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Przedmowa

W ciągu tego roku nasze mieszkania zmieniły

biznesowej jest zaangażowanie w rozwiązywanie

się w szkoły, biura i kluby fitness – ze względu na

problemów związanych ze złymi warunkami

pandemię stały się centrum naszego życia na

mieszkaniowymi, a w kontekście obecnej pandemii

niespotykaną dotąd skalę.

jest to ważniejsze niż kiedykolwiek.

Niezależnie od tego, do czego je wykorzystujemy,

Poniższe badanie określa zasięg i skalę problemu.

każdy pragnie, aby jego mieszkanie było

Pozwala ono spojrzeć na nieodpowiednie warunki

bezpieczne, ciepłe i przyjazne. Wszyscy zgadzamy

mieszkaniowe z szerszej perspektywy i zrozumieć, co

się, że te niezaspokojone potrzeby wynikające

możemy zrobić, aby pomóc rozwiązać ten problem.

ze złych warunków mieszkaniowych stanowią
duże wyzwanie. Dla każdego z nas, niezależnie od

Wiemy, że będzie to wymagało podejścia

sytuacji.

wielosektorowego, obejmującego całe
społeczeństwo, dlatego współpracujemy

Ale dla osób, które zmagają się z problemem

z partnerami na każdym z kluczowych rynków, na

nieodpowiednich warunków mieszkaniowych,

których działamy. W Wielkiej Brytanii będziemy

konsekwencje pandemii są o wiele bardziej dotkliwe

wspierać Shelter, Shelter Cymru i Housing Rights,

niż dla innych. Dlatego temat ten wymaga pilnej

czołowe organizacje charytatywne zajmujące się

uwagi.

mieszkalnictwem, aby zapewnić szybszy dostęp do
fachowego wsparcia osobom, które zmagają się

Miliony ludzi mieszkają w miejscach, w których

z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi.

jest zbyt wilgotno, zbyt zimno lub zbyt ciasno.

Natomiast we Francji będziemy kontynuować

Z naszych badań wynika, że nadmierny chłód,

współpracę z fundacją Abbé-Pierre. W 2020 i 2021

hałas i wilgoć to największe problemy, z którymi

roku stworzymy również sieć fundacji pod szyldami

borykają się konsumenci ze wszystkich pięciu

naszych sklepów, aby wspierać lokalne organizacje

kluczowych rynków w Europie. Ponadto około

charytatywne, które zapewniają, utrzymują,

jedna trzecia ankietowanych we Francji, Hiszpanii,

naprawiają i remontują mieszkania i przestrzenie

Polsce i Rumunii uważa, że ma trudną sytuacją

wspólne. Fundacje te będą finansowane

mieszkaniową i ograniczone lub zerowe możliwości,

z corocznych darowizn od firmy Kingfisher i naszych

aby problem ten rozwiązać. To samo dotyczy

marek lokalnych, jak również ze zbiórek pieniędzy

prawie jednej piątej osób w Wielkiej Brytanii.

organizowanych przez współpracowników i klientów
na każdym rynku. Wreszcie, będziemy dzielić się

Dowiedzieliśmy się o tym, gdy o problemy

nabytą wiedzą z rządami, aby pomóc im lepiej

dotyczące mieszkań zapytaliśmy ponad 7000

zrozumieć sytuację, wraz z sugestiami dotyczącymi

respondentów na rynkach, na których działamy.

tego, co jeszcze można zrobić w ramach pomocy.

Przyjrzeliśmy się również szerszemu wpływowi tych
kwestii na zdrowie fizyczne i psychiczne. Nie ulega

W obliczu pandemii wywierającej coraz

wątpliwości, że problemy te pogłębiły się w czasie

większą presję na życie ludzi potrzeba zajęcia

pandemii koronawirusa.

się problemem nieodpowiednich warunków
mieszkaniowych jest wyjątkowo nagląca. Przed

Jesteśmy firmą zajmującą się ulepszaniem

nami jeszcze wiele do zrobienia.

domów i mieszkań, której celem jest to, aby
wszystkim mieszkało się lepiej. Jednym z czterech
naszych priorytetów w zakresie odpowiedzialności

Thierry Garnier, Prezes, Kingfisher plc
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Wstęp

Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe dotyczą milionów ludzi w całej Europie. Przyczyniają się
one do problemów zdrowotnych i negatywnie wpływają na wiele aspektów ich życia. W dobie
pandemii problemy te przybierają na sile, ponieważ ludzie spędzają w domu więcej czasu niż
kiedykolwiek.

