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Wiele ważnych tematów – podsumowanie  
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W ostatni weekend listopada Stowarzyszenie Mieszkanicznik zorganizowało już dziesiąte 

ogólnopolskie spotkanie dla swoich członków i sympatyków, poświęcone wynajmowaniu 

mieszkań, czyli bardzo wielu szczegółowym tematom i zagadnieniem z tym związanym. Było 

intensywnie, głośno i bardzo owocnie. 

 

Udział w Kongresie wzięło ponad 550 osób, w rozmowach na miejscu wspierało ich naszych 16 

liderów oddziałów lokalnych, do tego mieliśmy stoiska 22 wystawców mini-targów – firm z usługami 

nastawionymi na rynek najmu. Dzielenie się wiedzą, otwartość na nieznajomych, wzajemna pomoc 

i wsparcie w czasem bardzo trudnych sytuacjach to największe wyróżniki naszego Kongresu: tutaj nie 

tylko słuchamy, ale i sporo mówimy. 
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Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim edukacja i dostarczanie wiedzy, więc poza dwoma 

ogólnymi sesjami odbyło się 16 wykładów i warsztatów z praktykami. Tematy z roku na rok są inne, 

w części prelekcji można jednak wziąć udział w trakcie spotkań lokalnych, co miesiąc w 18 miastach. 

W tym roku widać główne zainteresowania naszych członków: najem krótkoterminowy i jego 

zmienność, również z zagadnieniami dotyczącymi VATu, podnajem mieszkań od strony prawnej, 

organizacyjnej i na przykładach, do tego oczywiście o zarządzaniu najmem, współpracy z zarządcami 

i spółdzielniami, i odpowiednim przygotowaniu mieszkań – nawet od etapu budowy. Było też o 

zagadnieniu bardzo ważnym, ale może nielubianym, czyli sprawach spadkowych, głównie od strony 

przygotowania się właścicieli nieruchomości tak, żeby najem lub inne procesy przebiegały z jak 

najmniejszymi zakłóceniami. 

Rynek najmu mieszkań rozwija się bardzo intensywnie, podobnie dzieje się ze specjalistycznymi 

usługami: zarządzanie najmem lokali mieszkalnych i w najmie krótkoterminowym, systemy do obsługi 

dokumentacji, pośrednictwo nastawione na szybki obrót lub właśnie klientów zainteresowanych 

kupnem mieszkań pod wynajem i kolejnymi usługami. Do tego remonty, wyposażenie i wspólne 

inwestowanie w coraz większe projekty: kamienice, bloki, a na deser narzędzia do monitorowania 

rynku i szkolenia. Wystawcy nie narzekali na brak rozmówców, jedynie niektóre pytania były bardzo 

zaawansowane. Rozwój usług pokazuje rosnące obroty sektora najmu, i jego szybko postępującą 

profesjonalizację. Najem w dowolnej formie wymaga coraz więcej wiedzy, bo środowisko prawne 

i interpretacje podatkowe wciąż się zmieniają. 

 

Kongres to podsumowanie całorocznej pracy Stowarzyszenia, która toczy się w oddziałach lokalnych. 

Każde miasto ma swoją specyfikę, nieco innych klientów i wynajmujących, i bardzo wiele usług 

w nieruchomościach jest lokalnych. Wymiana wiedzy na poziomie kraju pozwala na ujednolicenie 

standardów, wymianę pomysłów, pokazanie swoich doświadczeń jako inspiracji dla innych. Widać 

było tę intensywną wymianę i rozmowy, którym nie było końca. Wynajmujący to bardzo prężne 

i poszukujące wiedzy środowisko, a Stowarzyszenie jest formą organizacji procesów oddolnych 

i reprezentacji wobec innych instytucji i środowisk. 


