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Kiedy decydowałem się na objęcie patronatem tego wy-
dania magazynu Lighthouse, wojna w Ukrainie była jeszcze 
mało prawdopodobnym ryzykiem, a boom zakupowy nieru-
chomości powoli się kończył na skutek wzrostu inflacji i stóp 
procentowych. Po 24 lutego 2022 r. zmieniło się jednak 
wszystko. Także sytuacja na rynku mieszkaniowym. 

Prognozowanie koniunktury, cen czy wysokości czynszów stało się dziś jeszcze 
trudniejsze niż zwykle. Nawet zawodowemu ekonomiście, który na co dzień formu-
łuje prognozy skazane na niesprawdzenie, bardzo trudno powiedzieć, co będzie jutro 
oraz jak zmieni się codzienna rzeczywistość deweloperów, pośredników i inwestorów. 
Jedno można jednak napisać na pewno. Kryzys, z którym mierzymy się każdego dnia siłą 
naszych osobistych działań, pokazał, jak ważny jest zdrowy, stabilny i rozwinięty rynek 
najmu. Dlatego wzrost liczby inwestorów instytucjonalnych, rozwój agencji zarządza-
jących nieruchomościami na wynajem oraz rosnące znaczenie fachowego doradztwa 
i pośrednictwa, czyli w skrócie profesjonalizacja rynku najmu, jest najbardziej prawdo-
podobnym kierunkiem zmian, jakie nas czekają w najbliższych latach. 

W Polsce lubimy mieć. Aż 89% Polaków woli mieszkać 
we własnych czterech ścianach, a nie wynajmowanych*. 
Jak widać, potrzeba własności zdominowała rodzimy 
rynek nieruchomości: w końcu w domu chcemy czuć się 
jak u siebie, a nie jak gość. Czy to jednak słuszne myślenie? 
Czemu to nadal kupno domu czy mieszkania jest celem, do 
którego wielu z nas dąży, podczas gdy na zachodzie coraz 
częściej dostrzega się zalety wynajmu? Te i inne pytania za-
dawaliśmy, badając stosunek Polaków do najmu, a jego wyniki pozwoliły nam rzetelnie 
spojrzeć na sytuację najemców i wynajmujących.  

Posiadanie z pewnością daje wielu z nas poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny, 
jednak rosnące ceny nieruchomości oraz koszty kredytów sprawiają, że coraz więcej 
młodych kieruje się w stronę wynajmu. I chociaż jest to podyktowane koniecznością, 
to większa swoboda w decydowaniu, gdzie i jak długo chcemy mieszkać, oraz poczucie 
swobody i mobilności sprawiają, że najem w Polsce wychodzi z cienia. Nasze dane mó-
wią jasno: coraz więcej osób otwiera się na jego różne formy, w tym na najem krótkoter-
minowy czy instytucjonalny. Wyraźnie widać też, że pandemiczny zastój w temacie mija.

Nie bez znaczenia jest również sytuacja w Ukrainie – wiedzą o tym choćby agenci nie-
ruchomości, którzy w sposób bezprecedensowy zaangażowali się w poszukiwanie dla 
naszych sąsiadów nowych domów, zarówno stałych, jak i tymczasowych. Oferty szybko 
znikają, a przed nami i naszymi czytelnikami nie lada wyzwanie: jak sprawić, by najem 
stał się bezpieczny i komfortowy dla obu stron i, mimo braku posiadania, nowi lokatorzy 
mogli czuć się w wynajętym mieszkaniu jak u siebie. Nadchodzi nowy rynek najmu – 
bądźmy na niego gotowi.

* Stosunek Polaków do najmu – badanie przeprowadzone przez Minds & Roses na zlecenie Otodom, luty 2022

Adam Czerniak

Marcin Kawecki
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Świeże dane 
Marta Buzalska

Najem w liczbach. Czy popyt na mieszkania na 
wynajem wzrósł oraz jak ten wzrost przyspieszyła 
wojna w Ukrainie? Jak obecnie kształtują się ceny? 

Co w branży piszczy 

Przegląd najważniejszych trendów, które mają 
szansę odmienić rynek nieruchomości w Polsce 
i na świecie.

Najem okazjonalny i instytucjonalny 
– co je wyróżnia i dla kogo sprawdzą 
się najlepiej?   
Agnieszka i Michał Łukaszewscy

Najem okazjonalny, najem instytucjonalny i 
tzw. zwykła umowa – czym różnią się od siebie 
te rozwiązania? Które zastosować w konkretnej 
sytuacji, by usprawnić formalności? 

Zgodnie z prawem 
Aleksandra Rojek

W stałej rubryce prawnej pochylamy się nad 
tematem osób z Ukrainy, które w najbliższym czasie 
intensywnie będą szukać mieszkań na wynajem. 
Proponujemy gotowy wzór umowy najmu na czas 
określony i nieokreślony oraz protokołu zdawczo-
odbiorczego w języku polskim i ukraińskim. 

Od mieszkania po babci po 
przemyślaną inwestycję. Trendy 
i prognozy na polskim rynku najmu 
Adam Czerniak

Rynek najmu w Polsce z lotu ptaka. Jak dziś wyglądają 
jego perspektywy? Czego oczekują osoby, które 
szukają nieruchomości do wynajęcia? Czy i kiedy 
czeka nas profesjonalizacja tego sektora rynku? 

Ryzyka związane z najmem – jak się 
przed nimi zabezpieczyć? Rozwiej 
obawy klienta 
Piotr Dobrowolski

Weryfikowanie najemcy, odpowiednie skonstruowanie 
umowy, łagodzenie obaw potencjalnego 
wynajmującego – to tylko niektóre z pytań dotyczących 
zapewnienia bezpieczeństwa w procesie najmu. 

Build to rent, czyli mieszkania 
budowane pod wynajem 
Katarzyna Szydłowska-Biskup

Czy PRS ma potencjał rozwoju na polskim rynku? 
Czym różni się projektowanie mieszkania pod 
wynajem od projektowania mieszkania, które 
wystawiamy na sprzedaż? 

Liderzy Nieruchomości wybrani!

Zaglądamy za kulisy finałowej gali konkursu 
Lider Nieruchomości! Sprawdź, kto w tym roku 
wygrał plebiscyt i jak wyglądała oprawa, w której 
ogłoszone zostały wyniki. 

Jak zostać ekspertem pośrednictwa 
najmu?  
Paweł Fludra, Agnieszka  
i Michał Łukaszewscy

Oddajemy głos praktykom i pytamy ich m.in. 
o to, czy i jak można zarobić na wynajmie, jakie 
kompetencje mogą być w tym pomocne i jakich 
pułapek wystrzegać się, przeprowadzając 
proces wynajmu.

Rynek najmu za granicą 
Sławomir Imianowski

Od czego zależy popyt na najem w różnych krajach 
Europy? Jakie czynniki mają na niego wpływ? Jak 
wynajmuje się mieszkanie w innych krajach? 

Rozwój funduszy inwestycyjnych 
na rynku najmu – szansa czy 
zagrożenie? 
Katarzyna Kuniewicz,  
Przemysław Chimczak-Bratkowski

Fundusze inwestycyjne to coraz wyraźniejszy trend 
na rynku nieruchomości. Jakich zmian możemy 
się spodziewać w związku z nim? Oddajemy głos 
ekspertom!

Kim jest Twój klient? 
Ewa Wadas

Kim jest statystyczny Polak wynajmujący 
mieszkanie? Jakie potrzeby związane z 
mieszkaniem mają poszczególne grupy społeczne? 
Rubryka „Kim jest Twój Klient” jak zwykle pełna jest 
praktycznych informacji.

Niezbędnik profesjonalnego agenta – 
o projekcie Agent PRO
Izabela Sobańska-Synowiec,  
Michał Chudecki

Kim jest Agent PRO, jakich narzędzi używa, by 
usprawnić swoją pracę i osiągać coraz lepsze efekty? 
Przedstawiamy projekt Agent PRO – sprawdź, 
z czego możesz skorzystać, żeby usprawnić swoją 
codzienną pracę!
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Nawet jeśli doświadczenie 
pandemii nie wywróciło do góry 
nogami naszych mieszkaniowych 
potrzeb, to znacznie 
przyspieszyło pewne zmiany 
w postrzeganiu roli domu i work-
life balance. Od 2020 r. wyraźnie 
zarysowują się cztery trendy, 
które konsekwentnie wpływają 
na rynek nieruchomości 
i prawdopodobnie na długo 
zdefiniują nowe potrzeby 
mieszkańców. Branżowi 
profesjonaliści powinny mieć 
oczy i uszy szeroko otwarte, 
żeby dotrzymać kroku swoim 
obecnym i potencjalnym 
klientom.

Cyfrowi nomadzi
Na popularność nomadycznego stylu życia złożyło się 
wiele zmian cywilizacyjnych i światopoglądowych, 
a wszystkie napędza dynamiczny rozwój technolo-
gii. Pandemia tylko utwierdziła nas w przekonaniu, że 
wystarczy smartfon, laptop i szybkie łącze internetowe, 
żeby móc pracować z dowolnego miejsca na Ziemi 
(przynajmniej w części przypadków). Dzisiaj coraz 
chętniej korzystamy z przywileju pracy zdalnej, tym 
bardziej, że daje nam upragnione poczucie niezależno-
ści i pozwala zerwać z biurową rutyną. Szacuje się, że do 
2035 r. na świecie będzie 1 mld cyfrowych nomadów. 
Jak na ich potrzeby reaguje rynek?

Prawodawstwo niektórych krajów podąża za popu-
larnym modelem życia. Barbados oferuje na przykład 
Barbados Digital Nomad Visa – wizę na 12 miesięcy dla 
osób, które chcą pracować zdalnie pod karaibskim 
niebem. Dzięki niej mają m.in. dostęp do szybkiego 
łącza. Cyfrowym nomadom życie postanowiła ułatwić 
internetowa platforma Selina. Działa podobnie jak 
biuro podróży, ale z opcją wykupienia tzw. podróżniczej 
subskrypcji. Od 2007 r. Selina umożliwia pracownikom 
zdalnym podróżowanie w czasie pracy: oferuje zakwa-
terowanie w wybranych przez klienta miejscowościach, 
przestrzenie co-workingowe, zajęcia dodatkowe 
(np. lekcje surfingu) czy zabiegi wellness. 

Wyzwania dla branży: jak przygotować się do krótkoter-
minowych najmów i sprostać technologicznym wyma-
ganiom cyfrowych nomadów? Jak zadbać o weryfikację 
tymczasowych lokatorów? 

Pragnienie wspólnoty
Poczucie samotności, wynikające ze specyficznego 
trybu pracy, dotyka 64% freelancerów [https://blog.
viking-direct.co.uk/freelancer-loneliness-survey]. Ale 
nie tylko oni poszukują wspólnoty, z którą mogliby dzie-
lić codzienność. Życie w społeczności podzielającej 
nasze pasje, inspirującej i motywującej do osobistego 
rozwoju staje się ideałem wielu z nas. To dlatego na 
międzynarodowej popularności zyskują takie inicja-
tywy jak Ethel’s Club, Kift: coliving czy Melides. Kift: 
coliving wydaje się wyjątkowym przykładem, ponie-
waż łączy wszystkie trzy trendy: umożliwia mieszkanie 
i pracę zdalną w nowoczesnych kamperach, blisko 
natury i wspólnie z niewielką społecznością podróżu-
jącą po Stanach Zjednoczonych. Platforma Kift chce 
zawiązywać wspólnotę pasjonatów, którzy postanowili 
przewartościować swoje dotychczasowe życie, żeby 
na własnej skórze doświadczyć niezwykłości świata 

Bliżej natury
Lepszy dostęp do terenów zielonych był drugim 
powodem, dla którego Polacy opuszczali miasta 
w trakcie pandemii [wg raportu „Szczęśliwy dom”, 
2021]. Jednak pomimo pandemicznych migracji 
mieszkańcy wsi są w Europie nadal zdecydowaną 
mniejszością (ok. 25%) [Statista]. Sporym naduży-
ciem byłoby więc stwierdzenie, że miasta tracą na 
atrakcyjności. Nie opuszczamy ich masowo, ale 
zdecydowanie nasze oczekiwania są wyższe i dużo 
konkretniejsze niż wcześniej.

Kluczowym pojęciem stała się well infrastructure, 
czyli infrastruktura podporządkowana idei work-li-
fe balance. Sprzyjająca wyciszeniu, złapaniu odde-
chu, odzyskaniu psychicznej równowagi. Interesuje 
nas życie w mieście, ale pełnym zieleni i przemyśla-
nych terenów rekreacyjnych.

Naturę zapraszamy także pod swój dach. U źródeł 
popularnego designu biofilicznego leży właśnie 
głęboka potrzeba harmonii i większej bliskości 
z przyrodą. Biofilia oznacza umiłowanie natury. We 
wnętrzach utrzymanych w tym stylu zawsze współ-
grają kolory ziemi, organiczne materiały, roślinne 
kompozycje. Biofiliczne aranżacje cieszą się popu-
larnością nie tylko w domach prywatnych, ale też 
w budynkach użyteczności publicznej. 

Wyzwania dla branży: jak pomóc klientom w zna-
lezieniu nieruchomości blisko natury? Jak pod-
kreślić przyrodniczy potencjał wokół sprzedawa-
nych nieruchomości i zaproponować harmonijną 
metamorfozę wnętrz? Jak wspierać inwestycje 
miast w rozwój terenów zielonych, żeby zmniejszać 
tzw.0green gap?  

i wyjątkowości relacji międzyludzkich. Najbliższe 
lata, jeśli nie dekady, upłyną właśnie pod hasłem 
cohousingu (wspólnego mieszkania) i shared economy 
(ekonomii dzielenia). 

Wyzwania dla branży: jak ułatwić klientom poszukiwa-
nie wspólnot, z którymi mogliby dzielić codzienność? 
Jak zadbać w obrębie np. osiedli o umacnianie wspól-
notowych więzi i rozkwit lokalnego życia? Jak zadbać 
o starsze pokolenia, które chciałyby spędzić jesień 
życia w przyjaznej społeczności i dobrych mieszkanio-
wych warunkach? 

Architektura w służbie 
mieszkańcom  
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, samo miasto nie traci 
na popularności – traci na niej dotychczasowy model 
myślenia o mieście. Według najnowszych trendów, 
tradycyjnie rozumiane projektowanie przestrzeni po-
winno ustąpić placemakingowi. Placemaking zakłada, 
że dane miejsce ma nie tylko służyć ludziom, ale też 
współgrać z lokalnym kolorytem i charakterystyczną 
energią. W proces angażuje się więc zarówno eksper-
tów, jak i społeczność, aby nowe aranżacje rzeczywiście 
odpowiadały społecznym potrzebom. Placemaking 
wykorzystuje się przy np. rewitalizacji zabytkowych tere-
nów, adaptacji budynków do nowych funkcji, tworzeniu 
miejsc relaksu. 

W pewnym sensie placemaking wpisuje się w filozofię 
neuroarchitektury. Podstawą tej stosunkowo młodej 
dyscypliny naukowej jest założenie, że aby projekto-
wać optymalne dla ludzi warunki życia, należy działać 
interdyscyplinarnie – łączyć wiedzę behawiorystyczną, 
neurologiczną i architektoniczną. Neuroarchitektura 
doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że określone 
cechy przestrzeni wywołują w człowieku konkretne 
emocje i psychofizyczne reakcje. W perspek-
tywie długofalowej wpływają zaś nawet na 
biochemię mózgu. Okazuje się zatem, 
że stawką w projektowaniu jest nie tyle 
szczęście mieszkańców, co ich zdrowie.

Wyzwania dla branży: w jaki sposób 
pokazać klientom ukryty potencjał 
otaczającej ich przestrzeni? Jak 
współtworzyć miejsca atrakcyjne 
z punktu widzenia lokalnych miesz-
kańców, wykorzystując wiedzę z neu-
roarchitektury? Jak zachęcić  
mieszkańców do aktywnego udziału  
w procesie placemakingu? 

Co w branży  
piszczy?

ŹRÓDŁO:

CO W BRANŻY PISZCZY

na podstawie trendów zdiagnozowanych przez 
zespół badawczy Product Development & Research | 
Real Estate – OLX Group  
(Agata Arkabuz, Zuzanna Cichowska, 
Matylda Szmukier).
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GŁĘBOKA WODA

Od mieszkania po 
babci po przemyślaną 
inwestycję. 
Trendy i prognozy na polskim rynku najmu

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢ jak wygląda dziś rynek najmu w Polsce 
i jakie czynniki o tym decydują

 ¢ co czeka polski najem w najbliższych 
latach

 ¢ jakich mieszkań potrzebują polscy 
najemcy

Jak duży jest rynek najmu?

Paradoksalnie o rynku najmu w Polsce wiemy nie-
wiele. Oficjalne statystyki mówią, że 4-5% polskich 
gospodarstw domowych na stałe mieszka w wynaj-
mowanym po cenie rynkowej lokalu. Dane ankieto-
we sygnalizują jednak, że najemców może być co 
najmniej dwukrotnie więcej. Z badania przeprowa-
dzonego przez Minds&Roses na zlecenie Otodom 
w lutym tego roku wynika, że 12% Polaków deklaruje 
zamieszkanie w wynajmowanym lokalu. Są to głów-
nie osoby z pokolenia Z – studenci, początkujący 
pracownicy zlokalizowanych w miastach korpo-
racji czy młode małżeństwa. W wynajmowanych 
lokalach mieszkają krótko i zwykle traktują je jako 
lokum przejściowe. Docelowo 89% Polaków chce 
posiadać mieszkanie własnościowe, a jedynie 3% 
preferuje najem.

