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Lubelska Akcja Lokatorska
lubelskaakcjalokatorska@gmail.com

Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do wniosków ze spotkania konsultacyjnego przekazujemy ponownie uwagi
i  sugestie  do  programu  oddłużeniowego.  Po  raz  kolejny  wskazujemy  na  konieczność 
przeanalizowania sytuacji lokatorów i lokatorek mających zadłużenie czynszowe we współpracy
z właściwymi instytucjami, zanim przygotowana zostanie jakakolwiek propozycja procentowych 
wariantów spłaty zadłużenia. 

Diagnoza i konstruowanie rozwiązań
Wg  danych  GUS  w  Lublinie  nastąpił  znaczący  wzrost  wykonywanych  eksmisji,

a niezmiennie powodem znakomitej większości z nich są zadłużenia czynszowe.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2009 2011 2013
2015

34

25 26

23

40

29
32

26

44

eksmisje z tytułu zaległości 
czynszowych

eksmisje ogółem

Wyk. 1: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS1

Czy wzrost eksmisji w Lublinie doprowadził do zmniejszenia zadłużenia? Nie. W świetle 
raportu z kontroli ZNK zadłużenie ogólne mieszkań komunalnych w latach 2012-2015 wzrosło. 
Liczba zadłużonych mieszkań komunalnych utrzymuje się niemal na stałym poziomie w granicach 
50%. Natomiast  81% zadłużenia  głównego odnotowano w mieszkaniach,  w których zadłużenie 
wystąpiło  pow.  6  miesięcy.  Od  2012 r.  zadłużenie  wzrosło  w tej  grupie  o  11%.  Rośnie  także 
zadłużenie osób eksmitowanych.2 Lokale mieszkalne w Lublinie  są zadłużone w granicach:
1 Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary, 6.08.2016 r.) oraz „Analiza zadłużeń z 
tytułu opłat czynszowych i świadczenia za lokale mieszkalne wobec ZNK w Lublinie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.”
2 Wystąpienie pokontrolne Wydziału Audytu i Kontroli z 2016 r., http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?
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50 tys. -100 tys. zł – 581 mieszkań
100 tys. – 300 tys. zł – 404 mieszkania
300 tys. – 1 mln zł – 15 mieszkań3

Przyczyn  zadłużenia  należy  upatrywać  w  ogólnej  złej  sytuacji  ekonomicznej  lokatorów
i  lokatorek.  Ten wniosek potwierdził  Wydział  Audytu  i  Kontroli  w wystąpieniu  pokontrolnym,
z 2015 r.4 Dlatego też  należy szukać rozwiązań możliwych do przyjęcia  w konkretnej  sytuacji 
życiowej lokatorów i lokatorek. Będzie to możliwe dopiero wówczas, gdy te informacje będą znały 
właściwe instytucje, nie wybiórczo, ale w sposób umożliwiający całościową ocenę sytuacji osób 
mających zadłużenie. W innym wypadku działania podejmowane nawet z jak najlepszą intencją nie 
przyniosą  rezultatu.  Podejmowane  do tej  pory działania  (wezwania  do  zapłaty,  wypowiedzenia 
umów  najmu,  wezwania  przedsądowe,  postępowania  egzekucyjne)  nie  sprzyjają  zaspokajaniu 
potrzeb  mieszkaniowych  w  Lublinie  i  nie  są  efektywne.  Tym  bardziej  doceniamy  inicjatywę 
opracowania programu oddłużeniowego. Jednak głównym celem programu nie może być wyłącznie 
odzyskanie zadłużenia. Dyrektor ZNK otwarcie przyznał, że realnie być może spłacona zostanie 1/3 
ogólnej kwoty zadłużenia.5 W naszym przekonaniu,  przy założeniu,  że jednocześnie odsetki nie 
będą narastać.  Głównym celem powinno być wsparcie lokatorów i lokatorek w taki sposób, 
żeby  były  w  stanie  na  bieżąco  płacić  czynsz.  Biorąc  pod  uwagę  sytuację  ekonomiczną 
mieszkańców  i  mieszkanek  Lublina  oraz  wysokość  zadłużenia  należy  rozważyć  całkowite 
umorzenie  jako  kluczowy  wariant.  Obecnie  istnieje  możliwość  całkowitego  umorzenia.6

