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Rynek mieszkań na wynajem jest znacznie bardziej aktywny niż wskazują na to oficjalne statystyki. Wynikać to 
może z jego dużego rozproszenia, małej instytucjonalizacji i funkcjonowania wielu właścicieli w tak zwanej „sza-
rej strefie”. Aby poznać jego specyfikę REAS wraz ze Stowarzyszeniem Właścicieli Nieruchomości na Wynajem 
„Mieszkanicznik” przeprowadzili unikalne w skali kraju badanie wśród właścicieli mieszkań do wynajęcia. Ankieta 
zawierająca blisko 30 pytań przeprowadzona została w pierwszej połowie 2017 roku wśród osób zrzeszonych 
i zainteresowanych działaniem Stowarzyszenia. Ankieta ta jest elementem szerszego projektu badawczego REAS 
dotyczącego rynku najmu mieszkań w Polsce. Celem projektu jest zgromadzenie jak najszerszego zakresu wiedzy 
na temat stanu obecnego tego sektora, ze wskazaniem kluczowych wyzwań i problemów, stopnia profesjonalizacji 
wraz z pogłębioną analizą jego potrzeb i możliwości rozwoju. Przeprowadzona ankieta miała charakter anonimowy. 

Bazą do opracowania wyników były odpowiedzi 470 właścicieli mieszkań do wynajęcia, którzy zadeklarowali 
posiadanie blisko 1,5 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 (część pytań została pominięta przez niektórych 
respondentów). 

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

WSTĘP



PROFIL WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ  
DO WYNAJĘCIA

70%  respondentów posiada więcej niż 1 mieszkanie do 
wynajęcia.

65%  właścicieli zadeklarowało, że zostali właścicielami 
wynajmowanych mieszkań przez celowe inwe-
stycje. Jedynie około 18% respondentów kupiło 
lokum w pierwszej kolejności na własne potrzeby, 
a  dopiero potem przeznaczyło je na wynajem. 
Około 15% odpowiedzi dotyczyło darowizny/
dziedziczenia. 

58%  właścicieli zarządza swoimi mieszkaniami jako 
osoby prywatne. 16% respondentów funkcjonuje 
jako podmiot gospodarczy, a  najpopularniejszą 
formą jest indywidualna działalność gospodarcza.

64%   respondentów zadeklarowała, że w  przyszło-
ści planuje kolejne inwestycje w  mieszkania do 
wynajęcia 

Analiza wyników już na początku 

pozwala obalić mit o  „przypadkowo-

ści” uczestnictwa w  prywatnym rynku 

najmu. Posiadanie więcej niż jednego 

wynajmowanego lokalu skłania raczej 

do tezy o  przeprowadzaniu celowych 

inwestycji, niż do twierdzenia, że najem 

prowadzony jest z  konieczności, np. 

w  celu zagospodarowania mieszkania 

objętego w posiadanie w drodze daro-

wizny lub dziedziczenia. 

Z  drugiej strony, bez względu 

na fakt posiadania większej liczby 

mieszkań, dominującą grupę stano-

wią właściciele zarządzający swoimi 

mieszkaniami jako osoby prywatne. Dla 

mniej niż 10% respondentów dochody 

z  najmu stanowią główne lub jedyne 

źródło utrzymania. Ponad połowa ankie-

towanych deklaruje, że wpływy z najmu 

stanowią mniej niż 50% ich dochodów. 

Dodatkowo większość respondentów 

nie posiada wykształcenia związanego 

z branżą nieruchomości, działa na rynku 

wynajmu mieszkań krócej niż 5 lat, nie 

przekroczyła 40-tego roku życia oraz 

nie wspiera swojej działalności usługami 

firm oferujących specjalistyczne usługi 

takie jak np. zarządzanie wynajmem, 

pośrednictwo w poszukiwaniu najemcy, 

czy sprzątanie. 
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ZASOBY WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ  
DO WYNAJĘCIA

70%  osób posiada więcej niż jedno mieszkanie prze-
znaczone do wynajęcia. 

