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Jak wybrać bezpiecznego najemcę?

Całkowicie  naturalne jest  uczucie  obawy w momencie  oddawania  naszej  nieruchomości  w najem 
obcemu  człowiekowi.  Dodatkowo  media,  rodzina  i  znajomi  podsycają  ten  niepokój,  donosząc  o 
przypadkach nieuczciwych najemców: o najemcach, którzy zadłużają mieszkanie i nie chcą go później 
opuścić; o sytuacjach, kiedy z powodu braku płatności odłączane są media w mieszkaniu, a olbrzymi 
dług obciąża właściciela;  o  przypadkach dewastacji  wyposażenia,  a  nawet  trwałych elementów w 
mieszkaniu.  Na  szczęście  takie  sytuacje  zdarzają  się  sporadycznie.  Kompleksowym  źródłem 
informacji  o tym, jak uniknąć takich sytuacji,  a gdy się pojawią – jak je rozwiązać jest  publikacja  
„Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy”.  Dokonując wyboru najemcy, powinniśmy być 
wyjątkowo  staranni.  Oddajemy przecież nasz majątek  w obce  ręce.  Niestety  wielu  właścicieli  nie 
dokonuje sprawdzenia wiarygodności najemców, licząc na łut szczęścia, że trafią na uczciwą osobę. 

Ocena bezpiecznego najemcy 
W  krajach  zachodnich  powszechną  praktyką  jest  bardzo  dokładne  sprawdzenie  najemcy  i  jego 
kondycji finansowej. Nikogo tam nie dziwi prośba o wydruk historii konta lub okazanie umowy o pracę. 
W Polsce do niedawna takie  prośby właściciela były  traktowane jako niestosowne.  Powoli  jednak 
zmienia się w naszym kraju kultura wynajmu,  dlatego  coraz więcej właścicieli mieszkań świadomie 
dokonuje wyboru najemcy.

Powinniśmy  zaufać  naszej  intuicji  i  wybrać  osobę,  którą  uznamy za  właściwą  i  godną  zaufania. 
Jednakże  to  stanowczo za  mało.  Powinniśmy  poprosić  potencjalnego  najemcę  o  dwa  dowody 
tożsamości, aby uniknąć niebezpieczeństwa, że ktoś będzie posługiwał się skradzionym dokumentem, 
oraz o zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub kopię umowy o pracę (jeśli najemca z jakiś 
powodów takiego zaświadczenia nie może nam przedstawić, poprośmy o wydruk historii  konta za 
ostatnie  trzy  miesiące).  W  przypadku  gdy  wynajmujemy  mieszkanie  studentowi,  poprośmy  jego 
rodziców o rękojmię płatności lub wprost podpiszmy umowę najmu z nimi.

Jeśli  przyszły  najemca  nie  chce  okazać  wspomnianych  dokumentów,  powinno  nam  się  zapalić 
światełko ostrzegawcze. Lepiej zrezygnować z takiej osoby, gdyż istnieje niebezpieczeństwo, że jest 
ona nieuczciwa i będzie miała problemy z regularnymi płatnościami za czynsz.

Dodatkowo możemy poprosić najemcę o kontakt do poprzednich właścicieli, u których wynajmował 
mieszkanie. Rozmowa z poprzednimi wynajmującymi jest źródłem wiedzy o zachowaniach najemcy, 
regularności  płatności,  stanu  mieszkania  pozostawionego  po  zakończeniu  najmu  oraz  powodów 
rozwiązania umowy z poprzednim właścicielem. Możemy również sprawdzić naszego kandydata  za 
pomocą portali społecznościowych.