Problem ogólnoeuropejski
Przeprowadziliśmy ankietę z udziałem ponad 7000 osób z Wielkiej Brytanii, Francji, Polski, Rumunii
i Hiszpanii, aby zrozumieć, w jaki sposób nieodpowiednie warunki mieszkaniowe wpływają na ich
codzienne życie. Ich spostrzeżenia i refleksje obrazują, jak miejsce, w którym mieszkamy, podnosi
lub obniża jakość naszego życia.
Ponad jedna trzecia osób we Francji, Polsce, Rumunii i Hiszpanii oraz 18% w Wielkiej Brytanii
stwierdziła, że zmaga się z „poważnymi problemami mieszkaniowymi”*. 30% ankietowanych we
wszystkich krajach stwierdziło, że ma to duży wpływ na ich ogólną kondycję i samopoczucie.
Najczęściej są to problemy długoterminowe – niemal dwie trzecie respondentów (62%) zmaga
się z co najmniej jednym problemem mieszkaniowym od ponad roku.
* Osoby mieszkające w nieodpowiednich warunkach definiujemy jako zmagające się z co najmniej dwoma problemami
mieszkaniowymi albo przynajmniej jednym poważnym problemem mieszkaniowym z listy znajdującej się na stronie 26
w dziale Metodologia. Osoby definiowane jako mieszkające w dobrych warunkach nie zmagają się z tymi aspektami
nieodpowiednich warunków.Osoby, które mają „poważne problemy mieszkaniowe”, stwierdziły, że nieodpowiednie
warunki, w jakich mieszkają, mają umiarkowany/duży wpływ na określone sfery ich życia.

Odsetek osób, które zgłosiły, że mają „poważne problemy mieszkaniowe”, oraz tych,
które uważają, że mają zerowy lub niewielki wpływ na ich rozwiązanie.

* Odsetek osób mieszkających w nieodpowiednich warunkach o istotnym znaczeniu, które mają ograniczony lub zerowy wpływ na
rozwiązanie tego problemu.

Koronawirus: pogorszenie i tak już trudnej sytuacji
Wiele osób zmaga się z problemami nieodpowiednich warunków mieszkaniowych od lat,
a pandemia w 2020 roku dodatkowo spotęgowała niektóre z nich. Osoby zmagające się
z problemami mieszkaniowymi stwierdziły, że z powodu pierwszego ogólnokrajowego lockdownu,
który zmusił ich do spędzania większej ilości czasu w domu, ich problemy mieszkaniowe nasiliły
się, w efekcie czego czuli się „uwięzieni”, „bezsilni” i „sfrustrowani”. Dotyczyło to w szczególności
osób starszych i niepełnosprawnych; wiele z nich było zmuszonych do noszenia maseczek lub
izolowania się.
Do najbardziej powszechnych problemów, które dodatkowo pogarsza spędzanie większej ilości
czasu w domu, należy posiadanie zbyt małego lub zbyt chłodnego mieszkania albo takiego,
w którym panuje nadmierny hałas lub mieszka zbyt wiele osób, a także takiego z ograniczonym
dostępem do łazienki i toalety oraz do naturalnego światła.

W przypadku osób mieszkających w nieodpowiednich
warunkach spędzanie większej ilości czasu w domu
podczas lockdownu sprawiło, że 52% z nich czuło się
uwięzionych, a 51% czuło związaną z tym frustrację
i bezsilność.
Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe: zbyt zimno, zbyt głośno,
zbyt wilgotno
Nasze badanie wykazało, że w całej Europie osoby mieszkające w nieodpowiednich
warunkach często doświadczają tych samych problemów. Nadmierny chłód, hałas
i wilgoć to trzy najważniejsze problemy występujące na wszystkich pięciu rynkach.

WIELKA BRYTANIA

FRANCJA

RUMUNIA

1.

Nadmierny chłód (43%)

1.

Nadmierny chłód (50%)

1.

Nadmierny hałas (46%)

2.

Nadmierny hałas (42%)

2.

Nadmierny hałas (46%)

2.

Wilgoć i grzyb (45%)

3.

Wilgoć i grzyb (41%)

3.

Wilgoć i grzyb (43%)

3.

Nadmierny chłód (44%)

4.

Zły lub nieodpowiedni stan
instalacji elektrycznych lub
grzewczych (41%)

4.