Ta  możliwość  została  także  wskazana  jako  jedna  z  form  pomocy  w  Wieloletnim  Programie 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2014-2018. Jednakże podobnie 
jak w przypadku porozumienia o odpracowaniu zadłużenia albo ugody z ZNK, lokatorzy i lokatorki 
często o nim nie wiedzą. Na stronie ZNK nie ma szczegółowych warunków, z jakimi można się 
zapoznać bez konieczności wizyty w biurze. Brak ogólnodostępnej informacji jest jedną z przyczyn, 
dla których lokatorzy i lokatorki nie zgłaszają się. Przyczyną niepodejmowania rozmów z ZNK jest 
nie tylko bariera finansowa, ale i psychologiczna. Niektóre osoby obawiają się pogorszenia swojej  
sytuacji,  choć w rzeczywistości celem obu stron jest porozumienie. Poza tym nie wiadomo czy 
możliwość  całkowitego  umorzenia  była  wykorzystywana,  ponieważ  dostępne  dane  pokazują 
jedynie kwoty umorzeń, nie wskazując czy były to  umorzenia częściowe czy całkowite i ile osób 
objęły. Nie wiadomo także, w jakich sytuacjach to rozwiązanie było stosowane.

Analiza skuteczności programów oddłużeniowych w innych miastach pozwala na wysnucie 
wniosku,  że  bez  względu  na  procentową  wysokość  umorzenia  (sięgającą  nawet  80%),  kwota 
zadłużenia radykalnie się nie zmniejsza, a lokatorzy i lokatorki na kolejnych etapach „wypadają”
z  programu.  Każde  prowizoryczne  rozwiązanie  jest  krótkowzroczne  i  nie  wprowadzi  realnej 
zmiany, zarówno dla lokatorów i lokatorek, jak i dla budżetu miasta. W tej chwili również Poznań 
przygotowuje  projekt  uchwały,  w  którym  zamieszczono  propozycję  całkowitego  umorzenia

t=210&id=261067, str. 2
3 Tamże, str. 1
4 […] Poprawa działania ZNK nie przekłada się jednakże na wyniki finansowe w tym zakresie, ponieważ skala 
ogólnego zadłużenia dłużników systematycznie  ulega znacznemu zwiększeniu, co wskazuje na niską skuteczność 
przede wszystkim ustawowej procedury windykacyjnej i eksmisyjnej, jak i działań polubownych ZNK zmierzających 
do odzyskania długu. Przyczyną ww. stanu jest przede wszystkim bardzo zła sytuacja finansowa najemców, a także – w 
obecnych realiach – ograniczone możliwości spowolnienia procesu narastania długu lokatorów zajmujących lokale 
komunalne. Przyczyn należy również upatrywać w  rozproszeniu działań miasta w stosunku do kręgu osób, które 
powinny być objęte działaniami pomocy społecznej, a także z niewykorzystania w pełni przez ZNK sprawdzonych 
dobrych praktyk z innych dużych miast borykającyc h się z problemem zadłużeń lokatorów mieszkań komunalnych.”, 
Tamże, str. 5
5 Posiedzenie Komisji ds. Rodziny w dn. 16.05.2016 r.
6 Uchwała nr 1087/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i 
trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających  charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Lublin i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?
t=200&id=130075, 7.08.2016 r.)



w odniesieniu do zadłużonych mieszkań.

