
Publikacja zawiera analizę funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie ekonomicznym i 

społecznym. Przedstawia problematykę specyfiki grup społecznych zamieszkujących spółdzielcze zasoby 

mieszkaniowe. Wykazano w niej uzasadnienie ekonomiczne zmian statusu mieszkań (lokatorskie, 
spółdzielcze własnościowe i odrębnej własności). Oceniono skutki społeczne wykupu mieszkań 

spółdzielczych i wpływ tych okoliczności na sferę społeczną (zmiany zarządzania w spółdzielniach) oraz w 
sferze ekonomicznej (opłat pobieranych przez spółdzielnie mieszkaniowe). 

 
W pracy wskazano na kulturotwórczą rolę spółdzielni mieszkaniowych w osiedlach mieszkaniowych 

realizowaną dla członków spółdzielni, ale także dla innych mieszkańców okolicznych domów i mieszkań. 
Przeanalizowana została zmiana aktywności członków spółdzielni, także przy wykupie mieszkań. 

Zaobserwowano zjawisko alienacji i separatingu (sprawy spółdzielni nie pozostają w kręgu zainteresowań 

członków spółdzielni, którzy chcą jedynie wygodnie mieszkać w dobrze i tanio zarządzanych zasobach 
mieszkaniowych, nie znają nawet członków zarządu czy rady spółdzielni). 

 
Autorzy przedstawili również jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii w zarządzaniu spółdzielniami 

mieszkaniowymi, jaką jest zasada działalności non profit w relacji do potrzeb uzyskania środków 
finansowych na eksploatację, zarządzanie i inwestycje. 

 
Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem zmian 

strukturalnych w mieszkalnictwie, wynikających głównie z dominacji na rynku nieruchomości inwestycji 

deweloperskich. 
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