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CEL: 
Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa niekomercyjnego

CEL SZCZEGÓŁOWY: 

Wypracowanie powtarzalnego / skalowalnego modelu 

FORMA:

Giełda pomysłów / burza mózgów



KOOPERATYWA:

Inicjatywa grupy osób (inwestorów) współdziałających ze sobą 
• w celu nabycia nieruchomości i wybudowania na niej budynku 

wielorodzinnego 
• lub w celu adaptacji/remontu istniejącego budynku (własność lub 

dzierżawa)

z zamiarem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
Kooperanci wspólnie ustalają koncepcję zagospodarowania 
nieruchomości, w szczególności dokonują przydziału lokali mieszkalnych (i 
lokali usługowych, jeśli takie przewidują) oraz wyodrębnienia części 
wspólnych, a następnie wspólnie decydują o finansowaniu i przebiegu 
procesu inwestycyjnego.



PIERWSZE DOŚWIADCZENIA:

• Nowe Żerniki 
(Karolina Woźniak, UM Wrocławia)

• Pomorska Kooperatywa Mieszkaniowa
(Roman Paczkowski, Gdynia Wiczlino)

• Habitat for Humanity – Kooperatywa Ursynowska
(Wojciech Sikorowski, MT28)

• Grupa Kooperatywy dla Warszawy
(Małgorzata Dembowska, Katarzyna Stępniak)



Nowe Żerniki 
(Karolina Woźniak, UM Wrocławia)
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Pomorska Kooperatywa Mieszkaniowa
(Roman Paczkowski, Gdynia Wiczlino)

(fot. Roman Paczkowski )

• Cena za 1 m > 3 tys zł

• 3 budynki ukończone (24 rodziny)

• 4-ty w budowie (12 lokali)

• 5ta grupa zebrana w 24 h

• Finansowanie Getin Bank

• Działka pod hipotekę

• facebook.com/pages/Kooperatyw
a-Mieszkaniowa-Pomorze



Habitat for Humanity
– Kooperatywa Ursynowska
(Wojciech Sikorowski, MT28)

- Kooperatywa w Brzezinach w partnerstwie z UM
(in statu nascendi)

• Praca nad skalowalnym modelem
• Promocja koncepcji kooperatyw / minispółdzielni
• Dialog z instytucjami centralnymi o uruchomieniu kredytowania pilotażu 

ze środków na budownictwo społeczne



Habitat for Humanity
– Kooperatywa Ursynowska
(Wojciech Sikorowski, MT28)

• 8 rodzin (młode małżeństwa-średnia wieku jest poniżej 30 lat), z których 
3 nie ma pełnej zdolności kredytowej,

• chcą wybudować obiekt ok. 800 m2 powierzchni użytkowej, 
z dodatkową przestrzenią (np. świetlica, pomieszczenie na wózki, itd.) 
raczej zabudowa wielorodzinna (obiekt 2 kondygnacje) 

• zainteresowani kupieniem działki ok. 1000 m2 - za wkład własny 
• lokalizacja- w zasięgu dojazdowym na Ursynów
• współpraca z HFH: 

HFH jako inwestor zastępczy, 
wsparcie techniczno-organizacyjne (m.in. nadzór techniczny), 
poręczyciel kredytu przed bankiem



Habitat for Humanity
- Kooperatywa w Brzezinach w partnerstwie z UM
(projekt in statu nascendi)

• Grupa 7 rodzin wskazana 
przez miasto (wsparcie przy 
„kojarzeniu” członków 
kooperatywy), z ograniczoną 
zdolnością kredytową

• Użytkowanie wieczyste gruntu 
z bonifikatą  (dochodzenie do 
własności)

• Nowoczesna technologia
• Powierzchnie wspólne
• Szybka realizacja (koszty!)



Operator społeczny (non-profit)

• Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego: wsparcie inżynierskie, nadzór 
budowlany (+ ew. projekt architektoniczny)

• Ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów non-profit i 
obniżaniu kosztów budowy (bez straty na jakości)

• Do prac niewymagających kwalifikacji – poproszone zostaną same 
rodziny oraz wolontariusze HFH

• Doświadczenie w tworzeniu wspólnot mieszkańców (zrealizowane 8 
domów wielorodzinnych w Gliwicach, 1 dom w Gdańsku, 2 w Kątach 
Wrocławskich, 1 w Józefosławiu k/Warszawy)