Lubelska Akcja Lokatorska nie zaproponuje żadnych procentowych wariantów oddłużenia bez 
podstawowych  danych  pozwalających  na  określenie  ile  osób  jest  w  stanie  skorzystać  z  programu.
Te  dane  są  w  Zarządzie  Nieruchomości  Komunalnych,  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Rodzinie  oraz 
Wydziale  Spraw  Mieszkaniowych.  Jednak  każda  z  ww.  instytucji  stosuje  własne  procedury,  nie 
analizując kompleksowo oddziaływania na sytuację lokatorów i lokatorek. Bez zrozumienia tej sytuacji  
nie  jest  możliwe  opracowanie  skutecznego  programu  oddłużeniowego.  Radni  i  radne  Rady  Miasta 
Lublin  nie  mają  podstawowych  danych,  żeby  podjąć  decyzję  i  szukać  adekwatnych  rozwiązań. 
Dotychczas  nie  uzyskaliśmy  wspomnianych  informacji,  dlatego  przedstawiamy  wstępną  diagnozę
na podstawie ogólnodostępnych danych. 

Corocznie GUS prowadzi badania budżetów gospodarstw domowych.  W 2015 r. ponad 14% 
rodzin żyło na granicy ubóstwa w miastach 200-500 tys.  mieszkańców i  mieszkanek – w tym
w Lublinie  (od 545 zł  do 734 zł).7 Wydatki  na  mieszkanie  w budżetach  gospodarstw domowych 
zajmują drugą pozycję, zaraz po żywności i stanowią niemalże 1/5 wszystkich wydatków.8 Warto dodać, 
że w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych, lub o niskich dochodach, odsetek wydatków 
na mieszkanie jest zdecydowanie większy. Wreszcie dane te nie pokazują sytuacji rodzin zadłużonych,  
które mają zajęte dochody przez komorników. Ich rozporządzalny dochód jest realnie mniejszy.

 Należy przy tym zwrócić uwagę na  kilka wskaźników. Bezrobocie  w Lublinie  wynosi  8%
(w woj. lubelskim  - 11,7%, w kraju – 8,8%). Bezrobotni korzystający z pomocy MOPR w Lublinie  
stanowią  36% ogółu  wspieranych  osób.9 Osoby,  których  jedynym źródłem utrzymania  były  zasiłki 
stanowiły  23% wszystkich  rodzin  korzystających z  pomocy społecznej  w Lublinie.10 W 2015 roku 
wypłacono 17 630 dodatków mieszkaniowych lokatorom i lokatorkom w mieszkaniach komunalnych.11 

Konieczność  uzupełniania  budżetu  domowego  w  ten  sposób  wynika  również  z  niskiej  wysokości  
wynagrodzeń. Płaca minimalna w 2016 r. wynosi 1850 zł, najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy i renta rodzinna – 882,56 zł. Przypominamy analizę wariantów zaproponowanych
w programie:

Kwota 
zadłużenia

Rata miesięczna I wariant Rata miesięczna II 
wariant

10000 333 100
15000 500 150
20000 667 200
25000 833 250
30000 1000 300
40000 1333 400
50000 1667 500
70000 2333 700
100000 3333 1000
Tab. 1: Opracowanie własne12

7  Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 
(http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-
polsce-w-2015-r-,14,3.html, 6.08.2016 r.)
8 Budżety gospodarstw domowych w województwie lubelskim w 2014 r. (http://lublin.stat.gov.pl/opracowania-
biezace/opracowania-sygnalne/warunki-zycia/budzety-gospodarstw-domowych-w-wojewodztwie-lubelskim-w-2014-
r-,6,1.html, 6.08.2016 r.)
9 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2015 r. (http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=260904, 6.08.2016 r., 
str. 28)
10 Tamże, str. 26
11 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lublin w 2015 r. (http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?
t=210&id=260850, 6.08.2016 r.)
12 Tabela przedstawia wysokość miesięcznej raty, jaką będą płacić lokatorzy i lokatorki przy konkretnej kwocie 



