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Mieszkalnictwo w rewitalizacji 

• Mieszkalnictwo w rewitalizacji 2007-2013 
• Indywidualne aktywności miast /programy własne i krajowe/ 
• brak instrumentów unijnych 2004-2006, niewielkie możliwości 2007-2013 

• Mieszkalnictwo w rewitalizacji 2014-2020 
• brak instrumentów unijnych 
• ożywienie polityki krajowej 
• Instrumentarium pro-mieszkaniowe z ustawy o rewitalizacji   

• Specyfika nieruchomości mieszkaniowych - śródmieścia 
• dominująca forma zabudowy 
• zły stan techniczny 
• zróżnicowana struktura właścicielska /z przewagą własności komunalnej i 

wspólnot mieszkaniowych/ 
• deficyt środków na remonty/modernizację 
• mozaika zabudowy /style, wiek zabudowy, standard, kubatura/  
• mieszkańcy o niskich dochodach i /często/ niskim kapitale społecznym 
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Zasady gminnej polityki mieszkaniowej  

Przykładowe cele 
strategiczne: 
1. tworzenie warunków 

do rozwoju 
budownictwa 
mieszkaniowego  

2. racjonalne 
gospodarowanie 
zasobem 
mieszkaniowym 

3. podwyższenie jakości 
zamieszkania, w 
szczególności 
rewitalizacja centrum 
miasta. 
 
 

 

Strategia 
rozwoju 

Strategia 
mieszkalnic

twa 

WPGZMG 

Program 
rewitalizacji 

Proces planowania strategicznego 
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Finansowanie mieszkalnictwa  

• program społecznego budownictwa czynszowego 

• premia termomodernizacyjna i pozostałe premie 

• program wsparcia budownictwa socjalnego 

• Mieszkanie+, Mieszkanie dla Młodych 

instrumenty 

rządowe 

• dotacje 

• pożyczki 

• finansowanie bezpośrednie 

instrumenty 
lokalne 

• zwolnienia podatkowe – podatek od nieruchomości  

• poręczenia i gwarancje 

• niektóre instrumenty narzędziowe ustawy o rewitalizacji  

instrumenty 
pośrednie  
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Finansowanie – inne instrumenty 

• fundusze unijne, w tym JESSICA2 

• dotacje konserwatorskie – poziom rządowy i lokalny 

• „programy środowiskowe”  - Narodowy Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze wojewódzkie 

• programy organizacji wspierających rozwój i inicjatywy 
lokalne  

• oferta sektora finansowego, w tym programy działalności 
własnej BGK 

 

Środki prywatne  
• użytkowników zasobów 

• innych inwestorów   

 

podstawa 
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Premia termomodernizacyjna w ramach 
Funduszu Termomodernizacji i Remontów  

• forma pomocy państwa dla inwestora realizującego 
przedsięwzięcie termomodernizacyjne 

• przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 
wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na 
realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 
jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na 
realizację przedsięwzięcia i dwukrotność 
przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, 
ustalonych na podstawie pozytywnie zweryfikowanego 
audytu energetycznego 

• przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu - 
stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez 
inwestora 
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Premia termomodernizacyjna  

 

 
plusy 

istotne efekty -  obniżenie 
kosztów energii i kosztów 

obsługi kredytu 

dobra współpraca z 
bankami kredytującymi 

dostępność przykładów w 
sąsiedztwie 

minusy 

ryzyko wstrzymania naboru 
wniosków /brak środków/ 

utrudnienie lub niemożność 
montażu z innym 

finansowaniem publicznym 

wymóg kredytu 

7 



Premia remontowa    

• forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe 
czyli: 
a) remont budynków wielorodzinnych,  
b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów,  
c) przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich 

ulepszenie,  
d) wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane 

dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych 
• jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty 

kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie 
więcej niż 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia 

• stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora, przysługuje tylko 
inwestorom korzystającym z kredytu 
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• o premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków 
wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 
r. - wtedy weszła w życie ustawa Prawo budowlane,  która spowodowała 
podwyższenie wymogów w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego 