• Doświadczenie w obsłudze portfolio pożyczkowego dla osób 
niezamożnych o wart. 6 mln (wartość udzielonych pozyczek od początku 
działalności 13 mln)

• Promocja wypracowanego modelu w celu osiągnięcia skali operacji



Kąty Wrocławskie 2006



Grupa Kooperatywy dla Warszawy
(Małgorzata Dembowska, Katarzyna Stępniak)



1. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

2. POZYSKANIE/ UDOSTĘPNIENIE GRUNTU

3. FORMA PRAWNA

4. FINANSOWANIE



1 ORGANIZACYJNE:

1. Koncepcja kooperatywy mieszkaniowej w kontekście nowej ustawy o 
rewitalizacji:

• element partycypacji społecznej
• zagęszczenie strefy zabudowanej
• kooperatywa jako narzędzie rewitalizacji społecznej w pobliżu obszarów 

o większym stopniu koncentracji problemów społecznych

2. Czy istnieje możliwość zastosowania uproszczonych / ułatwionych 
procedur PPP, które mogłyby pomóc w realizacji przedsięwzięć typu 
kooperatywy?

3. Jak wesprzeć proces tworzenia się grup („kojarzenia” kooperatyw)?

4. Architektura



2. POZYSKANIE/ UDOSTĘPNIENIE GRUNTU

Jaki jest najlepszy sposób na obniżenie udziału kosztów pozyskania gruntu 
w całkowitym koszcie budowy obiektu mieszkalnego?



2. POZYSKANIE/ UDOSTĘPNIENIE GRUNTU

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  VS   ZAKUP GRUNTU  

1. PROCEDURA: Jaki bieg decyzji w jst w 
sprawie uruchomienia przetargu pod kooperatywę? 
 
2. Jakie jest ryzyko wzrostu opłat za użytkowanie 

wieczyste po zakończeniu inwestycji? 
 
3. Czy jest to rozwiązanie bezpieczne dla 
członków kooperatywy? Jakie są (inne) ryzyka? 
 

 

1. Czy możliwe jest odroczenie opłaty za grunt na 
kilka lat lub  rozłożenie tej płatności na raty? 
 
2. Czy jest możliwość (i w jakim stopniu) 

obniżenia ceny gruntów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową niekomercyjną? 

 
 
 

 



2. POZYSKANIE/ UDOSTĘPNIENIE GRUNTU

BUDYNEK  vs  NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA: 

REWITALIZACJA LOKALIZOWANIE KOOPERATYW przy 
większych inwestycjach miejskich (na wzór osiedla 
Nowe Żerniki) - synergia projektów wymagających 
rozwoju infrastruktury  

 



3. FORMA PRAWNA

WŁASNOŚĆ WSPÓLNA         VS        WŁASNOŚĆ PRYWATNA 

+  Forma spółdzielni ( np. lokatorskiej lub 
lokatorsko-własnościowej) może stanowić 

zabezpieczenie przed powrotem mieszkań na 
rynek komercyjny  

+ Możliwość wspólnego decydowania o losach 
kooperatywy 

+  Większa swoboda w dysponowaniu 
pozyskanym mieszkaniem 

+ Prawdopodobnie większa ilość potencjalnie 
zainteresowanych uczestników 

 



4. FINANSOWANIE

1. Jak obniżyć koszty kredytu i uzyskać najbardziej korzystne oprocentowanie? Czy kooperatywy 

mogą liczyć na wspólny (grupowy) kredyt? I jeśli tak, to jaka forma organizacyjno-prawna byłaby 

najwłaściwsza/ najbezpieczniejsza dla kooperatywy?  

2. Czy możliwe jest wsparcie kooperatyw na poziomie państwowym (np. program 

niskooprocentowanych kredytów, utworzenie funduszu na cele budownictwa społecznego - jak w 

takim wypadku definiować budownictwo społeczne?)  

3. Jaka może być rola miasta w pozyskiwaniu przez kooperatywę kredytu? Czy miasto może zostać 

gwarantem inwestycji?  

4. Jakie inne narzędzia można by brać pod uwagę aby uzyskać poręczenie dla finansowania 

inwestycji? 

5. Poszukiwane argumenty dla sektora bankowego (język korzyści) aby powstały instrumenty 

finansowe dla grup inwestorów indywidualnych. 





Dziękujemy!

Magda Ruszkowska-Cieślak
mruszkowska@habitat.pl tel.  697 979 901

Grupa Kooperatywy-Dla-Warszawy
kooperatywy-dla-warszawy@googlegroups.com