W mieszkaniu komunalnym o pow. 40 m2 czynsz miesięcznie wynosi 250 – 300 zł. Dodając 
koszty miesięczne utrzymania, czynsz oraz ratę spłaty zadłużenia w proponowanych wariantach, nie 
potrzeba dogłębnej analizy, żeby dostrzec, że osób o najniższych dochodach - jednocześnie ze średnim  
lub wysokim zadłużeniem - ten program nie obejmie. Przy czym warto pamiętać, że wydatki rodzin
z  dziećmi  są  wyższe.  Podstawowe  pytanie  brzmi:  ile  lokatorów  i  lokatorek  z  zadłużeniem  jest
w takiej sytuacji  w Lublinie? Nie wystarczy wskazać, że program obejmie potencjalnie wszystkie 
osoby z zadłużeniem w mieszkaniach komunalnych, a w przypadku, gdy nie przystąpią do programu, 
przypisywać im złej woli. Nieustannie towarzysząca dyskusji retoryka o „cwaniakach” jest nie tylko 
krzywdzącą generalizacją, ale faktycznie uderzy w interesy osób najbiedniejszych, które nie przystąpią 
do tak skonstruowanego programu. Mała liczba osób, które dotychczas zawarły ugody albo zgłosiły się  
do  odpracowania  zadłużenia  wynika  w  naszej  ocenie  z  niewystarczającej  informacji  oraz 
nieadekwatności tych rozwiązań do sytuacji lokatorów i lokatorek.

Proponowane cele programu:
1. wsparcie lokatorów i lokatorek zadłużonych z tytułu zaległości czynszowych i ich rodzin, 

będących w trudnej sytuacji materialnej,
2. przeciwdziałanie bezdomności i zapobieganie eksmisjom,
3. współpraca pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a Urzędem Miasta Lublin, w zakresie 

oferowanego wsparcia osobom zadłużonym (powrót na rynek pracy, pomoc społeczna),
4. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
5. umożliwienie lokatorom i lokatorkom bieżącego regulowania opłat czynszowych.

Podmioty realizujące:
1. Zarząd  Nieruchomości  Komunalnych  (podejmowanie  ugód,  kierowanie  i  informowanie

o dalszym możliwym wsparciu, bieżące sygnalizowanie zaległości czynszowych MOPR),
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (wywiady z osobami objętymi programem, analiza pod 

kątem  dodatkowego  wsparcia,  w  tym  dodatku  mieszkaniowego,  wsparcia  w  żywieniu, 
zapewnienie wsparcia psychologicznego itd. ),

3. Miejski  Urząd  Pracy  (wsparcie  w  zakresie  organizowania  miejsc  pracy  dla  osób 
zadłużonych,wsparcie  w  doradztwie  zawodowym,  kierowanie  na  kursy  zawodowe
i podnoszące kwalifikacje zawodowe),

4. bezpłatne punkty pomocy prawnej zorganizowane przez Gminę Lublin,
5. ośrodek leczenia uzależnień,
6. Centrum  Interwencji  Kryzysowej  (działające  na  podstawie  informacji  z  wywiadów 

środowiskowych  o  tym,  że  w  rodzinie  występuje  szeroko  rozumiany  kryzys  związany,
np.: z brakiem pracy, przemocą, uzależnieniami).

Współpraca powyższych podmiotów, powinna być oparta na wymianie informacji odnośnie 
sytuacji  poszczególnych osób,  w ramach cyklicznych spotkań pomiędzy przedstawicielami  ww. 
podmiotów i instytucji.  Prowadzone działania powinny zostać objęte regularnym monitoringiem 
(prowadzonym przez osoby spoza ww. instytucji), w zakresie należytego wykonywania zobowiązań 
wobec  lokatorów  i  lokatorek,  wynikających  z  postanowień  programu oddłużeniowego. 
Doświadczenia  chociażby  Kielc  wskazują,  że  międzyinstytucjonalna  współpraca  i  wymiana 
informacji jest możliwa. 

zadłużenia. Wyliczenie dotyczy dwóch wariantów zaproponowanych w programie oddłużeniowym. Należy pamiętać, 
że poniższe kwoty to jedynie rata zadłużenia. Dodatkowo do miesięcznych wydatków dochodzą stałe opłaty (czynsz, 
rachunki, wyżywienie, dojazdy, leki, bieżące potrzeby, ubrania, wydatki związane z edukacją dzieci itd.), przy czym 
mówimy o zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. 