Za różnice między oficjalnymi danymi a ankietami 
odpowiada zarówno krótki przeciętny czas trwania 
najmu, jak i wysokie zróżnicowanie samego rynku. 
Jego poszczególne segmenty wymykają się bo-
wiem statystycznym definicjom. Poza standardo-
wym najmem długoterminowym, w którym wynaj-
mujący oczekuje zawarcia umowy na co najmniej 
rok, mamy w Polsce także – przeżywający rozkwit 
w ostatniej dekadzie – najem krótkoterminowy, 
w ramach którego w pełni umeblowane mieszkanie, 
często z wliczoną usługą sprzątania i prania, można 
wynająć na dzień, tydzień lub miesiąc. Ponadto 
istnieją też mniej standardowe formy najmu – wy-
najem mikroapartamentów (kawalerki wydzielone 
z większych mieszkań), podnajem pokoi (kiedy 
najemca wynajmuje całe duże mieszkanie, a potem 
wynajmuje pojedyncze pokoje innym) czy, odcho-
dzący powoli do historii, wynajem pojedynczych 
pokoi przy rodzinie.

Trudność w zebraniu wiarygodnych danych wynika 
także z dużego rozproszenia wynajmujących. Ponad 
95% wszystkich mieszkań dostępnych na wynajem 
to lokale będące własnością osób prywatnych, 
a zdecydowana większość wynajmujących ma 
jedno lub dwa mieszkania w swojej ofercie. Czasem 
wynajmują je na rynku, czasem oferują je za pre-
ferencyjny czynsz dalszym członkom rodziny czy 
bliskim znajomym, czasem w ogóle nie pobierają 
opłaty, bo przejściowo mieszkają tam ich dzieci lub 
oni sami (np. kiedy przechodzą rozwód lub re-
montują mieszkanie), a czasem nieruchomość stoi 
pusta – w oczekiwaniu na lepsze czasy lub lepszych 
najemców. W rezultacie ten sam lokal raz pojawia 
się w ofercie pośredników najmu, a raz z niej znika.

Niezależnie jednak od statystyk, które bierzemy pod 
uwagę, w danych widać dwa trendy. Po pierwsze, 
rynek najmu w Polsce rozwija się wyłącznie w du-
żych miastach. Na koniec 2021 r. 42 % ofert najmu 
w serwisach Otodom i OLX stanowiły mieszkania 
ulokowane w metropoliach (pow. 500 tys. miesz-
kańców). Kolejne 29% przypadało na miasta duże 
(100-500 tys.), a na miasta średnie tylko 9% Z pozo-
stałych lokalizacji pochodziła co piąta oferta najmu, 
z czego większość stanowiły małe miasta w otulinie 
aglomeracji (np. Piaseczno, Rumia, Czeladź). Niską 
dostępność mieszkań na wynajem poza aglome-
racjami potwierdzają również dane na poziomie 
wojewódzkim – podczas gdy na Mazowszu jest 1,9 
ofert na tysiąc mieszkańców, w województwach 

Rynek najmu jest jedną 
z najważniejszych części 
gospodarki. Zwiększa mobilność 
ludności, obniża bezrobocie 
i podnosi wyedukowanie 
społeczeństwa. W krajach, 
gdzie jest więcej mieszkań na 
wynajem, wzrost gospodarczy 
jest stabilniejszy, a wahania 
koniunktury mniejsze. Aby rynek 
najmu przynosił takie korzyści, 
musi być jednak odpowiednio 
duży, a sama oferta zróżnicowana 
pod względem lokalizacji, 
standardu i powierzchni. Polski 
najem, mimo szybkiego rozwoju 
w ostatnich latach, spełnia 
powyższe warunki jedynie 
połowicznie. Wiele wskazuje 
jednak na to, że drugą część 
drogi do pełnej profesjonalizacji 
najmu przejdziemy dużo szybciej 
niż pierwszą.

›
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GŁĘBOKA WODA

i bardziej dopasowanej do potrzeb Polaków oferty 
wynajmu. Firmom opłaca się bowiem wynajmo-
wać po niższej cenie niż inwestorom prywatnym, 
ponieważ mogą taniej remontować mieszkania 
i zabezpieczać się przed ryzykiem nierzetelnych 
najemców. Co więcej, pośrednicy i inwestorzy 
nie mają motywacji do wcześniejszego wypo-
wiadania umów czy ingerencji w życie prywatne 
lokatorów, a za to mogą oferować szerszy wa-
chlarz lokali i usług wspierających – niedostępny 
prywatnym wynajmującym ze względu na ich 
ograniczenia kapitałowe.

Jak będzie wyglądał najem przyszłości?

W momencie, gdy piszę ten artykuł, czas od 
pojawienia się oferty najmu do momentu pierw-
szego telefonu zainteresowanego najemcy można 
mierzyć nawet nie w godzinach, a w minutach. 
I często ten pierwszy zainteresowany jest też 
tym, który mieszkanie faktycznie wynajmie. O ile, 
oczywiście, wynajmujący jest gotów przyjąć matkę 
z dzieckiem, która ucieka przed koszmarem wojny. 
W takiej sytuacji bardzo trudno prognozować, jak 
będzie wyglądał rynek najmu za kilka miesięcy. 
Część inwestorów upatruje bowiem szansy na zysk 
i chce teraz kupić mieszkanie na wynajem, część 
wręcz przeciwnie – boi się eskalacji konfliktu lub 
kłopotu z eksmisją – i chce teraz sprzedać swoje 
mieszkanie na wynajem po jak najwyższej cenie. 
Ciężka jest też do przewidzenia zmiana czynszów 
– część wynajmujących z dobroci serca je obniża, 
a część upatruje możliwości dodatkowego zarob-
ku w nagle rosnącym popycie. Co więcej, sytuacja 
ulegnie diametralnej zmianie w momencie zakoń-
czenia działań zbrojnych i rozpoczęcia powojennej 
odbudowy Ukrainy.

Na szczęście ostatnie lata to kumulacja sytuacji 
ekstremalnych. Nie ma co jednak liczyć na to, że 
wrócimy do status quo ante – sytuacji, jaką pa-
miętamy sprzed wojny i pandemii. Po pierwsze, 
zacieśnienie polityki pieniężnej NBP. Z każdą 
podwyżką stóp procentowych zmniejsza się finan-
sowa opłacalność zakupu nieruchomości. Według 
wyliczeń Polityki Insight, rok temu opłacało się 
kupić mieszkanie na 25-letni kredyt hipoteczny 
z 20-procentowym wkładem własnym, jeżeli zamie-
rzało się je użytkować dłużej niż 7-8 lat. Przy sto-
pach procentowych powyżej 4% Polakom bardziej 
opłaca się kupić mieszkanie na własność dopiero 
w przypadku, kiedy chcą je użytkować co najmniej 
do końca okresu kredytowania. W przeciwnym wy-
padku bardziej opłaca nam się wynająć mieszkanie. 
Tym samym wzrost stóp procentowych zwiększa 

lubelskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim czy 
świętokrzyskim jest ich zaledwie 0,5.

Po drugie, polski rynek najmu jest znacznie mniej-
szy niż w krajach Europy Zachodniej. Najłatwiej 
o mieszkanie na wynajem w krajach niemiec-
kojęzycznych – Szwajcarii, Niemczech i Austrii. 
Ponad połowa Niemców wynajmuje mieszkanie. 
W Szwajcarii, czyli u europejskiego rekordzisty, 
odsetek ten dochodzi do 60% Widać zatem, że na 
Zachodzie najem to nie przymus finansowy, ale wy-
bór. Ludzie wolą mieszkać całe życie w wynajmowa-
nych mieszkaniach, nawet 
jeżeli stać ich na zakup 
własnych czterech ścian. 
Cenią sobie swobodę, 
jaką daje najem – wolność 
przy zmianie miejsca pracy 
czy nauki, brak zmartwień 
związanych z remonta-
mi, a także możliwość 
ciągłego dostosowania 
przestrzeni życiowej 
do aktualnych potrzeb. 
W Polsce mamy kulturę 
własności, którą niestety 
wzmacniają niedopasowa-
na do potrzeb oferta, niska 
jakość obsługi najemców 
czy wysokie czynsze.

Jakie mieszkania są 
dostępne, a jakich 
potrzebujemy?

Według szacunków 
Polityki Insight, przepro-
wadzonych na podstawie 
danych Otodom i OLX, 
rocznie w Polsce pojawia 
się około 700 tys. rynkowych ofert najmu i niemal 
200 tys. ofert najmu pokoi. Większość stanowią 
mieszkania małe – co trzeci oferowany lokal to ka-
walerka, a mieszkania o powierzchni 40-60 m2 sta-
nowią kolejne 42% Mieszkań trzy-, cztero- i więcej 
pokojowych jest jak na lekarstwo. Rodzina z dwójką 
dzieci musi bardzo długo szukać mieszkania na wy-
najem w dobrym standardzie i lokalizacji. W rezul-
tacie ponad połowa Polaków przed 35. rokiem życia 
twierdzi, że wynajęłaby mieszkanie, gdyby oferta 
była lepiej dopasowana do ich potrzeb.

Różna jest też jakość oferowanych mieszkań. Co 
prawda, coraz więcej nieruchomości na wynajem to 
nowe lokale, wykończone z dbałością o detale (45% 

oferty najmu to lokale w budynkach nie starszych 
niż pięć lat), to jednak na rynku wciąż można trafić 
na „mieszkania po babci” i „gotowce inwestycyjne”, 
czyli lokale mniejsze niż 20 m2, często wydzielone 
z dużego mieszkania w starej kamienicy. I to wła-
śnie tego typu lokale oraz ich właściciele najbar-
dziej zniechęcają Polaków do najmu. Niestety wciąż 
zdarzają się wynajmujący, którzy działają na pogra-
niczu prawa. W opowieściach studentów – zwykle 
najbardziej narażonych na drapieżne praktyki – roi 
się od wynajmujących wpadających do mieszkania 
bez zapowiedzi, montujących potajemnie kame-

ry, wyłudzających pod 
byle pretekstem kaucje, 
wypowiadających umowę 
w połowie semestru czy 
niepozwalających nawet 
na bezinwazyjne zmiany 
aranżacji, jak przesta-
wienie w inny kąt poko-
ju paproci posadzonej 
przez babcię.

Nawet jeżeli oddzielimy te 
opowieści od barwnych 
wyolbrzymień, to i tak 
mamy obraz rynku, który 
jest gorszym zamienni-
kiem własności – 49 % 
Polaków twierdzi, że 
lokatorzy są nadmiernie 
ograniczeni w zakresie 
aranżacji wynajmowa-
nej nieruchomości, 46% 
Polaków błędnie uważa, że 
najemcy nie są wystarcza-
jąco chronieni przed eks-
misją (w czasie pandemii 
nie wolno nikogo eksmito-
wać, a i wcześniej eksmisja 

była obwarowana szeregiem warunków), a kolejne 
37% Polaków twierdzi, że właściciele nadmiernie 
ingerują w życie prywatne najemców. W rezultacie 
aż 26% Polaków nigdy nie zdecydowałoby się wyna-
jąć od kogoś nieruchomości.

Aby rynek najmu zaspokajał potrzeby mieszkanio-
we Polaków, potrzebna jest zatem jego profesjo-
nalizacja, rozumiana jako wzrost liczby inwestorów 
instytucjonalnych, rozwój agencji zarządzających 
nieruchomościami na wynajem oraz rosnące 
znaczenie fachowego doradztwa i pośrednictwa. 
Tak rozumiana profesjonalizacja doprowadziła-
by do zwiększenia dostępności tanich mieszkań 
w dobrym standardzie, lepszej obsługi najemców 

Aby rynek najmu zaspokajał 
potrzeby mieszkaniowe 
Polaków, potrzebna jest 
jego profesjonalizacja, 
rozumiana jako wzrost 

liczby inwestorów 
instytucjonalnych, rozwój 

agencji zarządzających 
nieruchomościami na 
wynajem oraz rosnące 
znaczenie fachowego 

doradztwa i pośrednictwa.

To prawda, że mieszkanie własnościowe wciąż jest dla 
większości Polaków istotną wartością. Przez wiele lat 
traktowaliśmy najem jako stan przejściowy przed kup-
nem mieszkania, co przekładało się na relatywnie niskie 
oczekiwania w kwestii jakości wykończenia i obsługi 
najmowanego lokalu.

Stoimy jednak w obliczu zmiany. Z powodu agresji rosyj-
skiej w Ukrainie w ciągu ostatniego miesiąca przyjechało 
do Polski ponad 2,2 mln osób. Warto zaznaczyć, że to 
właśnie rynek najmu prywatnego sam, bez systemowych 
rozwiązań, dokonał absorpcji największego w swojej 
historii napływu uchodźców. Niedobór mieszkań na 
wynajem odczuwaliśmy już wcześniej, w tym momencie 
natomiast jest ich jedynie około 10 tys. w całej Polsce1.

Istotne przesunięcie na rynku najmu można było jednak 
zaobserwować jeszcze przed wybuchem wojny. Termin 
generation rent odnosi się do młodych ludzi, którzy nie 
chcą kupować mieszkania na kredyt i świadomie decy-
dują się na najem jako styl życia. Jesteśmy świadkami 
doganiania przez rzeczywistość czynników gospodar-
czych, jak również próby realizowania postawy kosmo-
politycznej w praktyce: dla wielu młodych ważna jest 
mobilność, którą postrzegają już nie jako brak stabil-
ności, a raczej potencjał.

Inwestorzy instytucjonalni chcą sprostać  tym oczekiwa-
niom – ich oferta obejmuje mieszkania w wielu miastach 
i o zróżnicowanym metrażu. Natomiast bezpieczeństwo 
i stabilność najmu przez cały czas trwania umowy po-
zwalają najemcom, bez względu na lokalizację, czuć się 
jak u siebie w domu.

1 na podstawie danych z Otodom i OLX na dzień 17.03.2022 r.
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skuteczne wdrożenie najmu z opcją doj-
ścia do własności, rozwój społecznych 
agencji najmu czy uelastycznienie podaży 
mieszkań komunalnych przez samorzą-
dy. Dużym bodźcem do rozwoju najmu 
instytucjonalnego byłoby również zakoń-
czenie prowadzonych od kilku lat prac nad 
ustawą o regulacji działalności spółek typu 
REIT w Polsce.

Wszystkie powyższe czynniki kształtujące 
obecnie rynek najmu będą wymuszać jego 
stopniową profesjonalizację. I dobrze. 
Kryzys humanitarny pokazał bowiem, jak 
ważną funkcję pełni profesjonalny rynek 
najmu. To właśnie inwestorzy instytucjo-
nalni jako pierwsi bezpłatnie udostępnili 
wszystkie swoje wolne lokale uchodźcom, 
podczas gdy niektórzy prywatni właści-
cieli do tej pory odmawiają podpisywania 
umów z Ukraińcami. Z kolei profesjonalne 
agencje pośrednictwa cały czas poma-
gają znajdować mieszkania i namawiają 
właścicieli do tego, aby nie bali się ich 
wynajmować. Na tej profesjonalizacji 
dzisiaj najbardziej korzystają uchodźcy, 
ale w przyszłości skorzystamy my wszy-
scy – najemcy, inwestorzy i pośrednicy. 
Zdywersyfikowany, ustandaryzowany 
i dokapitalizowany rynek najmu stabilizuje 
cały rynek nieruchomości, zapewniając 
dostosowane do potrzeb najemców tanie 
mieszkania, równocześnie umożliwiając 
osiągnięcie stabilnych i relatywnie wyso-
kich stóp zwrotu z inwestycji. 

popyt na wynajem, a równocześnie zwiększa udział 
zagranicznych inwestorów instytucjonalnych 
w rynku. Ci mogą bowiem pozyskiwać kapitał dużo 
taniej niż osoby prywatne, a przez to są w stanie ku-
pić więcej nieruchomości, oferować niższe czynsze 
i nie decydują się na sprzedaż mieszkania w sytuacji 
ryzyka spadku jego ceny.

Po drugie, następuje zmiana pokoleniowa, która 
po raz pierwszy w historii ma szansę przełożyć 
się na zmianę preferencji Polaków i stopniowe 
odejście od przywiązania do własności. Osoby 
przed 25. rokiem życia są najbardziej otwarte na 
najem – 54% z nich twierdzi, że bardzo ważne jest 
posiadanie mieszkania na własność, podczas 
gdy wśród osób starszych niż 75 lat odsetek ten 
wynosi 82% Równocześnie kolejne pokolenie 

Polaków ma szansę wynajmować na profesjonal-
nym rynku – przez pośredników i od inwestorów 
instytucjonalnych. Dzięki temu, w przeciwieństwie 
do 5-10 lat starszych od nich Polaków, mogą nie 
zrazić się do najmu mieszkań i zdecydować się 
na tę formę użytkowania nieruchomości także po 
założeniu rodziny.

Po trzecie, aktywizacja polityki mieszkaniowej 
państwa. Mimo fiaska rządowego programu 
Mieszkanie Plus, szereg zmian legislacyjnych 
wprowadzonych przez obecny rząd będzie ka-
talizowało rozwój profesjonalnego rynku najmu. 
Chodzi między innymi o inwestycje w mieszkania 
na wynajem prowadzone przez PFR Nieruchomości, 
dofinansowanie ze środków publicznych 
Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (d. TBS), 

›	MOJA	SUPERMOC: prowokowanie ludzi do myślenia i refleksji

›	ZAKUP	CZY	WYNAJEM: odpowiem jak typowy ekonomista - „to zależy”. Kupuję na zawsze, wynajmuję na tu i teraz.

›	W	DOMU	SZCZĘŚCIE	DAJE	MI: obecność domowników. To osoby, zwierzęta i rośliny  
tworzą najważniejszą przestrzeń mojego życia.

