


Więc planujesz wyprowadzkę z rodzinnego gniazda. To bardzo 
fajnie. Pamiętaj, żeby wziąć ze sobą jakiś prowiant na drogę, herbatę 
w termosie, czystą bieliznę i kilka tysięcy złotych, których Ci nie szkoda 
wyrzucić. To ostatnie na poczet nauczenia się na błędach mieszkania 
w wynajmowanych lokalach na krwiożerczym, wolnym rynku. Jeśli 
akurat nie jesteś przy forsie: możesz się w minimalnym stopniu 
obeznać i wejść na ten obrzydliwy rynek jako świadomy swoich praw 
przyszły najemca. Krótka publikacja, jaką właśnie czytasz, zapozna Cię 
z ogólnymi wytycznymi poruszania się w okrutnym świecie nieświadomych 
landlordów, umów pisanych na kolanie, obowiązków ustawowych 
i innych pierdół kierujących naszym życiem. Trzymajcie się tam. 

Aha – najemca to Ty, wynajmujący to właściciel mieszkania.

Weź pod uwagę: jestem totalnym randomem. Debilem bez 
szkoły. Wytworem Twojej wyobraźni, który chce Ci jak krowie na rowie 
przetłumaczyć, jak działa prawo lokatorskie, w zakresie jaki uważa za 
najbardziej przydatny dla świeżych najemców.

Jestem pewien rzeczy które tu napiszę, nie powinnxś jednak 
traktować tego tekstu jako definitywnego wprowadzenia w świat 
najmu. Myśl bardziej, że kolega który coś hobbystycznie ogarnia z prawa 
i coś zna praktykę, wprowadza Cię w totalne podstawy, uważając przy okazji 
żeby nie sprzedać Ci niesprawdzonej informacji. Bardzo Cię zachęcam 
do czytania prawa na własną rękę i do zasięgania opinii innych osób. 
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, istnieje wiele inicjatyw które będzie 
w stanie Ci pomóc, często nieodpłatnie. Poszukaj lokalnych dla siebie.
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SZUKAJCIE, A(Ż) ZNAJDZIECIE.

OLX, Gumtree – cokolwiek. Ofert na serwisach ogłoszeniowych, w 
ogóle, jest dużo. Większość z nich jest niewarta uwagi, chyba że chcesz 
płacić 2 500 za kawalerkę w środku dupy (nie chcesz, nikt nie chce). 
Dobre oferty to natomiast inna sprawa. Na te zawsze znajdzie się stos 
chętnych, ogłoszenia zazwyczaj znikają w kilka dni od wystawienia. 
A bardzo dobre oferty? Spadają w kilka godzin po publikacji, jedyne 
co pozostaje po tych białych krukach to SMS od właściciela o treści 
“dzien dobry, prosze nie przyjezdzac, oferta nieaktualna” odczytany 
w tramwaju w połowie drogi na spotkanie z nadawcą wiadomości. Do 
czego zmierzam: jeśli chcesz wynająć za jakkolwiek spoko pieniądze, 
musisz być szybki/a/ie. W praktyce oznacza to, że szukając po portalach 
ogłoszeniowych, zwykle masz mało czasu na znalezienie mieszkania/
pokoju i jeszcze mniej na ostateczną decyzję. 

Sprawa ma się trochę lepiej na mieszkaniowych grupach na fejsie. 
Mniejsza pula potencjalnych chętnych, ogłoszenia od osób szukających 
współlokatorów, prześmiewcze komentarze pod odklejonymi 
ogłoszeniami ostrzegające świeżaków — oto wygody grupek. Jest to 
też spoko opcja do szukania osób do mieszkania z. Poszukaj grup 
odpowiednich dla miejsca, do którego chcesz się przeprowadzić i włącz 
dla nich powiadomienia. 

NIE WYNAJMUJ OD CYMBAŁÓW

Znalazłxś ofertę dla siebie? Cudnie, zuchu, dzwoń. Rozpoczniesz 
tym samym drugi i bezdyskusyjnie najważniejszy etap szukania 
mieszkania: badanie czy landlord nie jest lapsem. Jeśli masz wynieść 
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z całego tego tekstu jedną rzecz, to niech to będzie to: Stosunek 
najmu mieszkania możesz w uproszczeniu rozumieć tak, że płacisz 
człowiekowi za używanie jego własności tak, jak swojej. Właściciel-
laps będzie Cię nachodził, bo myśli że do swojej własności może 
wejść kiedy chce, mimo że to Twoja przestrzeń życiowa. Będzie chciał 
przekabacić do Twojej umowy nielegalne zapisy sprzeczne z kodeksem 
cywilnym i ustawą o ochronie praw lokatorów i będzie myślał, że to jego 
samostanowione prawo jest obowiązującym. Będzie Ci chciał podnieść 
czynsz z miesiąca na miesiąc, stawiając Cię przed faktem dokonanym, 
a na koniec nie odda Ci kaucji bo ogarnięcie ściany, w którą w marcu 
wbiłxś gwoździa, wycenił na 2 500 zł. Żadna z tych rzeczy nie jest 
legalna, prawo stanie w tych i wielu innych sytuacjach po Twojej stronie. 
Jednak już samo wykłócanie się o swoje prawa, czarno na białym 
rozpisane w kilku prostych paragrafach, z upartym baranem odpornym 
na przyswajanie informacji, będzie czerpało od Ciebie energię i zasoby. 
Nie chcesz tracić zdrowia na użeranie się z człowiekiem, który za 
wszelką cenę nie chce pojąć na jakiej stoi pozycji.

W tej grze liczy się vibe; unikaj złej aury. Wybadaj, czy kamienicznik 
jest problemowy czy nie. Zwracaj uwagę na czerwone flagi. Dużą 
czerwoną flagą będzie, na przykład, arogancja. Jeśli w umowie jest 
zapis, który budzi Twoje wątpliwości bądź stoi w konflikcie z prawem, 
spytaj czy możecie go zmienić/wykreślić. Wysłuchaj odpowiedzi i 
zastanów się czy chcesz mieć z tym człowiekiem do czynienia, w 
najgorszym wypadku, kilka razy w miesiącu i czy chcesz aby to od niego 
zależało to, czy masz gdzie mieszkać. Teoretycznie to czy człowiek 
jest “miły” czy nie nie powinno mieć znaczenia. W praktyce jednak 
właściciel buc może Ci skutecznie obrzydzić życie. Tak idealnie to 
chcesz mieszkać u kogoś, kto rozumie że świadczy usługę i zna zasady 
na jakich to świadczenie stoi. Albo przynajmniej nie ma kija w dupie do 
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tandemu z kompleksem wyższości. Prawo lokatorskie będzie po Twojej 
stronie w bardzo wielu kwestiach, zapoznaj się z nim, jednak absolutnie 
największą przysługą jaką możesz sobie zrobić jest zamieszkanie w 
miejscu, w którym nie będziesz musiałx spędzać wieczorów nerwowo 
studiując to prawo.

