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Wstęp – sytuacja na rynku mieszkań wynajmowanych w Polsce

Dane Eurostatu z 2014 roku pokazują, że prawie połowa Polaków mieszka w budownictwie
wielorodzinnym, czyli w mieszkaniach w bloku (44,7%). Większość lokali, bo przeszło 83%,
pozostaje w rękach prywatnych – tylko niespełna 17% mieszkań udostępnionych jest
najemcom((1)). To naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę wskaźniki w innych krajach
europejskich, w których odsetek wynajmowanych mieszkań jest często kilkukrotnie wyższy. Dla
porównania – w Szwajcarii wynajmowanych jest 56% mieszkań, w Austrii – 48%, podczas gdy u
naszych zachodnich sąsiadów – do wynajęcia przeznaczony jest co drugi dostępny lokal.

Skąd tak duże różnice?
Podstawowym problemem jest oczywiście wysokość czynszu. W największym polskim mieście
– Warszawie – koszt wynajęcia najpopularniejszego typu lokalu czyli mieszkania
dwupokojowego, wynosił we wrześniu 2016 roku 2 587zł((2)), tym samym przekraczał połowę
średniego wynagrodzenia. Można zatem stwierdzić, że młodych Polaków zwyczajnie nie stać na
wynajmowanie własnego mieszkania. Często decydują się więc na pozostanie w domu
rodzinnym lub współwynajmują mieszkanie wraz z innymi lokatorami.

Z drugiej strony tak niski odsetek wynajmowanych w Polsce mieszkań może być spowodowany
pokutującym wciąż w świadomości znacznej części społeczeństwa przekonaniem, że wynajem
mieszkania wynika z konieczności i decydują się nań ci, których nie stać na zakup „własnego
M”. Najważniejsze jest bowiem dążenie do zakupu nieruchomości, w myśl słynnej zasady
„ciasne, ale własne”. Mała stabilizacja jest ciągle tym, czego Polacy poszukują w swoim
dorosłym życiu.

Tymczasem w krajach Europy Zachodniej coraz więcej osób wybiera wynajmowanie
mieszkania jako sposób na zachowanie swobody i ograniczenie zobowiązań wynikających
z zakupu własnej nieruchomości. Duża mobilność młodych Europejczyków skutkuje częstą
zmianą miejsca zamieszkania. Naturalną koleją rzeczy staje się więc krótko- bądź
długoterminowe wynajmowanie lokum.

Zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Polsce, jest jednak pewna grupa społeczna od lat
niezmiennie zainteresowana wynajmem mieszkań, szczególnie w miastach, w których
zlokalizowane są duże ośrodki akademickie. Są nią studenci. Analitycy portalu domy.pl szacują,
że aż co trzecie mieszkanie na rynku wynajmowane jest właśnie przez żaka. I choć panujący od
kilku lat niż demograficzny przerzedził uczelniane ławy – nadal ponad 1 400 000 młodych
Polaków studiuje, z czego znaczna część poza swoim miejscem zamieszkania.

((1))Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/pl

((2))Źródło: https://www.gumtree.pl/pages/ceny-nieruchomosci/mazowieckie/warszawa/
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Wstęp – sytuacja na rynku mieszkań wynajmowanych w Polsce

Koniecznością jest dla nich zapewnienie sobie kąta do życia – w domu studenckim (akademiku)
lub – co staje się coraz popularniejsze wśród młodych adeptów nauki –
w współwynajmowanym mieszkaniu studenckim.

Raport, który trzymają Państwo w rękach, jest podsumowaniem badań prowadzonych przez
DELab UW((3)), i próbuje zarysować obraz polskich mieszkań studenckich, jak również
zamieszkujących je lokatorów. Pokazujemy w nim między innymi:

• Dlaczego studenci decydują się na współwynajmowanie mieszkań zamiast mieszkać
w akademiku?

• Kto jest, ich zdaniem, najbardziej upiornym współwynajmującym?

• Z kim najchętniej dzieliliby pokój lub mieszkanie?

• W jakich obszarach najczęściej wybuchają konflikty w wynajmowanych mieszkaniach?

• Jak zmusić niezdyscyplinowanego współlokatora do przestrzegania ustalonych zasad?

• I w którym momencie kończy się cierpliwość do współwynajmujących?

((3))www.delab.uw.edu.pl
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Metodologia badania

Podstawę empiryczną do zaprezentowanych wniosków stanowiła ankieta internetowa
przeprowadzona na próbie 500 studentów z całej Polski, wynajmujących mieszkanie / pokój /
miejsce w pokoju w mieszkaniu studenckim. Respondenci do badania dobierani byli losowo,
z ogólnopolskiej próby studentów uczelni wyższych.

Ponadto, dla uzupełnienia wniosków wyciągniętych z modułu ilościowego, przeprowadzono
dwa pogłębione wywiady fokusowe, w których udział wzięło łącznie 15 studentów
wynajmujących lub współwynajmujących mieszkanie studenckie. Co więcej, podczas
wywiadów fokusowych zrealizowano trzy warsztatowe zadania w grupach, których wyniki
również znalazły się w przedstawionym raporcie.

Dzięki zastosowaniu metody jakościowej możliwe było wzbogacenie danych statystycznych
uzyskanych na próbie losowej o komponent motywacji i doświadczeń jednostkowych,
pozwalających lepiej zrozumieć badane zagadnienie.

Próba uczestników ankiety internetowej liczyła łącznie 500 studentów w wieku od 19 do 34
lat, które wynajmują lub współwynajmują mieszkanie / pokój / miejsce w pokoju w mieszkaniu
studenckim. Wśród nich znalazło się 249 kobiet i 251 mężczyzn.

Profil wynajmujących
Wszyscy respondenci – w momencie realizacji badania (ankieta - czerwiec 2016) - deklarowali
status studenta. Wśród badanych najwięcej było studentów drugiego roku studiów pierwszego
stopnia (22,8% ankietowanych), oraz – porównywalnie dużo – studentów pierwszego roku
studiów licencjackich i studentów ostatniego roku studiów magisterskich.

