
Strategie mieszkaniowe młodych ludzi w Warszawie

Wiek Płeć Czy 
pochodzi z 
Warszawy?

Forma zamieszkania w przeszłości Forma zamieszkania obecnie Możliwości i marzenia związane z 
formą zamieszkania w przyszłości

24 kobieta tak Z rodzicami w mieszkaniu 
komunalnym.

Z chłopakiem w mieszkaniu 
socjalnym.

Domek, ale kredyt to ostateczność. 
Może uda się trochę pozbierać, albo 
wygram w totka.

24 mężczyzna nie Z rodzicami w domu pod Warszawą, 
„po znajomości” w wielu osób, w 
hostelach robotniczych w pokojach 
wieloosobowych.

W mieszkaniu pracowniczym, za 
które płaci firma, w której pracuję.

W najbliższym czasie – wynajem 
mieszkania ze znajomymi. Docelowo 
– dom w okolicy Warszawy (fundusze
uzyskane dzięki sprzedaży części 
działki rodzinnej).

23 kobieta nie Bursa, mieszkanie „po znajomości” 
w wielu miejscach, mieszkanie 
chronione dla młodzieży, 
wynajmowanie pokoi.

Wynajem mieszkania z chłopakiem. Wynajem mieszkania, być może w 
przyszłości hipoteka.

26 mężczyzna tak Z rodzicami w mieszkaniu 
socjalnym.

Sam w mieszkaniu socjalnym 
tymczasowym.

Inne mieszkanie socjalne. Jeśli środki
finansowe będą wystarczające – 
wynajem pokoju lub mieszkania. Być
może wzięcie kredytu na kupno 
mieszkania lub domu.

20 kobieta tak Z rodzicami, rodzeństwem i rodziną 
cioci w mieszkaniu komunalnym. 

Z rodzicami i rodzeństwem w 
mieszkaniu komunalnym.

Jeszcze nie wiem. Być może wezmę 
kredyt lub będę odkładać pieniądze 
na kupno mieszkania.

22 kobieta nie Mieszkania własnościowe rodziny, 
mieszkania wynajmowane przez 
rodzinę, dom dziadka, dom 
konkubenta mamy, „po znajomości” 
u koleżanki, wynajmowanie pokoju.

Z siostrą i siostrzeńcem w 
wynajmowanym mieszkaniu.

Długoterminowy wynajem 
mieszkania. 



25 mężczyzna tak Z rodzicami w dwóch mieszkaniach 
od miasta.

Z rodzicami w mieszkaniu od 
miasta.

W mieszkaniu brata „po znajomości”.
Moim marzeniem jest mieszkanie w 
domku z ogródkiem. Nie planuję 
brania kredytu, chcę odkładać na to 
kasę albo liczę na szczęście, że 
poznam partnerkę z domem hahaha. 

brak 
danych

mężczyzna tak Z mamą, siostrą i ojczymem w 
mieszkaniu socjalnym. Przez jakiś 
czas ze znajomym.

Z mamą w innym mieszkaniu 
socjalnym.

Własne mieszkanie socjalne. Kredytu 
na pewno nie wezmę, bo mnie 
komornicy zjedzą.

27 mężczyzna nie brak danych Wynajmowanie  pokoju  z  kolegą  z
firmy,  w  której  pracuje  w  bloku
spółdzielczym.

W najbliższej przyszłości być może 
będę zmuszony do powrotu do domu 
rodzinnego na Podlasiu.

29 kobieta nie brak danych Wynajmowanie mieszkania z 
koleżanką przy wsparciu 
finansowym rodziny.

brak danych

27 mężczyzna nie brak danych Wynajmowanie mieszkania z 
dziewczyną.

brak danych


