
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 28. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 października 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu mieszkań zakładowych 

sprzedanych przez państwo w okresie transformacji ustrojowej z pominięciem prawa pierwokupu dla najem-

ców. 

W okresie transformacji ustrojowej dokonano zbycia na rzecz osób prawnych i fizycznych domów i ca-

łych osiedli mieszkań zakładowych z pominięciem prawa pierwokupu dla ich wieloletnich najemców. Przy-

kładowo w Zabrzu sprzedano 1818 mieszkań za kwotę 8,3 miliona zł, w Tarnowskich Górach sprzedano 13 

budynków, czyli 590 mieszkań, za kwotę 11 milionów zł, natomiast tysiące ludzi zostały narażone na niewy-

płacalność czynszową. 

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że w wielu przypadkach lokatorzy przyczynili się swoją pracą 

i wkładem finansowym do powstania tych lokali. Mieszkania były budowane ze środków zakładowego fun-

duszu mieszkaniowego, który pomniejszał zysk przedsiębiorstwa, a ten pomniejszony zysk w efekcie dawał 

niższe płace. 

W województwie śląskim problem ten dotyczy mieszkań zakładowych po następujących zakładach: Huta 

„Zabrze” SA, Lindrut w Zabrzu, Silma w Sosnowcu, Zakłady Metalurgiczne „Silesia” w Katowicach, a także 

wielu innych. Dzisiaj w tych mieszkaniach mieszkają w większości ludzie starsi i schorowani, dla których 

wykup mieszkania po cenach rynkowych jest czymś nierealnym. Problem dotyczy mieszkań sprzedanych 

przed dniem 7 lutego 2001 r., czyli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach 

sprzedaży mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych 

z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością 

Skarbu Państwa. Dla wielu osób wspomniana ustawa ukazała się niestety za późno. 

Obecnie gminy mogą otrzymać jedynie 30% dofinansowania na zakup wcześniej sprzedanych mieszkań 

zakładowych. Jednak obecny właściciel wykupionych mieszkań zakładowych nie ma obowiązku ich gminie 

sprzedać. 

Problem lokatorów mieszkań zakładowych trwa już kilkanaście lat i do dziś nie został rozwiązany z po-

wodu braku woli politycznej. W ocenie stowarzyszeń broniących lokatorów mieszkań zakładowych sprzeda-

no ich mieszkania wbrew obowiązującemu prawu. 

Zagadnienie jest wyjątkowo trudne i problematyczne oraz jest jednym z cięższych błędów prywatyzacyj-

nych w okresie transformacji ustrojowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy pracownicy chcieli swoje mieszkania 

wykupić od spółek Skarbu Państwa, które z kolei na to się nie zgadzały. Następnie spółki sprzedawały całe 

kompleksy budynków mieszkalnych osobom z zewnątrz na bardzo korzystnych zasadach cenowych, po czym 

nowi właściciele proponowali najemcom wykup mieszkań po cenach o wiele wyższych niż cena zakupu od 

spółki z udziałem Skarbu Państwa. W pełni uzasadnione wydaje się niezadowolenie społeczne i, co się z tym 

wiąże, poczucie niesprawiedliwości u lokatorów sprzedanych mieszkań zakładowych. 

Ze swojej strony apeluję do Pana Ministra o podjęcie próby znalezienia rozwiązania opisanego problemu. 

Z szacunkiem 

Krystian Probierz 


