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„Mieszkanie+” – rządowy program 
wspierania szybkiego i taniego budownictwa. 

A co z drewnem?

Holzba u - For um  Po lska

W a r s z a w a ,  2 8  l u t e g o  2 0 1 7  r.



Narodowy Program Mieszkaniowy

 P r zy j ę t y  p r zez  R a d ę  M i n i s t ró w

 Re a l i zu j e  „ S t rate g i ę  n a  r ze c z  o d p ow i e dz i a l ne g o  rozwo j u”

uchwała nr 115/2016 z 27 września 2016 r.

Narodowy Program Mieszkaniowy jest jednym z autonomicznych narzędzi służących realizacji 
„Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

 D o kume nt  o c h a ra kte rze  s t rate g i c z no - p ro g ra mow y m

Kompleksowo ujmuje zagadnienia składające się na politykę mieszkaniową państwa w horyzoncie 
średniookresowym. 

 O b e j mu j e  s fe rę  re g u l a c y j n ą  i  d z i a ł a n i a  f i n a ns owe

Program obejmuje zarówno sferę regulacyjną, odnoszącą się do procesu inwestycyjnego w budownictwie 
oraz zarządzania istniejącym zasobem mieszkaniowym, jak również działania finansowe, wspierające 
określone obszary budownictwa mieszkaniowego. 



Narodowy Program Mieszkaniowy

Cele Narodowego Programu Mieszkaniowego do 2030 r.

Zwiększenie
do 435

liczby mieszkań
na 1000 osób

Zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych

przez gminy

Zmniejszenie liczby osób 
mieszkających w substandardzie

z 5,3 mln do 3,3 mln



Planowane działania NPM

3 FILARY 
Mieszkanie+

A. Kodeks 
urbanistyczno-

budowlany

B. Regulacje 
rynku najmu

C. Spółdzielcze 
budownictwo 

lokatorskie 

D. Narodowy 
Fundusz 

Mieszkaniowy

E. Społeczne 
budownictwo 

czynszowe 

F. Indywidualne 
Konta 

Mieszkaniowe

G. System 
dodatków 

mieszkaniowych

H. Poprawa 
stanu 

technicznego

I. Mieszkanie dla 
Seniora



Filary Programu Mieszkanie+

1. Dostępne mieszkania na 
wynajem realizowane na 

zasadach rynkowych

• Mieszkania na wynajem z 
opcją dojścia do własności

• Umiarkowane czynsze

• Narodowy Fundusz 
Mieszkaniowy – grunty Skarbu 
Państwa

• Pilotaż programu realizowany 
przez BGK Nieruchomości S.A. 
(docelowo przez Polski 
Fundusz Rozwoju) – grunty jst, 
spółek SP, podmiotów 
prywatnych

2. Społeczne budownictwo 
czynszowe 

• Zwiększenie efektów 
w segmencie 
mieszkań komunalnych
w zasobach samorządów

• Nowy instrument finansowy –
mieszkania społeczne 
czynszowe

• Poprawa zasad programu 
preferencyjnego kredytowania 
przez BGK

• Wsparcie ze środków 
Narodowego Funduszu 
Mieszkaniowego

3. Indywidualne konta 
mieszkaniowe 

• Możliwość oszczędzania
na mieszkanie

• Wsparcie: zwolnienie z 
podatku „Belki” + premia za 
oszczędzanie dla osób 
spełniających kryteria 
dochodowe i rodzinne 

• Funkcjonowanie od 2018 
roku, udział budżetu państwa
od 2019 roku



Filar I – Narodowy Fundusz Mieszkaniowy

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy

• Projekt ustawy w konsultacjach publicznych /uzgodnieniach międzyresortowych.

• Grunty Skarbu Państwa, znajdujące się w zarządzie starostów, Agencji Nieruchomości 
Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego.

• Grunty będą wykorzystane: pod zabudowę mieszkaniową, jako wkład w inwestycje, w 
celu zasilenia finansowego innych programów rządowych, nieodpłatnie na rzecz 
jednostek samorządu terytorialnego.