20,2%

22,8%

19,4%

16,2%

20,6%

0,8%

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

inne

Wykres 1. Rok studiów respondentów

Źródło: opracowanie własne (badanie ilościowe próba ogólnopolska n=500)
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Sytuacja mieszkaniowa respondentów

Zajmowane mieszkanie
Biorąc pod uwagę rodzaj zajmowanego mieszkania / pokoju / miejsca w pokoju w mieszkaniu
studenckim, wśród badanych największą popularnością cieszy się wynajem mieszkania
i zamieszkiwanie w nim wraz z partnerem/partnerką. Tego typu konfigurację mieszkaniową
deklarowała przeszło 1/3 ankietowanych (34,6%). Na drugim miejscu znalazło się
wynajmowanie stancji w mieszkaniu z nieznajomymi (22,8%), pierwszą trójkę zamyka
wynajmowanie pokoju w mieszkaniu ze znajomymi (19,4% odpowiedzi).

Czynsz za wynajem
Jak pokazały badania, podczas poszukiwania mieszkania / pokoju / miejsca w pokoju do
wynajęcia najważniejszą kwestią jest wysokość czynszu i opłat ponoszonych przez najemcę. Aż

71,2% umieściło tę kwestię na pierwszym miejscu. Nieco mniej, bo 51,8% ankietowanych
uznało za najważniejszą dobrą lokalizację mieszkania i dogodny dojazd na uczelnię (35,8%).
Wśród kwestii istotnych z punku widzenia najemców znalazły się również: standard
wynajmowanego lokum oraz jego wyposażenie. Najmniej ważny okazał się natomiast dobry
kontakt z właścicielem, a co za tym idzie – gwarancja nieodbywania przez niego
niezapowiedzianych wizyt w mieszkaniu.

wynajmuję pokój lub miejsce w pokoju w mieszkaniu wynajętym

przez moich znajomych/mojego znajomego
19,4 %

wynajmuję pokój lub miejsce w pokoju w mieszkaniu

z nieznajomym/nieznajomymi
22,8 %

wynajmuję pokój lub miejsce w pokoju w prywatnym mieszkaniu

znajomych/znajomego
6,2 %

wynajmuję całe mieszkanie i mieszkam w nim sam/a 7,0 %

wynajmuję mieszkanie i mieszkam w nim z partnerem/partnerką 34,6 %

wynajmuję mieszkanie i podnajmuję część pokoi lokatorom 10,0 %

71,2%

repondentów uważa wysokość 
czynszu i opłat dodatkowych 
za główny czynnik decydujący 
o wyborze miejsca zamieszkania

Źródło: opracowanie własne (badanie ilościowe próba ogólnopolska n=500)

Tabela 1. Sytuacja mieszkaniowa repsondentów
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Tabela 2. Kryteria wyboru wynajmowanego mieszkania

Wysokość czynszu
Deklarowana wysokość czynszu za wynajem pokoju (miejsca w pokoju), uiszczanego przez
naszych badanych, mieściła się w przedziale od 500 do ponad 2000zł miesięcznie. Ponad 1/3
respondentów przyznała, że ponoszone przez nich opłaty za wynajem nie przekraczają 500 zł
miesięcznie (34,8%), podczas gdy zdecydowana większość ankietowanych – bo aż 51% -
umieściła wysokość swojego comiesięcznego czynszu przedziale od 500 do 1000zł.

Deklarowane wysokości czynszu określone były na podstawie badania ilościowego na próbie

ogólnopolskiej. Opłaty najemców różnią si znacznie w polskich miastach, co dokładnie
pokazują dane uśrednionych kosztów wynajmów, na podstawie danych Gumtree.pl.

Bardzo 

ważne Ważne

Nie 

ważne

W ogóle 

nie 

ważne

Suma 

wskazań 

odpowiedzi 

bardzo 

ważne 

i ważne

lokalizacja mieszkania: 51,8% 25,8% 14,6% 7,8% 77,6%

dogodny dojazd na uczelnię/do 

pracy: 35,8% 37,4% 16,2% 10,6% 73,2%

wysokość czynszu i opłat: 71,2% 17,0% 7,6% 4,2% 88,2%

liczba współlokatorów: 17,4% 24,8% 34,4% 23,4% 42,2%

standard mieszkania: 31,6% 36,4% 21,6% 10,4% 68,0%

wyposażenie mieszkania 

umeblowanie, sprzęty AGD itp.: 16,6% 42,6% 24,4% 16,4% 59,2%

dostępność łącza internetowego: 14,6% 29,4% 31,2% 24,8% 44,0%

nieprzechodniość pokoi: 23,2% 29,6% 25,8% 21,4% 52,8%

możliwość zamknięcia własnego 

pokoju na klucz: 8,8% 15,8% 33,2% 42,2% 24,6%

kontakt z właścicielem: 9,2% 13,4% 33,8% 43,6% 22,6%

możliwość niezapowiedzianych 

wizyt właściciela: 5,0% 12,0% 26,0% 57,0% 17,0%

Źródło: opracowanie własne (badanie ilościowe próba ogólnopolska n=500)
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Wykres 2. Deklarowana wysokość miesięcznego czynszu

34,8%

51,0%

10,4%

2,6% 1,2%500 zł

501-1000 zł

1001-1500 zł

1501-2000 zł

>2000 zł

zł1 863 

zł2 587 

zł2 046 

zł1 314 

zł1 252 

zł1 318 

zł1 585 

zł1 373 

zł0 zł500 zł1 000 zł1 500 zł2 000 zł2 500 zł3 000

Kraków

Warszawa

Wrocław

Poznań

Łódź

Gdańsk

Katowice

Szczecin

Wykres 3. Średnia cena wynajmu mieszkania dwupokojowego
w polskich miastach

Źródło:  opracowanie własne (dane wewnętrzne Gumtree.pl, stan na wrzesień 2016)

Źródło: opracowanie własne (badanie ilościowe próba ogólnopolska n=500)
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Wysokość czynszu a zarobki studentów

Trzeba powiedzieć, że dzisiejsza wysokość czynszu za wynajem mieszkania / pokoju / miejsca
w pokoju w mieszkaniu studenckim jest dość wysoka i najczęściej pozyskiwana jest w postaci
wsparcia finansowego od rodziców (rodziny) lub też, co wydaje się być coraz powszechniejszą
praktyką, dzięki podjęciu pracy zarobkowej przez samego studenta.