20%  osób deklaruje własność 2 mieszkań przeznaczo-
nych na wynajem W grupie badawczej znalazły się 
również osoby, które posiadają 21 i więcej miesz-
kań na wynajem, ale ich udział nie przekracza 3%.

40%  mieszkań będących własnością respondentów 
powstało w  okresie PRL (lata 1945-1989), 26% to 
mieszkania wybudowane przed II wojną światową. 
Dopiero trzecią w  kolejności grupą, z  udziałem 
17%, są lokale najnowsze, z lat 2005-2016. 

56%  osób zadeklarowało, że większość ich miesz-
kań pochodziło z  rynku wtórnego (w  momencie 
w którym weszli w ich posiadanie).

70%  wszystkich lokali to kawalerki (studia) i mieszkania 
dwupokojowe – odpowiednio 40% i 30%

14%  mieszkań ma do 20 m kw, a ponad 40% to lokale 
o powierzchni z przedziału 21-40 m kw. 

90%  wszystkich mieszkań jest pełni wyposażonych 
w meble i AGD. W 50% lokali można znaleźć rów-
nież sprzęt RTV.

45%  właścicieli twierdzi, że potrzebuje maksymalnie 
tygodnia na znalezienie najemcy. 

Jednym z  kluczowych wniosków 

z  badania jest fakt, że dla inwestorów 

indywidualnych działających na rynku 

najmu, rynek wtórny jest równie, a nawet 

znacznie bardziej atrakcyjny niż zakupy 

od deweloperów. Aż 67% mieszkań 

wynajmowanych przez właścicieli, któ-

rzy wzięli udział w  ankiecie, pochodzi 

z  okresu sprzed transformacji (sprzed 

1990 r.) Co ważne, tylko niewielka część 

mieszkań będących w tej chwili w zaso-

bach respondentów została wybudowana 

w  czasie obecnego „boomu” na zakupy 

inwestycyjne – jedynie 17% wszystkich 

mieszkań pochodzi z  lat 2011-2017. Jeśli 

dodać do tego, że znaczna większość 

właścicieli objęła w  posiadanie swoje 

mieszkania po 2005 roku, dowodzi to 

celowości, a  nie przypadkowości takiej 

struktury wiekowej zasobu.

Ponad połowa respondentów ankiety 

prowadzonej wśród członków Stowarzy-

szenia Mieszkanicznik deklaruje, że w ich 

zasobie przeważają mieszkania naby-

wane „z drugiej ręki. Te wyniki są jeszcze 

bardziej interesujące jeżeli dodamy to 

nich fakt, że prawie 60% ankietowa-

nych zostało właścicielami swojego 

pierwszego mieszkania (obecnie wynaj-

mowanego) po 2010 roku, a  blisko 70% 

z  nich ostatni lokal włączyło do swoich 

zasobów w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymie-

nione wyniki dochodzimy do wniosku, 

że rynek pierwotny przegrywa na tym 

polu z  wtórnym. Koronnym argumen-

tem mogą być niższe ceny zakupu takiej 

nieruchomości przy jednocześnie nie-

wiele różniących się stawkach czynszu 

uzyskiwanych z  najmu nowych miesz-

kań danej w okolicy. To w konsekwencji 

zapewnia wyższe marże. Ponadto pry-

watny inwestor, który kupuje na rynku 

pierwotnym, musi się liczyć z  długim 

oczekiwaniem na oddanie mieszka-

nia przez dewelopera i  koniecznością 

wykończenia, co również przekłada się 

na marżę uzyskiwaną na wynajmie.

Doskonałym uzupełnieniem wyni-

ków opisywanej ankiety może być inne 

badanie, przeprowadzone przez REAS 

wśród deweloperów. Pokazało ono, że 

udział zakupów inwestycyjnych na rynku 

pierwotnym w całkowitej sprzedaży w 6 

największych miastach Polski w  2016 

roku wahał się od 20 do 33%. Oznacza 

to, że w  najbliższych dwóch latach na 

rynek najmu tych miast powinno tra-

fić kilkadziesiąt tysięcy lokali w  nowo 

wybudowanych budynkach. Trudno przy 

tym oszacować ile mieszkań jest obec-

nie kupowanych w  tym samym celu 

na rynku wtórnym. Przeprowadzone 

badanie pokazuje jak duża część indywi-

dualnych inwestorów kupuje mieszkania 

na rynku wtórnym, co umyka uwadze 

publicznej koncentrującej się w  szcze-

gólności na rynku pierwotnym.