Adam Czerniak
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Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor ds. badań w centrum analitycznym 
Polityka Insight oraz kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej 
i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

(…) następuje zmiana 
pokoleniowa, która po 

raz pierwszy w historii ma 
szansę przełożyć się na 

zmianę preferencji Polaków 
i stopniowe odejście od 

przywiązania do własności. 
Osoby przed 25. rokiem życia 

są najbardziej otwarte na 
najem – 54% z nich twierdzi, że 
bardzo ważne jest posiadanie 

mieszkania na własność, 
podczas gdy wśród osób 

starszych niż 75 lat odsetek ten 
wynosi 82%.
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KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

Jak zostać ekspertem 
pośrednictwa najmu? 
Wywiad z praktykami

W nadchodzących latach najem, 
wzorem krajów zachodnich, 
może zyskać w Polsce na 
znaczeniu. W raczkującym jeszcze 
profesjonalnym pośrednictwie najmu 
tkwi zatem duży potencjał. Jak więc 
w tej nowej rzeczywistości zapewnić 
klientowi obsługę na najwyższym 
poziomie? O recepcie na udane 
transakcje i sukces na rynku najmu 
rozmawiamy z praktykami branży, 
Pawłem Fludrą oraz Agnieszką 
i Michałem Łukaszewskimi. 
Inspirujemy do pozytywnych zmian, 
przedstawiamy dobre praktyki i dbamy 
o profesjonalizację od podszewki. 

› Czy na wynajmie nieruchomości można zarobić? To 
trochę zaczepne pytanie, ale być może nie dla wszyst-
kich najem nieruchomości ze wsparciem agenta jest 
oczywisty. 

Paweł Fludra: Jak w każdej innej profesji, jeżeli przykła-
dasz się do swojej pracy, dochodzisz wcześniej czy póź-
niej do wymiernych efektów. Praca agenta jest o tyle 
specyficzna, że na wyniki trzeba chwilę poczekać. Rynek 
najmu, przynajmniej do tej pory, był bardzo szeroki, co 
dawało mu dużą płynność i ogromną liczbę transakcji. 
W przypadku mieszkań jest to proces często powta-
rzający się – umowy na dany lokal trwają w ogromnej 
większości średnio 12-24 miesiące, co daje nam okazję 
do współpracowania z powracającymi klientami.

Dzięki skutecznemu planowaniu, wiedzy o rynku i wła-
śnie tej powtarzalności możemy ze znaczną precyzją 
przewidzieć zarobki, a gdy wypracujemy  sobie stałych 
klientów, nasza działalność stanie się mniej angażują-
ca czasowo. Obecnie rynek po raz kolejny obrócił się 
w stronę pracy z klientem popytowym – najemcą. Widać 
więc, że praca agenta to nieustanne przystosowywanie 
się do zmieniających się warunków.

Michał Łukaszewski: Wiadomo, że sprzedaż jest 
dłuższym procesem, jeśli chodzi o samą transakcję, 
a wynagrodzenie dla biura jest wyższe kwotowo. Na 
rynku najmu natomiast agent może przeprowadzać 
zarówno transakcje bardzo kaloryczne, jak również tak 
zwane drobnice. Ten segment to nie tylko mieszkania, 
z których wysokość wynagrodzenia uzależniona jest 

w znacznej części od czynszu najmu. To także rynek 
komercyjny – hale czy magazyny z czynszem na po-
ziomie 50 czy 100 tysięcy złotych, które dają też duże 
możliwości zarobku dla agenta. Przy nieruchomościach 
mieszkaniowych trzeba tych transakcji przeprowadzić 
trochę więcej, żeby zarobek był odczuwalny. 

Agnieszka Łukaszewska: Z doświadczenia też wiemy, że 
transakcje najmu są szybsze i w określonym przedziale 
czasowym można zrobić ich więcej. Proces sprzedaży 
pochłania więcej czasu, wymaga też większej ilości 
formalności. 

› Czym różni się praca agenta nieruchomości, który 
przeprowadza sprzedaż nieruchomości, od tego, 
który kieruje procesem jej wynajmu? 

M.Ł.: Najem to aktywny proces poszukiwania najemcy, 
a później bardzo szczegółowe przygotowanie umo-
wy najmu. W przypadku mieszkań czasami mamy do 
czynienia z najmem okazjonalnym, co wymaga wizyty 
u notariusza, w przypadku nieruchomości komercyjnych 
czasem proces negocjacji umowy trwa kilka miesięcy, 
zanim strony wymienią się uściskiem dłoni i nastąpi prze-
kazanie kluczy. Mieliśmy takie przypadki, że umowa najmu 
miała kilkadziesiąt stron, bo i właściciel, i najemcy chcieli 
się zabezpieczyć na wszystkie możliwe ewentualności 
w konsekwencji proces negocjacji trwał bardzo długo. 
Oczywiście ostatecznie udało się domknąć tę transakcję, 
pomimo długich negocjacji i związanego z tym stresu.

P.F.: Praca agenta prowadzącego oferty najmu jest 
znacznie bardziej dynamiczna. Zdarza się, że cały 
proces, tj. pozyskanie i opracowanie oferty, prezenta-
cja, wygenerowanie dokumentów, podpisanie umowy 
i przekazanie lokalu, trwa dosłownie kilka godzin. Często 
transakcje zamykane są w jeden, dwa dni. Sporadycznie 
zdarzają się oferty, które nie są wynajęte w dwa lub trzy 
tygodnie. W procesie sprzedaży nieruchomości mamy 
do czynienia z procesem bardziej złożonym, wynikają-
cym z jego większej formalizacji, ale też wyższej kwoty 
transakcji. Często klient także potrzebuje więcej czasu 
na decyzję. Oczywiście sprzedając nieruchomość, 
otrzymujemy bardziej satysfakcjonującą prowizję, nato-
miast w najmie mamy do czynienia z dużo większą liczbą 
transakcji, która to rekompensuje. Z uwagi na to, że na 
rynku najmu podpisujemy więcej umów, przestrzegam 
przed wpadaniem w rutynę. Pamiętajmy slogan mówią-
cy, że każda transakcja jest inna i naprawdę należy się 
do każdej przyłożyć.

Autor zdjęcia: Jakub Żerdzicki
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firmy, które zajmują się najmem instytucjonalnym. 
Uważam, że takie zachowanie również stanie się standar-
dem dla prywatnych właścicieli, którzy chcą zminima-
lizować ryzyko najmu swojego lokalu. Podpowiadajmy 
klientom, jak można to robić, proponujmy pomoc – wiele 
osób nawet nie ma świadomości, że można sprawdzić 
daną osobę pod względem wypłacalności. 

› Czy Waszym zdaniem rynek najmu będzie rósł? 
Czy agenci powinni traktować to jako szansę, czy 
zagrożenie?

P.F.: Rynek najmu będzie się rozrastał. Pokazuje to 
sytuacja w krajach bardziej rozwiniętych pod względem 
ekonomicznym niż Polska. Społeczeństwa są bardziej 
mobilne, młodzi ludzie coraz częściej zmieniają miejsce 
zamieszkania. Na taki stan rzeczy wpływają również 
czynniki ściśle związane z gospodarką kraju. Niestety 
dostęp do kredytów hipotecznych zostanie ograniczo-
ny dla części społeczeństwa, ceny nieruchomości już 
teraz są bardzo wysokie, a nic nie wskazuje na to, aby 
miały się radykalnie zmniejszyć. W Polsce pojawia się 

› Czy zauważacie wyraźne różnice pomiędzy klientami 
zainteresowanymi kupnem a tymi, którzy chcą wyna-
jąć mieszkanie?

P.F.: Uniwersalną zasadą, która obowiązuje wszystkich 
klientów bez różnicy na typ transakcji, jest to, że każdy 
chce mieszkać wygodnie i w miejscu, które odpowiada 
mu lokalizacyjnie. Na tym podobieństwa się kończą. 

Klient najmujący poszukuje najczęściej lokalu goto-
wego do zamieszkania – „na już”. Praktycznie wszyscy 
szukają mieszkań umeblowanych, wyposażonych. 
W przypadku kupna wyposażenie mieszkania nie jest 
kluczowym czynnikiem w decyzji kupującego. Kupno 
najczęściej wiąże się z długim okresem pobytu w da-
nym miejscu, a zatem większa część osób chce urządzić 
lokal po swojemu. 

M.Ł., A.Ł.: Osoby poszukujące nieruchomości na wynajem 
są skłonne do większych kompromisów w zakresie stan-
dardu mieszkania, ponieważ często traktują je przejścio-
wo. Szybciej zgodzą się na coś, co im w tym momencie 
pasuje i sprawi, że ich życie stanie się po prostu łatwiej-
sze. Ponadto klienci kupujący mieszkanie z rynku wtór-
nego chcą wiedzieć, czy meble, które są w nim obecnie, 
mogą zostać wyniesione, ponieważ nie chcą brać na 
siebie dodatkowego obowiązku utylizacji tych sprzętów. 
Osoby zainteresowane najmem zastanawiają się z kolei, 
czy właściciel jest w stanie doposażyć nieruchomość.

› Jakie są Waszym zdaniem kompetencje, które 
pomagają skutecznie wynajmować mieszkania? Czy 
uczestnicy rynku nieruchomości powinni je postrze-
gać jako kompetencje przyszłości? 

P.F.: Rynek nieruchomości to środowisko, które bardzo 
lubi się zmieniać. Bańki cenowe, pandemia, emigracja 
czy nawet tak ekstremalne zjawiska jak wojna, z którą 
mamy do czynienia ostatnio, bezpośrednio wpływają 
na przestrzeń naszej pracy. Agent musi być elastyczny. 
Niemożliwe jest przewidzenie, co zdarzy się w przyszło-
ści – a jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś przewidzieć, 
to najważniejsze jest, żebyśmy umieli się dostosować 
do zmieniającej sytuacji. Pamiętajmy również, że praca 
agenta to przede wszystkim praca z ludźmi. Pracujmy 
więc nad swoimi kompetencjami miękkimi – to jest ten 
mały kamyk, który przeważy szalę na naszą stronę.

M.Ł.: W ostatnim czasie sytuacja na rynku zmieniła się 
diametralnie. Podczas pandemiii okazało się, że mamy 
na rynku masę mieszkań na wynajem i musieliśmy do-
radzać klientom, co powinni robić, by te mieszkania nie 
stały puste. Gdy zamknęły się niektóre branże, a uczelnie 
przeszły na tryb zdalny, w wyniku czego z miast wyje-
chali studenci i duża część pracowników, okazało się, 

coraz więcej zachodnich funduszy inwestycyjnych na 
rynku najmu instytucjonalnego, co oznacza, że widzą 
one duży potencjał najmu w naszym kraju. Dla agentów 
to oczywiście szansa, ale jak zawsze trzeba się dostoso-
wać i być elastycznym.

A.Ł.: Polski rynek najmu to spory potencjał do roz-
woju działalności agentów. Na pewno będziemy iść 
w kierunku rynków zachodnich. Należy również wziąć 
pod uwagę pokolenie Z, które przywiązuje znacznie 
mniejszą wagę do własności, idące w kierunku ekono-
mii dzielenia. To właśnie szansa dla wynajmu - nie tylko 
nieruchomości, a także innych dóbr.  

M.Ł.: Na Zachodzie bardzo dużo ludzi mieszka w lo-
kalach wynajmowanych. Poza tym, biorąc pod uwagę 
stosunek zarobków do cen nieruchomości w Polsce, 
widzimy, że nie wszystkich stać na zakup mieszkania, 
a wzrost stóp procentowych dodatkowo obniża zdol-
ności kredytowe. Przyszłość rynku najmu rysuje się więc 
w kolorowych barwach i jest to na pewno duży poten-
cjał do zagospodarowania. 

że mamy nadpodaż. Nagle trzeba było się dostosować 
do tej sytuacji i pokazać klientowi-właścicielowi, co 
powinien zrobić. Jeżeli mieszkanie było w gorszym 
standardzie, mogliśmy zaproponować modernizację 
i remont – przerwa w najmie została wykorzystana na 
zwiększenie wartości nieruchomości przez podniesie-
nie jej standardu. Mogliśmy zasugerować też chwilowe 
obniżenie wymagań dotyczących wysokości czynszu, by 
zapewnić ciągłość najmu. Natomiast po wybuchu wojny 
w Ukrainie i przyjęciu do Polski uchodźców puste lokum 
okazało się na wagę złota – mamy sytuację zupełnie od-
wrotną do tej sprzed kilku miesięcy i diametralnie inną 
współpracę z klientami. Agent musi się do tej dynamiki 
dostosować. Elastyczność w działaniu i szybka adapta-
cja do zmian rynkowych to są na pewno te cechy, które 
musi posiadać. 

› Czy na agenta w procesie najmu czyhają jakieś pułap-
ki, na które warto uważać? Jak sobie z nimi radzić?

M.Ł.: Współpraca zarówno z właścicielem mieszka-
nia, jak i najemcą ma pewne czułe punkty, na które 
warto zwrócić uwagę. W przypadku właściciela jest 
to uświadomienie mu, z czym może się spotkać, jeśli 
odpowiednio się nie zabezpieczy. Wielu z nich myśli, że 
nie potrzebują do wynajmu mieszkania pomocy agenta, 
wolą znaleźć wzór umowy w Google i załatwić wszystko 
samodzielnie. Jednak dobry agent jest w stanie uświa-
domić właścicielowi, jakie ryzyka wiążą się z tym proce-
sem, a współpraca z nim pozwoli zadbać o odpowiednie 
zabezpieczenie transakcji. Trudnością jest też tabuiza-
cja spraw związanych z finansami – właściciele boją się 
zapytać najemcę, czy go faktycznie stać na najem. 

W Polsce standardy różnią się od tych na zachodzie 
Europy, gdzie żeby nająć nieruchomość, należy przed-
stawić zaświadczenie o zarobkach, referencje od wła-
ściciela poprzedniego mieszkania, a nawet opinię od 
pracodawcy. Z drugiej strony również tamtejsi najemcy 
mają większą świadomość tych wymogów i nie traktują 
ich jako czegoś nadzwyczajnego. 

P.F.: Praca agenta w dużej mierze opiera się na zaufaniu. 
Osoby współpracujące z nami oczekują od nas nie tylko 
sprawnego załatwienia problemu, ale również poczu-
cia bezpieczeństwa. Każda ze stron transakcji powinna 
znać swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Jest 
bardzo ważne, aby umowa była skonstruowana w sposób 
zgodny z prawem i chroniła interesy obu stron kontraktu. 
Pamiętajmy o weryfikacji klientów. W innych krajach jest 
to już normą. W Polsce powoli można zauważyć zmiany 
w tym temacie. Istnieje szereg rejestrów, w których moż-
na sprawdzić, czy klient nie jest dłużnikiem z kilkunasto- 
lub kilkudziesięciotysięcznym obciążeniem. Powszechnie 
weryfikację zdolności czynszowej stosują już w Polsce 

Michał Łukaszewski  
i Agnieszka Łukaszewska

Paweł Fludra

Współwłaściciele spółki NAJEM OKAZJONALNY.

Licencjonowany agent nieruchomości specjalizujący się w transakcjach  
związanych z najmem instytucjonalnym i okazjonalnym.

› MOJA SUPERMOC: bilokacja, ale nie pytajcie, jak to robię.

› ZAKUP CZY WYNAJEM: w pracy zajmuję się głównie najmem. W życiu prywatnym ani zakup, ani wynajem -  
należę do grona wariatów, którzy budują dom.

› W DOMU SZCZĘŚCIE DAJE MI: czas spędzony z rodziną, ze schowanym i wyłączonym telefonem.

› MOJA SUPERMOC: punktualność / intuicja.

› ZAKUP CZY WYNAJEM: zakup na wynajem / zakup dla siebie i wynajem pod inwestycje.

› W DOMU SZCZĘŚCIE DAJE MI: rodzina i trzy psy / rodzina i przyjaciele przy wspólnym stole.
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Dobrze skonstruowana 
i prawidłowo zawarta umowa 
najmu powinna zabezpieczać 
interesy obydwu stron transakcji. 
Jeszcze do niedawna polskie 
prawo chroniło najemcę o wiele 
bardziej niż właściciela. Sytuacja 
zmieniła się w 2010 roku – 
ustawodawca wprowadził przepisy 
o umowie najmu okazjonalnego, 
a w 2017 roku pojawiły się także 
zapisy o najmie instytucjonalnym. 
Jakie są największe zalety obu 
tych rozwiązań i w jaki sposób 
z nich korzystać, żeby usprawnić 
codzienną pracę agenta 
zajmującego się wynajmem 
nieruchomości? 

Najem okazjonalny 
i instytucjonalny – 
instrukcja obsługi

Najem zacznie coraz intensywniej wkraczać na 
polski rynek nieruchomości. Nowa rzeczywistość 
będzie wymagać dostosowania rozwiązań do szyb-
kiego i sprawnego zarządzania najmem mieszkań 
i domów. Dziś na rynku zdecydowanie przeważają 
umowy najmu instytucjonalnego i okazyjnego. 
Dlatego warto wiedzieć, jak je zawierać, na co 
zwracać szczególną uwagę oraz jakie są między 
nimi różnice. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
różnice i podobieństwa obu rozwiązań prawnych. 
Możesz potraktować je jako praktyczne kompen-
dium wiedzy dotyczące najmu okazjonalnego 
i instytucjonalnego.

Zwykła umowa: na wyrok eksmisyjny możesz czekać 
nawet kilka lat, a potem kolejnych kilka lat na lokal za-
stępczy dla osób zamieszkujących Twoje mieszkanie.