• przysługuje wyłącznie: 
• osobom fizycznym, 
• wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych, 
• spółdzielniom mieszkaniowym, 
• towarzystwom budownictwa społecznego 

 

Premia remontowa    
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Premia kompensacyjna   
 

 

• forma rekompensaty strat poniesionych przez właścicieli budynków mieszkalnych, 
w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005r.  
przepisami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych, znajdujących się w tych 
budynkach, 
przyznaje ją Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości równiej iloczynowi wskaźnika 
kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym 
obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za 
najem, w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r. (w przypadku nabycia 
budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż w drodze 
spadkobrania - od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 r.) 

• o premię kompensacyjną może się ubiegać osoba fizyczna, która jest właścicielem 
budynku mieszkalnego, z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo 
właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem 
tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku mieszkalnego, albo nabyła ten 
budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu 
właścicielem. 
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Premia remontowa i kompensacyjna  

 

 
plusy 

wysokie 
prawdopodobieństwo 

lokalizacji  kwalifikowanych 
budynków w obszarach 

rewitalizacji 

adresowanie do najbardziej 
zdekapitalizowanych zasobów 

mobilizacja uprawnionych 
beneficjentów   

minusy  

utrudnienie lub niemożność 
montażu z innym finansowaniem 
publicznym /premia remontowa/ 

wymóg kredytu /premia 
remontowa/ 

ograniczony krąg beneficjentów 
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Wsparcie Społecznego Budownictwa Czynszowego 

• Finansowanie programu - Bank Gospodarstwa Krajowego 

• Cel: budowa i eksploatacja mieszkań na wynajem o czynszach 
regulowanych  ustawowo, znacznie niższych niż rynkowe, 
przeznaczonych dla osób o umiarkowanych dochodach  

• 10 edycji programu w latach 2015 – 2024, alokacja 450 mln zł rocznie 

Preferencyjne finasowanie zwrotne: 

• kredyt lub emisja obligacji z gwarancją wykupu 

• oprocentowanie preferencyjne WIBOR 3M 

• brak marży /koszty obsługi programu opłaca bankowi budżet 
państwa/ 

• prowizja za udzielenie 1-1,5% 

• maksymalnie 30-letni okres finansowania,  

• maksymalny udział finansowania w koszcie przedsięwzięcia - 75% 

Inwestorzy – TBS, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki gminne  
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Warunki konieczne finasowania preferencyjnego: 
 

  
 

• przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane: 
• nowe budynki  
• przebudowa, remont, adaptacja istniejących obiektów 

• przedmiot finansowania: 
• budynki 
• miejsca postojowe/garaże w liczbie wskazanej jako minimalna w 

mpzp/decyzji 
• grunty, w tym wniesione aportem do 20% kosztów 

• Preferencje dla projektów, których celem jest zawarcie umów najmu z osobami 
wychowującymi przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko 

• Zapewnienie partycypacji finansowej gminy w kosztach realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjno-budowlanego   

• Zapewnienie części lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia osobom o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych 
wskazanym przez gminę    
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Warunki konieczne finasowania preferencyjnego: 
 
• maksymalna stawka czynszu w nowo tworzonych zasobach SBC nie 

może przekroczyć 5% wartości odtworzeniowej kosztu budowy 1m2 
powierzchni użytkowej budynku w w skali roku    

• finansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia rozpoczęte po 1 
lipca 2015 r. 