PRZECZYTAJ UMOWĘ, ZROZUM UMOWĘ

Mieszkanie bajka, a właściciel wydaje się znośny? Kozacko, bierz 
w łapę umowę i czytaj.

Jeśli chodzi o umowę najmu, to ogólna zasada brzmi “im krótsza, 
tym lepiej”, z małym wyjątkiem. Dlaczego najkrótsza najlepsza? Bo 
ustawa o ochronie praw lokatorów. Reguluje ona, wraz z zapisami 
kodeksu cywilnego, praktycznie wszystkie aspekty związane z najmem, 
i robi to, bądź co bądź, na Twoją korzyść. Masz więc solidną siatkę 
przepisów już z góry, dodatkowe lanie wody w umowie zwykle jest tam 
po to, by działać na Twoją niekorzyść. Nie daj się wciągnąć w żadne 
kary umowne, chore odsetki za niedotrzymanie dnia płatności czynszu. 
To nie jest standard w umowach, a przykre wyjątki stosowane przez 
przykrych ludzi. Negocjuj umowę, jeśli myślisz że jesteś w stanie coś 
ugrać. Jeśli nie, a ostateczny wygląd umowy jest taki se – może szukaj 
dalej. 

Nie umawiaj się z właścicielem na podpisanie umowy, jeśli 
dopiero na miejscu masz ją zobaczyć. Poproś, żeby wcześniej 
wysłał Ci jej treść. Daj sobie czas na przeanalizowanie jej, nie 
zrobisz tego dobrze z długopisem w łapie i Andrzejem dyszącym Ci 
nad głową. Daj ją komuś innemu do przeczytania, jeśli coś jest dla 
Ciebie niejasne. A jeśli jest jasne, to i tak daj komuś do przeczytania. 
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Dwa najczęściej spotykane typy umów najmu to najem (zwykła umowa) 
oraz najem okazjonalny*.

OMÓWIMY SOBIE KRÓTKO TE TYPY UMÓW.

Przy zwykłej umowie najmu zastosowanie mają przepisy ustawy 
o ochronie praw lokatorów oraz kodeksu cywilnego. Najlepiej będzie, 
jeśli w pierwszej kolejności zapoznasz się artykułami od 5 do 19 ustawy 
oraz artykułami od 659 do 688 kodeksu cywilnego. Są naprawdę 
super, zdziwiłxbyś się jakie kozackie prawa przewidział dla Ciebie 
ustawodawca. Na przykład: wiedziałxś że jakiekolwiek wypowiedzenie 
umowy najmu ze strony właściciela z powodu, który nie jest wypisany 
w artykule 11 ustawy, jest nieważne? To teraz wiesz. Potem, czytając 
umowę, zwracaj uwagę czy zapisy umowy poruszają zagadnienia, 
które już wcześniej usankcjonowały kodeks czy ustawa. Jeśli zapisy 
po prostu się dublują (nawet przy zastosowaniu innego słownictwa, ale 
tutaj zwróć szczególną uwagę czy aby na pewno konkluzja pozostaje 
ta sama) to pół biedy, jest to niepotrzebne ale ostatecznie nieszkodliwe 
i symptomatyczne dla umów pisanych na kolanie. Gorzej, jeśli właściciel 
umową chce zmienić prawo w ramach jakiego się poruszacie, np. 
zawiera w niej zapisy które miałyby mu dawać prawo do wypowiedzenia 
umowy z krótszym okresem wypowiedzenia niż przewiduje ustawa. Taki 
zapis w umowie będzie nieważny, a próba wykonania go nielegalna, ale 
w praktyce nie przeszkodzi to wynajmującemu w próbie egzekwowania 
go i szarganiu Ci nerwów. Postaraj się właścicielowi wyperswadować 
słuszność takich kwiatków. Umowa najmu może zostać sporządzona 
na czas oznaczony (czyli w umowie określacie termin w jakim umowa 

* – jest jeszcze najem instytucjonalny, ale to jest forma na tyle rzadko spotykana, że osobiście nie słyszałem jeszcze o żadnym 
przypadku jej stosowania. Także ją w tej publikacji olewam, jak Ciebie interesuje takie zadanie dodatkowe to leć w ustawę o 
ochronie praw lokatorów, tam jest wszystko rozpisane.
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wygasa) albo nieoznaczony. Umowę na czas oznaczony możesz 
wypowiedzieć w wypadkach w niej ustalonych. Jeśli nie są wypisane, to 
umowy nie można wypowiedzieć przedterminowo, dlatego ogromnym 
plusem przy zawieraniu takiej umowy będzie zapis dający najemcy 
możliwość złożenia wypowiedzenia (to jest ten mały wyjątek, o którym 
wcześniej wspomniałem). Umowę na czas nieoznaczony możesz 
wypowiedzieć z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia, 
wypisanych w artykule 673 kodeksu cywilnego (dla czynszu płatnego 
co miesiąc, czyli pewnie też dla Ciebie, okres wypowiedzenia wynosi 
miesiąc). Można też określić własne terminy wypowiedzenia w umowie. 
Ciekawostka: jeżeli umowa na czas oznaczony wygaśnie, a Ty dalej 
mieszkasz w lokalu i płacisz czynsz, a wynajmujący temu stanowi rzeczy 
nie protestuje, gratulacje – umowa wygasła, ale przepisy stanowią że 
teraz ten najem jest na czas nieoznaczony.

Najem okazjonalny jest mokrym snem gen-xowych liberałów 
spłacających hipoteki czyimś nakładem, bo ułatwia procedurę eksmisji 
i nie stosuje się do niego zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów, z 
kilkoma wyjątkami. Aby zawrzeć taką umowę konieczna jest wycieczka 
do notariusza, gdzie za kilkaset (najczęściej Twoich) złotych sporządzicie 
papier zaświadczający, że w razie czego to masz inny adres pod jaki 
możesz się udać, czyli oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Tutaj 
wchodzi ten aspekt ułatwiania procedury eksmisji. Klasycznie wyrzucenie 
człowieka z mieszkania jest czasochłonne i wymaga uzyskania nakazu 
eksmisji na drodze sądowej oraz znalezienia mu lokalu zastępczego, 
co może trwać miesiące lub lata, bo lokali nie ma. Oświadczenie o 
poddaniu się egzekucji ułatwia ten proces, ponieważ sąd musi do niego 
tylko wydać klauzulę wykonalności i już, można zaczynać eksmisję, w 
końcu lokal zastępczy (ten z oświadczenia) jest. Czy biorąc pod uwagę 
antyludzką przesłankę jaka stoi za instytucją najmu okazjonalnego 
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należy z góry go odrzucać? Nie wiem, niekoniecznie. Jeżeli jesteś, 
przykładowo, studentem wyprowadzającym się od rodziców i możesz 
w razie czego do nich wrócić, to jeśli mieszkanie jest spoko a właściciel 
tylko trochę przewrażliwiony, może jest to opcja do rozważenia. Gorzej, 
jeśli jesteś matką z dziećmi i niepewną sytuacją życiową. Jeden plus 
tej antyludzkiej umowy jest taki, że czynsz w trakcie jej trwania można 
podnieść tylko na warunkach określonych w umowie – czyli, jeżeli ich 
tam nie ma (a często nie ma), to właściciel nie podniesie Ci czynszu 
przez cały okres trwania umowy. Juhu. W skrócie: lepiej zwykły najem. 
W ostateczności, jeśli uważasz że pod koniec okresu wynajmu nie 
przyciśnie Cię życie, możesz rozważyć najem okazjonalny.