Najem okazjonalny/instytucjonalny: sąd rozpa-
truje wniosek w trybie zaocznym (czekasz maksy-
malnie kilka tygodni, czasem wystarczy kilka dni). 
Dzieje się tak dlatego, że najemcy są zmuszeni 
przestrzegać przepisu z art. 777 kpc. i zobowiązali 
się, że po zakończeniu umowy opróżnią  
i oddadzą mieszkanie. ›

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢ jakie są rodzaje umów najmu i czym się 
od siebie różnią

 ¢ które z nich sprawdzą się najlepiej 
w poszczególnych przypadkach

 ¢ o czym należy pamiętać i jakich 
formalności dopełnić, zawierając 
każdą z umów
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Umowa najmu ZWYKŁEGO

Kto może  
stosować

Wymagana 
forma

Czas zawarcia 
umowy

Obowiązkowe 
załączniki

Notariusz

Czynsz, 
opłaty i zasady 
podwyższania

Obowiązek zgło-
szenia do urzędu 
skarbowego

Kaucja

osoba fizyczna 
lub prawna bę-
dąca właścicie-
lem mieszkania 
lub posiadająca 
inny tytuł do 
nieruchomości 
(podnajem)

pisemna lub 
ustna

oznaczony lub 
nieoznaczony

niewymagane 
ustawowo

nie jest 
wymagany

tak

12-krotność 
czynszu

• oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji 
i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjo-
nalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2
• wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykona-
nia egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu
• oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa 
w pkt. 2 lub ust. 3,  o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących 
w lokalu wskazanym w oświadczeniu
• na żądanie wynajmującego załącza się także oświadczenie z podpisem notarialnie 
poświadczonym
• w razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu najemca jest obowiązany:

a.  w terminie 21 dni od dnia otrzymania wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w któ-
rym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, 
oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia 
umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5

b. w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19a ust. 3, właściciel lokalu 
może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co 
najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia 

• umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, 
będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali

• umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności

• tylko oznaczony, maksymalnie na 10  lat

• wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi 
nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

• z tytułu najmu okazjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależ-
ne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej
• właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

• tak – 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu
• właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbo-
wego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia 
rozpoczęcia najmu
• na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia, o którym 
mowa w ust. 1

• zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę 
kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących 
właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróż-
nienia lokalu
• kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego 
według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu
• kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności 
właściciela, o których mowa w ust. 4

• umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali

• umowa najmu instytucjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

• tylko oznaczony
• z możliwością umowy dłuższej niż 10 lat 
• przepisu art. 661 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (kodeks cywilny) nie stosuje się
• kc, art. 661. § 1. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony

• oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym 
najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnie-
nia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu 
instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, 
o którym mowa w art. 19i ust. 2, oraz przyjął do wiadomości, 
że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania 
prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego 
nie przysługuje

• wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 19f ust. 3, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

•  z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umo-
wa stanowi inaczej
• właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie

• brak obowiązku zgłoszenia

• zawarcie umowy najmu instytucjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokry-
cie należności z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku 
opróżnienia lokalu
• kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązują-
cej w dniu zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu
• kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela, o których mowa w ust. 4
• jeżeli w okresie trwania umowy najmu instytucjonalnego najemca nie dokona w terminie należnej płatności z tytułu najmu lub jej 
części, właściciel może zaspokoić należną wierzytelność z kaucji
• w przypadku zaspokojenia należnej wierzytelności przez właściciela z całości lub części kwoty kaucji najemca zobowiązany jest 
do uzupełnienia kaucji do pełnej wysokości określonej w umowie najmu instytucjonalnego w terminie wskazanym w umowie najmu 
instytucjonalnego lub jeżeli w umowie termin taki nie został określony, w terminie wskazanym na piśmie i przesłanym najemcy przez 
właściciela

Umowa najmu OKAZJONALNEGO Umowa najmu INSTYTUCJONALNEGO
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Michał Łukaszewski  
i Agnieszka Łukaszewska

O AUTORACH

Współwłaściciele spółki NAJEM OKAZJONALNY, posiadającej w całej Polsce nieruchomości, w których będzie 
mógł zamieszkać najemca, gdyby doszło do procedury wykonania egzekucji opróżnienia i opuszczenia lokalu 
mieszkalnego.

Usługa świadczona przez spółkę skierowana jest do:

 ¢ najemców, którzy nie mają możliwości wskazania adresu do ewentualnej eksmisji,
 ¢ właścicieli mieszkań na wynajem, którzy chcą mieć gwarancję, że adres do eksmisji „nie zniknie”,
 ¢ biur nieruchomości, odsyłających do nas najemców, którzy nie mają możliwości wskazania adresu do 

eksmisji, dzięki czemu skuteczniej „spinają” transakcje, albo informują o naszej usłudze swoich klientów-
wynajmujących, zabezpieczając w ten sposób ich interesy.

Masz więcej pytań? Wejdź na stronę i skonktaktuj się z nami: www.okazjonalny.info

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

Rozwiązanie lub 
wygaśnięcie

• umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega 
rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy
• po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrow-
olnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone 
na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela
• żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:

a. oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy
b. wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej 

wynikającego
c. termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca 

i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

•  umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu 
wypowiedzenia tej umowy
• po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu instytucjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel 
doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela
• żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:

a. oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy
b. wskazanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego
c. termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim  

zamieszkujące mają opróżnić lokal

Procedura 
eksmisyjna

Wyłączenia

jeżeli najemca nie 
opróżni lokalu w ter-
minie wskazanym 
w żądaniu egzeku-
cyjnym, właściciel 
składa do sądu 
wniosek o eksmisję; 
wniosek rozpatry-
wany jest w trybie 
procesu sądowego

• w przypadku bezskutecznego upływu terminu 7 dni właściciel składa do sądu wniosek o na-
danie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1
• do wniosku załącza się:

a. żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem 
wysłania go przesyłką poleconą

b. dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego 
opróżnienia dotyczy żądanie właściciela

c. potwierdzenie zgłoszenia do urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 19b ust. 1

• do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 
ust. 3, art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 2 pkt 1–3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19a–19d oraz art. 25d pkt 2, 
z zastrzeżeniem, że właściciel dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1

• w przypadku bezskutecznego upływu terminu 14 dni właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi 
notarialnemu, o którym mowa w art. 19f ust. 3
• do wniosku załącza się:

a. żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą
b. dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela

• do najmu instytucjonalnego lokalu stosuje się przepisy art. 
2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 2 pkt 1–3, art. 13, art. 18 
ust. 1 i 2 oraz art. 25d pkt 4

Umowa najmu ZWYKŁEGO Umowa najmu OKAZJONALNEGO Umowa najmu INSTYTUCJONALNEGO

Umowy najmu okazjonalnego i instytucjonalnego są 
korzystniejsze dla wynajmujących lokale mieszkalne 
na czas oznaczony niż „zwykły” najem, ponieważ 
umożliwiają eksmisję nieuczciwego najemcy bez 
konieczności wszczynania powództwa eksmisyjne-
go (obecnie eksmisje nie są wykonywane z uwagi na 
COVID-19). Jednakże wiążą się z wyższym sformali-
zowaniem oraz dodatkowymi kosztami. Co istotne, 
najem okazjonalny będzie stanowił zabezpieczenie 
interesów wynajmującego pod warunkiem jego 
zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego w ter-
minie 14 dni.

Wynajmujący lokal mieszkalny nie ma możliwości 
wyboru między najmem okazjonalnym a instytu-
cjonalnym, ponieważ decydujące znaczenie ma 
fakt, czy jest on osobą fizyczną, nieprowadzącą 
działalności w zakresie wynajmowania lokali (wa-
runek najmu okazjonalnego), czy osobą fizyczną, 
prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiada-
jącą osobowości prawnej, prowadzącą działalność 

w zakresie wynajmowania lokali (warunek najmu 
instytucjonalnego). 

Jeżeli jednak przedmiotem umowy ma być lokal 
niemieszkalny albo najem lokalu mieszkalnego, ale 
na czas nieoznaczony – pozostaje do dyspozycji 
jedynie „zwykły” najem. Taką umowę zaleca się 
stosować np. między podmiotami, które w jakimś 
stopniu darzą siebie zaufaniem, nie potrzebują 
dodatkowych dokumentów urzędowych umożliwia-
jących szybką eksmisję, nie chcą ponosić dodatko-
wych kosztów lub nie mają możliwości wskazania 
lokalu w Polsce, w którym na wypadek eksmisji 
mogliby zamieszkać (nie dotyczy najmu instytucjo-
nalnego oraz Ukraińców, którzy przyjechali do Polski 
w związku z wojną w Ukrainie).

Wszelkie treści zawarte powyżej mają charakter wyłącznie 
informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady praw-
nej. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczą-
cych powyższych kwestii skontaktuj się z prawnikiem. 

Aplikant radcowski w Kancelarii WNW Legal I Wojtkowiak, Nowaczyk, Wilk s.c.

Aleksandra Rojek

KOMENTARZ EKSPERTA
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KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

Dwa podstawowe ryzyka po stronie wynajmującego 
to: ryzyko braku zapłaty należności wynikających 
z najmu oraz ryzyko odmowy opuszczenia lokalu 
przez najemcę. Trzecim, nie mniej istotnym, jest 
ryzyko wyrządzenia przez najemcę szkód – znisz-
czeń w lokalu. Z tych powodów dla zapewnienia 
bezpieczeństwa najmu kluczowy jest prawidłowy 
dobór kontrahenta, czyli najemcy. By tego do-
konać, warto sięgnąć po szereg powszechnie 
dostępnych rozwiązań. 

Kaucja – co zabezpiecza i jak ją 
stosować?

W przypadku lokali mieszkalnych wysokość kaucji 
regulują przepisy ustawy o ochronie praw lokato-
rów. Warto wiedzieć, że kaucja stanowi odrębny od 
najmu stosunek zobowiązaniowy, z czym wiążą się 
określone konsekwencje. Kaucja może stanowić 

Przed omówieniem trudności 
związanych z najmem powinniśmy 
uświadomić sobie pewną prawdę, 
bez której prowadzenie biznesu 
w tym obszarze jest w mojej 
ocenie niemożliwe. Otóż najem, 
jak każdy biznes, to ryzyko – 
które należy zdiagnozować, 
zaakceptować i poszukać metod 
jego minimalizowania już na 
etapie podejmowania decyzji 
o działaniu w tym segmencie rynku 
nieruchomości. 

Ryzyka związane 
z najmem – jak się przed 
nimi zabezpieczyć? 
Rozwiej obawy klienta

warunek zawarcia umowy, możemy zatem ukształ-
tować w niej warunek zawieszający – od zapłaty 
kaucji zależeć będzie wejście w życie umowy. Ma 
ona charakter rzeczowy, co oznacza, że do po-
wstania umowy konieczne jest spełnienie dwóch 
warunków – zastrzeżenie jej w dokumencie i za-
płacenie. Dopóki zatem wynajmujący nie otrzyma 
kaucji, czy to do ręki, czy też na rachunek bankowy, 
umowa nie obowiązuje. Stąd płynie prosty wnio-
sek – nie należy wydawać lokalu, dopóki kaucja nie 
zostanie zapłacona. 

Ustawa określa maksymalną wysokość kaucji, próg 
ten zawieszając relatywnie wysoko. W przypadku 
„zwykłego” najmu to 12-krotność miesięcznego 
czynszu. Gdy zawieramy umowę najmu okazjonalne-
go czy instytucjonalnego, górna granica to 6-krot-
ność czynszu. Możliwości są zatem spore, znacząco 
wykraczające poza rynkową praktykę pobierania 
kaucji w wysokości równiej czynszowi za jeden 
miesiąc. Stąd moja rekomendacja, by pobierać 
kaucję wyższą. Stanowić może to dobry weryfikator 
najemcy. Na argument, że odbiega to od praktyki 
rynkowej, proponuję wspomnieć, że skoro oddaje-
my najemcy do wyłącznego używania majątek wart 
setki tysięcy złotych, chcielibyśmy mieć realne, a nie 
iluzoryczne zabezpieczenie, jakim jest to w wysoko-
ści miesięcznego czynszu. 

Kaucja zabezpiecza szeroko rozumiane należności 
z tytułu najmu. Błędem jest jednak sprowadzanie 
jej do zabezpieczenia jedynie roszczeń z tytułu 
ewentualnych zniszczeń, co widuję niejednokrotnie 
w umowach. W tym jednak zakresie może stanowić 
skuteczny instrument zabezpieczenia interesów 
najemcy, o ile zostanie pobrana w odpowiedniej 
wysokości. Warto przyjąć prostą zasadę – im droż-
sze mienie mogące ulec zniszczeniu, tym wyższą 
kaucją należy je zabezpieczyć.   

Metody weryfikacji najemcy

Prostym sposobem weryfikacji najemcy może 
być… rozmowa. Jeśli bowiem najemca będzie miał 
problem z udzieleniem odpowiedzi na kilka pro-
stych pytań, takich jak gdzie dotychczas mieszkał 
i z jakich przyczyn poprzedni najem się zakończył, 
powinno to zapalić u wynajmującego „czerwoną 
lampkę”. Podobnym sygnałem ostrzegawczym może 
być potrzeba szybkiego wprowadzenia. Jeśli dekla-
ruje on, że może zamieszkać od razu, prosi o pilne 
wydanie kluczy – powinno dać to do myślenia. 

Wynajmując lokal na zachodzie Europy, najemca zo-
stanie niechybnie poproszony o wylegitymowanie 

się dokumentami zaświadczającymi, że będzie mógł 
wywiązać się z przyjętych na siebie obowiązków – 
regulowania należności wynikających z umowy naj-
mu. Zwyczaje te z wolna docierają do Polski, choć 
u niektórych wciąż budzą oburzenie. Dla tych, którzy 
mieli okazję mieszkać za granicą, nie są niczym no-
wym. Wynajmujący ma bowiem prawo wiedzieć, czy 
najemca jest wiarygodnym partnerem. 

Pamiętajmy, że umowa najmu to kontrakt – wza-
jemne zobowiązania stron. Świadczenie wynaj-
mującego jest daleko idące – ma oddać swoją 
własność, zwykle na długi czas, w wyłączne posia-
danie najemcy. Ten zaś, na mocy przepisów ustawy 
o ochronie praw lokatorów, ma uprzywilejowaną 
pozycję. Stąd ustalenie jeszcze przed zawarciem 
umowy, czy najemca będzie w stanie się z niej 
wywiązać, nabiera szczególnego znaczenia. 
Poproszenie o okazanie się źródłem dochodów 
nie powinno zatem budzić większych wątpliwości. 
Tutaj należy jednak poczynić pewną uwagę – przy 
wynajmowaniu lokali w ramach działalności go-
spodarczej konieczne będzie zwrócenie uwagi na 
przepisy RODO i znalezienie odpowiedniej podsta-
wy przetwarzania danych. Może być nią art. 6 ust. 1 
lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora 
danych, niechybnie będzie nią udzielona przez 
najemcę zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a. 

Wiarygodność najemcy zweryfikować można także 
za pomocą dostępnych na rynku gotowych, de-
dykowanych temu narzędzi. Jednym z nich jest 
Certyfikat Najemcy dostarczany przez simpl.rent. 
Weryfikacja przeprowadzana w aplikacji pozwala 
w trzech krokach sprawdzić tożsamość, zarobki oraz 
historię kredytową potencjalnego lokatora. Więcej 
o Certyfikacie Najemcy przeczytasz na stronie 51.

Nieco zapomnianym instrumentem zabezpie-
czającym wynajmującego przed ryzykiem braku 
płatności jest oświadczenie najemcy o poddaniu 
się egzekucji co do zapłaty zaległych opłat. Składa 
je w formie aktu notarialnego, w którym określamy 
górny pułap odpowiedzialności. Będzie to zwykle 
suma należności z tytułu najmu, za cały czas trwa-
nia umowy, obejmująca zarówno czynsz najmu, jak 
i inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu. W ra-
zie powstania tych zaległości, zamiast prowadzić 
długotrwałe postępowanie przed sądem, wystarczy 
złożenie owego aktu notarialnego w sądzie wraz 
z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności, 

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢ jakie ryzyka dla właściciela 
nieruchomości pociąga za sobą 
proces najmu

 ¢ jakie zabezpieczenia warto stosować 
w umowach najmu

 ¢ jak skutecznie zweryfikować najemcę
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Obawy związane z najmem – 
jak agent może tonować  
nastroje i usprawniać proces 
podpisania umowy? 

Miejsce zamieszkania jest dla większości z nas 
bardzo intymną przestrzenią, wiążącą się ze wspo-
mnieniami i uczuciami. Rolą agenta nieruchomości 
pośredniczącego pomiędzy uczestnikami trans-
akcji jest między innymi tonowanie tych emocji 
oraz zadbanie o to, aby wszelkie wątpliwości 
czy obawy zostały rozwiane przed podpisaniem 
umowy. Czy agent nieruchomości może to ułatwić 
i doprowadzić do udanej dla obu stron transakcji? 
Zdecydowanie tak. Po pierwsze, warto zorgani-
zować spotkanie, na którym obie strony poroz-
mawiają o motywacjach dotyczących wynajmu. 
Możemy spotkać się w mieszkaniu, zrobić herbatę 
i usiąść do rozmowy. Bądźmy wobec siebie mili 
i życzliwi, ale pamiętajmy, po co tu jesteśmy – 
zadaniem agenta w tej sytuacji jest dopilnowanie 
interesów obu stron, pilnowanie granic i warun-
ków, które są ważne zarówno dla najemcy, jak 
i wynajmującego. 

Po drugie, agent jako osoba, która nie faworyzuje 
żadnej ze stron transakcji, może wychwycić mo-
ment kumulacji negatywnych emocji i zareagować 
jeszcze przed ich ewentualnym wybuchem. W trak-
cie spotkania mogą pojawić się wątki poboczne, 

dyskusje nie na temat, które w konsekwencji mogą 
przerodzić się w iskrę zapalną i konflikt. Gdy zaczyna 
się robić gorąco, możemy przypomnieć klientom, 
po co się spotykamy, jaki jest nasz cel – chodzi 
nam przecież o jak najlepsze dopasowanie potrzeb 
i oczekiwań po obu stronach. Wszystko to dotyczy 
jednak transakcji, jaką jest wynajęcie mieszkania. 

