
 

UMOWY NAJMU
Praktyczne informacje dla obywateli Ukrainy



 UMOWA NAJMU
informacje ogólne

Umowa najmu to umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania 
przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony 
czynsz.

UMOWA NAJMU NA CZAS OKREŚLONY

ZAKOŃCZENIE UMOWY:

UMOWA NAJMU NA CZAS NIEOKREŚLONY

CZAS: nieokreślony  

ZAKOŃCZENIE UMOWY:  
• umowa zawarta na czas nieokreślony obowiązuje do momentu, w którym zostanie 

wypowiedziana przez którąś ze stron, 
• okres wypowiedzenia może być ustalany dowolnie przez strony w umowie najmu,  
• jeśli okres wypowiedzenia nie został ustalony przez strony w umowie, stosuje się terminy 

ustawowe:  
- gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc – najmem można 

wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego  
- gdy czynsz jest płatny miesięcznie – najem można wypowiedzieć na miesiąc naprzód 

na koniec miesiąca kalendarzowego, 
- gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – najem można wypowiedzieć na 

trzy dni na przód,  
- gdy najem jest dzienny – można wypowiedzieć na jeden dzień na przód.

! umowa najmu na czas określony, 

! umowa najmu na czas nieokreślony. 

! umowa najmu okazjonalnego,

RODZAJE UMÓW NAJMU:

CZAS: z góry określony czas obowiązywania umowy 

• umowa kończy się z upływem okresu na jaki została zawarta,  
• umowę można wypowiedzieć przed upływem okresu na jaki została zawarta jedynie, jeżeli 

treść umowy przewiduje możliwość jej wcześniejszego zakończenia.



 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARÓWNO UMOWY NA CZAS OKREŚLONY I 
NIEOKREŚLONY 

KTO MOŻE BYĆ WYNAJMUJĄCYM?

Osobą, która oddaje daną nieruchomość w najem może być zarówno właścicielem 
nieruchomości, jak i inna osoba, której przysługuje prawo dysponowania nieruchomością. 

• właściciel – wiarygodność informacji, że dana osoba jest właścicielem nieruchomości 
można łatwo sprawdzić wchodząc na stronę umożliwiającą sprawdzenie księgi wieczystej 
nieruchomości (link poniżej). Wpisując numer księgi wieczystej, możemy mieć podgląd do 
najważniejszych informacji dotyczących danej nieruchomości. W dziale pierwszym 
wskazany jest właściciel. 

link

• osoba inna niż właściciel – osoba, która nie jest właścicielem też może wynająć lokal. W tej 
sytuacji konieczne jest sprawdzenie czy danej osobie przysługuje uprawnienie do 
dysponowania daną nieruchomością. Może być to na przykład: pełnomocnictwo od 
właściciela (tu stroną umowy nadal jest właściciel, jedynie umowa jest zawierana przez 
pełnomocnika) czy inna umowa zawierająca zgodę właściciela na podnajem (dalszy 
wynajem).

FORMA 

• nie ma zastrzeżenia co formy umowy, jednak dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień 
oraz sporów co do warunków umowy, warto zawrzeć umowę najmu w formie pisemnej, 

• jeśli umowa najmu lokalu zawierana na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta w formie 
pisemnej. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas 
nieoznaczony.

WARTO PAMIĘTAĆ 

• umowa najmu zawarta na czas dłuższy niż 10 lat, uważa się po upływie tego czasu za umowę 
zawartą na czas nieokreślony.

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false


 

KAUCJA 

• jest zabezpieczeniem dla wynajmującego na wypadek pozostawienia przez najemcę szkód 
w lokalu lub nadmiernego zużycia wyposażenia, 

• w przypadku najmu lokalu mieszkalnego, kaucja nie może przekroczyć dwunastokrotności 
miesięcznego czynszu za dany lokal i podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia 
opuszczenia lokalu przez najemcę, po potrąceniu należności przysługujących 
wynajmującemu.

PROTOKÓŁ 

• przed wydaniem lokalu najemcy do korzystania powinien być sporządzony protokół 
zdawczo-odbiorczy,  

• w protokole określa się stan techniczny lokalu oraz stopień zużycia instalacji i urządzeń w 
lokalu na moment jego wydania najemcy,  

• protokół stanowi podstawę do oceny stanu lokalu przy jego zwrocie. 

CZYNSZ I OPŁATY  

W ofertach najmu często można spotkać rozróżnienie na kwotę czynszu najmu oraz dodatkowe 
opłaty eksploatacyjne, wyjaśniamy:  

• czynsz – to opłata za wynajem lokalu, 
• opłata eksploatacyjna – wszelkie koszty dodatkowe takie jak opłaty za energię elektryczną, 

gaz, woda czy ogrzewanie, czasem wynajmujący doliczają do tego opłatę za internet czy 
telewizję. Innymi słowy są to opłaty niezależne od wynajmującego,  

• umowa najmu na czas określony i nieokreślony jest odpłatna, 
• czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju na przykład 

świadczeniu usług,  
• czynsz płatny jest w umówionym terminie, jeśli w umowie nie wskazano terminu 

płatności– czynsz powinien być opłacony z góry:  
- gdy najem ma trwać NIE DŁUŻEJ niż miesiąc - za cały czas najmu  
- gdy najem ma trwać DŁUŻEJ NIŻ MIESIĄC albo gdy umowa została zawarta na czas 

nieoznaczony – czynsz płaty miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca. 

WARTO PAMIĘTAĆ! 

Jeśli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal 
rzeczy za zgodą wynajmującego, uważa się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na 
czas nieokreślony. 



 ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA NAJEMCY BĘDĄCEGO OBYWATELEM 
UKRAINY 

JĘZYK UMOWY 

W przypadku zawierania umów, należy zadbać, aby była ona sporządzona w dwóch językach, 
jeżeli najemca nie posługuję się językiem polskim. W obecnej sytuacji, umowa powinna zostać 
sporządzona w języku polskim oraz ukraińskim. W treści umowy powinno być zawarte 
postanowienie, które ureguluje która wersja językowa jest wiążąca w przypadku powstania 
wątpliwości interpretacyjnych lub różnic w wersjach językowych. 
W poniższym linku znajduję się lista tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego:  

 
link

WYNAJEM LOKALU A ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 

• przy podejmowaniu decyzji o najmie lokalu może pojawić się pytanie od strony najemcy o 
możliwość zameldowania się pod danym adresem,  

• obywatel Ukrainy, aby dostać pozwolenie na pobyt, musi mieć tymczasowe zameldowanie,  
• należy pamiętać, że zameldowanie obcokrajowca w wynajmowanym mieszkaniu nie daje 

praw do lokalu i wiąże się jedynie z wypełnieniem obowiązku prawno-administracyjnego, 
• zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na 

celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała,  
•  wraz z końcem umowy najmu najemca ma obowiązek wymeldowania się z mieszkania.

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/list,4.html?City=Warszawa&Language=12


 

OFERTY 

Obecnie na rynku znajduję się bardzo dużo ogłoszeń oferujących mieszkania, pokoje i innego 
rodzaju lokale do wynajęcia lub sprzedaży. Przy wyborze należy zachować szczególną ostrożność, 
aby nie paść ofiarą oszustwa, dlatego najlepiej skorzystać z dużych i godnych zaufania firm 
pośredniczących w wynajmie mieszkań lub sprzedaży bądź szukać na innych popularnych 
stronach internetowych oferujących lokale. 

Poniżej podajemy przykładowe linki do stron:  
• h]ps://skylightbrokers.pl/  
• h]ps://www.olx.pl/dla-ukrainy/  

WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY OD SKYLIGHT BROKERS  

Skylight Brokers oferuje dla obywateli Ukrainy: 
• bezpłatne doradztwo w najmie i sprzedaży nieruchomości,  
• bezpłatne pośrednictwo w najmie  

link do formularza w języku ukraińskim

https://skylightbrokers.pl/
https://www.olx.pl/dla-ukrainy/
https://skylightbrokers.pl/ua/


 NAJEM OKAZJONALNY LOKALU

CZAS: umowa zawierana na oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, 
FORMA: wymóg formy pisemnej.

DODATKOWE ELEMENTY UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO:  

 Co do zasady przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego załącza się :  

a. oświadczenie najemcy sporządzone w formie aktu notarialnego, w którym najemca 
poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na 
podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie, który został wskazany w 
umowie, 

b. w przypadku obywatela Ukrainy oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać 
sporządzone także w języku ukraińskim, więc złożenie oświadczenia wymaga uczestnictwa 
tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego (listę tłumaczy przysięgłych wskazaliśmy 
powyżej),  

c. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku 
wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,  

d. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu 
zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu, które zostały 
wskazane w oświadczeniu.

UWAGA!  
W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, powyższe 
punkty c i d, nie będą obligatoryjne.  Innymi słowy najemca nie musi 

wskazywać innego lokalu – pkt c, a właściciel lub inna osoba posiadająca 
tytuł do lokalu nie musi składać oświadczenia – punkt d. 



"

KAUCJA 

• kaucja nie może być wyższa niż sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal,  
• kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu 

wierzytelności właściciela.

CZYNSZ I OPŁATY 

• oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela (opłaty 
eksploatacyjne),  

• niezależnie od powyższego, strony umowy mogą ustalić dodatkowo jakie opłaty będzie 
pobierał wynajmujący.

ZAKOŃCZENIE UMOWY  

• umowa zawarta na czas oznaczony wygasa po upływie okresu na jaki została zawarta, 
• przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, umowa najmu okazjonalnego może 

zostać wypowiedziana przez jedną ze stron w przypadkach określonych w umowie, wtedy 
zaś ulega ona rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.



UŻYCZENIE LOKALU 

Poza umową najmu, która jest umową odpłatną, lokal może być także przedmiotem użyczenia. 
Umowa użyczenia, w przeciwieństwie do umowy najmu, jest umową nieodpłatną.

CZAS: umowę użyczenia zawiera się na czas określony lub nieokreślony,  
FORMA: umowa może zostać zawarta w dowolnej formie, jednak dla uniknięcia ewentualnych 
nieporozumień oraz sporów co do warunków umowy, warto zawrzeć umowę użyczenia lokalu w 
formie pisemnej.

OPŁATY 

• bezpłatne korzystanie z lokalu,  
• osoba użytkująca lokal ponosi zwykłe koszty utrzymania, na przykład ponoszenie opłat 

eksploatacyjnych.

ZAKOŃCZENIE UMOWY 

• umowa użyczenia zawarta na czas oznaczony, kończy się z upływem tego czasu, 
ewentualnie wcześniej, jeżeli w umowie zawarta jest możliwość jej wcześniejszego 
rozwiązania, 

• umowa użyczenia zawarta na czas nieoznaczony, kończy się po upływie okresu 
wypowiedzenia. Wypowiedzenia umowy mogą dokonać obie strony umowy. Polskie prawo 
nie wyznacza ustawowych terminów wypowiedzenia umowy użyczenia, natomiast długość 
terminów wypowiedzenia mają uwzględniać interes i sytuację obu stron. 


	UWAGA!