OBEJRZYJ SOBIE, NA SPOKOJNIE

Dobra, przeczytłxś i zrozumiałxś umowę, właściciel wydaje się 
spoko. Idziesz oglądać mieszkanie i podpisywać umowę.

Tutaj sprawa jest niby stosunkowo prosta, ale nadal jest kilka 
rzeczy na które musisz zwrócić uwagę. Po pierwsze i najważniejsze: 
stan mieszkania. Sprawdzaj każdy zakamarek, dokumentuj wszystko. 
Bądź jak technicy w W11: Wydział Śledczy. Rób zdjęcia każdej usterki, 
uszkodzenia, rysy. Dobra, ale po co? Ano po to, żebyś nie musixł bulić za 
nic nadprogramowo przy wyprowadzce. Z kaucji którą powierzysz wraz 
z przyklepaniem najmu właścicielowi, na koniec najmu wynajmujący 
będzie odliczał swoje roszczenia względem Ciebie: wyrównanie za 
rachunki oraz za zużyte rzeczy. Jego podstawą do wychodzenia z 
tymi roszczeniami jest protokół, jaki rozpisujecie na początku najmu 
oraz (ideolo) z jego końcem. Więc dopilnuj, aby protokół był bardzo, 
bardzo porządny. Tak, Ty dopilnuj, bo często zdarza się że właściciele 
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w protokołach wpisują “mieszkanie, klucze, elo”. Protokół jest Twoim 
kumplem, który trzyma remontowe aspiracje twoim kosztem właściciela 
w ryzach. Przekonaj właściciela, że również w jego interesie leży 
sporządzenie bardzo dokładnego protokołu. Nie wiem czy to prawda, 
ale on też raczej nie wie, więc cokolwiek, nie zaszkodzi. W protokole 
powinna znaleźć się lista wszystkich sprzętów i mebli jakie znajdują 
się w mieszkaniu wraz z ich stanem na dzień wprowadzki. Jeśli coś 
przykuło Twoją uwagę, koniecznie to wpisz.

Zrobiliście z landlordem porządny protokół, gratulacje. Podpiszcie 
go. Pamiętaj, wyprowadzając się, żeby zrobić to znowu – aby landlord 
nie wpadł na światły pomysł podreperowania niewystarczająco zużytych 
sprzętów już po Twojej wyprowadzce. Oszuści się zdarzają, lepiej być 
zabezpieczonym.

Zorientuj się w średnich średnich opłatach za media w mieszkaniu, 
najlepiej by było gdybyś mógł/a/o zobaczyć faktury, zapytaj o niedopłaty 
za okresy grzewcze. Sprawdź mieszkanie pod kątem takich wad jak 
pleśń, grzyb, robale. Nie chcesz żadnej z tych rzeczy. Posprawdzaj 
sprzęty na wyposażeniu czy aby na pewno działają.

Jeśli wszystko wygląda dobrze, no to dobrze. Podpiszesz papier, 
weźmiesz klucze. Zrobisz parapetówę, lub nie, nie każdy lubi. Masz 
mieszkanie, czy tam pokój. Najtrudniejsze już za Tobą.
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MIESZKANIE
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JESTEŚ U SIEBIE 

Miej w głowie jedną zasadę: płacisz pieniądze, niemałe, bo ktoś 
oddał Ci mieszkanie do użytku. Z wynajmowanego mieszkania masz 
prawo korzystać mniej więcej tak, jakbyś korzystałx ze swojego. To 
znaczy, że możesz, na przykład, przyjmować gości, również na noc. 
Możesz zrobić przemeblowanie, przemalować ściany. Ba, nawet 
zmienić zamki w drzwiach wejściowych. Serio. Wynajmując mieszkanie 
stajesz się jego posiadaczem, co oznacza że władasz nim na czas 
najmu tak jak swoim. 

Właściciel mieszkania nie może Ci wparować na chatę nieproszony. 
Nie może kategorycznie wchodzić do Twojej przestrzeni życiowej pod 
Twoją nieobecność. Prawo własności nie jest prawem absolutnym, a 
landlord nie jest zwierzchnikiem sił zbrojnych tych 34 metrów, co je 
wynajmujesz. Wyobraź sobie, że odbierasz auto z wypożyczalni, a 
właściciel wypożyczalni siada obok Ciebie na przednim fotelu celem 
kontroli czy ładnie jeździsz i czy nie za szybko. Głupio, nie? Głupio. 
Prawo też uważa, że głupio, do tego stopnia, że wejście właściciela 
do mieszkania wbrew Twojej woli wpisuje się w pojęcie naruszenia 
miru domowego, artykuł 193 kodeksu karnego, i jest przestępstwem. 
Szach mat. W przypadku wynajmu pokoju sytuacja jest analogiczna, 
tylko Twoje królestwo kończy się wraz z progiem drzwi do tego pokoju. 
Właściciel wynajmowanego mieszkania/pokoju może do niego wejść 
w dwóch przypadkach: kiedy jest to absolutnie konieczne, aby np. 
usunąć jakąś awarię niecierpiącą zwłoki (może to też zrobić w asyście 
policji czy innych służb pod Twoją nieobecność), lub kiedy go zaprosisz. 
W tym pierwszym wypadku gość musi potem sporządzić protokół z tej 
swojej nagłej wizyty i Ci go przedstawić.
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NAPRAWY W MIESZKANIU

Nie jest kolorowo. Jeśli zastanawiasz się, jakie naprawy czy nakłady 
czynione w mieszkaniu obciążają Ciebie, a jakie wynajmującego, to 
nie mam dla Ciebie zbyt dobrych wieści. Ogólnie, ustawowo: obciąża 
Cię naprawa wszystkiego co jest w mieszkaniu. Ściślej mówiąc, za 
ustawą, obciąża Cię naprawa oraz konserwacja (utrzymywanie w stanie 
używalności): podłóg, ścian, drzwi, okien, mebli, sprzętu w łazience oraz 
kuchni, osprzętu elektrycznego (np. kontaktów), pieców węglowych i 
akumulacyjnych, ogrzewania centralnego, drożności rur. Sporo tego, co 
w takim razie ogarnia landlord? “Wszystko to, czego Ty nie”. Tak mówi 
ustawa, a że ogarniasz właściwie wszystko, to zostaje mu naprawdę 
niewiele: naprawa i wymiana wszelkich wewnętrznych instalacji (woda, 
gaz, kanalizacja, prąd etc.) oraz wymiana pieców grzewczych, podłóg i 
tynków. No super.