Przed spotkaniem najemcy z wynajmującym warto 
też wykonać „pracę domową” i zorientować się 
nieco w specyfice oczekiwań obu stron. Co jest 
dla nich ważne? Na jakie aspekty zwracają uwa-
gę? Mając te dane, dopilnujemy, żeby podczas 
spotkania padły właściwe pytania, które pozwolą 
zredukować niepewność i obawy stron, a jednocze-
śnie pozytywnie wpłyną na wizerunek agenta jako 
wiarygodnego profesjonalisty.  

Ważną kompetencją, którą agent może w sobie 
rozwijać, jest umiejętność zapanowania nad stre-
sem w sytuacjach gorących, których w tej branży 
nie brakuje. Pamiętajmy, że nasze ciało komunikuje 
emocje najczęściej w sposób niezależny od naszej 
woli. Nie warto natomiast przygotowywać wy-
studiowanych gestów mowy ciała, bo oko ludzkie 
natychmiast wychwytuje sztuczność i wypada-
my jeszcze gorzej. Pamiętajmy, że w komunikacji 
niewerbalnej ważna jest postawa, głównie cho-
dzi o ułożenie ramion i wyprostowaną sylwetkę. 
Zamykanie ramion, wyginanie pleców w pałąk jest 
zarówno w świecie zwierząt, jak i ludzi sygnałem ko-
munikującym strach czy brak kontroli nad sytuacją. 

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, adiunkt na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ewa Jarczewska-Gerc

KOMENTARZ EKSPERTA

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

› MOJA SUPERMOC: żółta, gumowa kaczka wożona pod przednią szybą samochodu.

› ZAKUP CZY WYNAJEM: to zależy… 

› W DOMU SZCZĘŚCIE DAJE MI: biały kotek.

Piotr Dobrowolski

O AUTORZE

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, 
specjalista i trener z zakresu prawa nieruchomości. 

a następnie udanie się do komornika w celu wyeg-
zekwowania należności. Należy jednak pamiętać 
o istotnej kwestii – w niczym to zabezpieczenie 
nie pomoże, jeśli najemca nie będzie wypłacalny. 
Dlatego, niejako wracając do początku, w pierwszej 
kolejności należy zadbać o to, by związać się z wia-
rygodnym najemcą.   

Forma umowy najmu jako zabezpiecze-
nie właściciela

Inną metodą weryfikacji najemcy jest forma umowy 
najmu. Jak wiadomo, na rynku lokali mieszkalnych 
stosujemy najem „zwykły”, okazjonalny i instytucjo-
nalny. W przypadku pierwszego z nich wynajmujący 
jest silnie ograniczony przepisami ustawy o ochro-
nie praw lokatorów. Nie ma możliwości swobodne-
go kształtowania zasad wypowiadania umowy czy 
podwyższania czynszu najmu. Rozwiązanie umowy 
najmu jest niejednokrotnie trudne, a w skrajnych 
sytuacjach może być niemożliwe. Opróżnienie loka-
lu po zakończeniu umowy, w przypadku gdy najem-
ca odmawia dobrowolnej wyprowadzki, wymaga 
zaś prowadzenia postępowania przed sądem, które 
w dzisiejszych realiach potrafi trwać nawet kilka lat. 
Dlatego wynajmujący sięgają po najem okazjonalny 
i instytucjonalny. 

Obie te formy najmu są do siebie podobne, choć 
różni je krąg podmiotów, które mogą takie umowy 
zawierać, i podejście do eksmisji. Najem okazjonal-
ny dedykowany jest najmowi „prywatnemu” – gdy 
wynajmujący nie prowadzi działalności w zakre-
sie wynajmu lokali. Z najmu instytucjonalnego 
korzystają zaś przedsiębiorcy, którzy zajmują się 
w ramach swojej działalności wynajmowaniem loka-
li. Obie te formy zawierania umów najmu mają tę 
przewagę nad najmem „zwykłym”, że co do zasady 
(z pewnymi wyjątkami) nie stosujemy do nich prze-
pisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Możemy 
zatem w dalece bardziej swobodny sposób kształ-
tować postanowienia umów. 

Więcej o rodzajach umów najmu przeczytasz na 
stronie 18.

Gdy na propozycję zawarcia umowy najmu oka-
zjonalnego czy instytucjonalnego otrzymamy 
odpowiedź odmowną, może stanowić to sygnał 
ostrzegawczy. Najemca może próbować tłumaczyć 
ją brakiem lokalu, który może wskazać na potrzeby 
potencjalnej eksmisji. Problem ten można jednak 
łatwo rozwiązać, korzystając z usług podmiotów 
dostarczających takie lokale. Za niewielką kwotę – 
kilkaset złotych – otrzymujemy takie oświadczenie 

wraz z gwarancją przyjęcia najemcy do lokalu na 
wypadek przeprowadzenia eksmisji. Jeśli i takie 
rozwiązanie jest przez najemcę odrzucane, war-
to zastanowić się nad intencjami, które mogą 
mu przyświecać. 

W aktualnym stanie prawnym, w związku z obo-
wiązywaniem stanu epidemii, nie wykonuje się 
egzekucji z lokali służących zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych. Oznacza to, że ryzyko związa-
ne z potencjalną odmową opuszczenia lokalu po 
zakończeniu umowy znacząco wzrosło. Dopóki bo-
wiem trwać będzie stan epidemii lub stan zagroże-
nia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu 
właściciele zmuszeni będą tolerować w swoich lo-
kalach lokatorów, których umowy uległy zakończe-
niu. Nie oznacza to jednak, że nie można wszczynać 
postępowań eksmisyjnych. Istnieje bowiem różnica 
pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjne-
go a wykonaniem egzekucji. To pierwsze polega na 
złożeniu wniosku do komornika, który z kolei wysyła 
do lokatora wezwanie do dobrowolnego opuszcze-
nia lokalu. Te działania mogą zostać podjęte i mogą 
okazać się skuteczne. Komornicy donoszą bowiem, 
że w szeregu przypadków lokatorzy wyprowadzali 
się dobrowolnie po samym tylko wezwaniu. To, 
czego komornik nie może zrobić, to dokonać przy-
musowego opróżnienia lokalu, jeśli lokator odmówi 
jego opuszczenia. W tym kontekście należy ko-
niecznie brać pod uwagę wzmożone ryzyko związa-
ne z najmem w stanie epidemii i jeszcze ostrożniej 
dobierać kontrahentów – najemców. 

Jakich praktyk nie można stosować?

Ponieważ najem polega na oddaniu najemcy 
lokalu w jego wyłączne posiadanie, wynajmujące-
mu nie wolno tego posiadania w trakcie trwania 
umowy naruszyć. Służy temu instytucja ochrony 
miru domowego. Co więcej, od kilku lat w naszym 
kodeksie karnym funkcjonują przepisy zabraniające 
podejmowania działań polegających na wymianie 
zamków, utrudnianiu najemcy korzystania z lokalu 
czy odcinania mu doń wstępu. Za tego typu działa-
nie zabronione może zostać potraktowane również 
odcinanie mediów. Dlatego warto już na etapie 
zawierania umowy ustalić z najemcą, iż będzie zo-
bowiązany zawrzeć stosowne umowy na ich dosta-
wę samodzielnie. Jeśli zdarzy się tak, że pojawią się 
zaległości w płatnościach, konsekwencje poniesie 
bezpośrednio najemca, bez jakiegokolwiek udziału 
wynajmującego. Stanowczo odradzić należy jednak 
podejmowanie samodzielnych prób dokonywania 
eksmisji lokatorów, gdyż naraża to wynajmującego 
na ryzyko odpowiedzialności karnej. 
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Build to rent,  
czyli mieszkania  
budowane  
pod wynajem

OKIEM AGENTA / DEWELOPERA

W świecie, gdzie liczą się 
przede wszystkim mobilność 
i elastyczność, nie każdy marzy 
o zakupie mieszkania, z którym 
zwiąże się kredytem hipotecznym 
na 25-30 lat. Zmiany pokoleniowe 
oraz stale rosnące ceny lokali 
powodują, że coraz więcej osób 
woli wynajmować swoje „M”. Dla 
nich na rynku nieruchomości 
powstała w ostatnim czasie 
ciekawa alternatywa w postaci 
najmu instytucjonalnego, czyli 
PRS (z ang. Private Rented Sector).

O dużej popularności PRS w Polsce trudno dziś mówić 
z uwagi na wciąż niewielką ofertę tego sektora (zaled-
wie kilka tysięcy lokali). Niemniej popyt na tego typu 
mieszkania jest bardzo duży, co potwierdzają wysokie 
wskaźniki wynajmu firm działających na tym rynku.

Eksperci szacują, że do 2028 r. powstanie łącznie 
ponad 100 tysięcy mieszkań w ramach PRS w Polsce. 
Sektor ten jest bardzo rozwojowy, skupiony głównie 
w największych miastach, gdzie nietrudno o najemcę 
z racji dużej liczby mieszkańców, zaplecza akademic-
kiego czy atrakcyjnego rynku pracy. Młodzi ludzie 
(studenci, osoby pracujące), pracownicy korporacji, 
obcokrajowcy są grupami żywo zainteresowanymi 
najmem lokali, niekoniecznie od prywatnych  
właścicieli mieszkań.

Czynniki sukcesu

Na pierwszy rzut oka budownictwo na najem niczym 
szczególnym nie różni się od oferty rynku pierwotnego. 
Podobnie jak w wypadku sprzedaży, jak mantrę można 
powtarzać, że najważniejsza jest lokalizacja. Klienci 
cenią sobie dostęp do komunikacji miejskiej, łatwy do-
jazd do centrum oraz okolicę bogatą w infrastrukturę 
handlowo-usługową. Mile widziane są także tereny re-
kreacyjne i parki po sąsiedzku. Potwierdzili to również 
nasi najemcy, których w ankiecie (przeprowadzonej 
w styczniu 2022 roku) zapytaliśmy o to, co – poza ceną 
– sprawiło, że zdecydowali się na podpisanie umowy 
z Vantage Rent:

lokalizacja     30%   wskazań 

fakt, iż najem oferuje firma     25% 

standard wykończenia wnętrz    23% 

W naszej ocenie są to trzy czynniki sukcesu, jeśli mówi-
my o najmie mieszkań w formule długoterminowej.

Lokal na lata

Najchętniej wynajmowane są mieszkania dwupoko-
jowe, a po okresie pandemii niezwykle atrakcyjnym 
elementem lokali stały się balkony oraz ogródki, które 
pozwalają na relaks po powrocie z pracy. W przeci-
wieństwie np. do naszych zachodnich sąsiadów, gdzie 
normą jest wynajem pustych mieszkań, w Polsce w ra-
mach PRS oferuje się lokale z wyposażeniem. W wy-
padku Vantage Rent mówimy o kuchni w zabudowie, 
meblach ruchomych (łóżko, stoliki nocne, kanapa, stół 
i krzesła, stolik koktajlowy) i niezbędnym AGD (pralka, 
lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna).

Projektując mieszkania w ramach PRS, warto dopasować 
je w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć funkcjonal-
ności danej przestrzeni. W stylistyce wnętrz dobrym wy-
borem będą neutralne barwy, elementy drewniane i dużo 
bieli, co powoduje, że mieszkanie staje się dla najemcy 
atrakcyjnym tłem do tworzenia własnych aranżacji. Nie 
oznacza to jednak, że klientom należy oferować dokład-
nie takie same lokale. Wręcz przeciwnie, najemcy lubią 
mieć wybór! My przygotowaliśmy mieszkania w kilku sty-
lach, które wyróżniają się charakterystycznymi meblami 
ruchomymi, kolorystyką kuchni w zabudowie czy łazienki. 
Odwieczny dylemat: wanna czy prysznic, pozostaje wciąż 
nierozstrzygnięty, dlatego najemcy mogą wybierać spo-
śród lokali z jednym bądź drugim rozwiązaniem.

Funkcjonalność na pierwszym miejscu

Przy projektowaniu inwestycji na najem należy brać 
pod uwagę przede wszystkim potrzeby klientów oraz 
późniejszą eksploatację budynku. Najemcy to głównie 
osoby młode, które wybrały projekt z uwagi na jego do-
godne położenie blisko przystanków komunikacji miej-
skiej, wielu z nich nie posiada samochodu. Mniejsza 
liczba miejsc postojowych nie będzie więc tutaj wadą, 
szczególnie jeśli zastąpimy je rowerownią o większej 
powierzchni. Najemcy dużo rzadziej zainteresowani są 
również wynajmem komórek lokatorskich.  

›

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢ czym jest PRS i jaki ma 
potencjał na rynku w Polsce?

 ¢ jak zaprojektować 
funkcjonalne mieszkanie na 
wynajem?

 ¢ jakimi rozwiązaniami 
zainteresowani są 
najemcy mieszkań z rynku 
pierwotnego?
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› MOJA SUPERMOC: znam bardzo dużo ładnych słów i tylko kilka brzydkich.

› ZAKUP CZY WYNAJEM: mieszkanie już kupione, więc na razie nie będę sprzedawać.

› W DOMU SZCZĘŚCIE DAJE MI: wanna z gorącą wodą i pachnącą pianą.

Katarzyna Szydłowska-Biskup

O AUTORCE

PR-owiec z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, odpowiedzialna za 
komunikację Vantage Development SA, do której należy marka mieszkań 
na wynajem Vantage Rent.

W budynku przydadzą się za to funkcjonalne pomiesz-
czenia dla ochrony czy firm sprzątających.

Atrakcyjna zieleń oraz mała architektura wokół inwe-
stycji też są ważne dla najemców. Warto zatem wy-
bierać roślinność łatwą w pielęgnacji, a do podlewania 
wykorzystywać wodę deszczową, gromadzoną dzięki 
systemowi retencji. Dobrym rozwiązaniem będzie też 
nawadnianie kropelkowe. To przejaw nie tylko oszczęd-
ności, ale także troski o środowisko naturalne, podob-
nie jak panele fotowoltaiczne zasilające części wspólne 
budynku, zainstalowane na dachach budynków.

Dalekowzroczna strategia

Wejście na rynek PRS wiąże się na pewno z wysokimi 
nakładami finansowymi. Poza realizacją inwestycji 
mieszkania należy również wykończyć i wyposażyć. 
Całkowicie innym tematem jest także obsługa najem-
ców. Marże nie są tak spektakularne jak w wypadku 
rynku pierwotnego, ale efekt skali – szczególnie przy 
portfelu mieszkań rzędu przynajmniej kilkudziesięciu 
tysięcy – powoduje, że to biznes bardzo perspekty-
wiczny. Oczywiście nie dla każdego, tylko dla tych, 
którzy lubią maratony. 

Rynek najmu 
za granicą. 
Rośnie popyt na 
wynajmowane 
mieszkania 

INSPIRACJE ZE ŚWIATA

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢ jak przedstawia się 
popularność najmu w krajach 
Europy w porównaniu 
z rodzimym rynkiem

 ¢ jakie czynniki kształtują 
popyt na najem wśród 
Europejczyków

 ¢ jak wyglądają standardy na 
europejskim rynku najmu 
i jak na ich tle wypada Polska ›
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›

Zapotrzebowanie na mieszkania 
na wynajem w głównych 
miastach Europy jest od lat 
jednym z megatrendów w branży 
nieruchomości. Na zwiększony 
popyt wpływa m.in. wzrost liczby 
ludności, spadek średniej liczby 
osób w gospodarstwie domowym, 
trudniejszy dostęp do rynku 
mieszkaniowego ze względu 
na ograniczenia finansowe, 
rosnące ceny nieruchomości oraz 
zmiany stylu życia. Jak na tym 
tle przedstawia się sytuacja na 
polskim rynku? 

W 2020 r. 70% ludności UE żyło we własnych 
domach, a pozostałe 30% w mieszkaniach wynaj-
mowanych. Najwyższe wskaźniki własności zaob-
serwowano w Rumunii (96%), na Słowacji (92%), 
Węgrzech i w Chorwacji (po 91%). W Niemczech 
połowa ludności mieszkała w nieruchomościach 
posiadanych na własność, udział właścicieli do-
mów był niski także w Austrii (55%) i Danii (59%). 
W Polsce w tym samym czasie we własnych miesz-
kaniach żyło 85,6% osób, a 14,4% w wynajmowa-
nych1. Od  publikacji spisu powszechnego z 2011 r. 
w naszym kraju nie przeprowadzono precyzyjnego 
badania liczby najemców. Porównując jednak sza-
cunkowe dane z 2011 r., kiedy zaledwie 4% Polaków 
mieszkało w wynajmowanych mieszkaniach, z naj-
nowszymi, obserwujemy wzrost aż o 10,4 punktu 
procentowego.

›

INSPIRACJE ZE ŚWIATA

1 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/vis/01_01_01/index.html
2 Deloitte, Real Estate Predictions 2021
3 Kwartalnik mieszkaniowy. Raport o sytuacji na rynku mieszkań w IV kwartale 2021 r., Otodom, 2022

Ekonomia współdzielenia dotyczy procesu 
recyklingu zasobów mających szeroki dostęp 
społeczny. Dla pokolenia X i millenialsów, nazy-
wanych często „pokoleniami wynajmu”, mobil-
ność i sharing economy objawiają się przede 
wszystkim w sferach dotyczących mieszkania, 
pracy, transportu i podróżowania. Zwłaszcza 
millenialsi deklarują potrzebę częstej zmiany 
otoczenia i poczucia wolności. Osoby w wieku 
18-34 lat bardzo często mieszkają w wynajętych 
mieszkaniach (w samych USA 85% młodych 
dorosłych to najemcy) ze współlokatorami. 
To sytuacja częściowo podyktowana stylem 
życia, ale również względami ekonomiczny-
mi. Natomiast korzystanie z usług w modelu 
sharing economy jest motywowane zgoła 
odmiennie – kwestiami wygody, braku zobo-
wiązań, elastycznością czy interakcją społecz-
ną. Znamienne jest to, że ekonomia dzielenia 
zrodziła i dynamicznie rozwija się właśnie dzięki 
uczestnictwu młodych osób. Pełnią one najczę-
ściej funkcję tzw. early adoptersów nowych mo-
deli biznesowych, oferowanych przez rozgrzany 
do czerwoności ekosystem międzynarodowych 
startupów. Dla tych osób mobilność to nie tylko 
zbiór wygodnych aplikacji w telefonie, a nowy 
protokół funkcjonowania na wielu płaszczy-
znach codziennego życia, w którym użyteczna 
technologia jest ważnym narzędziem służącym 
do realizacji celów.