Szkodniki lub śmieci (44%)

5.

Słabe warunki sanitarne
i kanalizacyjne (42%)

4.

Problemy architektoniczne lub
słaby stan techniczny (38%)

5.

Zbyt małe mieszkanie (37%)

5.

POLSKA

Słabe wyposażenie lub zły
stan łazienek i toalet (38%)

HISZPANIA

1.

Nadmierny hałas (48%)

1.

Nadmierny hałas (57%)

2.

Nadmierny chłód (47%)

2.

Wilgoć i grzyb (52%)

3.

Wilgoć i grzyb (43%)

3.

Nadmierny chłód (51%)

4.

Problemy architektoniczne lub
słaby stan techniczny (42%)

4.

Słabe warunki sanitarne
i kanalizacyjne (49%)

5.

Zły lub nieodpowiedni stan
instalacji elektrycznych lub
grzewczych (42%)

5.

Nadmierne ciepło (48%)

Pełna lista problemów mieszkaniowych objętych naszymi badaniami znajduje się
w części Metodologia na końcu raportu.
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Nowe partnerstwo na rzecz działania
Choć badania te dają przygnębiający obraz sytuacji mieszkaniowej milionów ludzi,
wskazują również na potencjalne rozwiązania i możliwości działania.
Mamy nadzieję, że wykorzystamy nabytą wiedzę do rozpoczęcia dialogu na temat
nieodpowiednich warunków mieszkaniowych z europejskimi, krajowymi i lokalnymi
władzami, a także organizacjami pozarządowymi, decydentami, społecznymi
i prywatnymi właścicielami mieszkań. Dzięki współpracy z szerokim gronem partnerów
chcemy zapewnić wszystkim dostęp do bezpiecznych, ciepłych i wygodnych mieszkań
skrojonych na miarę indywidualnych potrzeb.
Informacje o tym, jak możesz pomóc nam w walce z nieodpowiednimi warunkami
mieszkaniowymi znajdziesz na końcu tego raportu.

Musimy podjąć debatę na temat stanu mieszkań
w całym kraju i systemowych rozwiązań na rzecz
poprawy warunków mieszkaniowych.
Chris Wood, wicedyrektor ds. badań, polityki i spraw publicznych, Shelter

”
„

Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe mają wpływ
na inne aspekty życia – kiedy brakuje przestrzeni do
myślenia lub pieniędzy na działanie, łatwo wpaść
w błędne koło.
Nick Lakin, dyrektor grupy ds. korporacyjnych, Kingfisher

Przeprowadziliśmy ankietę wśród 7000 osób w pięciu krajach Europy.

02
02 Nieodpowiednie
warunki
mieszkaniowe
w Polsce
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Warunki mieszkaniowe w Polsce często
są nieodpowiednie
Poważne problemy mieszkaniowe dotykają cztery na dziesięć osób w Polsce W Polsce
około 16 mln osób (41%) zmaga się z „poważnymi problemami mieszkaniowymi”.
Spośród nich 69% uważa, że ma niewielki lub zerowy wpływ na tę sytuację.

Osoby mieszkające w nieodpowiednich warunkach to najczęściej ludzie młodzi,
pracujący w pełnym wymiarze godzin i mieszkający z dziećmi poniżej 18.
roku życia.

Najczęstsze problemy to hałas, chłód, wilgoć oraz kwestie związane z instalacjami
elektrycznymi, grzewczymi lub architektoniczne. Wywierają one ogromny wpływ na
funkcjonowanie społeczne, zdrowie i samopoczucie mieszkańców.
Zamknięcie w domach ze względu na pandemię koronawirusa dodatkowo
uwydatniło te problemy, przez co wielu respondentów czuło się „odizolowanych” lub
„uwięzionych” w nieodpowiednich warunkach i „bezsilnych” w obliczu takiej sytuacji.
Odsetek osób mieszkających w nieodpowiednich warunkach, które zgłaszają
następujące problemy:
Nadmierny
hałas

48%
Nadmierny
chłód

47%
Wilgoć i grzyb

43%
Problemy
architektoniczne
lub słaby stan
techniczny

„Przez klub nocny z terenem na zewnątrz nie możemy spać w weekendy”.

„Mój dom nie jest ocieplony i mam w swoim pokoju tylko jeden kaloryfer, przez co
zimą jest naprawdę zimno”.