• Wymagane jest zaawansowanie przygotowania przedsięwzięcia – 
dysponowanie prawomocnym pozwoleniem na budowę / 

• finansowanie zwrotne stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług 
publicznych w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej – dozwoloną pomoc 
publiczna, praktyczny brak ryzyka zwrotu pomocy, konieczność prowadzenia 
odrębnej sprawozdawczości finansowej dla przedsięwzięć i raportowanie do 
banku, który kontroluje poziom rekompensaty 
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Rola towarzystw budownictwa społecznego w rewitalizacji  

 

 preferencyjne finansowanie  i realizacja w obszarze rewitalizacji  - nowe 
budownictwo,  przebudowy i adaptacje, remonty i modernizacje 

preferencyjne finansowanie i realizacja poza obszarem  rewitalizacji 
/przeprowadzki na czas remontu, przeprowadzki trwałe/   

realizacja w obszarze rewitalizacji, brak preferencyjnego finansowania – 
projekty własne lub zlecone, w tym z finansowaniem unijnym 

realizacja projektów zintegrowanych w partnerstwie: TBS buduje i  zarządza 
nieruchomością, partnerzy /np. OPP, MOPS/ prowadzą działalność 
specjalistyczną, w zakresie pomocy społecznej, mieszkań wspomaganych  
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Rola towarzystw budownictwa społecznego w rewitalizacji  

 

 

Adaptacja budynku 
powojskowego, Pilskie TBS 
             Odbudowa starówki, 
TBS w Głogowie 

Mieszkania dla osób 
niepełnosprawnych, 
Stargardzkie TBS  

              Rewitalizacja 
Letnicy, Gdańsk, 
nowy budynek, TBS 
Motława 

Rewitalizacja Razem, kwartał 
33, Szczecińskie TBS   
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Program finansowego wsparcia mieszkań socjalnych i 
komunalnych 
 

 

 

Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest 
zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i  pomieszczeń z zakresu pomocy 
społecznej,  służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych 
dochodach. 

• dotacja może zostać udzielona na: 
• utworzenie lokali socjalnych  
• utworzenie mieszkań chronionych 
• utworzenie lokali komunalnych 
• zakup byłych mieszkań zakładowych 
• utworzenie noclegowni  
• utworzenie domów dla bezdomnych 

• podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie finansowe:  
• gminy i ich związki  
• spółki gminne           
• powiaty  
• organizacje pożytku publicznego - OPP 
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Program finansowego wsparcia mieszkań socjalnych i komunalnych  

Rodzaje przedsięwzięć i maksymalna przysługująca wysokość wsparcia:  

Kupno lokalu/budynku – mieszkania zakładowe 

Budowa budynku  

Kupno lokalu/budynku 

Remont, przebudowa, zmiana sposobu 
użytkowania  

Budowa budynku - realizowana przez TBS 

Remont, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania – 
realizowana przez TBS 

30% 

35% 

35% 

 45% 

45% 

50% 
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Program finansowego wsparcia mieszkań socjalnych i komunalnych  

Rodzaje przedsięwzięć i maksymalna przysługująca wysokość wsparcia /cd/ 

Budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku – 
noclegownie i domy dla bezdomnych  

Remont, przebudowa budynku lub jego części 
- noclegownie i domy dla bezdomnych 

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego 
części - noclegownie i domy dla bezdomnych 

45% 

  55% 

55% 
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Program finansowego wsparcia mieszkań socjalnych i komunalnych  

Dodatkowe warunki 
• finansowe wsparcie nie przysługuje na przedsięwzięcia, których rozpoczęcie 

nastąpiło przed zawarciem przez BGK z inwestorem umowy o finansowe wsparcie, 
• realizacja danego, konkretnego lokalu/części budynku jest współfinansowana ze 

środków publicznych lub ze środków UE 
• liczba lokali socjalnych/chronionych  w budynku nie może przekroczyć połowy 
liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku 

Toruń, budynki komunalne realizowane przez Toruńskie TBS z pomocą Funduszu Dopłat 

• przed upływem 15 lat od dnia 
rozliczenia kosztów przedsięwzięcia 
inwestor nie może zbyć lub zmienić 
przeznaczenia zasobów socjalnych 
utworzonych przy wykorzystaniu 
finansowego wsparcia 
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Program finansowego wsparcia mieszkań socjalnych i komunalnych  