Trend Forecaster, CEO 
FutureOf X

Adam 
Przeździęk

KOMENTARZ EKSPERTA

Przewiduje się, że do 2050 r. aż 70% ludności świa-
ta będzie mieszkać w miastach. W największych 
ośrodkach Europy rosnący popyt na mieszkania 
napędzany jest przez stały wzrost liczby ludności 
przy jednocześnie malejącej liczbie osób przypa-
dających na jedno gospodarstwo domowe. Nie 
bez znaczenia są także czynniki ekonomiczne – o ile 
wynagrodzenia w krajach UE rosły w latach 2014-
2019 średnio o 1,9% rocznie, o tyle ceny mieszkań 
w tym samym okresie zwiększyły się o 3,8%2. To 
oraz zapotrzebowanie na mieszkania o mniejszym 
metrażu, malejące wskaźniki oszczędności, ogra-
niczenia w dostępie do finansowania, a w końcu 
także mobilność oraz zmiany w zwyczajach konsu-
mentów spowodowały w Europie wzrost popytu 
na wynajem i zmiany w kierunku rynku PRS (z ang. 
Private Rented Sector). Obecnie rynek najmu w ca-
łej Europie jest skoncentrowany przede wszystkim 
na młodych najemcach o średnich dochodach. 
Potrzeba stworzenia odpowiednich zasobów 
mieszkaniowych, zaprojektowanych specjalnie 
z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynku najmu, skła-
nia deweloperów do przeznaczenia części posiada-
nych przez nich gruntów na budowę pod wynajem. 
Trend ten utrzymuje się na europejskim rynku 
nieruchomości od lat.

Czas niepewności

Nie sposób pominąć również aktualnej sytuacji za 
naszą wschodnią granicą, która ma istotny wpływ 
na sektor nieruchomości. Napływ uchodźców 
z Ukrainy, z których część zostanie w naszym kraju 
na dłużej, w pierwszej kolejności przekłada się na 
zwiększenie popytu na mieszkania do wynajęcia. 
Z pewnością nie od razu zdecydują się oni na zakup 
mieszkań, a na pewno nie na początku swojego po-
bytu. Jak obecna fala migracji wpłynie w dłuższym 
okresie na sytuację na rynku najmu, trudno przewi-
dzieć, ale należy się spodziewać, że popyt będzie 
się utrzymywał, choć będzie różny w zależności od 
regionu Polski i uzależniony m.in. od odległości 
od wschodniej granicy i potencjału rynku pracy 
dla uchodźców. 

Rynek z perspektywą

W minionym roku liczba ofert najmu mieszkań 
przekroczyła w Polsce 0,7 mln3. Ze względu na 
rosnące ceny mieszkań na rynku pierwotnym eks-
perci spodziewają się w najbliższym czasie jesz-
cze większej aktywności na polskim rynku najmu. 
Wzrost ten wynika m.in. ze zwiększającej się inflacji 
i podwyższanych stóp procentowych, co przekłada 
się na podniesienie wysokości rat kredytowych 
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Źródło: na podstawie  
danych Eurostat
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› MOJA SUPERMOC: umiejętność współtworzenia zaangażowanych zespołów.

› ZAKUP CZY WYNAJEM: oczywiście wynajem - to elastyczność i niemal nieograniczone możliwości 
przebywania tam, gdzie w danym okresie życia mamy ochotę.

› W DOMU SZCZĘŚCIE DAJE MI: relaks w gronie najbliższych, ale także wśród czworonożnych przyjaciół.

Sławomir Imianowski

O AUTORZE

Prezes Resi4Rent – największego profesjonalnego podmiotu na rynku 
najmu instytucjonalnego w Polsce.

i spadek zdolności kredytowej Polaków. Wraz z ro-
snącą inflacją w ostatnim czasie wzrosły także ceny 
działek oraz materiałów budowlanych. Ponadto 
w największych ośrodkach miejskich dostępność 
gruntów pod zabudowę mieszkaniową jest ogra-
niczona, co zmusza deweloperów do poszukiwania 
terenów inwestycyjnych w gminach ościennych.

Mieszkania od firmy

O ile na początku XXI w. rynek najmu praktycznie w ca-
łości opierał się na transakcjach dokonywanych po-
między osobami fizycznymi, tak obecnie w coraz więk-
szym stopniu angażują się profesjonalne podmioty. 
W porównaniu z krajami Europy Zachodniej Polska 
znajduje się jednak jeszcze wciąż na początkowym 
etapie rozwoju rynku mieszkań przeznaczonych na 

najem instytucjonalny. Obecnie jest ich 7,2 tys., z cze-
go największy udział w rynku – 2,3 tys. lokali na wyna-
jem – należy do Resi4Rent. Natomiast np. w Czechach 
w ramach najmu instytucjonalnego już teraz funkcjo-
nuje 57 tys. lokali. Aktualnie w Polsce w trakcie budo-
wy lub na etapie przygotowania znajduje się ponad 
25 tys. mieszkań przeznaczonych na najem instytucjo-
nalny, zlokalizowanych przede wszystkich w dużych 
miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, 
Łódź czy Gdańsk. Prognozowana dynamika rozwoju to 
ponad 90 tys. lokali, które zasilą rynek w perspektywie 
najbliższych 5-7 lat. 

Rozwój funduszy 
inwestycyjnych na 
rynku najmu –  
szansa czy  
zagrożenie?

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢ jak na przyszłość rynku 
nieruchomości wpłynie 
rosnący udział funduszy 
inwestycyjnych

 ¢ jakie szanse ich rozwój 
stwarza dla uczestników 
rynku i jak je wykorzystać

 ¢ czy tego typu inwestycje to 
także zagrożenie dla branży ›
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Wolumen transakcji w tzw. sektorze living, 
czyli mieszkań na wynajem oraz prywat-

nych akademików kupowanych przez fundusze 
inwestycyjne, w 2021 roku osiągnął rekordową 
wartość ponad 660 mln euro. Zdecydowaną 
większość (94%) tych zakupów stanowiły bu-
dynki z lokalami na wynajem oraz spółki dewelo-
perskie, których potencjał pozwala na realizację 
tego typu budynków.

Ponieważ średnia wartość transakcji realizowa-
nych w ostatnich pięciu latach na rynku polskim 
wyniosła ok. 200 mln euro rocznie, to wspo-
mniane wyżej 660 mln euro w 2021 roku musiało 
wywołać poruszenie i pytania o znaczenie tzw. 
instytucjonalnego sektora mieszkań na wy-
najem (PRS) oraz o to, jak te zmiany wpłyną na 
funkcjonowanie rynku nieruchomości.

Pytania te są uzasadnione nie tyle liczbą loka-
li, które podmioty najmu instytucjonalnego 
oferują do dzisiaj, ale planami, które ogłosiły. 
Na koniec 2021 roku w najmie instytucjonalnym 
było 6,4 tys. lokali na wynajem oraz 7 tys. miejsc 
w prywatnych akademikach. Zgodnie z deklara-
cjami w kilku najbliższych latach fundusze sfinan-
sują budowę kolejnych 28,7 tys. mieszkań/lokali 

Bierzemy pod lupę coraz wyraźniejszy w Polsce trend, jakim 
jest rozwój funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości. 
Jak rosnąca obecność inwestorów może zmienić funkcjonowanie 
branży oraz z jakimi szansami i zagrożeniami wiąże się dla 
agentów i deweloperów? Zderzamy dwa spojrzenia na ten temat 
i o potencjalne skutki pytamy ekspertów z branży – Katarzynę 
Kuniewicz oraz Przemysława Chimczaka-Bratkowskiego.

Wielkość zasobu mieszkaniowego in-
westorów instytucjonalnych stanowi 

w Polsce około 7,9 tys. lokali. Kolejne 26 tys. 
jest w budowie, a w ciągu najbliższych 6 lat 
możemy spodziewać się ich nawet 90 tys. Mimo 
że w skali kraju nadal będą stanowić niewielki 
odsetek mieszkań na wynajem (1,2 mln), to trend 
wskazuje, że będzie ich coraz więcej.

Fundusze mogą dokonywać zakupów znacz-
nie większych niż podmioty indywidualne. 
Popyt na mieszkania jest u nas wysoki od lat 
– 14 mln Polaków żyje w mieszkaniach przelud-
nionych1. Dzięki ofercie stabilnego zamieszka-
nia, jak też geometrycznemu wzrostowi liczby 
nowych lokali, inwestorzy instytucjonalni są 
prawdziwą szansą dla rynku nieruchomości.

Dla deweloperów wzrost liczby inwestorów 
instytucjonalnych wiąże się przede wszystkim 
z otwarciem nowego kanału sprzedaży. Oznacza 
to wzrost oczekiwań dotyczących jakości nowo 
powstających lokali i całych budynków, jak też 
profesjonalizacji usług.

Rosnące znaczenie funduszy wiąże się tak-
że z rozwojem rynku pracy agentów rynku 

na wynajem i 8,8 tys. miejsc w akademikach. 
Realizacja tylko tych, znanych obecnie, planów 
spowoduje, że rynek najmu instytucjonalnego 
w Polsce (sektor living) wzrośnie czterokrotnie.

Nie ma wątpliwości, że ten dynamiczny wzrost 
musi wywołać zmiany na rynku mieszkaniowym. 
Wydaje się jednak, że najgłośniej artykułowane 
obecnie obawy, iż rozwój instytucjonalnego 
rynku najmu spowoduje znaczącą redukcję 
oferty mieszkań na sprzedaż, jest nieuza-
sadniony. W 2020 roku 80% transakcji PRS 
obejmowało budynki realizowane na gruntach 
o przeznaczeniu mieszkaniowym, czyli takich, na 
których mogłyby również powstać mieszkania 
na sprzedaż (8% VAT). Tymczasem w 2021 roku 
udział transakcji z budynkami zlokalizowanymi 
na tego typu gruntach był wyraźnie mniejszy 
i wyniósł 56%. Działo się tak dlatego, że wraz 
ze wzrostem wolumenu transakcji, skłonność 
funduszy do zakupów lokali budowanych na 
gruntach usługowych i mieszanych (23% VAT) 
wyraźnie wzrosła. W świetle tych obserwa-
cji nieuzasadnione wydają się zatem obawy 
o odbieranie przez sektor PRS gruntów, które 
zadecydują w najbliższych latach o wielkości 
podaży na rynku pierwotnym. 

komercyjnego i wielokrotnym zwiększeniem 
skali dokonywanych transakcji. Trudno jednak 
mówić o wpływie funduszy na agencje rynku 
mieszkaniowego, które operują mieszkaniami 
z rynku wtórnego. Nie należy się też obawiać 
marginalizacji rynku mieszkań własnościowych 
– nawet na rynkach dojrzałych rozproszona 
własność stanowi zdecydowaną większość.

Inwestorzy instytucjonalni przyczynią się do 
wzrostu jakości na rynku najmu, również deta-
licznym. Zmiany będą jednak zachodzić stop-
niowo. Spodziewamy się ich w standardzie wy-
kończenia, jakości obsługi, a w konsekwencji 
– oczekiwaniach najemców. Bardzo możliwe, że 
także w same fundusze będzie można inwesto-
wać – do tego potrzebujemy jednak narzędzi, 
takich jak REIT (Real Estate Investment Trust), 
czyli podmiotu finansowego, który poprzez 
swoją działalność umożliwia innym podmiotom 
inwestowanie w nieruchomości. W tej chwili 
w Polsce nie mamy regulacji dotyczących REIT-
ów, natomiast w krajach, w których działają, są 
zwolnione z większości podatków firmowych, 
a inwestować mogą poprzez nabycie akcji 
(bezpośrednio) lub udziałów (pośrednio). 

› MOJA SUPERMOC: duchowość i siła fizyczna.

› ZAKUP CZY WYNAJEM: lubię jedno i drugie, w tym momencie życia wybieram zakup.

› W DOMU SZCZĘŚCIE DAJE MI: codzienne życie z moimi chłopakami.

› MOJA SUPERMOC: zarządzanie sobą w czasie. 

› ZAKUP CZY WYNAJEM: najem! Daje mi poczucie niezależności i bezpieczeństwa, jak też możliwości rozwoju.

› W DOMU SZCZĘŚCIE DAJE MI: chwila dla siebie z ulubioną kawą i dobrą książką.

Katarzyna Kuniewicz Przemysław Chimczak-Bratkowski

O AUTORCE O AUTORZE

Head of Residential Research w obido/Otodom w Grupie OLX Partner zarządzający w ThinkCo i prezes Fundacji Rynku Najmu

1  Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych Eurostatu: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-
eurostat-news/-/ddn-20210105-1), według których odsetek osób żyjących w przeludnionych mieszkaniach to 
37,6%, a przyjęta populacja Polski to 37,95 mln (Źródło: Bank Światowy).

WIEDZIEĆ WIĘCEJ
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Wynajęcie mieszkania to dla Polaków 
nadal mniej atrakcyjna alternatywa 
niż zakup własnego lokum. Badania 
Otodom przeprowadzone przez firmę 
Minds & Roses pokazują, że trzech 
na czterech najemców wynajmuje 
mieszkanie, ponieważ nie może sobie 
pozwolić na zakup nieruchomości. 
Często o najmie decyduje również 
niechęć do kredytu hipotecznego.

Polski rynek najmu po-
zostaje słabo rozwinięty, 
a wynajem mieszkania nie 
jest dla Polaków atrakcyjnym 
sposobem na zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych. 
Z badań Otodom prze-
prowadzonych przez firmę 
Minds & Roses wynika, że aż 
89% Polaków woli mieszkać 
we własnym niż w wynajmo-
wanym mieszkaniu,  a ponad 
połowa zdecydowałaby się 
na zakup nieruchomości 
nawet wtedy, gdyby było to 
rozwiązanie mniej opłacalne 
finansowo niż najem.

Z czego wynika silne przeko-
nanie o wyższości własności 
nad najmem? Okazuje się, 
że własność daje przede 
wszystkim poczucie bez-
pieczeństwa i pewności 
zamieszkania; obawiamy się 
zmiany wysokości czynszu czy nagłego wymówienia 
umowy. Chcemy mieć  możliwość przekazania miesz-
kania dzieciom i wolimy inwestować w swoje lokum, 
niż spłacać właściciela wynajętej nieruchomości. 
Posiadanie mieszkania gwarantuje również większą 
swobodę i niezależność; co druga osoba zgadza się 
z opinią, że lokatorzy są nadmiernie ograniczeni w za-
kresie aranżacji wnętrza, a  35%  badanych uważa, że 
własne mieszkanie daje większy komfort użytkowania.  

Wynajem mieszkania w formie najmu instytucjonal-
nego może odpowiedzieć na część obaw i potrzeb 
najemców. Stabilność umowy, profesjonalizacja 

obsługi czy elastyczność związana z urządzeniem lokalu 
to czynniki, które będą budować satysfakcję i poczucie 
bezpieczeństwa osób wynajmujących mieszkania. Na 
razie Polacy podchodzą jednak z nieufnością do takiej 
formy najmu – trzech na czterech badanych twierdzi, 
że woli wynająć mieszkanie od osoby prywatnej niż od 
firmy. Te deklaracje wynikają w dużej mierze z niewiedzy 
i braku doświadczenia. Aż  72% najemców nie wie, czym 
jest i na jakich zasadach działa najem instytucjonalny.  

Należy pamiętać, że najemcy to głównie ludzie młodzi, 
reprezentanci pokoleń Z i Y (ponad połowa wynajmują-
cych mieszkania to osoby w wieku do 34 lat), którzy nie 
odłożyli jeszcze środków na zakup własnej nierucho-
mości. Mają oni znacząco inne oczekiwania dotyczące 

mieszkania niż starsze 
pokolenia. Częściej preferu-
ją lokal umeblowany i w pełni 
wyposażony, ponieważ nie 
zdążyli „dorobić” się wła-
snych mebli. Pokolenie Z ma 
również większe wymagania 
dotyczące aranżacji wnętrza 
i mocno zwraca uwagę na 
sposób wykończenia miesz-
kania oraz design. 

Interesujący jest fakt, że aż 
63% osób wieku od 18 do 
24 lat preferuje osiedla gro-
dzone.  Pokolenie Y jest bar-
dziej otwarte na dominujące 
trendy w tym względzie – 
niemal połowa osób w wieku 
od 25 do 34 lat deklaruje, że 
woli mieszkać na osiedlu bez 
grodzeń. Seniorzy znacznie 
częściej niż młodzi zwracają 
natomiast uwagę na parki 
i zieleń w otoczeniu oraz 
piętro w budynku. Kwestia 
dodatkowej przestrzeni, 

balkonu czy ogródka stała się w czasie pandemii równie 
ważna jak umeblowanie mieszkania – co trzecia osoba 
wskazuje, że to właśnie te czynniki mają ogromne zna-
czenie przy wyborze danego lokalu.