Proponowany zakres współpracy:
1. Konsultacje  dotyczące  ustalenia  i  wypracowania  najskuteczniejszych  form  wsparcia 

poszczególnych  osób  (całkowite  lub  częściowe  oddłużenie,  dodatek  mieszkaniowy, 
wsparcie w opłatach za media, wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie psychologiczne, 
pomoc prawna, wsparcie w żywieniu).

2. Cykliczne  spotkania  przedstawicieli  i  przedstawicielek  poszczególnych  instytucji  celem 
analizy bieżących działań i ich ewaluacji.

3. Kwartalne  sprawozdania,  publikowane  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  zawierające 
wykaz działań podjętych w ramach współpracy oraz plan działań na kolejny kwartał.

4. Jawność działań, w tym ogłaszanie terminów spotkań.

Adresaci programu
Wszystkie  osoby przebywające  w  mieszkaniach  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego 

zasobu Miasta Lublin,  które posiadają zadłużenie z tytułu zaległości czynszowych bez względu
na ich wysokość.

Kampania Informacyjna
Istotnym  elementem  powodzenia  programu  oddłużeniowego  jest  skuteczna  kampania 

informacyjna.  Informacja  o  programie  oddłużeniowym powinna  trafić  do  możliwie  najszerszej 
liczby  osób  w  pierwszych  dniach  jego  obowiązywania.  Organizowaną  kampanię  należałoby 
powtarzać. Informacje o programie oddłużeniowym powinny być przekazywane w sposób jasny
i zrozumiały dla wszystkich odbiorców i odbiorczyń bez względu na ich wiek, zdrowie, czy poziom 
wykształcenia. Pełna informacja powinna znajdować się na stronach internetowych samorządowych 
instytucji  publicznych.  Rekomendujemy  ustalenie  dyżurów  w  instytucjach  współpracujących
na rzecz programu, podczas których przygotowani do tego pracownicy i pracownice będą udzielać 
informacji na temat warunków uczestnictwa w programie oraz jego założeń. Wsparcie na dyżurach 
powinna  obejmować  możliwość  indywidualnych  konsultacji  oraz  wsparcie  w  kompletowaniu
i wypełnianiu stosownych dokumentów wymaganych do udziału w programie. 

Proponowane działania informacyjne:
1. Informowanie  o  programie  przez  pracowników  i  pracownice  samorządowych  instytucji 

publicznych w Lublinie.
2. Zamieszczenie informacji o wszystkich sposobach "oddłużania" na stronach internetowych 

samorządowych instytucji publicznych.
3. Informacja widoczna w gablotach i punktach informacyjnych instytucji miejskich.
4. Informacja widoczna w gablotach i punktach informacyjnych organizacji  pozarządowych 

realizujących zadania na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej zlecone przez 
Gminę Lublin.

5. Ulotki  informacyjne  dostarczane  do  mieszkań  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego 
zasobu Miasta Lublin.

6. Kampania w mediach lokalnych.

Pozostałe rekomendowane działania:
1. Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
2. Dofinansowanie przez Gminę Lublin kursów zawodowych lub podnoszących kwalifikacje 

zawodowe dla osób bezrobotnych, zdolnych do podjęcia zatrudnienia.
3. Zorganizowanie stażu  dla  osób bezrobotnych oraz  subsydiowanie  zatrudnienia  u danego 

pracodawcy przez 3 miesiące po zakończeniu stażu.
4. Dopłaty do rachunków za opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie).
5. Całkowite umorzenie zadłużenia.

Za konieczne uważamy także wprowadzenie wskaźników realizacji  programu oraz poddanie 



jego wykonania społecznej kontroli.

Zwracamy się o zaproszenie wszystkich osób potencjalnie zainteresowanych kwestią ochrony 
praw lokatorów i lokatorek na kolejne spotkanie konsultacyjne.

Z poważaniem,
Lubelska Akcja Lokatorska

Do wiadomości:
1. Radni i radne Rady Miasta Lublin
2. Zarząd Nieruchomości Komunalnych
3. Wydział Spraw Mieszkaniowych


