


02 NAJEM MIESZKAŃ W POLSCE. WŁAŚCICIELE INDYWIDUALNI – UMOWY I NAJEMCY.

Pierwsze badanie ankietowe, przeprowadzone 
przez REAS i Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomo-
ści na Wynajem „Mieszkanicznik” w 2017 r. pokazało, 
że rynek mieszkań na wynajem jest znacznie bar-
dziej aktywny niż wskazują na to oficjalne statystyki. 
Ankieta przeprowadzona wśród właścicieli mieszkań 
do wynajęcia wykazała m.in., że wbrew obiegowej 
opinii większość respondentów posiada więcej niż 
jedno wynajmowane mieszkanie zakupione inwesty-
cyjnie, a zarządzanie swoim zasobem często wspiera 
usługami profesjonalnych firm. 

Druga edycja badania, zrealizowana wśród osób 
zrzeszonych i  zainteresowanych działaniem Stowa-
rzyszenia, przeprowadzona została w  połowie 2018 
roku. Tym razem respondenci odpowiadali na 20 pytań 
ankietowych, a  głównym zagadnieniem poddanym 
analizie były kwestie dotyczące umów zawieranych 
z najemcami. Celem projektu badawczego realizowa-
nego przez REAS od 2 lat jest zgromadzenie wiedzy na 
temat stanu obecnego rynku najmu mieszkań w Pol-

sce, ze wskazaniem kluczowych wyzwań i problemów, 
stopnia profesjonalizacji wraz z pogłębioną analizą jego 
potrzeb i możliwości rozwoju tego sektora. Przeprowa-
dzona ankieta miała charakter anonimowy. 

Bazą do opracowania wyników były odpowiedzi 450 
właścicieli mieszkań do wynajęcia, którzy zadeklarowali 
posiadanie ponad 1,7 tysiąca lokali wynajmowanych 
w całej Polsce. Żadne z zadanych im pytań nie wyma-
gało obligatoryjnej odpowiedzi, co skutkowało tym, 
że każda z  osób biorących udział w  badaniu mogła 
podjąć indywidualną decyzję o tym, na które z pytań 
odpowiedzieć. Oddajemy w Państwa ręce podsumo-
wanie najciekawszych wyników ankiety.

Przed przejściem do analizy wyników badania, 
należy mieć na uwadze, że ze względu na specyfikę 
grupy badawczej – respondenci są zrzeszeni w orga-
nizacji mającej na celu profesjonalizację rynku 
wynajmu – uzyskane wyniki mogą nie odzwiercie-
dlać wprost charakterystyki całego rynku w Polsce. 

WSTĘP



SPOSÓB WYNAJMU

69%  respondentów posiada więcej niż 1 mieszkanie do 
wynajęcia. 

56% właścicieli ma obecnie zawartą więcej niż jedną 
umowę wynajmu.

75%  właścicieli zadeklarowało, że wybrało zwykłą 
umowę (klasyczną umowę cywilnoprawną), jako 
obecnie obowiązującą formę najmu.

83%  właścicieli zawarło umowę na czas określony, 
z  czego umowy na 1 rok stanowiły 72% (60% 
wszystkich umów)

43%  respondentów zadeklarowało, że rozlicza najem 
mieszkania ryczałtem od przychodów ewidencjo-
nowanych. 39% wybrało skalę podatkową. 

36% właścicieli korzysta z  amortyzacji mieszkania na 
wynajem.

Podkreślić należy, że oma-

wiane badanie potwierdziło wyniki 

poprzedniego w zakresie liczby miesz-

kań znajdujących się w  zasobach 

właścicieli.

Tym razem znowu ponad 2/3 

właścicieli (310 osób) zadeklarowało 

posiadanie więcej niż jednego miesz-

kania do wynajęcia, a lokale te znajdują 

się w  całej Polsce. Aż 24% wszystkich 

respondentów ma mieszkania w  War-

szawie. Blisko połowa osób, które wzięły 

udział w ankiecie zadeklarowała, że naj-

mem mieszkań zajmuje się od 5 lat lub 

dłużej.

Ciekawą częścią ankiety, związaną 

z wielkością zasobu, było pytanie o ilość 

obecnie zawartych umów. Oto najważ-

niejsze spostrzeżenia:
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Statystycznie daje to 6,1 umowy na 

jednego właściciela oraz 1,6 umowy na 

jedno mieszkanie. Pozwala to wysnuć 

wniosek, że znacząca część mieszkań 

wynajmowania jest więcej niż jednemu 

najemcy (tzw. wynajem na pokoje).

Mimo, że polskie prawo przewi-

duje kilka rodzajów umów najmu, to 

w  analizowanej grupie najczęściej (75%) 

wybierana jest zwykła umowa najmu, 

czyli klasyczna umowa cywilnoprawna. 

Najem okazjonalny – opcję teoretycznie 

bezpieczniejszą dla właścicieli – wybrało 

tylko 13% respondentów, a  4% korzysta 

z  najnowszego typu umowy – najmu 

instytucjonalnego, który zarezerwowany 

jest dla firm. Natomiast 1% właścicieli ufa 

swoim najemcom na tyle, żeby zawrzeć 

umowy ustne.