W praktyce: pamiętaj, że landlord nie umie czytać. A jak umie, 
to czyta raczej Newsweeka, a nie ustawę o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 
czerwca 2001 roku. Wszystko jest do dogadania, landlord najpewniej 
nie wie że Twoją brochą jest wymiana wyrwanego wcześniej gniazdka w 
ścianie i często wystarczy jeden SMS o treści “panie Andrzeju musimy 
wymienić gniazdko w kuchni” aby dostać wiadomość zwrotną w stylu 
“ok, odejmijcie se od czynszu”. U mnie tak było, niejednokrotnie.

Poruszę teraz ważną kwestię związaną z Twoją odpowiedzialnością 
za normalne zużycie w lokalu. Nie mówię tutaj o zniszczeniach 
typu powyłamywanie nóg stołowi, a o rzeczach z rodzaju rysek na 
tymże stole. Do rzeczy – artykuł 675 kodeksu cywilnego mówi: Po 
zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie 
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pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy 
będące następstwem prawidłowego używania. Słowem, normalnym jest 
że po roku używania lokalu pojawią się tam jakieś trwałe oznaki tego, że 
ktoś tam żył, nieważne jak ostrożnx nie będziesz żeby nic nie uszkodzić. 
Za te normalne uszkodzenia, jak np. plamy na ścianach czy drobne 
rysy na parkiecie/meblach, nie jesteś odpowiedzialnx i wynajmujący 
nie może Cię obarczyć kosztem ich naprawy. Nie ma jednej listy tych 
dopuszczalnych znaków zużycia, kieruj się zdrowym rozsądkiem przy 
określaniu co jest następstwem prawidłowego używania, a co nie. 

KAUCJA

Kaucja to hajs jaki wpłacasz wynajmującemu na przetrzymanie 
na czas Twojego zamieszkiwania w jego lokalu. Kiedy najem się 
skończy (tj. wyprowadzisz się po upłynięciu okresu wypowiedzenia 
umowy, lub po jej wygaśnięciu), wynajmujący ma ustawowo 30 dni na 
zwrócenie Ci jej, po potrąceniu swoich roszczeń względem Ciebie. Te 
roszczenia to wyrównanie za nieopłacone media, zaległości czynszowe 
i za zniszczenia w lokalu. Tutaj wchodzi protokół zdawczo odbiorczy, o 
którym wcześniej wspominaliśmy – to on jest podstawą do wychodzenia 
z tymi roszczeniami. Więc jeżeli jakiegoś uszkodzenia nie ma na 
podpisanym przez Ciebie protokole, a właściciel chce obarczyć Cię 
kosztami – pruj się, bo właściciel nie ma podstawy aby to zrobić.

Dobrą praktyką, której boją się wynajmujący, ale która bardzo 
dobrze chroni Twoje interesy, jest polecenie wynajmującemu rozliczyć 
ostatni czynsz z Twojej kaucji. Dlaczego? Normalnie gdyby kręcił i 
kombinował tak, by Ci jej nie oddać, wykłócanie się w sądzie jest po 
Twojej stronie. Chcąc odzyskać swoje pieniądze wzięte w jasyr za 
niewinność, musisz użerać się z systemem sądownictwa i wydawać 
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na to dodatkowe pieniądze. Jeśli właściciel nie ma Ci czego nie-oddać, 
ciężar sądu i udowodnienia że ma się o co sądzić spada na niego. 
Lecieć w chuja na 2000 zł przy świadomości że druga strona będzie 
musiała wybulić pieniądze na prawnika bez gwarancji że odzyska swoje 
pieniądze jest łatwo. Na lecenie w chuja na 2000 zł przy perspektywie 
wydania własnych pieniędzy na prawnika z małą szansą (jeśli roszczenia 
są z dupy) na ugranie jakichkolwiek pieniędzy: szkoda zachodu. Przy 
takim rozwiązaniu pamiętaj, że po zakończeniu najmu będziesz winnx 
właścicielowi to wyrównanie za media i inne pierdoły, które faktycznie 
musisz zapłacić, a których z kaucji Ci nie odejmie, bo nie będzie miał 
z czego. Umowy najmu czasem mają zapis w duchu “kaucja nie może 
zostać użyta na poczet opłacenia czynszu”, ale jest to bullshit o który 
nie powinnxś się martwić — cel kaucji określa ustawa, i określa go 
następująco: pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących 
wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Czyli również zaległości 
czynszowe, dziękuję dobranoc.

Teraz będzie kaucyjna ciekawostka, o której warto wiedzieć, nawet 
jeśli nie masz zamiaru, czy nie będziesz miałx sposobności, z niej 
nigdy korzystać: kaucja podlega waloryzacji zgodnie z ustępem trzecim 
artykułu szóstego ustawy o ochronie praw lokatorów. Więc kaucja 
nie jest jakąś tam zawieszoną w próżni kwotą, a jest bezpośrednio 
powiązana z czynszem. Najłatwiej będzie wyjaśnić to za pomocą 
przykładu: wynajmujesz mieszkanie, podpisujecie umowę na której 
widnieje czynsz 2000 zł i kaucja, powiedzmy, 3000 zł. W trakcie 
trwania najmu czynsz wzrósł do 2500 zł. Czynsz wzrósł o 25%, więc 
kwota kaucji również wzrosła o 25%. Twoje 3000 zł wpłacone w dniu 
wprowadzki zmieniło się w 3750 zł. W praktyce jest to zapis raczej mało 
używany, ale zawsze warto o nim pamiętać kiedy właściciel posuwa się 
do jakichś animozji względem oddania kaucji — jeśli kwota czynszu 
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w trakcie najmu wzrosła, to masz tam większy bufor niż pierwotnie 
wkładałxś. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Ciężki temat. No dobra, może nie ciężki, ale na pewno chronicznie 
nierozumiany, zarówno przez wynajmujących jak i przez najemców. 
Państwo Polskie i jego ustawodawstwo ma generalnie dużo do 
powiedzenia, jeśli chodzi o wypowiadanie umowy najmu mieszkania, o 
tym zaraz.