Dodatkowo, wspomniane powy-

żej badanie przeprowadzone przez 

REAS wśród deweloperów wskazuje, 

że najbardziej pożądanymi przez inwe-

storów mieszkaniami są te najmniejsze, 

popularne M1 i M2. To znajduje odzwier-

ciedlenie także w  ankiecie badającej 

właścicieli mieszkań na wynajem. 

Wyniki ankiety potwierdzają tezę, że 

standardowym podejściem do wynajmu 

mieszkań w  Polsce jest udostępnia-

nie lokatorowi w  pełni wyposażonego 

mieszkania. Właściciele przekazują nie 

tylko umeblowane cztery kąty. Stan-

dardem staje się również sprzęt AGD. 
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Wyposażenie RTV nie jest aż tak popu-

larne, ale z  pięćdziesięcioprocentowym 

prawdopodobieństwem lokator może 

liczyć przynajmniej na telewizor. Jest to 

wygodne dla najemcy nie posiadają-

cego własnych mebli i sprzętu. Z drugiej 

strony wymusza konieczność dostoso-

wania się do zastanych warunków oraz 

zniechęca do zawierania umów najmu 

na długi okres. Te cechy polskiego rynku 

najmu różnią go istotnie od krajów Europy 

Zachodniej, gdzie normą jest wynajem 

pustych mieszkań. Tworzący się dopiero 

w  Polsce instytucjonalny rynek najmu, 

oferując mieszkania, w  których wyposa-

żona jest jedynie łazienka czy kuchnia, 

rozpoczyna rewolucję, która już niedługo 

będzie musiała znaleźć odzwierciedlenie 

na całym rynku.

Na koniec badania respondenci 

udzielali odpowiedzi na pytania dla nich 

kluczowe, bo dotyczące pustostanów. 

Z  analizy wynika, że zasoby ankietowa-

nych są dobrze dostosowane do potrzeb 

rynku. W  sumie blisko 95% właści-

cieli jest w  stanie wynająć mieszkanie 

w  ciągu miesiąca. W  praktyce oznacza, 

że w przypadku umów na czas określony 

lub takich z  przewidzianymi okresami 

wypowiedzenia mogą oni wcale nie 

odnotowywać pustostanów i  płynnie 

zmieniać najemców. Ponadto, na pytanie 

dotyczące powodów z  jakich w  ubie-

głym roku kalendarzowym mieszkania 

pozostawały niewynajęte, ponad połowa 

właścicieli odpowiedziała, że wszyst-

kie ich mieszkania były wynajęte przez 

cały rok, a  odpowiedź „poszukiwanie 

najemcy” była drugą w kolejności najczę-

ściej wybieranych odpowiedzi ex aequo 

z „remont/odświeżenie”.
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Stowarzyszenie Mieszkanicznik zrzesza właścicieli nieruchomo-

ści na wynajem i  reprezentuje rynek najmu detalicznego. Od ponad  

5 lat organizuje wymianę wiedzy pomiędzy praktykami i  profesjona-

listami a 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: Miesz-

kanicznik promuje dobre standardy i firmy, które je stosują, zachęca do 

współpracy i dzielenia się wiedzą w najróżniejszych formach. Działając 

na rzecz równowagi pomiędzy najemcami i wynajmującymi informuje 

i edukuje również osoby korzystające z najmu jako klienci. Stowarzysze-

nie reprezentuje interesy sektora najmu detalicznego mieszkań wobec 

władz centralnych i  samorządowych, współpracuje z  organizacjami 

profesjonalistów nieruchomości i  zajmującymi się mieszkalnictwem, 

zachęca naukowców do badania polskiego 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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