 Jaki wpływ na postawy i zachowania mieszkaniowe 
naszych rodaków będzie miała tocząca się tuż za grani-
cami wojna? Aktualnie obserwujemy rosnące zain-
teresowanie najmem lokali. Z jednej strony jest ono 
spowodowane wzrostem stóp procentowych i coraz 

Kim jest 
Twój klient?

›

Z TEGO TEKSTU 
DOWIESZ SIĘ:

 ¢  kim jest najemca w Polsce 
 ¢ jakie potrzeby mieszkaniowe 

mają różne grupy 
zainteresowane najmem

 ¢ jaki stosunek do najmu 
i własności mają Polacy

WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Okazuje się, że własność 
daje przede wszystkim 

poczucie bezpieczeństwa 
i pewności zamieszkania; 

obawiamy się zmiany 
wysokości czynszu czy 
nagłego wymówienia 
umowy. Chcemy mieć  

możliwość przekazania 
mieszkania dzieciom 
i wolimy inwestować 

w swoje lokum, niż spłacać 
właściciela wynajętej 

nieruchomości. 
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› MOJA SUPERMOC: niektórzy mówią, że piekę dobre serniki.

› ZAKUP CZY WYNAJEM: zakup lub wynajem, byle z wygodną kanapą i zielenią za oknem.

› W DOMU SZCZĘŚCIE DAJE MI: przede wszystkim dobre towarzystwo.

Ewa Wadas

O AUTORCE

Senior Consultant w firmie Minds & Roses. Socjolog, badaczka z 10-letnim 
doświadczeniem.

Agent nieruchomości jako 
handlowiec, negocjator i psy-
cholog. Dlaczego warto sko-
rzystać z tych kompetencji? 

Choć wynajmującym może wydawać się, że po-
wierzenie procesu najmu agentowi jest zbędnym 
wydatkiem, którym spokojnie można zająć się 
samodzielnie, okazuje się, że ta oszczędność bywa 
pozorna lub chwilowa. Zacznijmy od liczby zainte-
resowanych wynajmem – z uwagi na to, że agent 
jest handlowcem, szybko i sprawnie organizuje 
działania marketingowe, dzięki którym informacja 
o ofercie najmu trafi do większej liczby osób. Mając 
sporą listę kandydatów, można świadomie zdecy-
dować, komu wynająć nieruchomość. Dodatkową 
korzyścią z takiego wsparcia mogą okazać się także 
potencjalne charakterystyki zgłaszających się do 
biur nieruchomości – często są to osoby, które lubią 
transparentność, np. jasno określone warunki umo-
wy. Ponadto, ponieważ w takim procesie uczestniczy 
osoba trzecia – agent – maleje ryzyko, że potencjal-
ny najemca będzie próbował oszukać lub zataić 
informacje w trakcie bądź po zawarciu umowy. 
Zabezpiecza to nie tylko w momencie przeprowa-
dzania transakcji, ale także na cały okres wynajmu. 

Dzięki pośrednictwu agenta usprawniona jest 
również logistyka prezentacji nieruchomości 
potencjalnym najemcom. Agent zbiera informa-
cje o dostępności obu stron i planuje spotkania 
w taki sposób, aby można je było odbyć „hurtem”, 
oszczędzając w ten sposób czas klienta. Zwraca 
również uwagę na ważne kwestie, które być może 
uszły uwadze wynajmującego, ale bez wątpienia 
nie zostaną niezauważone przez najemcę, dając mu 
przestrzeń do negocjacji. Dla przykładu, cieknący 
na jego oczach kran i obniżona wskutek tego kwota 
czynszu może kosztować właściciela dużo więcej niż 
zorganizowanie prac hydraulicznych przed otwar-
ciem mieszkania dla oglądających. 

Obecność agenta w trakcie procesu negocjacji może 
pełnić także inną, ważną funkcję – parasola przed po-
dejmowaniem decyzji „w afekcie”. Czasami wynaj-
mujący może dać się ponieść chwilowym emocjom, 
co bywa chętnie wykorzystywane przez najemców. 
Trudno uwierzyć, że potencjalny najemca mógłby 
zmyślać lub wyolbrzymiać chwytające za serce histo-
rie ze swojego życia, żeby zwyczajnie wynegocjować 
niższą cenę za wynajem. Tymczasem czasami tak wła-
śnie może się stać, a rolą agenta w tej sytuacji będzie 
ochłodzić temperaturę i na przykład zaproponować 
odroczenie momentu podjęcia decyzji. 

Aż 89% Polaków woli mieszkać 
we własnym niż w wynajmo-
wanym mieszkaniu

Tak wysoki odsetek Polaków preferujących zamiesz-
kanie we własnym mieszkaniu nie dziwi, tym bar-
dziej, że wśród osób, które powiedziały „wolę wła-
sne” aż 53% to osoby, które mają 45 i więcej lat. We 
wszystkich grupach demograficznych (nawet wśród 
młodych ludzi 18-24 lata) odsetek tych, którzy wolą 
mieszkać „na swoim” przekracza 80%. Najciekawsza 
wydaje się jednak statystyka, która mówi nam, że 
80% najemców i 89% wynajmujących jeśli tylko ma 
wybór, wybiera własność. Krótko mówiąc: z której 
strony nie spojrzymy na Polaków, czy to analizując 
ich postawy w grupach demograficznych, czy też 
obserwując zróżnicowanie potrzeb w zależności 

od płci czy wykształcenia, własność mieszkania jest 
ważna dla każdego z nich. Około 35% badanych 
uważa, że własne mieszkanie daje większy komfort 
użytkowania oraz większe możliwości urządzenia 
mieszkania wg własnych preferencji.

Istotność czynnika jakim jest możliwość aranżacji 
wnętrza wg własnych potrzeb, potwierdził również 
wysoki odsetek wskazań najemców. Warto zazna-
czyć, że w najmłodszej badanej grupie (18-24 lata) 
czynnik ten był przywoływany w niemal co trzeciej 
odpowiedzi (29%). Co ciekawe, wśród elementów, 
które mają decydujący wpływ na wybór konkret-
nego mieszkania przez „młodego” najemcę ma 
wyposażenie w sprzęt AGD (42% odpowiedzi) oraz 
umeblowanie mieszkania (31% odpowiedzi). Ten 
kierunek potwierdza wskazanie przez najemców 
z grupy wiekowej 18-24 lata, że jeśli muszą wybrać, 
wolą wynająć mieszkanie nieumeblowane niż ume-
blowane i zdecydowanie od osoby prywatnej a nie 
od firmy czy funduszu. Wydaje się zatem, że ocze-
kiwana przez najmłodszą grupę najemców oferta 
wynajmu mieszkania powinna się charakteryzować 
dużą elastycznością w zakresie aranżacji wnętrza 
lokalu, a jednocześnie mieszkanie powinno być 
wyposażone w pralkę, lodówkę i inny niezbędny 
w codziennym życiu sprzęt AGD. 

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, adiunkt na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Head of Residential Research w obido/Otodom w Grupie OLX

Ewa Jarczewska-Gerc

Katarzyna Kuniewicz

KOMENTARZ EKSPERTA

KOMENTARZ EKSPERTA

WIEDZIEĆ WIĘCEJ

droższymi kredytami, a także napływem uchodźców. 
Czy obserwacja tragicznych doświadczeń sąsiadów 
z Ukrainy spowoduje, że mobilność i elastyczność 
związane z najmem zapewnią nam większe poczucie 
bezpieczeństwa niż zakup czterech ścian z cegieł? 

Z drugiej strony chęć ochrony środków przed inflacją 
oraz coraz większe zapotrzebowanie na mieszkania 

zachęcają do dalszego inwestowania w nieruchomości. 
Uwarunkowania rynkowe mogą mieć jednak w obecnej 
sytuacji mniejsze znaczenie w kontekście podejmowa-
nia decyzji mieszkaniowych niż czynniki emocjonalne, 
takie jak np. lęk przed wojną. Rzeczywistość jest trudna 
do przewidzenia, a alternatywę – zakup czy wynajem – 
warto rozważyć na nowo. 
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Zgodnie 
z prawem
Najważniejsze informacje, porady i zmiany w prawie  
dla branży nieruchomości.

WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Jako ci od domów wiemy, że 
kiedy sąsiad jest w potrzebie – 
pomagamy! Grupa OLX, której 
częścią jest Otodom, uruchomiła 
nową kategorię pozwalającą między 
innymi na darmowe dodawanie 
ogłoszeń z zakwaterowaniem dla 
uchodźców. Wspieramy także tych, 
którzy niosą bezinteresowną pomoc. 
Przygotowaliśmy kilka istotnych 
informacji dla agentów chcących 
udzielić pomocy naszym ukraińskim 
sąsiadom. Jednocześnie już dziś 
dziękujemy wszystkim agentom, 
którzy intensywnie działają, by 
pomóc naszym sąsiadom znaleźć 
nowy dom: tymczasowy lub stały.

Pobierz bezpłatnie wzory 
umów najmu na czas określony 
i nieokreślony oraz protokołu 
zdawczo-odbiorczego.

Na co warto zwrócić uwagę 
w kontekście umów? Nie ma odrębnych uregulowań 
prawnych w zakresie najmu nieruchomości przez 
cudzoziemców. Najważniejsze, by umowa była w pełni 
zrozumiała dla obu stron.

Ogłoszenia o mieszkaniach i pokojach

By wykorzystać swoje zasięgi i silną pozycję na rynku 
nieruchomości, Grupa OLX uruchomiła nową kategorię 
Dla Ukrainy | Для України Ogłoszenia OLX.pl, którą zna-
leźć można na stronie głównej OLX. Jeśli masz pokój, 
dom, mieszkanie, które chcesz udostępnić uchodźcom 
z Ukrainy, możesz dodać za darmo ogłoszenie w serwi-
sie OLX w kategorii Noclegi | Нічліги Ogłoszenia OLX.pl. 
Jeśli znacie osoby, które chcą udostępnić lokal lub 
macie informacje o potrzebujących, jest to miejsce, do 
którego możecie ich odsyłać.

Sprawnie działa także grupa „Pośrednicy dla Ukrainy” na 
Facebooku, gdzie agenci na bieżąco dzielą się infor-
macjami o potrzebujących oraz lokalach, które można 
wynająć w okazyjnej cenie. 

Wynajem i umowy

Wiele osób po pierwszych dniach w Polsce będzie 
chciało szukać mieszkania na wynajem. Wiemy, że wielu 
agentów szuka umów, także w języku ukraińskim, dlatego 
opracowaliśmy takie umowy z uwzględnieniem sytuacji 
uchodźców. Wszystkie dokumenty zostały przygotowa-
ne w dwóch wersjach językowych - polskiej i ukraińskiej. 

Odstępstwa od standardowych umów dotyczą m.in. 
oznaczenia stron, w szczególności dokumentu tożsa-
mości najemcy – obywatele Ukrainy mogą posiadać 
różne rodzaje dokumentów potwierdzających tożsa-
mość, wobec czego najlepiej, aby w umowie został 
wskazany rodzaj przedkładanego dokumentu potwier-
dzającego tożsamość oraz numer tego dokumentu, 
informacja, ile osób poza najemcą będzie zamieszkiwać 
w mieszkaniu wraz z podaniem ich danych (imię, nazwi-
sko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości). 

Umowa powinna zostać sporządzona w for-
mie pisemnej, w wersji dwujęzycznej. W razie 
sporów umowa pisemna stanowi dowód tego, 
na co się strony umówiły, natomiast z uwagi na 
zawarcie jej w wersji dwujęzycznej utrudnione 
będzie ewentualne uchylenie się od skutków 
oświadczeń zawartych w umowie. Należy pa-
miętać o dodaniu postanowienia wskazującego, 
która z wersji ma decydujący charakter w razie 
zaistnienia niespójności pomiędzy wersjami. 
Istotne jest także postanowienie o właściwości 
sądów polskich oraz prawa polskiego.

Zaleca się, aby została sporządzona prostym 
i zrozumiałym językiem, ale jednocześnie zawie-
rała wyczerpujące regulacje dotyczące stosunku 
najmu, w tym prawa i obowiązki stron umowy, 
aby obcokrajowiec nie musiał ich szukać w pol-
skim prawie. Należy pamiętać o potwierdzeniu 
dokumentem tożsamości stron umowy. Istotne 
jest również pobranie kaucji zabezpieczającej 
w celu umożliwienia szybkiego zaspokojenia 
roszczeń wynajmującego.

Alternatywnym rozwiązaniem są umowy najmu 
okazjonalnego i instytucjonalnego, które mogą 
być zawierane przy najmie na czas oznaczony. 
Zawarcie jednej z tych umów umożliwia eksmi-
sję nieuczciwego najemcy bez konieczności 

wszczynania sądowego powództwa eksmisyjne-
go, które może trwać latami (obecnie eksmisje 
nie są wykonywane z uwagi na COVID-19). 
Załącznikiem do takich umów jest oświadczenie 
najemcy w formie aktu notarialnego o poddaniu 
się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia 
i wydania lokalu. 

Wobec najmu okazjonalnego wymaga się 
jeszcze wskazania przez najemcę innego lokalu 
(na terytorium Polski), w którym będzie mógł 
zamieszkać w razie eksmisji, oraz oświadczenie 
osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu 
o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy 
w jego lokalu. Jednakże obecnie w stosunku do 
Ukraińców, którzy przekroczyli granice Polski 
w związku z wojną w Ukrainie, nie stosuje się 
powyższych wymogów. Jednak zawsze należy 
pamiętać o obowiązku zgłoszenia przez wy-
najmującego zawarcia umowy najmu okazjo-
nalnego do naczelnika urzędu skarbowego 
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wszelkie treści zawarte powyżej mają charakter 
wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej 
ani porady prawnej. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji dotyczących powyższych kwestii skontaktuj 
się  z prawnikiem. 

Aplikant radcowski w Kancelarii WNW Legal I Wojtkowiak, Nowaczyk, Wilk s.c.

Aleksandra Rojek

KOMENTARZ EKSPERTA
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Świeże dane
Jeszcze rok temu rozważaliśmy, czy najem 
w ogóle nadal się opłaca. W konsekwencji 
kolejnych lockdownów oraz pracy i nauki 
zdalnej wiele mieszkań kupionych z myślą 
o wynajmie straciło lokatorów. Sytuacja zaczęła 
się nieco zmieniać wraz z początkiem roku 
akademickiego, jednak nadal nie można było 
mówić o powrocie do przedpandemicznej 
normalności. Tym, co faktycznie mogło odmienić 
rynek najmu, były rosnące stopy kredytowe 
oraz ceny nieruchomości. 

Mimo że w pandemii wiele osób zaczęło myśleć 
o przeprowadzce w poszukiwaniu m.in. większej 
przestrzeni, część z nich musiała wstrzymać się 
z tymi planami – zwyczajnie przestało ich być stać 
na zakup wymarzonej nieruchomości. Wspomniane 
czynniki ekonomiczne sprawiły, że wzrost zaintere-
sowania najmem w 2022 roku stał się nieunikniony, 
jednak nikt nie mógł przewidzieć ataku Rosji na 
Ukrainę oraz tego, jak zmieni on sytuację na pol-
skim rynku mieszkaniowym. Napływ uchodźców do 
Polski widać szczególnie w kategorii ogłoszeń na 
wynajem - mieszkania szybko znikają, a zapotrze-
bowanie jest coraz większe.

Rynek najmu w obliczu pierwszego mie-
siąca wojny

Z danych Otodom wyraźnie wynika, że od ataku 
Rosji na Ukrainę 24 lutego popyt na mieszka-
nia na wynajem wzrósł. Zwiększyła się między 
innymi liczba wyświetleń ogłoszeń mieszkań 
na wynajem (+15% po miesiącu od ataku), a także 
notowany jest wzrost odpowiedzi na tego typu 
ogłoszenia (+228% po miesiącu od ataku). Widać 
jednak również, że po peaku odpowiedzi, który 
zaobserwowaliśmy 12 marca (+513%), trend obec-
nie wyhamowuje. To naturalne: wiele ogłoszeń 
zniknęło, co przekłada się na spadającą liczbę 
zapytań i wyświetleń.

Jak zatem przedstawia się kwestia liczby aktyw-
nych ogłoszeń w kategorii mieszkań na wynajem? 
Te szybko znikają w całej Polsce. Po miesiącu od 
ataku mieliśmy ich w Otodom 57% mniej względem 
tygodnia przed wojną. Największe spadki zaobser-
wowaliśmy w Krakowie (-72%) oraz we Wrocławiu 
(-77%). Sytuacja w innych największych miastach 
Polski przedstawia się następująco: w Gdańsku 

zanotowaliśmy spadek rzędu 66%, w Warszawie 
58%, w Łodzi 56%, w Gdyni 54%, a w Poznaniu 
i Katowicach 52%. Zaraz po wybuchu wojny najwięk-
sze spadki zauważyliśmy w południowo-wschod-
niej części Polski, a następnie ten trend przesuwał 
się na północny zachód. Miesiąc po ataku spadki 
obserwujemy jednak wszędzie i różnice pomiędzy 
poszczególnymi regionami nie są aż tak wyraźne.

Jeśli chodzi o spadek liczby ogłoszeń w poszcze-
gólnych przedziałach cenowych, to największy 
jest on w przypadku mieszkań w średniej cenie, 
tj. z przedziałów 1000-2000 pln/msc (-64%) oraz 
2000-3000 (-62%) pln/msc. Można by przypusz-
czać, że największe spadki będą dotyczyły najtań-
szych ofert, jednak zazwyczaj są to bardzo małe 
mieszkania, w których może zamieszkać niewiele 
osób. W dodatku należy mieć na uwadze, że takich 
ogłoszeń jest stosunkowo niewiele. Dlatego 
najwyższe spadki odnotowano w nieco wyższych 
przedziałach  cenowych.

Jak będą wyglądały kolejne tygodnie?