Jak wynika z danych – blisko połowa badanych studentów pracuje, w tym prawie 22% na
postawie stałej umowy o pracę. Drugie tyle żaków deklaruje podejmowanie prac dorywczych.
Wśród osób pracujących na stałe przeważają mężczyźni – 27,1% z nich przyznaje, że podejmuje
regularną aktywność zarobkową. Ponadto, co jest zgodne z intuicjami, największy odsetek
osób pracuje na podstawie stałej umowy o pracę na późniejszych latach studiów – podczas gdy
wśród 19-latków pracował tylko co dziesiąty student– w grupie 21-latków było ich już 18%,
a w przypadku 24-latków – 28%.

Można więc zauważyć istotną zmianę w nastawieniu samych żaków, którzy dotychczas
utożsamiali okres studiów z ostatnimi pięcioma latami beztroski, poprzedzającymi wejście
w tak zwane „dorosłe życie”. Czas podejmowania nauki na uczelni wyższej coraz częściej
wykorzystywany jest do zdobycia tak cenionego na rynku doświadczenia zawodowego,
a dobrze (tj. efektywnie) wykorzystany – traktowany jako swego rodzaju inwestycja na
przyszłość. Jak twierdzą analitycy EY, przedstawiciele tzw. „Pokolenia Y”, czyli generacji osób

urodzonych w latach 80. i 90. ubiegłego wieku (do której w przeważającej większości zaliczają
się uczestnicy naszego badania), „z jednej strony są bardziej przedsiębiorcze i łatwiej adoptują
się do nowych warunków, z drugiej, trudniej współpracują w grupie i często brakuje im
odpowiedniego doświadczenia”. Stawiają na siebie wiedząc, że inwestycja w swoją edukację
czy gromadzenie doświadczenia zawodowego szybko przyniesie pożądane efekty. Można więc
przypuszczać, że właśnie ta świadomość możliwości stojących przed nimi w czasie studiów,
czyli w okresie wzmożonej aktywności psychofizycznej, stymuluje ich do wzięcia
odpowiedzialności za siebie w swoje ręce – poszukanie odpowiedniego mieszkania i dobrze
płatnej pracy (choćby dorywczej).

Współdzielenie pokoju lub mieszkania
W trakcie prowadzonych badań interesująca okazała się też kwestia współdzielenia pokoju
z innym współlokatorem lub współlokatorami. Jak wykazało przeprowadzone badanie,
największą popularnością cieszą się pokoje dwuosobowe – mieszka w nich aż 52,3%

ankietowanych, podczas gdy samodzielnie pokoje wynajmuje 41,5% badanych studentów.

Tylko co dwudziesty pytany student dzieli pokój dwoma współlokatorami.
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Flatsharing

Duża popularność zamieszkiwania pokoju wspólnie z inną osobą bez wątpienia jest
zmotywowana względami finansowymi – koszty wynajmu miejsca w pokoju dwuosobowym są
znacznie niższe niż opłacenie całego pokoju czy mieszkania na wyłączność. Potwierdzają to
odpowiedzi naszych badanych. W pytaniu o powody wynajmowania pokoju / miejsca w pokoju
w mieszkaniu studenckim aż 47,1% badanych wskazało względy ekonomiczne – nie stać ich
było na wynajęcie całego mieszkania samodzielnie. Nieco mniej ważne, choć nadal bardzo
istotne okazały się też argumenty praktyczne i możliwość poszukiwania lokum ze znajomymi
(16,3% odpowiedzi), oraz kwestie towarzyskie (15,1%).

41,5%

52,2%

5,2%

1,1%

Wykres 4. Z iloma osobami dzielisz pokój?Z nikim

Z jedną osobą

Z dwiema
osobami

Z trzema osobami

źródło: opracowanie własne, badanie ilościowe ogólnopolska próba n=500

47,1%16,3%

15,1%

2,8%

13,1%

5,6%

Z powodów ekonomicznych  nie stać mnie było na
samodzielne wynajęcie mieszkania

Z powodów praktycznych  łatwiej było mi wynająć
mieszkanie ze znajomymi niż szukać czegoś samemu

Z powodów towarzyskich  chciałem/łam mieszkać ze
znajomymi i spędzać z nimi więcej czasu

Przez przypadek  znajomi mieli do wynajęcia pokój miejsce
w pokoju i zdecydowałem/łam się do nich dołączyć

Chciałem/łam mieszkać na swoich warunkach i nie musieć
się podporządkowywać innym

Nie chciałem/łam mieszkać w akademiku

Wykres 5. Motywacje flatsharingu

Źródło: opracowanie własne (badanie ilościowe próba ogólnopolska n=500)
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Flatsharing

Na uwagę zasługuje również kwestia dzielenia się pokojami w ramach mieszkań
wieloosobowych. W większości wynajmowanych lokali pokoje są różnych wielkości, niektóre
z balkonem, inne przechodnie (choć te akurat cieszą się złą sławą i są unikane przez
najemców), a wysokość czynszu wyliczana jest na każdą osobę wynajmującą po równo.
Pozostaje więc pytanie o to, kto zajmie który pokój. Jeden z badanych zdradził nam przyjęty
przez nich sposób dobierania pokoi w ramach jednego mieszkania – Najważniejsze są jasne
reguły gry – powiedział. – Ten student, który mieszka w naszym mieszkaniu najdłużej, może
wybrać sobie pokój, który chce zająć. Kolejni współlokatorzy otrzymują pozostałe pokoje
(przydzielane według kolejności zajmowania mieszkania). Do roszad międzypokojowych
dochodzi najczęściej przy zmianie składu współlokatorów – wówczas – znów według „zasady
starszeństwa” – większe pokoje zajmowane są przez najbardziej wytrwałych najemców,
pozostałe przydzielane są „nowym”.

