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Dlaczego 
najem?
Mam 30 lat i jestem najemcą. Nie dlatego, że nie mam zdolno-
ści kredytowej i nie mogę kupić mieszkania. Najmuję, bo taki 
jest mój wybór. 
 
Najem daje mi wolność i elastyczność, której potrzebuję na 
tym etapie życia. Dzięki najmowi jestem mobilny i w zależności 
od potrzeb mogę w krótkim czasie zmienić miejsce zamieszka-
nia. Ponieważ nie wiąże mnie kredyt, mogę świadomie decydo-
wać o tym gdzie i w jaki sposób żyję i pracuję. Najmuję dzisiaj 
mieszkanie w lepszej dzielnicy i nie muszę zastanawiać się nad 
tym, jak zmieszczę się na małym metrażu z dziećmi. Kiedy się 
pojawią, to po prostu poszukam większego.

Najmuję świadomie i uważam, że najem nie jest gorszy od wła-
sności. Jest inny. I tak jak każda forma mieszkaniowa posiada 
swoje zalety i wady. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy w trakcie 
debat o mieszkalnictwie mieli wspólną wizję tego, jaki powinien 
być najem.

Pierwsze mieszkanie nająłem dosyć klasycznie, czyli na po-
czątku studiów. Potem doświadczyłem tego jak wygląda najem 
we Włoszech i Niemczech, gdzie studiowałem i pracowałem. 
Z tymi doświadczeniami wróciłem do Polski i znowu najmowa-
łem. W sumie mieszkałem w 12 różnych mieszkaniach. 

Te doświadczenia nauczyły mnie, jak bardzo mogą różnić się 
między sobą mieszkania na wynajem. Do mojego pierwszego 
pokoju w starej wrocławskiej kamienicy wchodziło się przez 
łazienkę. Z innego mieszkania wyprowadziłem się z dnia na 
dzień, ponieważ miał tam się przeprowadzić kuzyn właści-
ciela. Dla wielu wynajmujących normą było niepodpisywanie 
umowy i przychodzenie co miesiąc po czynsz. Argumentowali, 
że robili tak zawsze, więc po co coś zmieniać. 

Dzisiaj rynek najmu zmienia się szybciej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Działalnością Fundacji Rynku Najmu chcemy roz-
począć ogólnopolską debatę o jego przyszłości.

TOMASZ BOJĘĆ I PRZEMYSŁAW CHIMCZAK-BRATKOWSKI

Założyciele Fundacji Rynku Najmu
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Rynek najmu w Polsce charakteryzował się dotychczas bra-
kiem jasnych standardów. Swoich praw nie znają zarówno 
najemcy, jak i właściciele mieszkań. Skutkuje to znanymi 
wszystkim historiami o właścicielach nachodzących lokato-
rów o dziwnych porach, nagłym rozwiązywaniu umów, bądź 
nieproporcjonalnym podniesieniu czynszu. Z drugiej strony 
są wynajmujący, który obawiają się niesolidnych lokatorów, 
a przed oczami mają zdewastowane mieszkania. Rynek naj-
mu czekają w następnych latach duże zmiany, które wpłyną 
na standard mieszkań i jakość obsługi. Jak więc powinien 
wyglądać najem w Polsce?

Zacznijmy od 
początku
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związanych z najmem obecnego mieszkania?
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Planujący - Jakich negatywnych doświadczeń obawia się 
Pan/i w związku z planowanym najmem mieszkania?

Wysoki poziom czynszu

„Problematyczny” właściciel

Ograniczenia aranżacji mieszkania

Częste wizyty właściciela

„Problematyczni” współlokatorzy

Nagły wzrost wysokości czynszu

Możliwość nagłego rozwiązania umowy

żadne z wymienionych

Nie wiem

Niebezpieczna okolica

24%

20%

15%

15%

14%

12%

10%

36%

5%

5%

56%

72%

22%

48%

40%

55%

51%

1%

1%

30%

PROBLEMY NAJMU
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Bezpieczeństwo.
Przede wszystkim najem to nie jest “mieszkanie u kogoś”. 
W końcu nie nocujemy gościnnie u właściciela, który mieszka 
w pokoju obok. Najmując mieszkanie powinnaś czuć się jak 
u siebie, a to oznacza przede wszystkim poczucie bezpieczeń-
stwa. Na czas kiedy masz podpisaną umowę, lokal staje się 
twoim pełnoprawnym domem. Dlatego niezwykle ważne jest, 
by umowa jasno regulowała relacje pomiędzy najmującym 
(lokatorem) i wynajmującym (właścicielem lokalu).

Nie po to wynajmujesz mieszkanie, żeby w pewnym momen-
cie wyprowadzać się, ponieważ córka właściciela wróciła 
z Erasmusa. Nie powinien trzymać tam swoich rzeczy, zja-
wiać się niezapowiedziany, czy przychodzić co miesiąc po 
czynsz w gotówce. Najmujących i wynajmujących powinny 
łączyć dobre, ale jasno określone relacje. Tyczy się to również 
odpowiedzialności za ewentualne awarie i usterki oraz posza-
nowania prywatności. Obie strony czerpią różne korzyści z tej 
samej usługi, dlatego niezbędne jest wzajemne postrzeganie 
się jako partnerów.
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Utrzymanie dostaw mediów 
i zapewnienia sprawności instalacji, 
które umożliwiają korzystanie 
z gazu, ciepła, prądu i wody.