Podatek od przychodu z najmu płaci 

43% respondentów, którzy wybrali ryczałt 

od przychodów ewidencjonowanych, 

jako formę opodatkowania. Oznacza to, 

że działają jako osoby prywatne. 39% 

właścicieli płaci podatek od dochodów 

z  najmu wybierając skalę podatkową. 

Podatek liniowy wybrało 14%, a 4% pre-

feruje inne formy opodatkowania, takie 

jak rozliczanie najmu poprzez np. spółki 

kapitałowe czy osobowe. Ci, którzy roz-

liczają najem na zasadach ogólnych 

mogą obniżyć stawkę podatku dzięki 

amortyzacji – 36% respondentów korzy-

sta z takiej możliwości.

Zdecydowania większość właści-

cieli, którzy wzięli udział w  badaniu, 

zawarła umowy z  najemcami na czas 

określony, przeważnie na rok (60%). Na 

umowę na czas nieokreślony zdecy-

dowało się 13% respondentów. Choć 

pojedyncze umowy zwykle zawie-

rane są na krótko, a  ich czas, zgodnie 

z deklaracjami, rzadko przekracza 2 lata, 

to ponad połowa respondentów przy-

znała, że zwykle przedłużyła umowy 

z  tymi samymi najemcami. Aż 21% 

respondentów mogła pochwalić się 

najemcami, którzy w  wynajmowanych 

przez nich mieszkaniach mieszkają dłu-

żej niż 4 lata.

Nie jest zaskoczeniem sposób, w jaki 

właściciel i najemca dzielą się opłatami. 

W  większości przypadków należności 

za tzw. „media” regulują sami najemcy. 

To, kto uiszcza opłaty do wspólnoty/

spółdzielni, zależy od umowy wynajmu 

i  w  tym zakresie badanie nie ujawniło 

zależności. Natomiast podatki od nie-

ruchomości, czy opłaty za użytkowanie 

wieczyste (jeżeli występują) opłaca 

zwykle właściciel mieszkania. Nieocze-

kiwanie, badanie pokazało, że istnieje 

jednak spora grupa najemców, która 

zmuszona jest płacić także podatek od 

nieruchomości.
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NAJEMCY

59%  właścicieli przynajmniej jedno swoje mieszka-
nie wynajmuje obecnie pracującym singlom lub 
bezdzietnym parom.

   Ponad   właścicieli borykało się z  zaległościami w opła-
tach (33%) i  ze skargami od sąsiadów (18%). Są 
to najczęstsze problemy z  jakimi się spoty-
kali w czasie prowadzenia działalności na rynku 
wynajmu mieszkań.

Pierwsze badanie przeprowadzone 

przez REAS i  Stowarzyszenie Mieszka-

nicznik wykazało, że 70% wszystkich 

lokali znajdujących się w  zasobie 

respondentów to kawalerki i  mieszka-

nia dwupokojowe – odpowiednio 40% 

i  30%. Ponad 50% mieszkań stanowiły 

lokale o powierzchni do 40 m kw. W tym 

kontekście nie dziwi, że najemcami, 

z którymi najczęściej właściciele miesz-

kań podpisywali umowy najmu są single 

i  bezdzietne pary. Najnowsze bada-

nie pokazało również, że właściciele 

większych mieszkań często wynajmują 

swoje lokale „na pokoje”. Wynajem kilku 

niezależnym osobom jest znacznie bar-

dziej popularny niż rodzinom z dziećmi 

czy samotnym matkom lub ojcom. 

Analizując profil najemców należy 

zwrócić również uwagę na znaczącą 

grupę jaką stanowią obcokrajowcy. 

Wnioskując z  deklaracji uczestników 

badania stwierdzić można, że stano-

wią oni niemal tak samo liczną grupę 

jak studenci. Pytanie o narodowość nie 

pojawiło się co prawda w ankiecie, ale 

na podstawie wskazania „spoza Unii 

Europejskiej” i obserwowanych zjawisk 

demograficznych, można przypusz-

czać, że spora część tych najemców to 

obywatele Ukrainy. 

Najpoważniejszymi problemami 

z  jakimi spotkali się właściciele 

mieszkań do wynajęcia były zale-

głości w  opłatach lub regularne 

opóźnienia w  płaceniu czynszu 

(w  sumie 33% wszystkich odpowiedzi). 

Wielu respondentów zwróciło również 

uwagę na skargi od sąsiadów (18%). 

Optymizmem napawa fakt, że koniecz-

ność rozwiązania sporu na drodze 

sądowej i konieczność eksmisji najemcy 

przydarzyło się tylko bardzo małej gru-

pie respondentów (9%). Wśród innych 

problemów, z jakimi muszą mierzyć się 

właściciele, najczęściej wymieniany był 

brak poszanowania mienia.
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Stowarzyszenie Mieszkanicznik 

zrzesza właścicieli nieruchomości na 

wynajem i  reprezentuje rynek najmu 

detalicznego. Od 2012 roku organizuje 

wymianę wiedzy pomiędzy prakty-

kami, profesjonalistami i właścicielami 

w  formie comiesięcznych spotkań 

w  kilkunastu już oddziałach w  Polsce 

i  za granicą, i  corocznego Kongresu 

w  Łodzi. Wymiana informacji dotyczy 

również usług związanych z  najmem: 

Mieszkanicznik promuje dobre stan-

dardy i firmy, które je stosują, zachęca 

do współpracy i  dzielenia się wie-

dzą w  najróżniejszych formach. 