„Dom jest stary i pomimo przeprowadzonego remontu czasami jest w nim za
dużo wilgoci, przez co na ścianach pojawia się grzyb”.

„Pęknięcia w ścianach, tynk odpadający z sufitu i krzywe ściany utrudniające
przeprowadzenie remontu – to się stało po prostu za drogie.”

42%
Słabe lub
nieodpowiednie
systemy
elektryczne lub
grzewcze

42%

„Instalacja jest przestarzała i nie spełnia obecnych norm. Ale żeby wymienić
kable, trzeba kuć ściany. Obawiam się, że problemy będą powracać, bo nie stać
mnie na kapitalny remont”.
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Kogo najbardziej dotykają nieodpowiednie warunki
mieszkaniowe?
Z naszego badania wynika, że osoby mieszkające w nieodpowiednich
warunkach w Polsce najczęściej:

• Osoby mieszkające w mieście
• Osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin
• Osoby mające dzieci (przynajmniej jedno w wieku
poniżej 18. roku życia)

Podział osób mieszkających w dobrych i nieodpowiednich
warunkach wg grup wiekowych:

39%

%

35

%

%

28

Osoby mieszkające
w nieodpowiednich warunkach

40

Osoby mieszkające w
dobrych warunkach

21%

36%

18–34
lata

35–54
lata

55 lat
i starsze

18–34
lata

35–54
lata

55 lat
i starsze
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Podział osób mieszkających w dobrych lub nieodpowiednich
warunkach ze względu na strukturę własności:
Osoby mieszkające
w dobrych warunkach

Osoby mieszkające
w nieodpowiednich warunkach

15%

76%

79
%

19
%

6%

5%

Właściciele

Najemcy

Inni

Właściciele

Najemcy

Inni

Brak przestrzeni i dedykowanych pomieszczeń

17%
osób borykających
się z nieodpowiednimi
warunkami nie ma pokoju
dziennego (w porównaniu
do 11% osób mieszkających
w dobrych warunkach)

4%
osób borykających
się z nieodpowiednimi
warunkami nie ma łazienki
(w porównaniu do 1% osób
mieszkających w dobrych
warunkach)
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Negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie
Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe wpływają na wiele aspektów życia i odbijają się
negatywnie na zdrowiu psychicznym i fizycznym. To właśnie przez nie ludzie nie mogą
spać, są zestresowani, odczuwają niepokój i borykają się z problemami psychicznymi.
Wszystko to dodatkowo potęguje też istniejące choroby.

Jak warunki mieszkaniowe wpływają na życie ludzi:

39%
osób stwierdziło, że wpłynęło
to na ich interakcje
społeczne lub związek

22%
rodziców przyznało, że miało to
wpływ na ich dzieci

37%
respondentów mówi, że
negatywnie wpłynęło to na
zdrowie ich lub bliskich

21%
osób pracujących przyznaje, że
w jakiś sposób odbiło się to na
ich pracy

„

Dom to najważniejsza i centralna część życia. Każdy ma
prawo do przyzwoitego i niedrogiego mieszkania.
Katarzyna Przybylska, kierowniczka ds. rzecznictwa w Fundacji Habitat for
Humanity Poland
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82%
respondentów zgłasza znaczący wpływ na ich samopoczucie

ankietowanych nie może spać w nocy

33%
18%

osób odczuwa nadmierny stres, niepokój i problemy ze zdrowiem psychicznym

14%

osób zgłasza problemy ze zdrowiem fizycznym, np. podrażnienia skóry, bóle
głowy i problemy z koncentracją

12%
respondentów stwierdziło, że nasila to objawy istniejącej choroby

9%
ankietowanych przyznało, że wyzwala to lub pogłębia depresję

* wyższy niż średnia krajowa

Przez pogarszający się stan instalacji elektrycznych
i grzewczych nasza rodzina została bez ogrzewania
w zimne dni. Moje dzieci się rozchorowały i musiałam
wziąć urlop, żeby się nimi zająć.
Kobieta, 29 lat, południe Polski

„
„

Przede wszystkim obawiam się o zdrowie – pokrycie
dachu naszego domu zawiera azbest, który jest
rakotwórczy.
Malwina, 38 lat, wschód Polski
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Historia dwóch kryzysów: wpływ pandemii na
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe
Obecna pandemia dodatkowo potęguje szkodliwy wpływ
nieodpowiednich warunków mieszkaniowych

Problemy wynikające z nieodpowiednich warunków mieszkaniowych są wciąż
powszechnie odczuwalne: 56% respondentów w Polsce przyznało, że odczuło

negatywny wpływ przynajmniej jednego problemu wynikającego z nieodpowiednich
warunków mieszkaniowych, który trwał ponad rok. Wprawdzie pandemia nie jest
przyczyną problemów mieszkaniowych, ale dodatkowo je uwydatnia.