Wypowiedzenie jest niczym innym jak daniem znać drugiej stronie 
umowy, że najem nie będzie dalej kontynuowany i zakończy się z 
momentem  upłynięcia okresu wypowiedzenia, zazwyczaj wynosi 
on miesiąc. Wypowiedzenie może wyjść od każdej ze stron umowy, 
zasady tego wypowiadania są jednak bardzo różne zależnie od tego, 
kto ją wypowiada.

Jeśli wypowiedzenie składa landlord, to niech usiądzie, weźmie 
kilka głębokich oddechów i przeczyta treść artykułu jedenastego ustawy 
o ochronie praw lokatorów. Artykuł ten określa jedyne dopuszczalne 
przez prawo przypadki, w jakich właściciel może wypowiedzieć 
umowę najemcy. Dotyczy to zarówno najmu na czas oznaczony jak i 
na czas nieoznaczony. I tyle. Jeżeli wypowiedzenie nie powołuje się 
na jeden z zapisów w artykule jedenastym, to nie ma wypowiedzenia. 
W idealnym świecie tu bym zakończył ten akapit, no ale niestety: 
zasady, na jakich właściciel może wypowiedzieć umowę, są jednym z 
głównych dowodów na prawny analfabetyzm wynajmujących. Bardzo, 
ale to bardzo często w umowach najmu znajdziesz klauzulę typu 
“wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 



18

miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Ba, często sobie nawet wpisują 
tygodniowy okres wypowiedzenia, albo wręcz “tryb natychmiastowy”. 
No nie zesraj się. Taki zapis w umowie jest nieważny, ale weź teraz 
przetłumacz pięćdziesięciolatkowi z dwoma hipotekami, że czegoś 
nie może zrobić. No ciężko. Co chcę Ci tutaj przekazać: prawo stoi po 
Twojej stronie. Jeżeli dostaniesz wypowiedzenie umowy najmu, ale 
nie chcesz się wyprowadzać z miejsca w którym mieszkasz, w 90% 
wypadków masz duże pole do dyskusji oraz słuszność. Ale właśnie 
będziesz musiałx dyskutować, kłócić się, szarpać nerwy. Być może 
użerać się z namolnym dziadem wypierającym rzeczywistość prawną 
w jakiej przyszło mu żyć. Być może naśle na Ciebie policję, która na 
prawie lokatorskim zna się jak gówno na poezji. Być może przyjdzie ze 
ślusarzem, który rozwierci Ci zamki. Jeśli uważasz, że masz na to siłę, 
to pewnie, domagaj się respektowania swoich praw. W razie grubych 
akcji typu faktycznie wiercenie w drzwiach, istnieją organizacje które 
chronią lokatorów przed dzikimi eksmisjami, odezwij się do swojej 
lokalnej. Jeśli nie masz siły – oj, osobo wołowa, nie Ty jedna. Czasem 
lepiej dogadać się z cepem dla świetego spokoju i znaleźć coś innego. 
Respektowanie prawa w zakresie wypowiedzenia najmu mieszkania to 
mocno zapomniana sztuka.

Sprawa ma się trochę inaczej w przypadku najmu okazjonalnego. 
Tutaj nie ma zastosowania brzmienie artykułu jedenastego, jedynie 
trzy punkty z ustępu drugiego nie są wyłączone ze stosowania. 
Najem okazjonalny zawarty jest zawsze na czas oznaczony, więc 
przy braku stosowania artykułu jedenastego ustawy wchodzimy tutaj 
w kodeks cywilny, konkretnie w artykuł 673 paragraf 3. Mówi on, że 
przy umowie zawartej na czas oznaczony, wynajmujący oraz najemca 
mogą wypowiedzieć umowę w wypadkach w niej określonych. Słowo 
klucz: wypadki. Nie wystarczy ta klauzula powyżej, że niby “strony 
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mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu 
wypowiedzenia”. Muszą być rozpisane dosyć konkretne przypadki, 
w jakich umowa może zostać wypowiedziana. Prawo dopuszcza też 
możliwość niekonkretną – sądowe orzecznictwo dało znać kiedyś, 
że takie sformułowanie jak “strony mogą wypowiedzieć umowę z 
zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia z ważnych 
powodów” jest wystraczające. Czym są ważne powody? Ja nie wiem. 
Jeśli nie podoba Ci się wypowiedzenie jakie dostałxś, możesz spytać 
sądu czy faktyczny powód z jakiego została Ci wypowiedziana umowa 
jest naprawdę ważny. Chociaż mi by się nie chciało przy umowie 
zawartej na rok. Daje to w każdym razie dużo większą elastyczność 
landlordowi niż zwykły najem. Dobra, czyli: przy najmie okazjonalnym 
wynajmujący może Ci wypowiedzieć umowę powołując się na art. 11 
ust. 2 pkt. 1-3 ustawy o ochronie praw lokatorów, na art. 673 par. 3 
kodeksu cywilnego (i przy tym na odpowiednie zapisy w umowie najmu), 
oraz powołując się na art. 19d ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów. 
Ten ostatni mówi, w skrócie: jeśli utracisz możliwość zamieszkiwania 
w lokalu, które wskazałxś u notariusza jako adresu pod jaki możesz 
się udać po zakończeniu najmu, i nie wskażesz innego w ciągu 21 dni 
od dowiedzenia się o tym, właściciel może wypowiedzieć Ci umowę z 
tygodniowym okresem wypowiedzenia. 

Jeśli Ty chcesz wypowiedzieć umowę, to masz trochę łatwiej, 
nie będziemy tu rozróżniać najmu i najmu okazjonalnego.

W przypadku umowy na czas oznaczony masz art. 673 par. 3 
kodeksu cywilnego i sytuację analogiczną do opisanej powyżej: muszą 
być konkretne przypadki w umowie, mogą być “ważne powody”, ale 
bierz pod uwagę że właściciel może zakwestionować ważność tych 
powodów w sądzie itp itd.
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Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieoznaczony jest w ogóle 
proste, bo wszystko masz czarno na białym rozpisane w kodeksie 
cywilnym, w art. 673 par. 1 i 2. Możesz wypowiedzieć w dowolnym 
momencie z dowolnego powodu, tylko sprawdź jakie masz terminy 
wypowiedzenia w kodeksie. Łatwo. 

Rozwiążemy teraz szybko zagadkę skutku wypowiedzenia. Często, 
nie tylko przy najmie, spotkasz się z określeniem “wypowiedzenie z 
okresem X ze skutkiem na koniec miesiąca”. Co to znaczy? Najprościej 
rzecz rozumiejąc jest to takie ujęcie terminu wypowiedzenia, aby 
niezależnie od tego jakiego dnia zostaje przedstawione wypowiedzenie, 
wchodziło ono w życie z końcem miesiąca. Przykładowo: kiedy to piszę 
jest 14 sierpnia. Jeśli dzisiaj dostanę wypowiedzenie stosunku najmu 
z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca, to znaczy że ostatni dzień w swoim brzydkim ale przytulnym 
mieszkaniu spędzę w listopadzie (trzy miesiące licząc od sierpnia), 
konkretnie w jego ostatnim dniu. Od 1 grudnia już powinienem mieć 
ogarnięte inne mieszkanie. Cała filozofia. Wesołych świąt. 