 

 
plusy 

wysoki udział dotacji 

zróżnicowanie rodzajów 
wspieranych  przedsięwzięć 

proste procedury, dwie edycje 
naboru wniosków w ciągu roku  

minusy 

ryzyko nie uzyskania wsparcia  /brak 
środków/ 

brak możliwości łączenia 
dofinansowania z  innymi środkami 

publicznymi i dotacjami UE 
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Instrumenty instytucjonalne – kooperatywa 

Kooperatywa  /cohousing/ - grupa osób współdziałająca ze sobą w celu nabycia 
nieruchomości i wybudowania na niej budynku wielorodzinnego z zamiarem 
zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Członkowie kooperatywy – 
kooperanci: 
• wspólnie ustalają koncepcję zagospodarowania nieruchomości, w szczególności 

dokonują przydziału lokali mieszkalnych, ew. również usługowych, ustalają części 
wspólne 

• wspólnie decydują o finansowaniu i przebiegu procesu inwestycyjnego 
• po realizacji inwestycji powstaje wspólnota mieszkaniowa 
Kooperatywa pozwala na: 
• wybudowanie mieszkania po niższych kosztach niż rynkowe /nieodpłatna praca 

członków, ew. wsparcie sektora publicznego/ 
• zamieszkiwanie w znanym sobie sąsiedztwie 
• kształtowanie przestrzeni budynku zgodnie z potrzebami lokatorów /np. wspólne 

pralnie, pomieszczenia do ping-ponga/  
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Instrumenty instytucjonalne – kooperatywa 

Przykład: Kooperatywa Mieszkaniowa Pomorze 

• założyciele – 4 spokrewnione osoby i 4 przyjaciół  
• w 10 miesięcy zbudowali na własne potrzeby budynek wielorodzinny w zabudowie 

szeregowej 
• wybrano projekt będący kompromisem między możliwościami  finansowymi i 

potrzebami 
• członkowie budują kolejne budynki 
• źródła oszczędności: 

• brak kosztów marketingu 
• nie ma wymogu prowadzenia rachunku powierniczego 
• nie dolicza się VAT z tytułu zakupu mieszkań - mieszkańcy sami je budują 

• zabezpieczenie wykonania - prawny system gwarancyjny na wykonane prace - 
kooperatywa w dniu ustalenia jej członków/ inwestorów, a jeszcze przed 
rozpoczęciem budowy już „sprzedała” wszystkie mieszkania  
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Instrumenty instytucjonalne – kooperatywa 

Przykład: Kooperatywa Mieszkaniowa  Nowe Żerniki we Wrocławiu  

 „Nowe Żerniki” we Wrocławiu – modelowe osiedle zaprojektowane przez architektów 
w różnych formach - od jednorodzinnego przez szeregowe, pasywne, 
energooszczędne, wielolokalowe, na zasadzie szanowania różnorodności potrzeb 
mieszkańców i wspierania kontaktów społecznych na osiedlu poprzez przyjazne 
przestrzenie publiczne i półpubliczne. Inicjatywa kooperatywy mieszkaniowej 
uzupełnia te rozwiązania. 

Przetarg na zbycie nieruchomości 
dla kooperatywy 
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Instrumenty instytucjonalne – kooperatywa 

Przykład: Kooperatywa Mieszkaniowa  Nowe Żerniki we Wrocławiu  
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Społeczna Agencja Najmu – ogólne informacje 
• Społeczna Agencja Najmu /SAN/ – instytucja pośrednicząca między właścicielami 

mieszkań a najemcami, gwarantująca właścicielom zarządzanie najmem,  
a wynajmującym czynsz niższy od rynkowego. 

 
• Idea SAN wywodzi się z krajów europejskich o niskim udziale społecznego sektora 

czynszowego, gdzie ludzie o niskich dochodach potrzebujący dostępu do mieszkania 
muszą korzystać z rynku prywatnego najmu. 
 