Filar I – Pilotaż BGK Nieruchomości SA

Przygotowanie operacyjne

Centralizacja zarządzania 
aktywami.

Określenie modelu 
biznesowego i procedur 

operacyjnych.

Listy intencyjne

67 gmin (ponad 200 ha, ok. 
17 tys. mieszkań)

4 spółki SP 
(w tym PKP S.A. – 250 ha,  

39 tys. mieszkań)

2 podmioty prywatne

Analizy, negocjacje,  
umowy inwestycyjne

Analizy nieruchomości 
w oparciu o podstawowe 

kryteria programu.

Negocjacje porozumień 
z jst i innymi inwestorami, 

umowa inwestycyjna 
z Białą Podlaską 
(186 mieszkań).



Filar I – Mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności

Unikatowy, elastyczny produkt 
w postaci najmu mieszkania, 
z jednoczesnym umożliwieniem 
uzyskania własności w drodze 
jego wykupu.

Zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych rodzin 
o umiarkowanych dochodach.

•gminy

•spółki Skarbu Państwa 
i przedsiębiorstwa państwowe

•inne podmioty zainteresowane 
inwestowaniem na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych

•docelowo: Narodowy Fundusz 
Mieszkaniowy

Inwestorzy 
obejmujący 
certyfikaty 

inwestycyjne 

•kredyty hipoteczne

•obligacjeFinansowanie dłużne 
z rynków 

finansowych 
i oszczędności 
gospodarstw 
domowych 

BGK Nieruchomości S.A. 

(docelowo Polski 
Fundusz Rozwoju)

• optymalizacja kosztów 
inwestycji

• efektywne zarządzanie 
nieruchomościami

• stabilny 
instytucjonalny 
wynajmujący



Filar II i III

Filar II - Społeczne budownictwo 
czynszowe

•zapewnienie możliwości sfinansowania budowy ponad 85 
tys. lokali przy łącznej kwocie dofinansowania budżetowego 
do 3,5 mld zł,

•mieszkania użytkowane w formie docelowego najmu –
czynsz nie większym niż 4% wartości odtworzeniowej w skali 
roku, 

•bezzwrotne dofinansowanie partycypacji gminy w kosztach 
inwestycji społecznego budownictwa czynszowego, 
realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, 
towarzystwa budownictwa społecznego lub inne podmioty 
na podstawie umowy z gminą.

Filar III - Wsparcie oszczędzania na cele 
mieszkaniowe

•wsparcie szeroko pojętych celów mieszkaniowych przez 
zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych odsetek od 
wkładów oszczędnościowych zgromadzonych na 
Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych,

•przyznawanie premii za oszczędzanie osobom spełniającym 
określone w ustawie kryteria (np. dochodowe, liczby dzieci, 
niepełnosprawności).



Mieszkanie+ a  technologie budowy

Potencjalne możliwości wykorzystania technologii konstrukcji drewnianej w budowie lokali 
mieszkalnych w ramach programu Mieszkanie+



Technologia wznoszenia budynków w Polsce – statystyka GUS

• Tradycyjna udoskonalona

• Monolityczna

• Wielkoblokowa

• Wielkopłytowa

• Konstrukcji drewnianych

Typologia technologii wg GUS

• od lat najbardziej popularna

• 99,4% w budownictwie indywidualnym (I-III kw. 2016 r.)

• 96,6% w budownictwie innym niż indywidualne (I-III kw. 2016 r.)

Technologia tradycyjna udoskonalona

• 0,53% wszystkich nowych budynków powstałych w okresie I-III kw. 2016 r.

• ok. 280 budynków wzniesionych w okresie I-III kw. 2016 r., z czego aż 95% przypadało na inwestorów 
indywidualnych

Technologia konstrukcji drewnianych



Pilotaż BGKN

Ko n kurs  n a  rozw i ą za n i a  t e c h no l o g i c z ne

BGK Nieruchomości S.A. w ramach działań pilotażowych Mieszkanie+ planuje ogłosić konkurs
na rozwiązania architektoniczne i technologiczne, którego celem będzie uzyskanie optymalnych
propozycji układu przestrzennego i koncepcji materiałowo-technicznych dla modelowego zespołu
budynków mieszkalnych Programu.