PODWYŻKA CZYNSZU 

Tak, wiem. Oddychaj, nie jest tak źle. Tutaj znowu na ratunek 
przychodzi Państwo Polskie i jego ustawodawstwo.

Po pierwsze i poniekąd najważniejsze: czynsz oraz inne opłaty przy 
zwykłym najmie mają trzymiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem 
na koniec miesiąca. Powaga! Ta sama sytuacja co wyżej, jeśli dostanę 
informację o podwyżce dziś, to pierwszy wyższy czynsz zapłacę dopiero 
w grudniu. To jest, jeśli w ogóle się na tę podwyżkę zgodzę, ale to 
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zaraz. Żeby nie było tak kolorowo: to jest kolejny aspekt najmu, którego 
wynajmujący nie rozumieją. Często bywa tak, że dostajesz SMSa o 
treści “dzein dobry ze względu na rosnące raty kredtu jestem zmsuzony 
podnieść od następnego miesiąca czynsz o 700 zł pozdrawiam Cezary” 
i elo. W takiej sytuacji wytłumacz na spokojnie panu pijawce jak działa 
prawo. W tej sytuacji naprawdę warto, chodzi w końcu o Twój portfel 
przez najbliższe trzy miesiące. Konkretnie, to poinformuj Cezarego o 
istnieniu artykułu 8a ustawy o ochronie praw lokatorów, samx też ten 
artykuł przeczytaj. Wszystko masz tam ładnie rozpisane jak działają 
podwyżki czynszu. Na dobry początek to wypowiedzenie wysokości 
czynszu (bo tak się to prawnie nazywa) musi być dokonane na piśmie, 
Cezary. SMS wysłany o 21:38 w środę to nie jest “na piśmie”, Cezary.

Wspomniałem o niezgadzaniu się na podwyżkę czynszu. Są 
tutaj dwie opcje. Możesz albo podwyżkę odrzucić w całości, albo 
zakwestionować jego zasadność. Na decyzję masz dwa miesiące, jeśli 
nie zrobisz nic: wchodzi nowa wysokość czynszu wraz z końcem okresu 
wypowiedzenia starej.

Odrzucenie nowej wysokości czynszu sprawia, że ten 
trzymiesięczny okres wypowiedzenia czynszu staje się moim okresem 
wypowiedzenia najmu. Okres ten idzie od momentu jak dostałem info o 
wypowiedzeniu. Wtedy rozstajemy się za trzy miesiące i tyle by było z 
tej podwyżki. 

Kwestionowanie wysokości podwyżki to bardziej skomplikowana 
sprawa, ale warta świeczki. No więc: podwyżka czynszu musi być 
zasadna. Ustawa o ochronie praw lokatorów w artykule 8a podaje kilka 
ram w których kwotę czynszu uznaje się za zasadną, wtedy nie ma o 
czym gadać. Jeżeli nowa wysokość czynszu nie wpisuje się w żadną 
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z tych ram (w uproszczeniu: nie jest mała), możesz w odpowiedzi 
na pisemne wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu 
wystosować żądanie podania przyczyny tej podwyżki oraz konkretnych 
wyliczeń. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od twojego żądania landlord nie 
przedstawi Ci przyczyny i wyliczeń, wypowiedzenie wysokości czynszu 
jest nieważne. Jeżeli przedstawi, to inna sprawa. W tym momencie 
musisz sobie zadać pytanie czy opyla Ci się sądzić. Jeśli masz zamiar 
w mieszkaniu jeszcze trochę pomieszkać (dłużej niż te 3 miesiące 
chociażby), a podwyżka jest naprawdę wysoka, to rozważ drogę 
sądową, sąd oceni czy podwyżka jest zasadna (jak jest bardzo wysoka, 
to zazwyczaj nie jest). 

Z dobrych informacji jeszcze: podwyżka czynszu nie może 
występować częściej niż raz na pół roku, licząc od ostatniego wejścia w 
życie wyższej wysokości czynszu.

Sprawa ma się inaczej w wypadku najmu okazjonalnego. Jest 
prościej, z pozoru gorzej. Podwyżka czynszu przy najmie okazjonalnym 
może nastąpić na zasadach określonych w umowie. Oto całe prawo. 
Oznacza to, no właśnie, że zasady podwyżki czynszu zależą od 
zapisów umowy. I tutaj wchodzi ciekawa rzecz: jeżeli w umowie nie 
masz rozpisane w jaki sposób odbędzie się ewentualna podwyżka 
czynszu (a bardzo, bardzo często nie masz, bo ludzie nie wiedzą nic o 
niczym), to w trakcie trwania umowy nie zostanie Ci zgodnie z prawem 
podniesiony czynsz. Tyle dobrego, śpij spokojnie. 
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ZDAWANIE LOKALU

No dobrze, pora na zmianę kwadratu. Zanim się wprowadzisz 
do świeżego mieszkania jakie już sobie ogarnxłxś, musisz oddać 
właścicielowi swoje dotychczasowe mieszkanie i ostatecznie się 
rozliczyć. Na tym etapie martwisz się o jedną rzecz: kaucję, jaką 
wpłaciłxś na początku najmu.

Pamiętasz protokół? Świetnie, wyjmij go z szuflady, przyda Ci 
się. Najpewniej sporządzicie z właścicielem drugi protokół opisujący 
stan mieszkania i rzeczy w nim się znajdujących na dzień Twojej 
wyprowadzki. Dopilnuj aby był on zgodny z prawdą, opisywał wszystko 
to co opisuje pierwszy protokół (ten z wprowadzki) i na pewno miejcie 
go w dwóch egzemplarzach. Te dwa papierki są Twoją tarczą przeciw 
roszczeniom z dupy. Jeśli nie ma czegoś ujętego w protokole, masz 
solidną podstawę do prucia się do właściciela kiedy będzie próbował 
przytulić Twoją kaucję.