W tej sposób w ramach wynajmowanych mieszkań tworzy się również swego rodzaju
hierarchia „ważności” współlokatorów, niezbędna w przypadku organizowana wspólnych prac
i dzielenia codziennych obowiązków.

Jeśli chodzi o kwestię dzielenia mieszkania z innymi studentami, to aż trzech na dziesięciu
współwynajmujących dzieli wynajmowane mieszkanie z jednym współlokatorem (30,1%).

25,6% ankietowanych deklaruje, że mieszka z dwojgiem współlokatorów, a 28,4% – z trojgiem.
Znacznie mniejszą popularnością cieszą się mieszkania wieloosobowe – zaledwie co dziesiąty
pytany mieszka w towarzystwie czworga innych studentów, a z pięcioma współlokatorami
dzieli mieszkanie niespełna 4% badanych.

Przede wszystkim – na moich warunkach
Analizując dane można jednakże powiedzieć, że studenci niechętnie dzielą mieszkanie
z większą liczbą współlokatorów, co może świadczyć o chęci zapewnienia sobie komfortowych
warunków do życia przy jednoczesnej dbałości o swój „święty spokój”. Anegdotyczne „komuny

studenckie”, będące symbolem pełnej swobody i daleko idącej integracji między
współlokatorami odeszły nieco w zapomnienie. Dzisiejszy student jest świadomy swoich
oczekiwań i dąży do tego, by mieszkanie było jego ostoją – miejscem odpoczynku,
regeneracji sił i spędzania wolnego czasu wedle własnych upodobań (i na swoich
warunkach). Powoli odchodzi się więc od stereotypu głoszącego, że wyprowadzka z domu

rodzinnego i wynajęcie pokoju / miejsca w pokoju w mieszkaniu studenckim zapoczątkuje
„najbardziej imprezowy czas w życiu”, jak zwykło się mawiać o okresie studiów.



FLATSHARING MILLENIALSÓW
RAPORT 2016

Wykres 6. Z iloma współlokatorami dzielisz mieszkanie?

I nawet, jeśli na pierwszym roku studiów zamieszkali w akademiku – na kolejnych latach
przeprowadzają się już do wynajmowanego mieszkania.

Poszukiwanie współlokatorów
Podczas poszukiwania nowego lokum niezwykle ważne jest jednak dobranie sobie
odpowiednich współlokatorów, z którymi spędzi się kolejne miesiące (jeśli nie lata).
W przypadku poszukiwania potencjalnego towarzystwa do nowego M najbardziej istotny
okazał się tryb życia współlokatorów (78,8%) oraz ich wiek (72,6%). Analizy pokazały również,
że studenci chętniej mieszkają z osobami, z którymi znali się już wcześniej (70,4%).

30,1%

25,6%

28,4%

11,0%

3,7% 1,1%
0,2%

1 2 3 4 5 6 7

Z tego też powodu relatywnie niewielu
studentów wybiera mieszkanie
w akademiku. Jak motywowali to nasi
badani – „tam trzeba dostosować się
do wszystkich, nigdy nie można pobyć
samemu i jeszcze ta kuchnia na tyle
osób”. Po raz kolejny pojawia się więc
potrzeba samosterowności
i decydowania o swoim życiu
samodzielnie. I choć cena miejsca
w akademiku jest niższa niż koszt
wynajmu pokoju w mieszkaniu

studenckim (koszt zakwaterowania
w domu studenckim waha się –
w zależności od zajmowanego pokoju –
od ok. 300zł do 600zł miesięcznie) –
przeważająca część studentów
decyduje się jednak na wynajem
mieszkania.

Dla 78,8% repondentów tryb życia
współlokatora jest     
najważniejszy. 72,6 % 
zwraca uwagę na wiek.

Źródło: opracowanie własne (badanie ilościowe próba 
ogólnopolska n=500)
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Wykres 7. Kryteria doboru współlokatora

Co więcej, dla kobiet wynajmujących mieszkanie / pokój / miejsce w pokoju studenckim
ponad dwukrotnie ważniejsza była płeć współlokatora (17,3%) niż dla mężczyzn (tylko 8%
ankietowanych mężczyzn uznało ją za istotną). Uzupełniając te dane o wnioski z wywiadów
fokusowych można przypuszczać, że kobiety chętniej dzielą mieszkanie z innymi paniami, mają
natomiast opory przed zamieszkiwaniem z lokatorami płci męskiej. Mężczyźni biorący udział w
badaniu nie podzielali jednak tego przekonania twierdząc, że płeć współlokatorów jest dla nich
drugorzędna.

60,4%

72,6%

58,4%

70,4%

57,0%

78,8%

45,6%

61,6%

51,8%

39,6%

27,4%

41,6%

29,6%

43,0%

21,2%

54,4%

38,4%

48,2%

Z A I N T E RE SO WA N IA  P O D O B N E D O  
M O I CH

WI E K  Z B L I ŻO N Y  D O  M O JE G O

P O D E JM O WA N I E  ST U D I Ó W 
WY Ż S Z Y CH

WCZ E Ś N I E JS Z A  Z N A JO M O Ś Ć Z E  
WSP Ó Ł L O K A T O R A M I

S T A T U S  F I N A N S O WY  Z B L I ŻO N Y  D O  
M O JE G O

T R Y B  Ż Y CI A  WSP Ó Ł L O K A T O R Ó W

P O G L Ą D Y  P O L I T Y CZ NE  Z B L IŻO N E D O  
M O I CH

P Ł E Ć WSP Ó Ł L O K A T O R A

O R I E N T A CJA  SE K SU A L N A  
WSP Ó Ł L O K A T O R A

Ważne Nie ważne

Źródło: opracowanie własne (badanie ilościowe próba ogólnopolska n=500)
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Kryteria doboru współlokatora