W wyniku ogólnokrajowego lockdownu na początku pandemii nagle okazało się,
że mieszkania stały się jeszcze ważniejszym elementem wszystkich obszarów

naszego życia. Większość ludzi zaczęła spędzać w nich więcej czasu, co wymusiło też

konieczność dostosowania dostępnej przestrzeni do nauki, pracy czy nawet aktywności
fizycznej. W efekcie nieco mniej niż połowa (45%) naszych respondentów przyznało, że
ogólny stan ich mieszkania stał się dla nich ważniejszy niż przedtem.

Niemal jedna trzecia respondentów (32%) w Polsce przyznała, że nieodpowiednie
warunki mieszkaniowe stały się jeszcze bardziej palące podczas pandemii, która

w połączeniu z lockdownem dodatkowo uwydatniła pewne aspekty tego problemu.
Wśród największych wyzwań wymieniane są zatłoczenie i nieodpowiedni dostęp do
podstawowych mediów.

Ograniczone możliwości przemieszczania się negatywnie odbijają się też na zdrowiu
psychicznym – respondenci mieszkający w nieodpowiednich warunkach czują
związaną z tym „frustrację” i „bezsilność”, ponieważ nie mogą nic z tym zrobić.

3 najczęściej wymieniane problemy, które stały się bardziej dotkliwe na
skutek pandemii koronawirusa
1

58% – zatłoczenie

2

57% – trujące lub niebezpieczne substancje

3

56% – nieodpowiedni dostęp do podstawowych mediów
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Z czym kojarzy Ci się perspektywa spędzania większej ilości czasu
w domu w czasie pandemii?

61%

63%

Izolacja

55%

60%

Uwięzienie

52%

62%

Bezsilność

% osób mieszkających
48%

52%

Niezadowolenie

43%

54%

Frustracja

w nieodpowiednich
warunkach

% osób mieszkających
w dobrych warunkach

Ponieważ wiem, że w każdej chwili może mnie dotknąć
lockdown lub kwarantanna, moje mieszkanie musi
* wyższy
niż średnia krajowa
być
miejscem,
w którym czuję się komfortowo.
W przeciwnym wypadku będzie to jeszcze trudniejsze.
Kobieta, 24 lata, Polska centralna

„

16

[Mówiąc o problemach związanych z mieszkaniem
w nieodpowiednich warunkach w czasie pandemii]
Wywołują one strach, sprzyjają izolacji
i powodują niezadowolenie.
Kobieta, 73 lata, północ Polski

„

Wcześniej wynajmowałam mieszkanie w Krakowie,
gdzie studiuję. Teraz, ponieważ zajęcia odbywają się
zdalnie, większość czasu spędzam w domu rodzinnym
i te problemy są jeszcze bardziej dotkliwe.
Kobieta, 22 lata, południe Polski

„
„

Spędzam więcej czasu w domu, przez co teraz problemy
te uniemożliwiają mi normalne funkcjonowanie.
Kobieta, 27 lat, południe Polski
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Koszt emocjonalny koronawirusa w przypadku osób
niepełnosprawnych
Z naszych badań wynika, że pandemia dodatkowo pogorszyła sytuację osób
niepełnosprawnych, które i tak częściej niż inni zmagają się z problemami

mieszkaniowymi. O 10% częściej zgłaszały one poczucie niepokoju w związku z
tą sytuacją.

Osoby niepełnosprawne mieszkające w nieodpowiednich warunkach są
bardziej narażone na negatywne emocje związane z koronawirusem:

10%

5%

Niepokój 10%
częściej niż średnia
krajowa

Pesymizm 5%
częściej niż średnia
krajowa

4%

Brak motywacji 4%
częściej niż średnia
krajowa

Po dotkliwym lockdownie wiosną 2020 r. w kraju wprowadzono nowe, bardziej

restrykcyjne obostrzenia, które mają być ostatnią deską ratunku przed narodowym

lockdownem (informacje aktualne na moment powstawania raportu). Nigdy dotąd
potrzeba bezpiecznej, ciepłej i wygodnej przestrzeni nie miała tak
wielkiego znaczenia.