Sprawy formalne i uzgodnienia dotyczące najmu
Po pomyślnej weryfikacji najemcy należy dokonać wszelkich ustaleń związanych z najmem. Zarówno 
jeśli chodzi o kwestie formalne: rodzaj umowy, wysokość czynszu i innych opłat, sposobu płatności 
czy  sposobu  rozliczania  mediów,  jak  również  dotyczące  sposobu  korzystania  z  mieszkania  oraz 
naszych oczekiwań względem najemcy.
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Umowa najmu
Kwestie  niezbędnych  elementów  umowy,  jej  rodzaje  oraz  dodatkowe  zapisy  prawne  zostaną 
omówione w artykule  „Zapisy umowy najmu dotyczące zabezpieczenia  płatności”  [artykuł  zostanie 
opublikowany w publikacji „Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy”, cz. II, zeszyt 2, która 
ukaże się 13 czerwca]. Warto jednak pamiętać, że im więcej spraw będzie regulowała umowa najmu, 
tym  mniejsze  prawdopodobieństwo  możliwych  konfliktów  i  nieporozumień.  Zatem  należy spisać 
własną,  obszerną  umowę  najmu,  korzystając  z  wiedzy  zawartej  w  Poradniku,  a  nie  korzystać  z 
podstawowych i często niekompletnych wzorów dostępnych w internecie.

Protokół zdawczo-odbiorczy
Bardzo ważnym elementem jest protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien bezwzględnie znaleźć się 
jako załącznik do naszej umowy najmu. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:

• opis wszystkich pomieszczeń w lokalu oraz ich wyposażenie;

• opis lokali  przynależnych do lokalu oddanych w użytkowanie najemcy,  np.  piwnica,  garaż, 
komórka lokatorska;

• opis stanu technicznego mieszkania, ścian, podłóg, okien itd.;

• stan liczników oraz ich numer seryjny;

• dokładny opis  wyposażenia  mieszkania  wraz  z  nazwami  i  numerami  seryjnymi  droższych 
sprzętów RTV i AGD.

W protokole powinny znaleźć się bardzo dokładne informacje związane ze stanem zużycia elementów 
mieszkania  oraz  wyposażenia,  informacje  o  wszelkich  oznakach  zużycia  czy  zniszczenia.  Warto 
również dołączyć zdjęcia wszystkich elementów wyposażenia, wydrukowane w dwóch kopiach. Każda 
kopia powinna zostać podpisana na odwrocie przez wynajmującego i najemcę. Zdjęcia takie stanowią 
doskonały  dowód  w  przypadku  zniszczeń  w  mieszkaniu  lub  po  zakończeniu  trwania  najmu  do 
rozliczenia kaucji. 

Relacje z najemcą w trakcie trwania umowy najmu
Większość spraw związanych z formalną stroną kontaktów pomiędzy właścicielem a najemcą powinna 
regulować  umowa  najmu.  Mimo  to  wielu  wynajmujących  nie  może  się  powstrzymać  przed 
kontrolowaniem  każdego  kroku  najemcy.  Co  gorsza,  zdarzają  się  tacy  właściciele,  którzy  bez 
zapowiedzi przychodzą do najemcy. Często pod jego nieobecność, używając swoich kluczy. Jest to 
zachowanie niestosowne i niedopuszczalne. Oczywiście nie należy  popadać w drugą skrajność, nie 
kontrolując regularnych wpłat  czynszowych i  wpłat  za media  czy też nie  odbierając telefonów od 
najemcy. 

Inspekcje  nieruchomości  powinny  odbywać  się  zgodnie  ze  wcześniejszymi  ustaleniami,  np.  co  3 
miesiące  bądź  podczas  płatności  czynszu  lub  rozliczania  mediów.  Należy  reagować  na  każde 
opóźnienie w płatności, gdyż brak reakcji na opóźnienia może skutkować ciągłymi spóźnieniami czy 
dłuższymi  zaległościami.  W  momencie  gdy  pojawiamy  się  w  umówionym  czasie  na  inspekcję 
nieruchomości  oraz  reagujemy  na  opóźnienia  płatności,  dajemy  jednoznaczny  sygnał  naszemu 
najemcy, że dbamy o naszą nieruchomość oraz swoje interesy. 