Inaczej wygląda kwestia orientacji seksualnej współwynajmujących. W tym przypadku
wyraźnie większe opory mają mężczyźni, dla 37% których wynajmowanie mieszkania z osobą
o orientacji homoseksualnej jest nie do przyjęcia. Podobnego zdania jest tylko 19,6% kobiet,
co może sugerować, że w przypadku studentek tolerancja osób o orientacji homoseksualnej
jest wyższa niż wśród studentów. Podobnie, dopowiadając komentarz na podstawie danych
jakościowych można twierdzić, że mężczyźni niechętnie widzieliby w swoim mieszkaniu geja
(z lesbijką to bym może jeszcze mógł mieszkać, ale na pewno nie z gejem), podczas gdy dla
kobiet obecność zarówno gejów, jak i lesbijek nie stanowi tak drażliwej kwestii.

Kłopotliwe kwestie: narkotyki, alkohol, papierosy… i dzieci
Jeśli chodzi o cechy i upodobania współlokatorów, trudne do zaakceptowania przez
wynajmujących, to bez wątpienia najmniejsze przyzwolenie jest na stosowanie
używek(szczególnie tych nielegalnych, typu marihuana i inne środku odurzające) – prawie 60%
badanych przyznaje, że im to przeszkadza. Nieco łagodniej traktowana jest kwestia
nadużywania alkoholu, choć nadal ok. 55% wynajmujących ma z tym problem. Palenie
papierosów jest nie do zaakceptowania przez co drugiego najemcę. Kłopotliwe okazało się
także dzielenie mieszkania z osobą posiadającą dziecko (dzieci) – aż 63% ankietowanych
stwierdziło, że im to przeszkadza. Patrząc na uzyskane wyniki można potwierdzić tezę, że
dzisiejsi studenci z Pokolenia Y w wynajmowanych kwaterach szukają przede wszystkim
świętego spokoju i przyzwoitych warunków do życia, niekoniecznie zaś codziennych imprez
i spotkań towarzyskich.

Dla 37% studentów i 19,6% 
studentek wynajmowanie 
mieszkania z osobą 
o odmiennej orientacji 
seksualnej jest nie do przyjęcia.
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Wykres 8. Co przeszkadza Ci u współlokatorów? (skala 1-5)
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18,6%

19,8%

10,8%

10,0%

8,4%

15,8%

16,2%

28,0%

27,4%

24,6%
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25,8%

25,8%
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18,6%
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29,4%

29,4%

34,8%
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1 - Nie mam z tym żadnego problemu 2 3 4 5 - Bardzo mi to przeszkadza

Radykalne poglądy polityczne

Rzadkie wyjazdy do domu

Stosowanie używek (inne) 

Nadmierne spożywanie alkoholu

Palenie papierosów

Współdzielenie mieszkania z obcokrajowcami

Współdzielenie mieszkania z pracującymi w trybie zmianowym

Współdzielenie mieszkania z osobami homoseksualnymi

Współdzielenie mieszkania z osobami z dzieckiem/dziećmi

Współdzielenie mieszkania z parą/małżeństwem

Współdzielenie mieszkania z osobami posiadającymi zwierzęta

Źródło: opracowanie własne (badanie ilościowe próba ogólnopolska n=500)
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Kłopotliwe kwestie

Na uwagę zasługuje również umiarkowana otwartość na obcokrajowców – 23,4% badanych
czułoby się niekomfortowo współwynajmując mieszkanie z cudzoziemcem. Co ciekawe,
również i w tej niechlubnej kategorii przeważają mężczyźni – 26,3% z nich nie chciałoby
mieszkać z osobą innej narodowości, podczas gdy 53% kobiet nie miałoby z tym problemu.
35% ankietowanych mężczyzn nie chciałoby również mieszkać z osobami posiadającymi
zwierzęta domowe – i tu również kobiety wydają się być bardziej otwarte, bowiem przeszło
48% z nich nie miałoby w tym względzie przeciwwskazań.
Zgodnie z deklaracjami badanych – najmniej kłopotliwe są dla nich rzadkie wyjazdy
współlokatorów do domu (przeszkadzają tylko 20% wynajmujących) oraz – co zaskakujące –
radykalne poglądy polityczne, na które zwróciło uwagę zaledwie nieco ponad 20%
wynajmujących.
W ramach wizualizacji wspomnianych problemów uczestnicy zostali poproszeni
o przedstawienie postaci współlokatora ze swoich koszmarów. Wśród jego głównych cech
znalazły się m.in.: wiecznie pijący, pali w mieszkaniu, hałaśliwy (słucha głośno muzyki), nie
sprząta (w szczególności w kuchni), nie płaci za czynsz, brzydko pachnie, robi niezapowiedziane
imprezy, pali w domu. Zdaniem badanych, wymarzony współlokator charakteryzuje się
natomiast takimi cechami: równowagą między pracą i życiem prywatnym, do tańca i do
różańca, jego druga połowa nie mieszka z nami (tylko może od czasu do czasu nocować),
sprząta, bratnia dusza, dobry kontakt ze mną, muzyki słucha na słuchawkach, wspólne

spędzanie czasu na pogawędkach, gotowanie i częstowanie czasem (okazjonalnie), ma swoje
życie i zainteresowania.