Szczegółowe warunki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej spółki (www.bgkn.pl).

Z g ł a s za n i e  n o w yc h  t e c hn o l o g i i

Na stronie internetowej BGKN zamieszczony został formularz, dzięki któremu producenci
nowoczesnych technologii, w szczególności prefabrykowanych mogą zgłaszać swoje rozwiązania.
Po szczegółowej analizie eksperckiej rozważone zostanie zastosowanie ich podczas budowy
budynków mieszkalnych w Mieszkanie+.

http://www.bgkn.pl/


Założenia NPM w zakresie technologii

P ro g ra m M i e sz ka n i e+

 Brak wskazania na konkretną technologię budowy obiektów.

 Koszt budowy nowych mieszkań w ramach Mieszkanie+ kształtować się będzie na poziomie około 2500 zł/m2. 

 Szerokie zastosowanie mogą mieć nowoczesne technologie wielkopłytowe.

 Zaletami prefabrykowanych elementów ściennych jest niewątpliwie szybkość budowy obiektu, uniezależnienie budowy 
od warunków atmosferycznych, jak również dokładność wykonania, wynikająca z zastosowania nowoczesnej technologii 
(urządzeń i maszyn pozwalających na milimetrową dokładność). 

P ro g ra m b u d ow n i c t wa  s p o ł e c z ne g o

W przypadku realizacji budownictwa socjalnego, komunalnego, społecznego i spółdzielczego o wyborze technologii 
budowy, a następnie wykonawcy decydują samodzielnie poszczególni inwestorzy. Państwo wspiera tego typu budownictwo 
środkami budżetowymi, jednak nie ingeruje w proces wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych.



Dziękuję za uwagę.
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Timber construction with
(almost) no limits

A tribute to a revival of a timber construction

in Switzerland

Hermann Blumer | Joanna Demków-Bartlomé
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SALA HOTEL MIESZKANIA

BIURO PRZEDSZKOL
E



• W referendum w 2008 roku, 75% mieszkańców Zurichu głosowało 
za osiągnieciem ‘’ 2000 W society’’ do 2050 roku. Było to 
pierwsze miasto na świecie, które podjęło się takiego  zadania.

• Jest to model polityki energetycznej demonstrujący w jaki sposób 
można ograniczyć zużywanie energii do 2000 W / osobę ( obecne 
zużycie to 6000 W / osobę  )

• Jest to projekt nad którym pracują wszyscy : mieszkańcy, władze 
miasta, politycy, urzędy i przedsiębiorstwa. 

• Aby osiągnąć postawione cele do 2050 roku, Zürich podjął się 
zadania aby wszystkie budynki użyteczności publicznej, należące 
do miasta ( szkoły, przedszkola, mieszkaniówka itp. )  były  
wykonywane zgodnie ze standardami Minergie oraz by były 
przyjazne środowisku.

• Drewno zdecydowanie spełnia powyższe wymagania.

• Stąd m.in, bierze sie rosnąca liczba nowoczesnej architektury 
drewnianej w mieście. 

26Warsaw 28.02.2017

Inicjatywa miasta Zürich – 2000 Watt 
Society 
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‘’Recepta’’ na sukces

EDUKACJA

DOŚWIADCZ
ENIE

WSPÓŁPRAC
A

AKUSTYKA

JAKOŚĆ

KOSZT

PRZEPISY
POŻAROWE

NORMY / 
PRAWO



4 projects with «almost» no 
limits

PROJECT 2

Structure with 300 m span

Warsaw 28.02.2017 28

PROJECT 1

2 months delivery time

PROJECT 3

Block structure w/o vertical 
movements 

PROJECT 4

Wood is ‘’not suitable here’’



My method of engineering such 
projects:

1.  I tell the architect that his project can be realised in wood … 

often I don’t yet know how… 

2.  Than for days (or weeks) a look for a simple solution

3.  I draw 3D building on my computer 

4.  And than with a pre-dimensional static I check the stability 

of the structure        

29Warsaw 28.02.2017



My 
method

Warsaw 28.02.2017
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My 
method
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For designing new objects I always use 
my earlier experience as a ‘’template’’

• When performing new design task I can 
always rely on my 40 years experience

• Experience gained from my previous 
projects helps me to test boundaries on 
case – to – case projects

• However, not only my experience is 
important but also the know-how of all 
parties involved in the project

• Such project can only be realised with the 
team 

Warsaw 28.02.2017 32



PROJECT 1

Not enough time!