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od zdania lokalu. Zazwyczaj 
dzieje się to dużo szybciej, jeśli landlord ma zamiar Ci ją oddać bez 
robienia z siebie błazna to nie będzie czekał na ostatni gwizdek. Ale co 
jeśli masz do czynienia z błaznem i po 30 dniach nadal nie ma śladu 
po kaucji? Wysyłasz przedsądówkę, szansa że obsra się i przyniesie 
Ci hajs w zębach. Przedsądowe wezwanie do zapłaty, potocznie 
przedsądówka, jest dokumentem w którym wzywasz wynajmującego do 
zwrócenia Ci Twojej należności i dajesz znać, że jeśli tego nie zrobi, 
to zobaczycie się w sądzie. Przeciętny Cwany Czesiek jest Cwany do 
momentu jak znajdzie w skrzynce słowo “sąd” fontem arial rozmiaru 9 
wydrukowane na kartce A4.
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PRAWO
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Główna część poradnika już za Tobą — poruszyłem wszystkie 
kwestie, które wydają mi się dla świeżych najemców najistotniejsze. 
Jeśli coś mi jeszcze wpadnie do głowy lub coś mi ktoś podsunie, to 
zrobię update tej publikacji. Tak czy siusiak, jesteś w rozdziale Prawo, 
który istnieje tylko po to żeby Ci przypomnieć o tym żebyś znałx swoje 
prawa.

Czym są Twoje prawa? Po raz sam nie wiem który napiszę: ustawa 
o ochronie praw lokatorów oraz kodeks cywilny. Zrób sobie przysługę i 
przeczytaj chociażby rozdział drugi ustawy o ochronie praw lokatorów 
i artykuły 659-698 kodeksu cywilnego. Miej na uwadze, że jeśli oba 
te teksty poruszają jedną kwestię, to w twoim wypadku interesują Cię 
zapisy ustawy, ponieważ KC mówi o najmie w ogóle, a ustawa mówi 
konkretnie o zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

To tyle. To cały rozdział, nic więcej tu nie ma. Idź poczytać coś 
mądrzejszego, np. ustawę i kodeks cywilny. Jeśli czujesz się oszukanx, 
to wyobraź sobie jak oszukanx się poczujesz przez pijawę, która na 
Twojej niewiedzy będzie chciała się dorobić.
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O CO PYTAĆ WŁAŚCICIELA OGLĄDAJĄC 
MIESZKANIE/POKÓJ?

Rodzaj ogrzewania w mieszkaniu, średnie opłaty za media, historia 
niedopłat. To z takich przydatnych rzeczy. Pytaj o rzeczy pod siebie, o 
współlokatorów, o okolicę. Miej na uwadze, że właściciel to jest wannabe 
biznesmen i chce Ci to mieszkanie wynająć, więc jeśli sąsiad z góry 
ma tradycję że co tydzień we wtorek o 8:43 wierci dziury w ścianie, a 
Tobie zależy na spokojnych wtorkowych porankach, to jest szansa że 
Ci o tym nie powie. Jeśli wynajmujesz pokój, a w mieszkaniu już ktoś 
mieszka – znajdź może sposób na zagadanie do jakiegoś lokatora. Ci 
mają generalnie w dupie czy się tam wprowadzisz czy nie, więc licz na 
większą dozę szczerości. Często to lokatorzy pokazują wolne pokoje, 
bez udziału landlorda, więc może nie być tak ciężko jak Ci się wydaje. 
Skorzystaj z okazji i spytaj też o samego landlorda – czy nie nachodzi, 
czy nie powoduje problemów. 

CZY WYNAJEM OD BIURA TO DOBRY POMYSŁ?

Tak i nie. Tak, bo biuro to biznes który na 90% będzie stosował się 
do obowiązującego prawa, trzymał się ustaleń umowy. Możesz liczyć 
na pewien standard w uslugach. Nie, bo biuro to biznes i zajmuje się 
wynajmem etatowo, a nie weekendowo jak pierwszy lepszy Andrzej 
z babcią nieboszczką. Możesz liczyć na ludzi lepiej wyposażonych 
do kłótni, zaprawionych w dyskusjach z najemcami, egzekwującymi 
co do joty swoje ustalenia i zastrzeżenia, niebojących się straszenia 
prawnikami (bo mają swoich własnych). Jeśli uważasz, że jesteś raczej 
bezproblemową osobą, a biuro ma dobre opinie w necie – być może 
jest to dobry pomysł. 
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CZYM JEST OC W ŻYCIU PRYWATNYM I CZEMU 
LANDLORD WYMAGA ODE MNIE WYKUPIENIA 
GO?

OC w życiu prywatnym to polisa ubezpieczeniowa chroniąca mienie 
osób trzecich od naszej nieuwagi. Najczęstszy przykład: zalejesz 
sąsiada z dołu, bo pralka nawaliła, a Ty nie zauważyłxś. You’re covered. 
Taka polisa kosztuje coś poniżej stówki na rok, więc stosunkowo 
niewiele. Nawet jeśli wynajmujący nie stawia Ci takiego warunku, warto 
się nim zainteresować aby mieć spokojną głowę.

JAK CZĘSTO WŁAŚCICIEL MOŻE WPADAĆ DO 
MNIE Z WIZYTAMI? 

Co piętnaście minut, jeśli tak się dogadacie. Albo raz w roku — jeśli 
tak się dogadacie. Nie ma przepisu, który wymusi na Tobie wpuszczanie 
kogokolwiek do twojego mieszkania. Jest zapis w ustawie o ochronie 
praw lokatorów, że niby powinnxś udostępnić właścicielowi mieszkanie 
do wglądu po ustaleniu terminu. Kluczowe jest tu ustalenie terminu, no 
peszek że akurat żaden Ci nigdy nie pasuje. Właściciel kategorycznie 
nie ma prawa wejść do mieszkania wbrew Twojej woli lub pod Twoją 
nieobecność, nawet jeśli ma zapasowe klucze. Taka samowolka jest 
przestępstwem naruszenia miru domowego. 

NA CO UWAŻAĆ PODPISUJĄC UMOWĘ?

Przeczytaj ją uważnie. Daj komuś innemu do przeczytania. Weź 
pod uwagę cóż to jest za umowa — po prostu umowa najmu, czy 
umowa najmu okazjonalnego. Prawo różni się między tymi dwoma, 
w skrócie: raczej chciej umowę najmu. Zwróć uwagę na czas trwania 
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umowy, tj. czy umowa jest na czas nieoznaczony czy oznaczony. No i 
w końcu sama treść; generalna zasada brzmi, że im krócej tym lepiej. 
Wszystkie aspekty związane z najmem określają ustawa o ochronie 
praw lokatorów i kodeks cywilny i to przepisy tych ustaw Cię chronią 
najlepiej, nic więcej nie potrzebujesz do szczęścia. No, może: dobrze 
mieć opcję wypowiedzenia umowy na czas oznaczony wpisaną do 
umowy, bo inaczej nie będziesz mogłx w ogóle jej wypowiedzieć 
przez cały okres trwania najmu. Na pewno kategorycznie nie daj się 
wciągnąć w żadne kary umowne czy inne chore potrącenia pieniężne. 
Jeśli w umowie znajdują się zapisy jawnie podważające zapisy ustawy 
o ochronie praw lokatorów czy kodeksu cywilnego (a często tak się 
zdarza, że właściciele przepisują sobie ustawę i robią własny spinoff) to 
tak: te zapisy w umowie są nieważne, gdyż ustawa przepchnięta przez 
sejm i podpisana przez prezydenta państwa > jakiś papier naskrobany 
na szybko w kuchni. Ale weź pod uwagę co takie sprzeczne z prawem 
zapisy mówią o samym landlordzie i zastanów się czy chcesz mieć 
przez najbliższy rok z tym człowiekiem do czynienia. Jakby serio, 
zastanów się, może czasem chcesz bo zwyczajnie wziął wzór z neta i 
nie patrzył zbytnio co tam jest. A czasem nie chcesz, bo jest cymbałem.

