
Dorośli
A1 / A2

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Projekt realizuje:

Rynek 
mieszkaniowy



2

W Polsce funkcjonuje kilka rodzajów umów najmu. Proszę połączyć nazwę z opisem. 1.

https://www.polskienieruchomosci.net/blog/rodzaje-umow-wynajmu-mieszkania [dostęp online 23.04.2022]

Kwartalnik mieszkaniowy. Raport o sytuacji na rynku mieszkań w I kwartale 2022 roku, 
https://blog.otodom.pl/wp-content/uploads/2022/04/Polityka-Insight-i-Otodom-Kwartalnik-mieszkaniowyQ1_2022.pdf [dostęp online 23.04.2022]

Proszę przeczytać tekst i dopisać wartość procentową z ramki.
Pytanie w ankiecie: Co jest dla ciebie najważniejsze podczas wynajmu mieszkania? 

2.

Rodzaj podpisanej umowy – tak odpowiedziało niecałe 30% pytanych (29%). Kryterium zaufania do wynajmującego było drugą najpopularniejszą 
odpowiedzią (..........). Dla więcej niż 1/3 pytanych ważna jest długość umowy (..........). Wysokość kaucji jest ważna prawie dla 1/3 pytanych (..........). 
Najmniej osób zdecydowało się wskazać zabezpieczenie przed pokryciem kosztów szkód (..........). Ponad dwa razy więcej osób wskazało odpowiedź 
„możliwość aranżacji wnętrza według własnych preferencji” (..........). Najważniejszym kryterium jest cena czynszu (..........). 

76% 38% 36% 32% 29% 24% 11%

umowa zwykła na czas określony

umowa zwykła na czas nieokreślony

umowa najmu okazjonalnego

musi być podpisana u notariusza; osoba, która chce wynająć mieszkanie, musi udowodnić, 
że po zakończeniu umowy ma miejsce, do którego może się wyprowadzić; właściciel 
mieszkania ma prawo do eksmisji uciążliwego lokatora

strony wiedzą, kiedy skończy się umowa; jej wypowiedzenie 
nie zwalnia najemcy z opłat do końca czasu trwania umowy

nie jest wskazany czas jej zakończenia; obowiązują 3 miesiące wypowiedzenia, 
chyba że w umowie został wpisany krótszy okres wypowiedzenia

A

A

Jestem w Polsce _Rynek mieszkaniowy



3

Kwartalnik mieszkaniowy. Raport o sytuacji na rynku mieszkań w I kwartale 
2022 roku,
.https://blog.otodom.pl/wp-content/uploads/2022/04/Polityka-Insight-i-Otodo
m-Kwartalnik-mieszkaniowyQ1_2022.pdf [dostęp online 23.04.2022]

Dla dwóch grup najważniejsza jest kwestia komunikacji. Jedna grupa wskazała jako 
najważniejsze kryterium bliskość infrastruktury miejskiej. Dla rodzin z dziećmi 
ważniejsza jest bliskość do przedszkola lub szkoły niż dogodna komunikacja. Ale nie 
jest to dla nich kwestia najważniejsza. Dla studentów bliskość miejsca pracy/dzielnicy 
biznesowej jest mniej ważna od bliskości infrastruktury miejskiej. Ale bliskość 
infrastruktury miejskiej nie jest dla nich najważniejszym kryterium. Dla bezdzietnych 
par drugie najważniejsze kryterium to takie, które nie jest ważne dla pozostałych 
grup. Jako trzecie najważniejsze kryterium wskazali to samo, co studenci. 

A. dogodna komunikacja

B. bliskość infrastruktury miejskiej

C. bliskość miejsca pracy/dzielnicy biznesowej

D. design budynku

E. bliskość do przedszkola lub szkoły

Proszę przeczytać tekst i wpisać do tabelki informacje z ramki.
Pytanie w ankiecie: jakie czynniki są dla ciebie najważniejsze przy 
wyborze mieszkania na wynajem? 3.

Jak byś odpowiedział/odpowiedziała na pytanie: 
jakie kryteria są dla ciebie najważniejsze w przypadku samego mieszkania? 
Proszę ponumerować kryteria w skali 1 – najmniej ważne, 7 – najważniejsze. 4.

Studenci Bezdzietna para Rodzina z dziećmi

1

2

3

układ pokoi – .… wyposażenie AGD i RTV – .… standard wykończenia – .… 

umeblowanie – …. balkon – .… parking – .… ogórdek – .…

0,00$
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Czy jest inne kryterium ważne dla ciebie? Jakie? Dlaczego jest to dla ciebie ważne?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Proszę wpisać pytania, które można zadać osobie oferującej mieszkanie na wynajem.