Project: 
Edi the Skier in St. Moritz, February 2017

Past Example: 
Heliotrop at the Swissbau in Basel, January 1995

Warsaw 28.02.2017 33



We did not have 1.5 years…

• My client, the Swiss exhibition builder 
Aroma, put me in contact with a German 
exhibition company 

• They said it will take 6 engineers working 
1 year to design this project 

• And additional 6 months to build it..

• I listened in silence for 15 minutes, 
without reaction and without response

Warsaw 28.02.2017 34



The real time schedule

• Contact with Aroma: 10 August 2016

• Contract signed: 14 October 
2016

• Completion: 20 January 
2017

1
9

 m
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Yes we can ! !

• Confronted with the short time schedule  we had 
to convince the client that its possible to turn the 
‘’impossible’’ into possible by combining  modern 
technology and an optimal team.

• Fortunately, I was able to draw on the experience 
of a more than 20-year-old project the Heliotrop 
at Swissbau in Basel.

Warsaw 28.02.2017 36



TV-Broadcast MTW - January 1995
The Heliotrope at Swissbau Exposition in 

Basel

Warsaw 28.02.2017 37

Template: 
Heliotrop in 

Freiburg for Rolf 
Disch 1993



The Heliotrope, Swissbau Exposition 
in Basel

3 months for the preparation, 3 days for the structure 
assembly on site –

a tremendous  time pressure !
Thanks to a committed teamwork, the exhibition object was 

ready 
Warsaw 28.02.2017 38

EXAMPLE



Edi the Skier, World Ski Championship 
2017

• In the middle of October 2016 we signed the order.

• First, I had to convince Agrop to glue the CLT-plates. The 
challenge was that a few days before the plant had a silo 
explosion. 

• I assembled the project team: 
• Samuel Blumer (statics )

• Markus Zimmermann (detailed planning )

• Design-to-Production (geometry) 

• the Kuratle Group ( cutting )

• BSB (back tower)

• Carpentry Freund (prefabrication, transport, assembly )

Warsaw 28.02.2017 39



Project of Aroma Zürich
Ski-Worldcup 2017 in St. Moritz

A skier as a stage

Warsaw 28.02.2017 40
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My first design: 
skier-tower and wire model 
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My first design: 
skier-tower and surface 



Study of the prefabricated
elements for transport
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Study of the assembly 
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Pr
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Assembly 
on site

Warsaw 28.02.2017
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Video
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PROJECT 2

To large span!

Project: 
Yurt in Manzohuli China, December 2016

Past Example: 
Google Campus, California USA 2012

Warsaw 28.02.2017 48
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In my next lives
I would never 

marry an 
engineer . . .

rather a 
gardener or a 

pastor

Our 
different 

genes



The Yurt of Manzohuli

• Timber Concept asked me: 

would it be possible to build 300 m free-span yurt 
with wood ?

• I dared to answer ,,yes’’ after some reflections

• My case studies on the Google campus with Shigeru 
Ban, done 4 years earlier, came to my mind

• Howerver Google project had only a free-span of 91.4 
m 

Warsaw 28.02.2017 50



Google Campus, 2012 
3 Domes with 91.4 m free span

Architect Shigeru Ban  

Warsaw 28.02.2017 51

EXAMPLE



Interior of the dome ( not realised ) 

Warsaw 28.02.2017 52

EXAMPLE



Warsaw 28.02.2017

What is a Yurt 
? 
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Learning by doing in 
Kirgizstan

Warsaw 28.02.2017 54

My wife Irma on the right 
side and two of my 5 sisters 

on the left side

My wife Irma in the center 
and my oldest sister on the 

right side

Mongolian 
felt

Structur
e



Google Campus

• The span was only 91.4 m . . . but . . .