Dbałość o ogólny stan techniczny 
budynku, utrzymywanie w należytym 
stanie i czystości części wspólnych 
budynku.

Dokonywanie niezbędnych 
remontów - naprawa lub wymiana 
wewnętrznych instalacji, stolarki 
okiennej oraz drzwiowej.

Prawo wypowiedzenia umowy, jeśli 
najemca nie przestrzega ustalonych 
zasad i jest uciążliwy dla innych.

Akceptowanie proponowanych przez 
najemcę ulepszeń.

Możliwość sprzedaży mieszkania – 
nowy właściciel przejmuje obowiązki 
dotychczasowego wynajmującego.

Obowiązek opłacania czynszu 
zgodnie z umową.

Przestrzeganie porządku domowego 
(np. ciszy nocnej) i poszanowanie 
sąsiadów.

Utrzymywanie mieszkania w 
odpowiednim stanie higienicznym 
i technicznym (drobne naprawy).

Po zakończeniu najmu odnowienie 
lokalu i zwrot równowartości 
zużytych elementów wyposażenia 
technicznego.

Ochrona prawna przed eksmisją oraz 
podwyżkami czynszu bądź innych 
opłat za używanie lokalu . 

Prawo do prywatności i zachowania 
miru domowego.

Sprawne technicznie i bezpieczne 
mieszkanie.

Akceptowanie planowanych 
remontów i ulepszeń.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON NAJMU WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW

NAJEMCA

NAJEMCA
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WYNAJMUJĄCY

Najem mieszkań w Polsce regulowany jest przez 
Kodeks cywilny i Ustawę z dnia 21.06.2001 r. 
o ochronie praw lokatorów. Porównując ustawo-
dawstwa z różnych krajów, możemy stwierdzić, 
że najemcy w Polsce są wyjątkowo dobrze chro-
nieni, a poziom odpowiedzialności różni się już 
w zależności od wybranej umowy najmu. Prze-
pisy nakładają na wynajmującego konieczność 
zapewnienia sprawnego działania wszystkich 
instalacji związanych z budynkiem i umożliwia-
jących korzystanie z prądu, wody, ogrzewania 
itd. Na najemcy ciąży zaś obowiązek przestrze-
gania porządku domowego oraz utrzymywania 
mieszkania we właściwym stanie technicznym. Pr
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Weryfikuj właścicieli, 
od tego zależy Twój 

komfort najmu

Masz prawo oczekiwać od właściciela lokalu pełnej transpa-
rentności. W ogłoszeniach często pojawiają się ukryte opłaty 
dodatkowe, a w umowach zapisy niezgodne z prawem. Warto 
w tym przypadku weryfikować wynajmującego i nie obawiać 
się najmu od profesjonalnych firm. Powinnaś bądź powinie-
neś zawsze wymagać wcześniejszego przesłania umowy. 
Podobnie jest z regulaminami najmu, wysokością kaucji, czy 
innymi ustaleniami pomiędzy stronami. Najem powinien być 
bezpieczny i przewidywalny.

CO PRZESZKADZA 
LOKATOROM 

W ZACHOWANIU 
WŁAŚCICIELI?

30%
niereagowanie 
na sygnały 
o usterkach

27%
zatajanie 
usterek 
w mieszkaniu

23%
zbyt duża 
liczba 
zakazów

22%
niezapowiedziane 
wizyty 
kontrolne

18%
zbyt częste 
wizyty 
właścicieli źr
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RODZAJE 
UMÓW NAJMU

na czas 
okazjonalny instytucjonalny

Forma umowy

Zalecana forma 
pisemna ze 

czasu najmu

Tylko pisemna

Czas najmu
do kilku lat; 

Dodatkowe 
dokumenty

przekazania lokalu

dobrowolny 

przekazania lokalu

oraz wskazanie lokalu do 
wyprowadzki

Opcjonalnie: zgoda 

lokalu

akt o�poddaniu 

najmu lokalu

Raportowanie 
najmu Nie Nie

 
Nie

z umowy

Dowolnie, brak Osoby fizyczne, firmy
firmy, z PKD

Profesjonalne 

68.20.Z

Najemca 

najmu
w umowie

Dowolnie, brak 
potrzeby mieszkaniowe

Wypowiedzenie 
przez 

przypadkach wskazanych 
w Ustawie o ochronie praw 
lokatorów lub na zasadach 
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Umowa to 
zabezpieczenie 

na złe czasy

Rzeczywiste bezpieczeństwo w najmie zapewnione jest do-
piero wtedy, gdy z właścicielem mieszkania wiąże cię odpo-
wiednio skonstruowana umowa. Taka, która reguluje okres 
najmu, zasady utrzymania mieszkania, kwestię napraw awarii, 
odświeżenia lokalu, itd. Umowa, która nie pozwala właścicie-
lowi na jej wypowiedzenie z dnia na dzień, ponieważ zmieniła 
się jego sytuacja życiowa. Powinna ona jasno określać ocze-
kiwania twoje i wynajmującego, być dokładnie przedyskuto-
wana i zaakceptowana przez obie strony.
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Stabilna umowa, proste
relacje i dedykowana
aplikacja? To możliwe

Jakość obsługi.