Na początku marca kontaktowaliśmy się z Rzecznikiem
Praw Obywatelskich, aby zwrócić uwagę na sytuację
osób, które mogą przez koronawirusa utracić źródło
dochodu. Ponieważ osoby te nie mogły opuszczać
domów, nie mogły pracować. Gdyby sytuacja się
przedłużyła, mogłyby nawet utracić dach nad głową.
* wyższy niż średnia krajowa

Katarzyna Przybylska, kierowniczka ds. rzecznictwa w Fundacji Habitat for
Humanity Poland

„
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Kto jest odpowiedzialny za tę sytuację i jak można ją
poprawić?
Zapytaliśmy wszystkich respondentów, kto według nich jest odpowiedzialny za

zajęcie się problemem nieodpowiednich warunków mieszkaniowych. Z odpowiedzi

wynika, że w ich przekonaniu odpowiedzialność spoczywa na rządzie, samorządach
i wynajmujących. Respondenci wskazywali również organizacje charytatywne
i pozarządowe jako częściowo odpowiedzialne.

“Na kim spoczywa „główny”,
a na kim „mniejszy”
ciężar odpowiedzialności
za rozwiązanie problemu
nieodpowiednich warunków
mieszkaniowych?”

87%

„Jakie rozwiązania są
najlepsze?”

44%
Lokalny rząd

Dostęp do lepszych

miejsc pracy z wyższymi
wynagrodzeniami

83%

44%
Wynajmujący

82%

Więcej inwestycji rządowych

w budownictwo mieszkaniowe

28%
Władze w kraju

Więcej inicjatyw ze strony

rządu (np. pomoc pieniężna
na czas izolacji)

78%

23%
Deweloperzy mieszkaniowi

Nowe przepisy mieszkaniowe
zapewniające wyższe
standardy

53%

Organizacje charytatywne
Organizacje charytatywne
i pozarządowe
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03 Zbiorowe
wezwanie do
działania
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Zbiorowe wezwanie do
działania

Kingfisher stawia sobie za cel pomóc każdemu, kto pragnie ulepszyć swój dom, ale
w przypadku niektórych osób w naszych społecznościach może to być po prostu zbyt
trudne. W ramach naszego planu Odpowiedzialny Biznes podjęliśmy zobowiązanie
włączenia się do walki z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi – do 2025
roku mamy zamiar pomóc ponad milionowi osób, których potrzeby mieszkaniowe są
największe. W kontekście pandemii koronawirusa to zobowiązanie jest bardzo aktualne.
Od 2017 roku Kingfisher wraz z siecią swoich sklepów współpracuje z czołowymi
organizacjami pozarządowymi zajmującymi się mieszkalnictwem na rynkach, na
których prowadzi działalność, aby wspierać i rozwijać programy mające na celu
rozwiązywanie problemów nieodpowiednich warunków mieszkaniowych. Powołujemy
również do życia fundacje charytatywne, które wspierają nasze lokalne społeczności
w naprawie, konserwacji i remontach domów i przestrzeni wspólnych.

Dzięki temu raportowi, które ilustruje skalę problemów mieszkaniowych na pięciu
podstawowych rynkach europejskich, mamy zamiar zrobić kolejny krok. Wykorzystamy
wiedzę nabytą w ramach prowadzenia działalności, aby rozwijać i wprowadzić w życie
w przyszłym roku nowe inicjatywy wspierające osoby mieszkające w nieodpowiednich
warunkach. Połączymy siły z naszymi współpracownikami, klientami i społecznościami,
aby podsycać publiczną debatę na temat nieodpowiednich warunków mieszkaniowych
i ustalić, jakie działania możemy wspólnie podjąć, aby zmienić tę sytuację. Będziemy
również docierać do innych przedsiębiorstw, aby dzielić się swoimi doświadczeniami
i inicjować dalszą potencjalną współpracę. W ten sposób planujemy zjednoczyć się
w celu dokonania rzeczywistych zmian. Chcemy mieć pewność, że robimy, co w naszej
mocy, aby pomóc – wspólnymi siłami możemy osiągnąć znacznie więcej.
Razem możemy zmienić sytuację milionów ludzi, którzy doświadczają problemów
mieszkaniowych. Ponieważ odpowiednie mieszkanie to podstawa. Godnego życia.
Zdrowia i szczęścia. Budowania relacji i wzmacniania społeczności.