Dlaczego wynajem?
Aż 59% ankietowanych przyznało, że w wynajmowanym mieszkaniu / pokoju / miejscu
w pokoju w mieszkaniu studenckim poszukiwało niezależności i swobody decydowania
o sobie i swoich planach. Co ważne, w przypadku kobiet było to nawet więcej, bo aż 63,9%
wskazań. Można zatem stwierdzić, że chęć wyprowadzenia się z domu rodzinnego była – poza
względami praktycznymi, tj. minimalizowaniem czasu i koszów dojazdu na uczelnię –
motywowana również chęcią usamodzielnienia się i zyskania większej niezależności.
Szczególnie widoczne jest to w przypadku młodych kobiet, które – z racji swojej roli społecznej
– niejednokrotnie doświadczają bardziej tradycyjnych (a przy tym i restrykcyjnych) wymagań
i oczekiwań stawianych przez najbliższą rodzinę. Wyprowadzka z domu rodzinnego jest dla nich
często okazją do wzięcia głębszego oddechu i rozpoczęcia życia „po swojemu”.
Ważne jest jednak to, że przy deklarowanej chęci uzyskania niezależności od rodziców
kluczowej roli nie odgrywa wcale prowadzenie intensywnego życia towarzyskiego, czy częste
podejmowanie gości, ale… potrzeba ciszy i spokoju do nauki (51%). Niewątpliwie potwierdza
się zatem diagnoza stawiana przedstawicielom Pokolenia Z, którzy – zgodnie z analizami

socjologów – nie chcą zmarnować żadnej chwili w życiu, starając się efektywnie wykorzystać
swój wolny czas.
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Wykres 9. W wynajmowanym mieszkaniu poszukiwałem/am…

Należy jednakże pamiętać również o kwestiach finansowych – mało którego studenta stać na
zakup własnego M, a na kredyt – bez stabilnego zatrudnienia – nie mają co liczyć: mam na tyle
małe widoki na kredyt, że żyję z tą myślą już od dawna i wolę i być pod tym względem
elastyczna. Można więc powiedzieć, że wynajem jest formą, droższej i lepszej niż mieszkanie
w akademiku, strategii radzenia sobie w sytuacji niemożności posiadania własnego M.
Strategią, która z czasem może stać się sposobem na (całkiem udane zresztą!) życie.

Dowody na piśmie
O dużej samoświadomości badanych świadczy również forma finalizowania umowy z najemcą
– aż 75% badanych podpisuje pisemną umowę z właścicielem mieszkania, co bez wątpienia
można uznać za znak naszych czasów. Tzw. „Pokolenie Y”, do którego zaliczają się badani
studenci, charakteryzuje się dużą świadomością samego siebie, samodzielnością i realnym
spojrzeniem na świat. Być może właśnie to racjonalne i samoświadome nastawienie do życia
potęguje potrzebę zabezpieczenia swoich interesów i ograniczenia ryzyka związanego
z wejściem w relacje z nieznanym wynajmującym.

55,6%

41,0%

59,8%

75,8%

49,0%

75,0%

44,4%

59,0%

40,2%

24,2%

51,0%

25,0%

Nie Wymienia Wymienia

Poznanie smaku dorosłego życia poza domem rodzinnym

Ciszy i spokoju do nauki

Możliwości poznania nowych, ciekawych osób

Niezależności i swobody decydowania o sobie i swoich planach

Możliwości przyjmowania gości i prowadzenia życia towarzyskiego

Miłej, domowej atmosfery

75,0%
18,4%

6,6%

Pisemnej umowy najmu między mną a
wynajmującym

Umowy ustnej między mną a wynajmującym

Umowy ustnej z jednym z najemców, który podpisał
z właścicielem pisemną umowę najmu

Wykres 10. Na jakiej podstawie prawnej wynajmujesz mieszkanie?

Źródło: opracowanie własne (badanie ilościowe próba ogólnopolska n=500)
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Aspekty formalne wynajmu mieszkań

„Na słowo” tylko z rodziną
Co prawda nadal prawie co piąty najemca ostatecznie porozumiewa się z wynajmującym na
podstawie umowy ustnej, jednak jest to relatywnie niewiele w stosunku do najemców
wynajmu mieszkań studenckich. Można domniemywać, że ważną rolę odegrały tu kampanie
informacyjne, uświadamiające prawa przysługujące wynajmującym. Przede wszystkim jednak
naturalna zdolność przedstawicieli Pokolenia Z do korzystania z nowych technologii (w tym
szczególnie – internetu) umożliwia błyskawiczne zdobycie potrzebnej wiedzy fachowej (w tym
również prawniczej), a co za tym idzie – ogromny wzrost świadomości konsumenckiej
wynajmujących. Ponadto, z przeprowadzonych wywiadów fokusowych wynika, że dla
większości najmujących studentów możliwość podpisania pisemnej umowy z wynajmującym
jest absolutnie kluczowa – bez tego nie decydują się nawet na wstępne oglądanie lokalu.
Umowa ustna jest, ich zdaniem, możliwa jedynie w przypadku podnajmowania mieszkania/
pokoju/ miejsca w pokoju od członka rodziny lub bliskiego znajomego, choć i w tym przypadku
zalecane jest – według naszych badanych – zachowanie daleko idącej ostrożności.

Nic na stałe
Nawiązując do tezy Zygmunta Baumana, diagnozującego współczesne młode pokolenie, można
stwierdzić, że „ich problemem jest nie tyle brak możliwości, ile nadmiar sposobów na życie,
wśród których należy dokonać wyboru, oraz ryzyko […]: potknięć, poślizgnięć, upadku. […] Stąd
niechęć do wszystkiego, co długim terminem zalatuje – do planów na życie, ślubów dozgonnej
wierności czy nieodwołalnych zobowiązań i kontraktów bez klauzuli wypowiedzenia na
żądanie”. Dlatego też nie dziwi deklaracja jednego z uczestników wywiadu fokusowego, który
stwierdził, że nie chce być korposzczurem na smyczy kredytu, zatem w jego przypadku kupno
własnego M, póki co, nie wchodzi zupełnie w grę.
Badani zgodnie podkreślali, że w ich sytuacji wynajem wydaje się być najodpowiedniejszą
strategią odnalezienia się na rynku nieruchomości. Jeden z respondentów przyznał nawet, że
możliwość krótkotrwałego zamieszkania w kilku lokalizacjach i w budynkach o różnym
standardzie da mu lepszą orientację w swoich potrzebach, kiedy zdecyduje się już na zakup
własnego M: będę przynajmniej wiedział gdzie i jak chciałbym mieszkać.
Z drugiej strony możliwość wynajmowania mieszkania bez konieczności jego zakupu (a zatem
i ustatkowania się, znalezienia stałej pracy, zaciągnięcia kredytu itd.) jest dla studentów szansą
na przeczekanie i oddalenie radykalnych kroków, czyli momentu pełnego usamodzielnienia się.
Jak długo chcą zatem wynajmować mieszkanie czy też pokój w mieszkaniu z innymi
współlokatorami? Z deklaracji uczestników badania wynika, że cezurą „pełnej dorosłości” jest
dla nich 30 rok życia – dopiero po przekroczeniu tej granicy zaczną odczuwać presję na
posiadanie czegoś własnego, założenie rodziny itd. Dopóki jednak wciąż mają dwójkę z przodu
– starają się możliwie dużo zainwestować w siebie i swoją przyszłość.
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Poszukiwanie mieszkań

