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Tezy i pewniki, finansowanie oraz zaplecze 
techniczno-organizacyjne dla projektu

 „Mieszkanie Plus”
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Polityczno-gospodarczePolityczno-gospodarcze

➢ W ekonomicznej literaturze przedmiotu, budownictwo to 
lokomotywa gospodarki i jest podstawowym źródłem 
rozwoju gospodarczego kraju. Mieszkanie Plus ma być taką 
lokomotywą. 

➢ W Polsce jest zapotrzebowanie na ok 4.5 miliona mieszkań. 
➢ Rząd jest zdeterminowany realizacją swojego sztandarowego 

projektu  „Mieszkanie plus”.



  

FinansoweFinansowe

➢ Zdaniem NISS nie ma więc problemów z finansowaniem projektu choć 
rząd zadeklarował, że ma finansowanie tylko na budowę 350 tys. 
mieszkań w perspektywie kilkuletniej?

➢ Utworzony został fundusz inwestycyjny dla sfinansowania projektu 
„Mieszkanie plus”, środki mogą obejmować finansowanie w trakcie 
budowy i natychmiastową wypłatę, gwarantowaną przez państwo. 
(Wypowiedz radiowa prezesa PFR Pawła Borysa).

➢ Narodowy Instytut Studiów Strategicznych zdiagnozował jeszcze inne 
źródła finansowania: Fundusz rezerwy demograficznej wynoszący 160 
miliardów zł stworzony ze środków przekazanych z Funduszu OFE,  
środków zgromadzonych w Banku PKO BP, 16 miliardów zł pochodzące z 
oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych zakładanych w okresie 
socjalizmu oraz środki znajdujące się w bankach komercyjnych 
zakwalifikowane jako tzw. „osady”.

➢ Najrozsądniejszym byłoby pod tę pożyczkę wyemitować, wzorem Włoch, 
pieniądz równoległy do obsługi programu „Mieszkanie plus” oraz 
budowy polskiej infrastruktury budowlanej.          



  

Zaplecze techniczno-organizacyjneZaplecze techniczno-organizacyjne

➢ W Polsce są projekty taniego, szybkiego budownictwa. Np; Domy 
kopułowe, domy z drzewa księżycowego, budowa ekologicznych 
domów glinianych, cegła konopna, patent Jana Przestrzelskiego itp. 

➢ Znane są projekty hybrydo-spółdzielcze zapobiegające, 
stygmatyzacji, wykluczeniom oraz powstawaniu lokalnych gett
z mieszkańcami socjalnymi. 

➢ W Polsce są ogromne doświadczenia w budownictwie 
spółdzielczym. 

➢ Należy również skorzystać z zasobów państwowych firm 
infrastrukturalnych nie tylko Poczty Polskiej i PKP które powinny 
udostępnić swoje zasoby nieruchomościowe dla wszelkiego rodzaju 
nadbudów i powiększania powierzchni dla celów budownictwa 
mieszkaniowego. 

➢ W Polsce są doświadczenia w budownictwie gospodarskim
i należy to ludziom umożliwić.



  

Czynniki społeczneCzynniki społeczne

➢ Finansowanie Projektu powinno być skierowane bezpośrednio do 
beneficjenta czyli lokatora mieszkania, w miarę możliwości bez 
pośredników. Dopuszczalne pośrednictwo  regionalnych spółdzielni, 
stowarzyszeń, małych deweloperów.

➢ Beneficjentami  projektu „Mieszkanie plus” powinni być przede 
wszystkim lokatorzy mieszkań a nie deweloperzy czy instytucje 
finansowe.

➢ Konsultacje społeczne.
➢ Audyt pustostanów i zasobów komunalnych, siedlisk opuszczonych 

oraz budynków nadających się do rozbudowy lub nadbudowy.
➢ Okres przejściowy: Mobil home, domki fińskie, mieszkanie na 

działkach, na barkach, pensjonaty. 

➢ Mieszkania z infrastrukturą. 



  

ZakończenieZakończenie

„The best way

to predict the future

is to create it”

  (Peter Drucker) 
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