Chcemy odegrać rolę rzecznika, wypowiadać się
w imieniu osób mieszkających w złych warunkach,
niezależnie od tego, czy są to nasi współpracownicy,
klienci, czy osoby z naszych społeczności. Każdy
zasługuje na to, aby mieszkać w godziwych warunkach.
Nick Lakin, dyrektor grupy ds. korporacyjnych, Kingfisher

„
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Metodologia

To wieloetapowe badanie przeprowadziliśmy przy współpracy firmy Opinium, naszego
partnera badawczego oraz wielokrotnie nagradzanego, akredytowanego członka

stowarzyszenia Market Research Association. Zapewniło to wiarygodność i solidność

badań, a jednocześnie stworzyło platformę, na której poszczególne osoby mogły dzielić
się swoimi historiami o tym, jak nieodpowiednie warunki mieszkaniowe wpłynęły na
ich życie.

1. Przegląd - Dokładny przegląd

4. Ankieta - Podstawowe

się z relacjami i dyskusjami

internetowa z udziałem 7000 osób

literatury w celu zapoznania

podejmowanymi przez różne

organizacje non-profit, polityków
i media na temat mieszkania

w nieodpowiednich warunkach.

Próba poznania obecnych nastrojów.

2. Rozmowy - Wywiady

przeprowadzone z osobami

wysokiego szczebla zarówno

badanie ilościowe, ankieta

na wszystkich pięciu rynkach (50%

mieszkających w nieodpowiednich

warunkach i 50% nie mieszkających
w nieodpowiednich warunkach)
oceniająca powszechność
występowania problemów

mieszkaniowych, konsekwencje

i możliwości rozwiązania problemu.

w firmie Kingfisher, jak i jej

5. Pogłębienie tematu

profit działających na rzecz poprawy

składająca się z 40 osób

pięciu rynkach, w celu stworzenia

warunkach w Wielkiej Brytanii

najpilniejszych priorytetów, a także

interaktywną platformę internetową,

politycznym.

dotkniętych tymi problemami

3. Odkrywanie - Reprezentatywne

w nieodpowiednich warunkach

partnerskich organizacjach non-

- Trzydniowa grupa fokusowa

warunków mieszkaniowych na

mieszkających w nieodpowiednich

obrazu skali podejmowanych prac,

i Francji. Wykorzystaliśmy

przeszkód napotykanych na szczeblu

aby przyjrzeć się historiom osób

w skali kraju badanie pilotażowe

przeprowadzone wśród 6000 osób na
pięć rynków: Wielka Brytania, Francja,
Hiszpania, Rumunia i Polska. Jego
celem było określenie unikalnego
sposobu, w jaki nieodpowiednie

warunki mieszkaniowe objawiają się
na każdym rynku, oraz upewnienie
się, że na etapie ankiety nie

narzucamy własnych opinii ani
uprzedzeń w tej kwestii.

i zrozumieć, jak mieszkanie

wpływa na każdy aspekt ich życia.
Oprócz tego przeprowadziliśmy

45-minutowe, pogłębione wywiady
z dziewięcioma osobami, które
mieszkają w nieodpowiednich

warunkach w Hiszpanii, Rumunii

i Polsce. Pozwoliło nam to zwrócić

uwagę na konsekwencje wynikające
z mieszkania w nieodpowiednich

warunkach na rynkach o mniejszej
populacji.
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Szczegóły dotyczące ankiety – badanie ilościowe
i ankieta online
Niniejszy raport z badania „Mieszkania pod ścianą” opiera się głównie na Ankiecie,
która objęła ponad 7000 uczestników z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Polski

i Rumunii. Zawierała ona pytania na temat najczęstszych problemów związanych

z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi. Wzięto również pod uwagę szerszy

wpływ na pracę, edukację dzieci, życie społeczne, zdrowie fizyczne i psychicznego oraz
eskalację problemów w czasie pandemii.

Zamiast obiektywnego pomiaru skali nieodpowiednich warunków mieszkaniowych,
badanie miało na celu zrozumienie nieodpowiednich warunków mieszkaniowych

jako czynnika subiektywnego, opartego na tym, co społeczeństwo na każdym rynku
uważa za minimalny poziom niezbędny do tego, aby warunki mieszkaniowe były

odpowiednie, oraz na tym, w jakim stopniu w trakcie badania ludzie uważają te kwestie

za problematyczne. Innymi słowy, badanie zostało przeprowadzone w celu zrozumienia
rodzaju problemów, z jakimi borykają się osoby mieszkające w nieodpowiednich
warunkach, oraz wpływu, jaki mają one na ich życie.