Nie inwestują natomiast w wynajęte mieszkania – badani stwierdzili bowiem, że nie ma sensu
zwozić swoich rzeczy „na chwilę” ani decydować się na remont pokoi – z racje tego, że
wynajem jest i tak na czas określony – nie widzą potrzeby zapuszczania korzeni czy
nadmiernego aranżowania zajmowanej przestrzeni.

Sposoby poszukiwania mieszkania
W przypadku poszukiwania mieszkania/ pokoju/ miejsca w pokoju do wynajęcia bez wątpienia
największą popularnością cieszą się portale internetowe (np. Gumtree.pl) – korzysta z nich
aż 75% poszukujących mieszkania. Na kolejnym miejscu znalazły się portale społecznościowe,
na których ofert wynajmu szuka co trzeci badany, oraz kontakty osobiste – 32% ankietowanych
poszukuje mieszkania pytając wśród znajomych i rodziny. Co ciekawe, niezwykle popularne
kiedyś rubryki ogłoszeń drobnych w lokalnej prasie odeszły już do lamusa – do gazet zagląda
tylko co siódmy wynajmujący. Czyżby kolejny signum temporis?

W ostatnich latach modne stały się także tzw. „castingi na współlokatora”, czyli spotkania
z kandydatami na nowego najemcę prowadzone w celu wybrania najodpowiedniejszego
towarzysza do wspólnego M. Jak pokazały prowadzone przez nas badania – w tego typu
spotkaniach brał udział tylko niespełna co piąty student poszukujący swojego lokum. Co

ciekawe, częściej uczestniczyli w nich mężczyźni (23% ankietowanych) niż kobiety (15%
badanych). Można więc przypuszczać, że albo przeszczepiona z Zachodu metoda dobierania
współwynajmujących nie sprawdziła się w polskich warunkach, albo – co bardziej
prawdopodobne – ludzie nie przykładają tak dużej wagi do tego, z kim będą dzielić mieszkanie.
Tę ostatnią hipotezę zdają się zresztą potwierdzać uzyskane wyniki, zgodnie z którymi studenci
raczej niechętnie wchodzą w bliższe relacje ze swoimi współlokatorami, stawiając raczej na
stosunki przyjazne, acz zdawkowe (więcej w części „Relacje w wynajmowanych
mieszkaniach”).

Ponowny wynajem
Analiza danych pozwala stwierdzić, że współwynajmowanie mieszkań przez studentów jest
chętnie podejmowaną praktyką poszukiwania zakwaterowania w nowym mieście – ponad
połowa badanych przyznała bowiem, że wynajmuje mieszkanie / pokój / miejsce w pokoju
w mieszkaniu studenckim już po raz kolejny (55,5%). Zgodnie z przewidywaniami – wraz
z wyższymi latami studiów zwiększa się odsetek osób wynajmujących mieszkanie / pokój /
miejsce w pokoju po raz kolejny. Jednym z powodów, dla których ta zależność jest znacząca
może być fakt, że przez pierwsze lata studiów młodzi adepci szkół wyższych często mieszkają
jeszcze w domu rodzinnym, dojeżdżając jedynie na zajęcia na uczelnię. Może się jednak okazać,
że wynajęcie mieszkania w pobliżu uczelni pozwala zaoszczędzić wiele czasu (i pieniędzy)

dotychczas marnowanych na dojazdy, a także pozwala m.in. podjąć pracę, choćby dorywczą
w trakcie trwania roku akademickiego.
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Okres wynajmu mieszkań

Ze względu na fakt, że mieszkania studenckie wynajmowane są zazwyczaj na okres roku (lub
semestru) akademickiego – najczęściej deklarowany czas zamieszkiwania jednego lokum
wynosi od pół roku do jednego roku (w przypadku 44,6% studentów, którzy wynajmowali już
wcześniej mieszkanie / pokój / miejsce w pokoju w mieszkaniu studenckim) oraz – nieco
rzadziej – nawet do dwóch lat (34,5% badanych).
Świadczy to o dużej rotacji lokatorów mieszkań, którzy – co pokazują wyniki badania –
niechętnie przywiązują się do wynajmowanego lokalu. Jedynie co dziewiąty lokator zajmował
swoją stancję dłużej niż 2 lata – to również wskazuje na widoczną zmianę modelu życia
studentów, którzy – mając już jasno sprecyzowane wymagania co do kształtu swojego
studenckiego życia – poszukują warunków jak najbardziej zbliżonych do swoich oczekiwań.
Rzadko kiedy związują się natomiast na dłużej z pierwszym wynajętym M, co kiedyś wydawało
się najbezpieczniejszą i najpewniejszą strategią przetrwania pięciu lat studiów w obcym
(przynamniej na początku) mieście.