Czy wszystkie pokoje są samodzielne? 
Czy któryś pokój jest przejściowy?

układ pokoi

wyposażenie AGD i RTV

standard wykończenia

umeblowanie

balkon

parking

ogródek
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https://otodompl.cdn.prismic.io/otodompl/face51ea-4a42-43ea-92db-be366953a54f_Ranking+Dzielnic+2020+Pozna%C5%84.pdf [dostęp online 23.04.2022]

W 2020 r. serwis internetowy Otodom opublikował „Ranking Dzielnic 2020 Poznań”. 
To próba odpowiedzi na pytanie, w których dzielnicach żyje się najlepiej. Oto wyniki:5.

Najbezpieczniejsze dzielnice: Łacina, Ławica, Piątkowo.

Najlepsze relacje sąsiedzkie: Umultowo, Strzeszyn, Szczepankowo, Starołęka, Świerczewo.  

Okolica najbardziej przyjazna dzieciom: Sołacz, Winiary, Winogrady.

Najbardziej ekologiczne dzielnice: Antoninek, Zieliniec, Kobylepole, Umultowo, Strzeszyn.

Najbardziej zadbana okolica: Strzeszyn, Szczepankowo, Wola.

Najlepsza dostępność do obiektów sportowych: Łacina, Umultowo, Rataje.

Najlepsza komunikacja: Ostrów Tumski, Śródka, Winiary, Świerczewo, Sołacz.

Dzielnica, w której najwygodniej robić zakupy: Łacina, Winiary, Chartowo, Rataje, Piątkowo.

Najniższe koszty życia: Dębiec, Świerczewo, Główna.

Okolica najbardziej przyjazna zwierzętom: Antoninek, Zieliniec, Kobylepole, Sołacz, Strzeszyn. 

Najlepszy dostęp do służby zdrowia: Chartowo, Grunwald, Jeżyce. 

Najlepszy dostęp do oferty kulturalnej: Stare Miasto, Jeżyce, Łacina.

Najlepsze dzielnice dla imprezowiczów: Stare Miasto, Ostrów Tumski, Śródka, Jeżyce.

Czy jest inne kryterium ważne dla ciebie? Jakie? Dlaczego jest to dla ciebie ważne?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

SWEET
HOME
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Proszę przeczytać tekst i wpisać P (prawda) lub F (fałsz).6.
Poradnik Lokatorski dla osób korzystających z nieodpłatnych punktów pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. 

„Właściciele lokali mieszkalnych mogą wypowiadać najemcom wysokość czynszu i ustalać jego nową kwotę, a każdy 

lokator powinien wiedzieć, co w takiej sytuacji może zrobić. 

Gdy podnoszony jest czynsz, powinieneś pamiętać, że:

• właściciel lokalu może podwyższyć czynsz lub inne opłaty za jego użytkowanie, wypowiadając jego dotychczasową 

wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem co najmniej trzy-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia (w umowie strony mogą uzgodnić dłuższy termin),

• wypowiedzenie wysokości czynszu lub innych opłat powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności,

• podwyżka czynszu nie może następować częściej niż raz na 6 miesięcy”.

Właściciel lokalu nie może podwyższyć czynszu.

Zmiana wysokości czynszu standardowo może nastąpić po 3 miesiącach od poinformowania o niej. 

Zmiana wysokości czynszu może być dokonana ustnie. 

Wysokość czynszu nie może być zmieniana częściej niż co pół roku.

F
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Warto wiedzieć!7.
Chcesz kupić/wynająć mieszkanie i planujesz skorzystać z usług pośrednika? Sprawdź, czy jego biuro jest członkiem 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (http://www.wspon.pl/asp/start,20,,1) lub 

Poznańskiego Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości (http://psp.net.pl/). Organizacje te promują 

etykę zawodu i realizację wysokich standardów zawodowych. Sprawdź, czy biuro, którego jesteś klientem, należy do jednej z 

tych organizacji. 

W ostatnią sobotę listopada odbywa się Dzień Otwarty Notariatu. Jego celem jest edukacja prawna, informowanie o rodzajach 

umów i czynnościach, które są odpowiednie dla realizacji zakładanych celów (np. sprzedaży lub kupna mieszkania). W 2021 r. 

najczęściej poruszanymi tematami były: dziedziczenie, przekazanie majątku i testamenty. 
https://www.porozmawiajznotariuszem.pl/dzien-otwarty-notariatu/ [dostęp online 23.04.2022]
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Materiały do nauki o Polsce „Rynek mieszkaniowy” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Przydatne informacje

Izba Notarialna w Poznaniu (na stronie internetowej w zakładce 
„Notariusz” znajduje się lista poznańskich notariuszy) 
https://rejent.poznan.pl/

Serwis internetowy z ofertami nieruchomości 
Otodom
https://www.otodom.pl/

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów
tel. interwencyjny: 501 097 760 
e-mai: wsl.stowarzyszenie@gmail.com
https://wsl-poznan.pl/

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania 
ds. Ochrony Praw Lokatorów i Projektów Mieszkaniowych
ul. Matejki 50
tel. 61 646 33 44, 61 878 58 12
e-mail: dobroslawa_janas@um.poznan.pl
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