Dane demograficzne - Pozwalają nam upewnić się, że połowa badanych określiła
siebie jako osoby mieszkające w nieodpowiednich warunkach oraz że rozumiemy

odmienną sytuację życiową każdego gospodarstwa domowego, co pozwala nam
podzielić odbiorców na kluczowe grupy.

Ocena warunków mieszkaniowych - Pomiar sposobu, w jaki każde

gospodarstwo domowe oceniało swoją sytuację życiową, w celu ilościowego określenia
zakresu problemów mieszkaniowych na każdym rynku oraz czynników wpływających
na tę ocenę.

Dogłębna analiza nieodpowiednich warunków mieszkaniowych -

Dogłębny przegląd wpływu kwestii mieszkaniowych na życie mieszkańców, przyczyn
powstawania każdego z tych czynników oraz potencjalnych wymagań, jakie należy
spełnić, aby je przezwyciężyć.

Percepcja polityczna i społeczna - Zrozumienie poglądów respondentów

w kwestii problemów mieszkaniowych występujących w ich miejscu zamieszkania
i kraju, przyczyn ich powstawania, odpowiedzialności za ich usuwanie i rozwiązań.

Koronawirus - Pomiar wpływu pandemii na postawy respondentów wobec
warunków mieszkaniowych.
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Definicja osób mieszkających w nieodpowiednich
warunkach
Wykorzystaliśmy informacje zebrane podczas rozmów z interesariuszami i przeglądu
literatury, aby zdefiniować osoby mieszkające w nieodpowiednich warunkach jako
mające co najmniej dwa problemy mieszkaniowe lub przynajmniej jeden poważny
problem mieszkaniowy.
Poprosiliśmy 7000 respondentów, aby ocenili szereg problemów mieszkaniowych,
z którymi borykają się w swoim obecnym domu, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „to nie
stanowi dla mnie problemu”, a 5 „to dla mnie poważny problem”. Osoby, które wybrały
4 lub 5 w przypadku jednego poważnego lub co najmniej dwóch innych problemów
z poniższej listy, na potrzeby niniejszego opracowania, zostały zdefiniowane jako
mieszkające w nieodpowiednich warunkach.
Skupiliśmy się na następujących problemach mieszkaniowych. Poważne kwestie są
zaznaczone pogrubioną czcionką:
1.

Niewystarczający dostęp do ciepłej wody

2. Nadmierne zimno spowodowane niedostatecznym ogrzewaniem lub nieodpowiednią izolacją
3. Zbyt wysoka temperatura z powodu słabej izolacji lub wadliwego działania ogrzewania
4. Niebezpieczna instalacja elektryczna
5. Substancje trujące lub niebezpieczne – np. ołów
6. Słabe lub nieodpowiednie warunki sanitarne i kanalizacyjne
7. Szkodniki lub śmieci
8. Problemy architektoniczne lub słaby stan techniczny - np. ściany, dachy, okna, drzwi, kominy itp.
9. Słabe lub nieodpowiednie systemy elektryczne lub grzewcze
10. Słabe lub nieodpowiednie zaplecze kuchenne
11. Słabe lub nieodpowiednie zaplecze sanitarne i toaletowe
12. Zatłoczenie – zbyt wiele osób mieszkających w lokalu, biorąc pod uwagę jego wielkość
13. Nieodpowiedni dostęp do podstawowych mediów (woda, gaz lub energia elektryczna)
14. Niebezpieczne powierzchnie stwarzające ryzyko potknięcia lub upadku
15. Odsłonięte gorące powierzchnie grożące poparzeniem – np. rury i grzejniki
16. Powierzchnie lub materiały, które są łatwopalne lub zagrożone pożarem
17. Wilgoć i grzyb
18. Nadmierny hałas dobiegający od sąsiadów lub z otoczenia, który zakłóca codzienne życie
19. Brak przestrzegania zasad higieny w domu
20. Słabe lub nieodpowiednie zabezpieczenia (np. nieodpowiednie zamki, niebezpieczne okna itp.)
21. Zbyt mały dom lub mieszkanie
22. Słabe światło naturalne

Mieszkania
pod ścianą
Problem nieodpowiednich
warunków mieszkaniowych
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