NA CO UWAŻAĆ PRZY OGLĄDANIU 
MIESZKANIA PO RAZ PIERWSZY?

Ogólnie rzecz biorąc na jego stan, sprawdź łazienkę pod kątem 
wilgoci, czy sprzęty na wyposażeniu działają. Uruchom je przy 
właścicielu. Najlepiej to porób foty wszelkich usterek. Sprawdź czy nie 
ma żadnych robali — naprawdę nie chcesz się poznać z pluskwami 
na żadnym etapie swojego życia. Grzyba też nie chcesz, sprawdź czy 
nie ma grzyba. Przyłóż łapę do parapetu i oceń czy okna są szczelne. 
Sprawdź czy strona na jaką wychodzi okno w sypialni Ci odpowiada, 
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nie chcesz się chyba usmażyć. No i pogódź się z myślą że ile byś nie 
sprawdzałx, nie sprawdzisz wszystkiego. Ale najważniejsze sprawdzisz 
jak się przyłożysz, więc na luzie. 

CZYM JEST UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO? 

Najem okazjonalny jest taką formą najmu, gdzie do umowy 
dołączacie papierek od notariusza na którym oświadczasz, że masz 
się w razie czego gdzie wyprowadzić po wygaśnięciu/wypowiedzeniu 
umowy. Właściciele lubią, bo ułatwia proces eksmisji, który przy 
zwykłym najmie potrafi ciągnąć się latami. Do najmu okazjonalnego nie 
stosuje się też większości zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów. 
Z pozytywów: podwyżka czynszu przy NO może odbyć się tylko 
i wyłącznie na zasadach opisanych w umowie, a ich bardzo często 
tam po prostu nie ma — więc możesz być spokojnx o czynsz w trakcie 
trwania umowy, prawdopodobnie. Generalnie: słabszy deal niż zwykły 
najem, ale do przełknięcia jeśli jesteś pewnx że nie posypie Ci się życie 
w trakcie trwania umowy + faktycznie będziesz mogłx się wyprowadzić 
pod adres podany u notariusza w razie jakby co. Więcej o najmie 
okazjonalnym przeczytasz na stronie 9 i 10.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ WYPOWIEDZIEĆ 
UMOWĘ JA, A W JAKI SPOSÓB WŁAŚCICIEL?

Ty: pisząc wypowiedzenie i dostarczając je na piśmie. Ale zwykle 
nie jest tak łatwo, zależy generalnie od umowy. Jeśli masz umowę na 
czas nieoznaczony, to obowiązują Cię ustawowe okresy wypowiedzenia 
z kodeksu cywilnego, sprawdź se. Chyba, że w umowie wypisane 
są inne. Gorzej jeśli masz umowę na czas oznaczony: wtedy musisz 
mieć wypisane wypadki w jakich możesz ją wypowiedzieć już na samej 
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umowie. Jeśli ich tam nie ma, lub są ale ich nie spełniasz akurat (np. 
ustalicie że możesz wypowiedzieć umowę jeśli wyskoczy Ci pieprzyk 
na zewnętrznej stronie lewej stopy, a Tobie wyskoczy na prawej) to 
najzwyczajniej w świecie nie możesz jej wypowiedzieć. Pozostaje Ci w 
takiej sytuacji rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, tutaj już nie 
ma twardych warunków i wszystko zależy od dobrej woli właściciela. 

Właściciel: najczęściej nie może, ale też zależy od umowy. Bardzo 
często jest przekonany że jednak może, niestety. Sprawdź szczegóły 
na stronach od 17 do 20.

KIEDY I JAK WŁAŚCICIEL MOŻE PODWYŻSZYĆ 
MI CZYNSZ?

Właściciel może podwyższyć Ci czynsz na warunkach określonych 
w artykule dziewiątym ustawy o ochronie praw lokatorów. Tam wszystko 
jest ładnie opisane. W skrócie: okres wypowiedzenia czynszu (tj. kiedy 
nowy czynsz mógłby wejść w życie) jest trzymiesięczny. Na podwyżkę 
możesz się zgodzić lub nie, jeśli się nie zgodzisz to ten trzymiesięczny 
okres wypowiedzenia czynszu jest Twoim okresem wypowiedzenia 
umowy. Jeśli nie podejmiesz żadnej decyzji w ciągu dwóch miesięcy, 
to podwyżka wchodzi życie z upłynięciem okresu wypowiedzenia. 
Możesz też zakwestionować wysokość podwyżki, ponieważ powyżej 
pewnej kwoty (określonej w ustawie) na Twoje życzenie właściciel 
musi Ci przedstawić wyliczenia jak doszedł do tej sumy o którą chce 
Ci podnieść czynsz. Jeśli nie zrobi tego w ciagu dwóch tygodni, to nie 
ma mowy o żadnej podwyżce. Jeśli zrobi, ale uważasz że jego powody 
do tej podwyżki są chuja warte a nie “zasadne”, to możesz się z nim 
sądzić, to już sąd oceni czy rzeczywiście jest tak jak uważasz.
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Tak mówi prawo, i w Twoim najlepszym interesie jest przypominać o 
tym prawie wynajmującemu, który będzie chciał podwyższyć Ci czynsz 
z miesiąca na miesiąc. 

To wyżej tyczy się umowy najmu. Przy najmie okazjonalnym 
jest inaczej, bo tutaj warunki podwyżki czynszu określa umowa. Jeśli 
w umowie nie ma wypisanych tych warunków, no to peszek, nie ma 
żadnej podwyżki.

 
CZY LUDZI POJEBAŁO Z TYMI CENAMI?

Tak.

No i to by było na tyle. Myślę, że z takim zapleczem w świat najmu 
możesz wejść mniej więcej pewnym krokiem. Jest Ciężko, miejscami 
tragicznie, ale hej, przynajmniej wiesz jak się w tym odnaleźć. Mniej 
więcej. Dobrze będzie, w razie czego inni ludzie potrafią być całkiem 
pomocni – odzywaj się do nich czasem.

Chciałbym Cię na zakończenie zaprosić do lewackiej grupy 
lokatorskiej na FB, która nazywa się wokenajemcy.

Cześć.