• W Belgii /pionier i lider SAN/ jej podstawy wypracowywały w praktyce organizacje 
zajmujące się prawami migrantów zarobkowych, ochroną praw lokatorów oraz  
przeciwdziałaniem i łagodzeniem bezdomności. 
 

• Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój działań w formie SAN jest 
upowszechnienie w ramach systemu polityki społecznej, a zwłaszcza pomocy 
społecznej, koncepcji deinstytucjonalizacji /pomoc udzielana poza formalnymi 
instytucjami 
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Zalety Społecznej Agencji Najmu 
 

• dla właścicieli - gwarancja trwałego, długoterminowego 
wynajmu, systematycznego wpływu czynszu 
gwarantowanego przez agencję, utrzymania należytego 
stanu  mieszkania, 

 

• dla najemców – dostęp do dobrego jakościowo mieszkania 
za nierynkowy czynsz oraz pomoc i wsparcie w 
rozwiązywaniu problemów codziennego życia (np. szukanie 
pracy, organizacja życia codziennego, wychodzenie ze strefy 
wykluczenia). 
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Przykład: model SAN w Belgii (Flandria) 
 
Typy beneficjentów SAN : 

• osoby wychodzące z bezdomności  

• osoby o niskich i/lub niestabilnych dochodach 

Instytucje prowadzące SAN : 

• organizacje pozarządowe, pozyskujące mieszkania w 
sektorze prywatnym (i w zasobie budownictwa 
społecznego) 

• instytucje publiczne, pozyskujące lokale mieszkalne  
w zasobie społecznego budownictwa mieszkaniowego  
i w zasobie prywatnym 

SAN opiera swą działalność na wolontariacie: zaangażowani 
profesjonaliści (np. prawnicy, zarządcy) i działacze społeczni  
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Model SAN w Polsce 

• W 2015 r. organizacja Habitat for Humanity Poland uzyskała 
grant badawczy na opracowanie zasad SAN w Polsce. 
Aktualnie HfH prowadzi projekty pilotażowe dot. SAN w kilku 
miastach (Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku). 

 

• Model wypracowany w projektach pilotażowych jest  
możliwy do powielenia w innych miastach z udziałem 
dofinansowania w ramach konkursu PO WER „Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa”.  
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Model SAN w Polsce - założenia 

• Oferta SAN dedykowana osobom niezamożnym i 
zagrożonym wykluczeniem 

• dodatkowe usługi wsparcia na rzecz partnerów:  
• dla właścicieli - załatwianie formalności związanych z wynajmem 

i utrzymaniu mieszkań we właściwym stanie technicznym.  
• dla najemców - usługi wsparcia świadczone przez specjalistów 

służące przygotowaniu ich do samodzielnego życia poprzez 
pomoc i opiekę socjalną, wsparcie zawodowe, wsparcie 
reintegracyjne. 

Rola SAN jako pośrednika najmu:  
• kojarzenie stron umowy, które następnie zawierają między sobą 

umowę najmu mieszkania, 
• bezpośredni udziału w procedurze najmu, polegające na tym, że 

SAN wynajmuje, zawierając stosowną umowę, mieszkanie od 
właściciela i następnie podnajmuje je osobie, która zamieszka w 
tym mieszkaniu. 
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Model SAN w Polsce – warunki pośrednictwa 

Warunki pośrednictwa SAN wobec najemców: 
• wywiązywanie się z obowiązków najemcy, w tym 

terminowej opłaty czynszu ustalonego na preferencyjnym, 
niższym od rynkowego poziomie,  

• prawidłowego korzystania z mieszkania,  
• zgody na monitoring najmu, 
• przyjęcia usług wsparcia dostosowanych do potrzeb 

najemcy. 