• In my Rhino computer program I could enter the 
factor 3.28 and after few seconds I had the 
construction with 300 m span 

• The supplementary preliminary static analysis 
showed that it would be possible to build this 
gigantic roof without intermediate support
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Back to Manzohuli Yurt
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The foundations are 
ready

Warsaw 28.02.2017 58

300 m



Horizontal ring deformation 45 mm 

Dead load with out 
weight of the roof skin 

75 kg/m2

Vertical roof deformation 160 mm 
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Horizontal ring deformation 92 mm 

Snow load on entire area 
150 kg/m2

Vertical roof deformation 300 mm 
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Horizontal ring deformation 90 mm Snow on one side 75 
kg/m2

Vertical roof deformation 200 mm 

Warsaw 28.02.2017 61



PROJECT 3

House with out setting - not 
possible!

Project: 
Block-House in Appenzell,  Switzerland 2017

Past Example: 
Reception building I-Park in Stavanger, Norway 2012

Warsaw 28.02.2017 62



«New» Double Skin Block Houses in 
Appenzell

• Structure of block house in the traditional 
Appenzellerstrick:
• external wall -160 mm larch , 
• between 100-160 mm sheep wool isolation
• internal wall 160 mm swiss arolla pine

• The customer required that the houses should 
be

inhabited for 600 years

• The round wood of more than 2000 m3 was 
already cut 
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The temporary factory on site

And since it was only possible to work by hand and  with 
simple machines during the assembly, a large temporary hall 

was intended to be installed on site.

Warsaw 28.02.2017 64



The round wood from the 
region Engadin was 

already cut

More than 800 m3 of core-
containing solid beams were 

ready and began to tear laterally 
during storage

Warsaw 28.02.2017 65

Swiss Arolla 
Pine

Swiss 
Larch



The I-Park project in 
Stavanger came into my mind 

• I took advantage of the experience gained 
when designing the reception building of 
the I-Park in Stavanger, Norway

• It was a building with cross-stacked cross-
sections of a height of 4 m 

• A vertical deflection was not allowed 

• In other words, the vertical shape 
dimension stability was necessary

Warsaw 28.02.2017 66

EXAMPLE
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Box-Beams with insulations core
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EXAMPLE
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EXAMPLE
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EXAMPLE
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EXAMPLE
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EXAMPLE
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EXAMPLE



EXAMPLE
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EXAMPLE



EXAMPLE
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Back to Appenzell
Architect Rolf Bechtiger

Warsaw 28.02.2017
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Corner connection by Hermann 
Phleps 1942

Right: Appenzeller ‘’knitting’’

Warsaw 28.02.2017 77/HB
 



My parents house in 
Waldstatt/Appenzell

When I was young I was able to learn about the traditional 
buildings

Warsaw 28.02.2017
78



Hand work vs technology
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Mockup for a Block-House without glue and 
steel

Warsaw 28.02.2017
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Wood screws for dimensional 
stability
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Schaftdurchm
esser 57 mm

Schaftdurchm
esser 50 mm

Schaftlänge 
650 mm

Conical wood screws 60-
50 mm
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Haus 1: Exterior
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Fabrication 
planning:
External elements

8 x L 0.35 x Hm 0.25 x B 0.15
2 x L 4.85 x Hm 0.25 x B 0.15

1 x L 4.85 x Hm 0.125 x B 0.15
4 x L 3.60 x Hm 0.25 x B 0.15
4 x L 1.43 x Hm 0.25 x B 0.15
4 x L 1.39 x Hm 0.25 x B 0.15

Total roh 2.147 m3
Total netto 1.434 m3

23 Units

Total roh ca. 
1.85 m3

Total netto 1.22 
m3

19 Units

Total roh ca. 
4.56 m3

Total netto 3.01 
m3

33 Units
Total roh ca. 

4.74 m3
Total netto 3.13 

m3
34 Units

Total roh ca. 
5.98 m3

Total netto 3.95 
m3

42 Units

Total roh ca. 
4.85 m3

Total netto 3.20 
m3

34 Units

EG External walls:
Raw wood: 

