańców 
miasta Siedlce oraz powiatu siedleckiego byłaby zainteresowana 
wynajmem mieszkania. Respondenci chcieliby jednakże ponosić 
jak najniższe koszty najmu, przy jego jednoczesnej jak największej 
powierzchni mieszkalnej, co nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia. 
Analiza wskazała, że większość respondentów biorących udział 
w badaniu nie planuje w najbliższym czasie zakupu mieszkania. 
Pomimo chęci zakupu własnego lokalu istnieje wiele barier 
ograniczających tego typu zapotrzebowanie. Przeprowadzone 
badanie pozwoliło zweryfikować przyjętą hipotezę, iż brak funduszy 
oraz brak stabilności na rynku pracy stanowią główne bariery 
w nabyciu własnego lokum. Poprzez funkcjonowanie rządowych 
programów wspierających budownictwo mieszkaniowe państwo 
polskie planuje zwiększyć dostępność mieszkań dla większej 
grupy obywateli. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że 
respondenci pozytywnie odnoszą się do nowej inicjatywy polskiego 
rządu o nazwie „Mieszkanie Plus”. Pozwala to sądzić, iż program 
ten zwiększy możliwości mniej zamożnej grupy mieszkańców 
w dostępie do rynku mieszkaniowego. Poprzez funkcjonowanie 
tego typu formy wsparcia możliwe jest także rozszerzenie ilości osób 
posiadających dostęp do własnego lokalu. W celu oceny i analizy 
długoterminowych skutków programu „Mieszkanie Plus”, konieczne 
jest prowadzenie cyklicznych badań w tym obszarze.
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