Sytuacje konfliktowe
Mimo  dokładnego  sprawdzenia  najemcy  mogą  się  zdarzyć  sytuacje  konfliktowe  lub  taki  konflikt 
zapowiadające. Powinniśmy szybko reagować na wszelkie sygnały mogące o tym świadczyć. Brak 
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regularnych płatności to sygnał o prawdopodobnych kłopotach finansowych naszego najemcy. Musimy 
od razu zareagować na brak terminowej płatności i wyjaśnić tę kwestię. Warto dowiedzieć się skąd 
wynika opóźnienie. Jeśli  najemca ma problemy finansowe wynikające np. z utraty pracy, wówczas 
musimy być bardzo czujni, żeby nie okazało się, iż stracił płynność finansową. Jeśli sam dzwoni z 
prośbą  o  przesunięcie  płatności  czynszu,  bo  stracił  pracę  i  szuka  kolejnej,  powinniśmy  mu 
zaproponować, by brakujące pieniądze pożyczył od rodziny lub znajomych. Jeśli najemca ma kłopot z 
pożyczeniem  pieniędzy  i  zapłatą  czynszu  w  stosunku  do  nas,  wówczas  najlepiej  zaproponować 
rozwiązanie umowy najmu. 

Jeśli opóźnienie w płatności czynszu wynika np. ze zmiany pracy i zmiany dnia otrzymywania wypłaty, 
wówczas  najlepszym  rozwiązaniem  jest  spisanie  aneksu  do  umowy  zmieniającej  dzień  płatności 
czynszu.  Takim  działaniem  znów  dajemy  jednoznaczny  sygnał,  że  sprawę  najmu  oraz  płatności 
traktujemy bardzo poważnie.

Autor: Anna Maria Naściszewska 
Fragment artykuł z publikacji „Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy” dołączanego do 
dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości” 

Do  datkowe informacje o publikacji:  

„Najem 2014.  Poradnik  dla  wynajmującego i  najemcy”  to  kompleksowe źródło  informacji  na temat  ekonomicznych, 
społecznych i prawnych aspektów najmu, przeznaczone zarówno dla osób dysponujących mieszkaniami do wynajęcia, 
jak i tych, którzy w ten sposób zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe. Do współpracy nad poradnikiem zaprosiliśmy 
ekspertów rynku nieruchomości,  prawników,  a  także praktyków zajmujących się  na co dzień najmem. Dzięki  temu 
Poradnik zawiera nie tylko wszystkie niezbędne informacje teoretyczne, ale także propozycje rozwiązań problemów, z  
którymi spotkać może się każdy korzystający z formy najmu niezależnie od tego czy jest właścicielem wynajmowanego 
mieszkania  czy  jego  lokatorem.  Poradnik  będzie  wydawany  w  formie  pięciu  zeszytów,  które  będą  dołączane  do 
kolejnych numerów dwutygodnika, począwszy od numeru 8, który ukaże się 2 maja br. Zeszyty podzielone zostały na  
trzy tematyczne części: Aspekty ekonomiczne i społeczne (dwa zeszyty), Aspekty prawne (dwa zeszyty) oraz Podatki w 
najmie nieruchomościami (jeden zeszyt). Każda z części została wyróżniona innym kolorem. Wszystkie będzie można 
kompletować  w  specjalnym  segregatorze,  który  do  nabycia  będzie  w  siedzibie  redakcji  dwutygodnika  (przy  al. 
Słowackiego  39)  przez  cały  okres  ukazywania  się  publikacji,  czyli  od  2  maja  do  27  czerwca  br.  Ponadto  będzie  
dystrybuowany na stoisku „Krakowskiego Rynku Nieruchomości” podczas krakowskich targów mieszkaniowych, które 
odbędą się w dniach 17-18 maja w hali EXPO Kraków oraz 31 maja i 1 czerwca w CT Chemobudowa. 
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