Warunki pośrednictwa SAN wobec właścicieli mieszkań: 
• akceptacja stawek czynszu niższych, niż byłyby osiągalne z 

tytułu rynkowej transakcji najmu, 
• akceptacja prawa agencji do samodzielnego, nie 

konsultowanego z właścicielem, doboru najemcy danego 
lokalu. 
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Model SAN w Polsce – partnerzy  

Partnerzy po stronie wynajmujących mieszkanie: 
 

• właściciele mieszkań w sektorze prywatnym, w 
szczególności osoby fizyczne nieprowadzące 
działalności gospodarczej w zakresie wynajmu 
mieszkań,  

• właściciele mieszkań w sektorze publicznym 

• korzystanie z zasobów publicznych, w szczególności 
gminnych, powinno mieć charakter uzupełniający 
i/lub przejściowy  
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Model SAN w Polsce – odbiorcy wsparcia 

• osoby uprawnione na mocy statutu i regulaminów SAN do 
korzystania z mieszkań udostępnianych przez agencję; 
przykładowe grupy podnajemców:  
• osoby i rodziny o niskim statusie materialnym 
• osoby i rodziny upoważnione do uzyskania pomocy  
• mieszkaniowej gminy w postaci prawa najmu mieszkania 

komunalnego  
• osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, np. 

stanowiące niepełne rodziny z małymi dziećmi, osoby z 
niepełnosprawnością, osoby nowo przybyłe do miasta za pracą lub 
po naukę 

• osoby wychodzące z bezdomności, jeśli założycielem SAN 
jest podmiot działający na rzecz określonych środowisk 
osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
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Model SAN w Polsce – forma prawna 

Podmiot założycielski Forma prawna SAN 

Podmiot publiczny – gmina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Podmiot prywatny – organizacja 
pozarządowa 

fundacja 

Podmiot publiczny i podmiot prywatny spółka, w której udziały ma jednostka  
samorządu terytorialnego i organizacja 
pożytku publicznego zajmująca się 
pomocą społeczną i mieszkaniową  
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Model SAN w Polsce – organizacja 

Model dostarczania przez SAN usług wsparcia najemcom 
mieszkań: 

• własne kadry specjalistów i/lub pracę wolontariuszy 
posiadających odpowiednie kompetencje 

• współpraca z gminnymi i innymi podmiotami pomocy 
społecznej o określonych kompetencjach  

• forma mieszana, w której część usług wsparcia jest 
świadczona przez własny personel, część na podstawie 
porozumień z innymi partnerami 
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Model SAN w Polsce – finansowanie 
działalności podstawowej 

Różnica między kosztami działalności SAN a jej 
przychodami może być pokrywana poprzez: 

• własna działalność dochodowa w innym zakresie niż 
podstawowy 

• dotacje i subwencje sektora prywatnego, np. dotacje 
organizacji charytatywnych, osób prywatnych 

• dotacje i subwencje sektora publicznego, np. w formie 
dotacji z budżetu gminy, dotacji z celowych programów 
rządowych i/lub unijnych 

• forma mieszana, z wykorzystaniem różnych dostępnych 
źródeł. 
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Zasady konkursu PO WER dot. wsparcia SAN 

• Beneficjent - wyłącznie gmina lub powiat lub związek 
międzygminny z dużym zasobem co najmniej 30 tys. 
mieszkań prywatnych, pozwalający na wydzielenie 
części mieszkań do wynajmu przez SAN 

• udział mieszkań wynajmowanych przez SAN od 
właścicieli z sektora prywatnego nie może być niższy 
niż 75%, 

• czas trwania działalności SAN po zakończeniu 
projektu –- nie krótszy niż 60 miesięcy od czasu 
zakończenia finansowania projektu 
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Zasady konkursu PO WER dot. wsparcia SAN 

Zasób SAN - standardowe mieszkania wyposażone w 
podstawowe media, w dobrym stanie technicznym i 
zlokalizowane w tych częściach miasta, które nie są 
najdroższe jeśli chodzi o stawki czynszu.  