24.1 m3
Netto:

15.9 m3
Total Units: 
185 
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Fabrication 
planning:
Internal elements

Total netto 0.14 
m3

12 Units

Total netto 0.48 
m3

12 Units

Total netto 2.17 
m3

12 Units

Total netto 5.52 
m3

57 Units Total netto 2.46 
m3

12 Units

OG Internal walls:
Raw wood: 
30.6 m3
Netto:
20.2 m3
Total Einheiten: 
244 

Total netto 2.04 
m3

28 Units

Total netto 1.17 
m3

19 Units

Total netto 0.92 
m3

12 Units

Total netto 1.05 
m3

24 Units
Total netto 2.13 

m3
31 Units

Total netto 1.51 
m3

12 Units

Total netto 0.09 
m3

12 Units
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Walls - Ground 
floor
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Ceiling – Ground 
Floor 
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Walls – 1st

floor
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Ceiling – 1st floor 
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Walls – 2nd

floor
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PROJECT 4

Wood isn’t suitable for this 
building!

Project: 
Bank in Stavanger,  Norway 2017

Past Example: 
‘’Tamedia’’ office building in Zürich, Switzerland 2012



Winner of an architectural competition:

Financialpark Bjergsted Stavanger
Helen & Hard + SAAHA Architekten
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The long Way to a Wood Building

• From winning the architectural competition 
with a wooden concept to almost a refusal of 
wood.

• It was simply the faith or the trust that such a 
large wooden building  can be realised in in the 
middle of the city. 

• The concerns are the costs, the fire safety, the 
sound insulation, the missing suitable 
contractors expertise and last but not least the 
stability. Warsaw 28.02.2017 93



Realised ‘’Tamedia’’ office  
building
in Zürich helped us to 
convince the client. 
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The famous building from Zürich

• In 2012, we built ‘’Tamedia’’ a 7-storey office 
building with steel-free connections, designed by 
architect Shigeru Ban. 

• SJB.Kempter.Fitze AG was responsible for 
engineering of the timber structure. 

• Blumer-Lehmann produced this innovative  wood 
construction.

• This project is a proof that wood is also suitable 
for buildings in cities. 
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EXAMPLE



Architect Shigeru Ban insisted on 
steel free connections ! !

. . . but it seemed impossible for 
the engineers.
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EXAMPLE
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EXAMPLE
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EXAMPLE
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Today 
‘’Tamedia’’ is an 

eye-catcher 

Warsaw 28.02.2017

450 visitors from all 
over the world 

were interested to 
visit it. 
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Back to
Stavanger
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The architectural concept 
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My design approach 
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The Mockup
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The Mockup
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The Mockup
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Internal Mockup
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The building in Stavanger is now being built 
with wood

• The Norwegian engineering 
company DEGREE OF FREEDOM 
ENGINEERS together with Création 
Holz finished planning the building

• Moelven started the production of 
the wooden components

• Mainly wood-wood joints are used
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The challenging Staircase
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Team polsko-szwajcarski, Warszawa 2015
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PROJEKT STUDYJNY
‘’Fill the gap, pile it up’’-renowacja z nadbudową -Praga Północ, Warszawa 
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Dziękujemy za uwagę

Hermann Blumer ( mail@hermann-blumer.ch ) | Joanna Demków-Bartlomé ( jdb@kvalho.com ) 

114



Moderator dr Małgorzata Wnorowska, Forestor Communication, Warszawa (PL)

17.45 Drewno w aspekcie nowoczesności.
Wood in the aspect of modern architecture.

prof. Hermann Kaufmann, Technical University of Munich (Niemcy)

Prawo – Konstrukcje drewniane – Architektura
Law – Timber construction – Architecture



Zapraszamy na przerwę w przestrzeni wystawienniczej 
We invite you for a break in the exhibition space.

O godzinie 20.00 zapraszamy na kolację w sali konferencyjnej.
At 8 p.m. you are cordly invited to a dinner in a conference room. 