Prawdopodobnie zmniejszenie liczby mieszkań na 
wynajem będzie szło w parze z rosnącą liczbą ofert 
pokoi na wynajem. Osoby, które wcześniej nie 
rozważały najmu pokoju, postanowią bowiem udo-
stępnić niewykorzystywaną przestrzeń w swoich 
mieszkaniach. Eksperci wskazują jednak, że trudno 
przewidzieć, jak dokładnie sytuacja się rozwinie. 
Według ONZ, miesiąc po ataku Ukrainę opuściło 
3,8 mln osób, a 2,3 mln z nich przekroczyło granicę 
polsko-ukraińską, co nie pozostanie bez wpływu na 
rynek mieszkaniowy w Polsce. Z pewnością nie-
zbędne staną się rozwiązania systemowe, w tym 
w sektorze wynajmu, by chronić zarówno najem-
ców, jak i wynajmujących. 

Marta Buzalska

O AUTORCE

Content Marketing & PR Specialist Otodom

› MOJA SUPERMOC: copyfighterskie oko do słów.

› ZAKUP CZY WYNAJEM: zakup.

› W DOMU SZCZĘŚCIE DAJE MI: relaks na kanapie z książką i okładem z psów.

BONUS OTODOM

4544



Lighthouse NR 2/5

Lider  
Nieruchomości  
2021 - znamy 
zwycięzców! 

Na ten dzień czekaliśmy od początku roku. 
W piątek 1 kwietnia do grona najlepszych 
agencji nieruchomości w Polsce dołączyło 
17 biur. To dobra wiadomość nie tylko dla 
samych zwycięzców, ale i dla całego rynku. 
Grono Liderów (całkiem już liczne!) kształtuje 
każdego dnia pozytywny wizerunek agenta, 
wyznacza branżowe standardy i promuje 
najlepsze praktyki w obsłudze klientów. Poznaj 
świeżo upieczonych laureatów i zajrzyj za 
kulisy całego wydarzenia.

Gala Lidera Nieruchomości: mariaż najnowszej 
technologii i rynku nieruchomości

Naszym celem jest profesjonalizacja rynku nieruchomości, a to 
oznacza między innymi edukację i wsparcie agentów w korzy-
staniu z możliwości, jakie dostarczają najnowsze technologie. 

Dlatego podczas gali zwieńczającej konkurs Lider 
Nieruchomości Otodom, również postanowili-
śmy skorzystać z potencjału nowych technologii 
i nadać temu wyjątkowemu wydarzeniu, równie 
wyjątkową oprawę. Gala odbyła się w nowo-
czesnym studio TVN, które działa w technologii 
rozszerzonej rzeczywistości i daje spektakularne 
możliwości realizacyjne.

Technologia XR (Extended Reality) umożliwia 
swobodne łączenie światów – realnego i cyfrowego 
– i może przenieść widza oraz uczestnika w dowolne 
miejsce na świecie. Dzięki temu mogliśmy pozwolić 
sobie na niedostępny w zwykłym studiu rozmach: 
uczestnicy przyjmowali statuetki na naszpikowanej 
technologią scenie, a część widowiska była gene-
rowana poza ich oczami dzięki oprogramowaniu 
i silnikom wykorzystywanym m.in. w najnowszych 
grach komputerowych. W ten sposób osiągnęliśmy 
efekty, które wykorzystują światowi producenci 
filmowi. Laureaci konkursu byli zachwyceni tym no-
wym dla nich doświadczeniem: efektowne plansze 
i trójwymiarowa scena osiągnięte dzięki technologii 
XR wprowadziły ich – dosłownie – w zupełnie inny 

wymiar. Tłem dla wręczania nagród był widok na wie-
czorną panoramę miasta. Złote sylwetki budynków 
nawiązywały nie tylko do tematu nieruchomości, ale 
były bezpośrednim odwołaniem do wyglądu statu-
etki Lidera Nieruchomości. W ten sposób nagrody 
„ożyły”, a nasi laureaci mogli naprawdę zanurzyć się 
w atmosferze gali. Plastyczna, wirtualna aranżacja 
i cała estetyka finałowego wieczoru oczarowała 
zarówno obecnych w studiu, jak i widzów.

Nie tylko technologia sprawiła, że moment wrę-
czenia statuetek był wyjątkowy. Galę poprowadziła 
znana z wielu wystąpień, Omenaa Mensah, a nasi 
laureaci mieli okazję porozmawiać w kuluarach ze 
specjalistami z branży. Zanim nastąpił bowiem punkt 
kulminacyjny – wręczenie statuetek – głos zabrali 
Marcin Kawecki (General Manager for Real Estate 
Poland, Otodom), Jarosław Krawczyk (PR Lead, 
Otodom) oraz Marta Rybicka (Business Unit Director, 
przedstawicielka agencji badawczej IQS). Spotkanie 
było więc nie tylko okazją do świętowania i nagro-
dzenia najlepszych agencji w kraju, ale i do rozmo-
wy o aktualnej sytuacji na rynku, najważniejszych 
wyzwaniach i prognozach na przyszłość.

BONUS OTODOM
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Kto	stanął	w	tym	roku		
na	podium?

Nowodworski	Estates

Imponujące możliwości studia TVN i bogaty program 
gali nie przyćmiły oczywiście gwiazd piątkowego 
wieczoru. Oto pełna lista tegorocznych laureatów:

kategoria ogólnopolska

Obejrzyj galę finałową 
konkursu:

Grupa Akademia Agenta PRO

Otodom

Otodom

@otodom

Ale Chata Nieruchomości 
woj. dolnośląskie

TGN Nieruchomości 
woj. łódzkie

doradzamynieruchomosci.pl 
woj. podkarpackie

Manufaktura Mieszkań
woj. wielkopolskie

DOM EXPERT
woj. kujawsko-pomorskie

M3N Biuro Nieruchomości
woj. małopolskie

Północ Nieruchomości
woj. podlaskie

ANKAM Nieruchomości
woj. zachodniopomorskie

Big City Broker
woj. lubelskie

White Lion Investments
woj. mazowieckie

White Wood Nieruchomości
woj. pomorskie

Skorecki Nieruchomości
woj. lubuskie

Król Nieruchomości
woj. opolskie

WGN Sosnowiec
woj. śląskie

Properco  
woj. świętokrzyskie

Good Life Estates
 woj. warmińsko-mazurskie

BONUS OTODOM

To jeszcze nie koniec!

Największe emocje już opadły, ale nie pozwoli-
my tegorocznym Liderom spocząć na laurach. 
Jedną z nagród jest udział w tworzeniu unikal-
nego Katalogu Dobrych Praktyk. Zaprosiliśmy 
laureatów oraz innych doświadczonych przed-
stawicieli rynku nieruchomości na kreatyw-
ne warsztaty, podczas których wypracujemy 
praktyczne kompendium z kluczowymi zasada-
mi i unikalnym know-how polskich specjalistów. 
Publikacja będzie użytecznym narzędziem dla 
agencji, które chcą podnosić jakość świad-
czonych usług oraz istotnym krokiem w stronę 
profesjonalizacji branży. Z pewnością będziemy 
informować o postępach pracy!

Nowe rozdanie już wkrótce

Lider Nieruchomości Otodom to pierwszy, 
a zarazem jedyny w naszym kraju, konkurs dla 
branży nieruchomości. Jako najpopularniejszy 
serwis z nieruchomościami w Polsce czujemy 
się odpowiedzialni za przyszłość naszej branży. 
Zależy nam na doskonaleniu standardów pracy 
agentów, na popularyzacji nowoczesnych, 
skutecznych technologii, na budowaniu świa-
domości, kim jest klient i jak rozpoznać jego 
oczekiwania. Do grona profesjonalistów możesz 
dołączyć również Ty – jeśli masz ochotę zawal-
czyć o tytuł najlepszego biura, przygotuj się na 
edycję 2022! 
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Niezbędnik	
profesjonalnego	
agenta 

BONUS OTODOM

Agent PRO to projekt Otodom, 
który powstał w celu promowania 
najlepszych praktyk w zawodzie 
agenta nieruchomości. Za jego 
pomocą zbieramy w jednym 
miejscu wszystkie nowoczesne 
narzędzia, które umożliwią Ci 
profesjonalizację oferowanych 
usług i codziennej pracy. 

W Otodom chcemy zapewnić Ci dostęp do wszyst-
kiego, co podnosi eksperckość, przyciąga klientów 
i pozwala dobrze zarabiać. Czujemy się odpowie-
dzialni za wytyczanie kierunków dla branży – zależy 
nam, aby wspólnie z liderami branży wyznaczać 
standardy i podnosić jakość usług, przyczy-
niając się do rozwoju pozytywnego wizerunku 
profesji agentów.

Żeby osiągnąć ten cel, zdecydowaliśmy się na 
stworzenie miejsca gromadzącego wszystkie pro-
jekty Otodom, których celem jest profesjonaliza-
cja branży – to strona www.agentpro.otodom.pl. 
Znajdziesz na niej wiele niezbędnych informacji 
i wartościowej wiedzy oraz nowoczesne narzę-
dzia, które pomogą Ci się stać Agentem PRO!

Co znajdziesz na nowej stronie?

1.	Akademia	Agenta	PRO

Akademia Agenta PRO to projekt edukacyjny, 
który obejmuje szkolenia zarówno w formie 
online, jak i offline. Obie te formuły mają wspólny 
mianownik – ich celem jest inspirowanie i eduko-
wanie w zakresie marketingu, sprzedaży czy tech-
nik negocjacji. Uczestnicząc w merytorycznych 
webinarach, zapoznasz się z najnowszymi bada-
niami i statystykami Otodom, które uświadomią 
Ci, w jakim kierunku zmierza rynek oraz na co war-
to zwracać uwagę w swojej pracy, chcąc oferować 
nowoczesne usługi na najwyższym poziomie.  

Do tej pory zrealizowaliśmy kilkanaście webina-
rów z takimi ekspertami, jak: Janina Bąk, Sylwia 
Królikowska, Paweł Tkaczyk czy Piotr Bucki. 
Aż 88% osób po uczestnictwie w webinarach 
oceniło je jako doskonałe (średnia ze wszystkich 
webinarów przeprowadzonych w lutym i marcu).

W webinarach wyjaśniamy także, jakie możliwo-
ści płyną z wykorzystania dostępnych narzędzi 
Otodom: m.in. Wirtualnego Spaceru, Wirtualnego 
Remontu, Radaru czy Certyfikatu Najemcy.

Na stronie www.agentpro.otodom.pl już teraz 
znajdziesz dostępne webinary, a wkrótce także 
zapisy na szkolenia offline! ›

Na stronie Agent PRO znajdziesz wartościową wiedzą i niezbędne 
narzędzia, które pomogą Ci profesjonalizować Twoje usługi.2.	Narzędzia	Otodom

W badaniu, które przeprowadziła dla Otodom 
agencja IQS w październiku 2021 r., 73% respon-
dentów odpowiedziało, że chcieliby, aby agenci 
używali nowych technologii. Celem Otodom jest 
profesjonalizacja i standaryzacja branży, dlate-
go oferujemy narzędzia, które usprawnią pracę 
agenta oraz odpowiedzą na potrzebę klientów, 
jaką jest chęć wykorzystania technologii w co-
dziennej pracy. Rozwój technologii, sytuacja 
epidemiczna na świecie oraz młode pokole-
nie użytkowników (pokolenie Z) kreują nowe 
standardy obsługi i komunikacji, dlatego zależy 
nam na wspomaganiu agentów w tym procesie 
i odpowiadaniu na  oczekiwania klientów.

Narzędzia dostępne w ramach Agenta PRO są 
przedstawione w tutorialach, które szczegółowo 
prezentują, jak krok po kroku z nich skorzystać. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, mo-
żesz skorzystać z formularza kontaktowego – 

po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się z Tobą 
telefonicznie i odpowiemy szczegółowo na wszyst-
kie pytania.

Ze strony Agent PRO możesz łatwo przejść na stro-
ny projektów takich jak Lider Nieruchomości czy 
magazyn Lighthouse, które wspierają branżę w bu-
dowaniu pozytywnego wizerunku i wyznaczaniu 
najwyższych standardów na rynku.

 
Dowiedz się więcej  
o Liderze Nieruchomości 

Wejdź na www.agentpro.otodom.pl, 
zapisz się na dostępne szkolenia 
i zapytaj naszych doradców o na-
rzędzia, dzięki którym staniesz się 
Agentem PRO

›	MOJA	SUPERMOC: racjonalne podejście do życia.

›	ZAKUP	CZY	WYNAJEM: zakup.

›	W	DOMU	SZCZĘŚCIE	DAJE	MI: widok na las, dzieci, mąż i truskawki w ogrodzie.

Izabela Sobańska-Synowiec

O AUTORCE

B2B Marketing Manager w Otodom
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Certyfikat Najemcy dla bezpiecznych 
transakcji

Edukacja w obszarze bezpieczeństwa jest obecnie 
bardzo ważna i szeroko popularyzowana. Banki 
wysyłają nam edukacyjne maile i zostawiają wiado-
mości na kontach klientów, a serwisy internetowe 
przeprowadzają kampanie informacyjne – wszystko 
po to, by uczulić klientów na podejmowane przez 
nich działania i nauczyć rozróżniać prawdziwe wia-
domości od fałszywych.

Bezpieczeństwo poza siecią internetową jest 
równie ważne. Dlatego przybliżamy Wam jedno 
z dostępnych na rynku narzędzi, którego zadaniem 
jest zapewnienie go, ale także zwiększenie komfor-
tu codziennej pracy.

Simpl.rent jest firmą, która na polskim rynku 
dostarcza Certyfikat Najemcy – wszechstronne 
rozwiązanie pozwalające zadbać o bezpieczeństwo 
wynajmu nieruchomości.

Certyfikat Najemcy pozwala w trzech krokach 
zweryfikować tożsamość, zarobki oraz historię 
kredytową potencjalnego lokatora, a sam proces, 
w zależności od wybranej opcji, może zająć do-
słownie kilka minut. Korzystanie z narzędzia jest 
bardzo proste i intuicyjne – odbywa się w aplikacji 
dostarczonej przez simpl.rent. Każdy z kroków dzia-
łania jest dokładnie i  zrozumiale opisany.

Weryfikacja najemcy krok po kroku

Zaczynamy od zaproszenia potencjalnego najemcy 
(warto uprzedzić najemcę o procesie weryfikacji) do 
przejścia trzech etapów weryfikacji. Po jej zakończe-
niu obie strony otrzymują certyfikat z informacją, jak 
każdy z etapów został oceniony. Warto zaznaczyć, że 
w trakcie korzystania z tego rozwiązania nie są udo-
stępniane żadne newralgiczne dane żadnej ze stron. 
Dostawca informuje tylko o tym, czy osoba zweryfi-
kowana spełniła określone normy, a cały proces jest 
odpowiednio chroniony i szyfrowany.

Z własnego doświadczenia wiem, że w sytuacji, 
kiedy odpowiednio poinformujemy najemcę o we-
ryfikacji, nie ma żadnego problemu z jej przeprowa-
dzeniem. Jeśli z kolei przyszły lokator ma wątpli-
wości co do przejścia poszczególnych jej kroków, 
warto zadać sobie pytanie: czy nie powinniśmy się 
zastanowić, czy jest z nami szczery? 

Od niedawna, korzystając z Certyfikatu Najemcy, 
mamy również dostęp do ubezpieczenia – zarówno 
dla najemcy, jak i wynajmującego. W mojej opinii 
zdecydowanie podnosi to bezpieczeństwo prze-
prowadzenia całej transakcji. 

Dowiedz się więcej  
o Certyfikacie Najemcy

› MOJA SUPERMOC: chudnę, jedząc fast foody i nie męczę się, stojąc. 
A poważniej: humor, cierpliwość, empatia.

› ZAKUP CZY WYNAJEM: zakup.

› W DOMU SZCZĘŚCIE DAJE MI: moja partnerka Justyna.

Michał Chudecki

O AUTORZE

Zarządza zespołem sprzedaży w Otodom.

Skorzystaj z nowoczesnych 
narzędzi dla agentów 
nieruchomości

Zdobądź rynkową 
przewagę dzięki Akademii 
Agenta PRO

W ramach Akademii Agenta PRO dostarczamy wiedzę 
wspierającą agentów w budowaniu wizerunku kompetentnego 
i profesjonalnego eksperta.

Zeskanuj kod i poznaj szczegóły.

Zapisz się na bezpłatne szkolenia i wykorzystaj 
zdobytą wiedzę w praktyce!

Za nami m.in.:

 ¢ webinar z Krzysztofem Rzepkowskim, który podpowiedział, jak skutecznie zamykać sprzedaż, 
wykorzystując kilka sprawdzonych technik,

 ¢ spotkanie z Sylwią Królikowską na temat skutecznych metod zarządzania sobą w czasie,

 ¢ szkolenie z Pawłem Tkaczykiem, który zdradził, jak sprzedawać nieruchomość dzięki storytellingowi.

Wirtualne Spacery

Planer Promowań

Wirtualny Remont

Elektroniczny podpis 
kwalifikowany

Certyfikat Najemcy

LEX NONSTOP

Radar Otodom

Mapa Cen Transakcji
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„Rynek najmu jest jedną 
z najważniejszych części gospodarki. 
Zwiększa mobilność ludności, obniża 
bezrobocie i podnosi wyedukowanie 
społeczeństwa. W krajach, gdzie jest 
więcej mieszkań na wynajem, wzrost 
gospodarczy jest stabilniejszy, a wahania 
koniunktury mniejsze. Aby rynek 
najmu przynosił takie korzyści, musi 
być jednak odpowiednio duży, a sama 
oferta zróżnicowana pod względem 
lokalizacji, standardu i powierzchni.”

Adam Czerniak
Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor ds. badań 
w centrum analitycznym Polityka Insight oraz kierownik 
Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.