 

Stawka czynszu płacona przez SAN wynajmującemu nie 
powinna być wyższa niż 90% stawki rynkowej. 
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Zasady konkursu PO WER dot. wsparcia 
SAN – kryterium dostępu  

Co najmniej 50% użytkowników mieszkań (najemców 
SAN) muszą stanowić osoby zaliczające się do grup: 

• osoby bez dachu nad głową oraz osoby bez 
mieszkania,  

• osoby oczekujące na najem mieszkania socjalnego, 

• osoby oczekujące na najem standardowego 
mieszkania komunalnego, 

• osoby oczekujące na uzyskanie miejsca w 
mieszkaniu chronionym lub na najem mieszkania 
wspomaganego. 
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Zasady konkursu PO WER dot. wsparcia 
SAN – kryterium dostępu 

Oferta usług wsparcia zaprojektowana w ramach 
modelu SAN musi uwzględnić co najmniej jedną 
usługę adresowaną do właścicieli mieszkań, np.: 

• doradztwo podatkowe 

• obsługa zobowiązań podatkowych (PIT) 

• reprezentacja właściciela wobec administracji 
mieszkaniowej.  
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Zasady konkursu PO WER dot. wsparcia 
SAN – finansowanie 

• Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu 100 % 

 

• Alokacja na konkurs wynosi 15 000 000 PLN 

 

• Do konkursu może przystąpić zarówno 
wnioskodawca, który planuje wdrożenie SAN lub 
wdraża działalność SAN jako odrębny, nowo tworzony 
podmiot posiadający osobowość prawną 
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Zasady konkursu PO WER dot. wsparcia 
SAN – kryterium dostępu 

Przykładowe usługi wsparcia świadczone najemcom mieszkań mogą 
obejmować: 

• pomoc w zakresie obowiązków użytkownika mieszkania (np. 
obserwacja stanu instalacji elektrycznej, urządzeń kuchennych, 
urządzeń łazienkowych), wdrożenie systematyczności w gromadzeniu 
środków na opłatę czynszu i innych kosztów użytkowania mieszkania 

• doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc w dokształcaniu 

• pomoc psychologiczna 

• pomoc prawna 

• wsparcie w integracji i reintegracji społecznej 

• pomoc w nauce języka polskiego (najemcy – obcokrajowcy) 

• pomoc w załatwianiu spraw bytowych (świadczenia, usługi, wsparcie 
instytucji zewnętrznych). 
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Analiza prywatnego rynku najmu 

Rekomendacje: 

• bogata oferta mieszkań do najmu o różnym 
standardzie i metrażu. 

• najbardziej atrakcyjne mieszkania powyżej 60m2 (2,3 
pokoje) 

• do zasobu SAN dedykowane mieszkania o dobrym 
standardzie i o większej liczbie pokoi niż kawalerka w 
celu wynajmowania pokoi i podziału czynszu na 
najemców, co pozwoli zmniejszyć koszty mieszkania 
dla jednej osoby 
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Minimalna wielkość zasobu SAN 

Konieczność pozyskania do zasobu SAN co najmniej: 

• 50 mieszkań w okresie 36 miesięcy,  

• 30 mieszkań w okresie kolejnych 24 miesięcy, 

• 20 mieszkań w okresie dalszych 24-36 miesięcy. 

 

Łącznie minimum 100 mieszkań w ciągu 8 lat. 
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Quasi SAN w Polsce - przykłady  

  KamiKamliańska Misja Pomocy                      
qqqqqq  Społecznej : Pensjonat – Ursus 
 
100 bezdomnych mężczyzn, 3 poziomy 
• parter – pokoje dla osób chorych, 

mających problemy z poruszaniem się, 
kuchnia, jadalnia, biura Misji 

• piętra - pokoje 3 i 4-osobowe 
• poddasze - dwie sale wieloosobowe i  

Klub Aktywizacji Bezdomnych (KAB-el) 
  
 

                   Stargardzkie TBS – program 
                    Potrzebny Dom                               

Stargardzkie TBS jest operatorem programu w zakresie 
budowy i zarządzania zasobami mieszkaniowymi, gmina, 
powiat, NGO pomagające osobom niepełnosprawnym 
realizują zadania opiekuńcze i socjalizujące Pokój w pensjonacie Misji  
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