Działając na rzecz równowagi pomię-

dzy najemcami i  wynajmującymi 

informuje i  edukuje również osoby 

korzystające z najmu jako klienci. Sto-

warzyszenie reprezentuje interesy 

sektora najmu detalicznego mieszkań 

wobec władz centralnych i  samorzą-

dowych, współpracuje z organizacjami 

profesjonalistów nieruchomości i  zaj-

mującymi się mieszkalnictwem, 

zachęca naukowców do badania pol-

skiego rynku najmu.
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О REAS

REAS jest firmą doradczą specjalizującą się w zagad-
nieniach związanych z rynkiem mieszkaniowym. Od 1997 
roku świadczymy usługi na rzecz deweloperów, banków, 
inwestorów, a  także organów administracji rządowej 
i samorządowej oraz innych podmiotów, które są nieroz-
erwalnie związane z rynkiem nieruchomości mieszkanio-
wych w Polsce.

Tylko w  ostatnich 5 latach zrealizowaliśmy ponad 
2,6 tys. projektów doradczych dla 253 różnych klientów 
wspierając ich skutecznie w procesie planowania i  real-
izacji inwestycji. O  wysokiej jakości usług REAS świad-
czy między innymi fakt, że dla ponad połowy naszych 
klientów zrealizowaliśmy więcej niż 10 projektów. Od 2000 
roku REAS realizuje program monitoringu pierwotnego 
rynku mieszkaniowego, gromadząc dane o inwestycjach 
w bazie danych opartej o system GIS. Dzięki posiadanej 
wiedzy REAS dostarcza szeroki zakres analiz rynku oraz 
formułuje długoterminowe prognozy wspomagające 
proces planowania strategicznego.

REAS doradza deweloperom na wszystkich etapach 
procesu inwestycyjnego, wspierając ich w procesie pla-
nowania i przygotowania produktu o najlepszym potenc-
jale rynkowym. Realizowane projekty doradcze obejmują 
najczęściej: analizy lokalizacji, w  tym uwarunkowań 
rynkowych i  planistycznych, rekomendacje dotyczące 
struktury i  funkcjonalności mieszkań, oceny i  rekomen-
dacje dotyczące projektów architektonicznych, strategie 
cenowe i  cenniki mieszkań oraz rekomendacje doty-
czące strategii marketingowych i  sprzedażowych. REAS 
specjalizuje się także w  wycenach gruntów inwestycy-
jnych oraz istniejących budynków mieszkalnych. Wyceny 
są dokonywane przez uprawnionych rzeczoznawców 
majątkowych z  wieloletnim doświadczeniem  pozwa-
lającym  na  posługiwanie  się  zarówno  krajowymi, jak 
i  zagranicznymi standardami szacowania. Dzięki wielo-
letniej współpracy z  instytucjami finansującymi rynek 
mieszkaniowy w  Polsce oraz uznanej przez nie wiary-
godności naszych biznes planów, wycen i  analiz wyko-
nalności inwestycji, REAS skutecznie doradza i  wspiera 
inwestorów w  procesie pozyskiwania partnerów dla 
nowych inwestycji. Jesteśmy także doradcą transakcy-
jnym w  zakresie inwestycji na wynajem współpracując 
z międzynarodowymi funduszami inwestującymi na ins-
tytucjonalnym rynku czynszowym.

Nasze kluczowe usługi uwzględniają między innymi:

 � Badania, analizy i prognozowanie rynku
 � Monitoring i analiza inwestycji konkurencyjnych
 �  Doradztwo w zakresie ustawy deweloperskiej, w tym 

przygotowanie prospektów inwestycyjnych
 �  Rekomendacje optymalnego wykorzystania nierucho-

mości, programu inwestycji oraz struktury i funkcjonalności 
mieszkań

 �  Doradztwo w fazie projektowania i oceny projektów 
architektonicznych

 � Doradztwo w zakresie strategii marketingu i sprzedaży 
 � Wyceny nieruchomości (RICS, TEGOVA, USPAP, IVSC) 
 � Biznes plany i analizy wykonalności inwestycji
 �  Doradztwo w zakresie rynku czynszowego, inwesty-

cji wakacyjnych i condo hoteli oraz budownictwa dla 
seniorów i domów studenckich

 �  Zapewnianie finansowania i poszukiwanie partnerów 
kapitałowych

 �  Doradztwo i pośrednictwo w zakresie transakcji gruntami 
inwestycyjnymi oraz fuzji i przejęć firm deweloperskich

 � Doradztwo transakcyjne i due diligence
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