Profesjonalna obsługa i dobry kontakt z wynajmującym są kluczowe dla 
pozytywnych doświadczeń związanych z najmem. Świadomość, że mo-
żesz liczyć na szybką reakcję w razie wszelkich awarii i ewentualnych 
napraw daje duże poczucie komfortu. 

Na rynku pojawia się coraz więcej podmiotów, które same posiadają całe 
budynki na wynajem. Dzięki dużej skali działalności są w stanie wprowadzić 
wysokie standardy obsługi, nie podnosząc jednocześnie kosztów najmu. 
Eliminuje to też ich poczucie emocjonalnego przywiązania do lokalu, które 
potencjalnie może utrudniać relacje indywidualnych właścicieli i najemców. 
 
Zwłaszcza w najmie instytucjonalnym coraz popularniejsze stają się obec-
nie aplikacje ułatwiające kontakt z wynajmującym, opłacenie czynszu czy 
zgłoszenie awarii. W niektórych budynkach najemca może również zdalnie 
sterować ogrzewaniem mieszkania, światłem i wodą, co ułatwia zarządza-
nie zużyciem mediów i zmniejszenie rachunków. To szczególnie ważne 
w sytuacji, gdy tego typu opłaty nie są zawarte w comiesięcznym czynszu.

możliwość wyprowadzki 
w nagłym przypadku 59%

ZALETY NAJMU WSKAZYWANE PRZEZ NAJEMCÓW

41%

40%

39%

24%

18%

17%

11%

5%

brak konieczności 
wykonywania napraw

brak kosztów utrzymania 
i konserwacji

prostsza droga do relokacji 
i szukania nowych możliwości

mieszkania lepsze i ładniejsze
niż te, które mógłbym kupić

odraczam decyzję o miejscu,
w którym chciałbym osiąść

możliwość inwestycji w coś
o lepszym zwrocie

nic, nie ma korzyści 
z wynajmu

inne 
korzyści źr
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Często uważa się, że najem oznacza substandard. Małe 
mieszkania wykończone słabej jakości materiałami i urządzo-
ne najtańszymi meblami - niejednokrotnie z używanym wypo-
sażeniem pozostawionym przez właściciela. Nie musi tak być.

Mieszkanie na wynajem powinno być neutralne w charakterze, 
tak aby umożliwić samodzielną adaptację i dopasowanie do 
indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca. Personalizacja 
przestrzeni pozwala poczuć, że miejsce jest nasze. Sprawia, 
że warto w nim zostać na dłużej. 
 
Mieszkanie na wynajem wykończone dobrej jakości materiała-
mi i z porządnym sprzętem starzeje się wolniej, dlatego warto 
wypatrywać takich na rynku. Wynajmujący powinien reago-
wać na problemy szybko i sprawnie. Jeśli zepsuła się pralka, 
nie powinniśmy czekać tygodniami aż zostanie naprawiona. 
A jeśli trzeba ją wymienić, to nie na najtańszą, tylko na tyle so-
lidną, by za chwilę znowu się nie popsuć. Podobnie powinno 
być z pozostałymi sprzętami. 

Od mieszkania masz prawo 
oczekiwać jakości 
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Najbliższe 
otoczenie ma 

znaczenie

Doświadczenie najmu nie musi ograniczać wyłącznie do 
twojego mieszkania. Ważna jest część miasta, w jakiej 
wynajmujesz, oraz usługi, z których możesz skorzystać 
bezpośrednio w budynku lub w okolicy. 

Coraz częściej najemcy mieszkań poza samym lokalem  do 
dyspozycji mają również przestrzenie wspólne - takie jak duży 
salon do organizacji imprez, pralnia z suszarnią, rowerownia 
czy taras na dachu. Takie udogodnienia zaczynają już 
występować w nowych i rewitalizowanych budynkach na 
terenie całego kraju. 

Lokalność i poczucie bycia częścią większej społeczności - 
to trendy które definiują wiele zjawisk nadchodzącej dekady. 
Chcemy czuć się zadomowieni w jednej okolicy, chcemy znać 
naszych sąsiadów i czuć się bezpiecznie w otoczeniu domu. 
Dlatego warto wybierać formy zamieszkiwania, które dają 
możliwość stosunkowo łatwej zmiany wielkości i standardu 
mieszkania, jeśli sytuacja życiowa ulega zmianie. 

18 19



Jesteśmy organizacją 
powstałą w celu 
profesjonalizacji 

i tworzenia standardów 
rynku najmu w Polsce

KONTAKT

Napisz do nas - fundacja@ryneknajmu.org

Zadzwoń - 503 550 513

Odwiedź naszą stronę - www.ryneknajmu.org