Przyglądając się bliżej uzyskanym odpowiedziom można zauważyć, że osoby, które wynajmują
mieszkanie / pokój / miejsce w pokoju ponownie relatywnie częściej mieszkają w nim ze
swoim parterem / partnerką (40,3%) niż osoby wynajmujące lokum po raz pierwszy (33,3%).
Doświadczeni wynajmujący również nieco częściej niż pozostali najemcy poszukują ofert
wynajmu mieszkania w serwisach internetowych i na portalach społecznościowych. Może
wynikać to z faktu zdobycia przez nich większego doświadczenia w kwestii poszukiwania
mieszkań oraz lepszej orientacji na rynku, co pozwala im wybrać najbardziej skuteczną metodę
poszukiwania stancji.

8,1%

44,6%

34,5%

11,2%
1,6%

Wykres 11. Jak długo wynajmowałeś/aś poprzednie mieszkanie?

Od miesiąca do pół roku

Od pół roku do jednego
roku
1-2 lata

Powyżej dwóch lat

Źródło: opracowanie własne (badanie ilościowe próba ogólnopolska n=500)
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Wielokrotny najem a wzrost tolerancji

Ponadto, wraz ze stażem wynajmu mieszkania / pokoju / miejsca w pokoju oraz wraz ze
zdobywaniem kolejnych doświadczeń z nowymi współlokatorami widocznie maleje tolerancja
dla kwestii drażliwych, takich jak mieszkanie z cudzoziemcami (w przypadku osób
wynajmujących mieszkanie po raz pierwszy towarzystwo osoby z innego kraju przeszkadzałaby
19% badanych, podczas gdy u doświadczonych wynajmujących odsetek ten wynosi już 26%).

Co zyskali dzięki mieszkaniu w mieszkaniu studenckim?
Najważniejszą zdobyczą mieszkania ze studentami jest uzyskanie umiejętności planowania
i organizowana swojego codziennego życia, oraz wzięcie odpowiedzialności za siebie
samego. Zwróciło na to uwagę ponad 70%. Na kolejnych miejscach uplasowała się
niezależność od rodziców (47,8%) oraz zapewnienie sobie miejsca do spokojnej nauki (40,2%
wskazań).

80,7%

74,0%

19,3%

26,0%

Wynajmujący po raz pierwszy

Wynajmujący pod raz kolejny

Wykres 12. Stosunek do mieszkania z obcokrajowcami

Przeszkadza Nie przeszkadza

52,2%

72,4%

28,8%

59,8%

74,4%

47,8%

27,6%

71,2%

40,2%

25,6%

N I E Z A L EŻ NOŚ Ć  O D  R O D Z IC Ó W

S A M O D Z I EL NO Ś Ć  F I NA NS O WĄ

U M I E J Ę T NOŚ Ć  P L A NO WA NI A I  
O R G A N IZ OWA NI A S W O JE G O C O D Z I EN NE G O 

Ż Y C I A ,  O D P O W I ED Z I AL NO Ś Ć  Z A  S I E B IE

M I E J S C E  D O  S P O K O JN EJ  N A UK I

S Z A N S Ę  N A  P O Z NA NI E N O W YC H  O S Ó B

Nie wymienia Wymienia

Wykres 13. Dzięki flatsharingowi zyskałem/łam:
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Relacje w wynajmowanych mieszkaniach

Ponadto, jak podkreśliła jedna z badanych, wynajem jest w tym wymiarze jakoś bardziej
przyjazny, bo nie będę musiała brać kredytu, którego i tak bym pewnie nie dostała jeszcze przez
wiele lat, bo można zmieniać dzielnice, co też jest całkiem miłe, bo chciałabym
najprawdopodobniej zostawać w Warszawie, ale zarazem niekoniecznie tam, w tej okolicy,
gdzie jestem, a to daje taką możliwość relatywnie niskim kosztem przeprowadzki z niedużą
ilością rzeczy. I trochę to też kwestia tego, że przynajmniej na razie, i myślę, że przez dłuższy
czas jeszcze nie chcę mieszkać sama i to jest całkiem fajne, właśnie, takie mieszkanie w takiej
małej komunie. Można zatem zaryzykować tezę, że wynajem okazuje się być nie tylko
koniecznością, ale również świadomym wyborem „stylu życia”, który chcą prowadzić młodzi
ludzie, pragnący niezależności i swobody.

Relacje w wynajmowanych mieszkaniach
Przyglądając się relacjom w mieszkaniach wynajmowanych przez badanych studentów można
stwierdzić, że w przeważającej większości panują przyjacielskie, rodzinne stosunki. Tylko co
dziesiąty student zupełnie nie dogaduje się ze swoimi współlokatorami, a 8% badanych
stwierdziło, że nie utrzymuje ze współlokatorami żadnych relacji. 38,6% ankietowanych
zaprzyjaźniło się natomiast z jednym lub kilkorgiem współwynajmujących. W przypadku
nawiązywania przyjaźni przodują kobiety – to głównie one przyjaźnią się z osobą, z którą dzielą

mieszkanie lub pokój.

92,0%

80,6%

73,1%

88,2%

96,3%

96,1%

78,5%

90,3%

8,0%

19,4%

26,9%

11,8%

3,7%

3,9%

21,5%

9,7%

Nie wymienia WymieniaWykres 14. Relacje ze współlokatorami

relacje w wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu są kiepskie, nie dogaduję się z żadnym ze współlokatorów

przyjaźnimy się wszyscy, tworzymy zgraną paczkę przyjaciół

związałem/łam się z jednym/jedną z moich współlokatorów/lokatorek

uprawiałem/łam seks z jednym/jedną z moich współlokatorów/lokatorek

zaprzyjaźniłem/łam się z kilkorgiem z moich współlokatorów

zaprzyjaźniłem/łam się z jednym z moich współlokatorów

znam moich współlokatorów. choć z żadnym/żadną z nich nie zaprzyjaźniłem/łam się

właściwie nie utrzymuję kontaktów z żadnym ze współlokatorów
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Konflikty współlokatorów

Niespełna 4% pytanych studentów poszło o krok dalej – uprawiało seks ze swoim
współlokatorem/współlokatorką (3,7%), lub związało się z nim/nią na stałe (3,9%
badanych).Można zatem powiedzieć, że sytuacja współwynajmowania mieszkania z innymi
studentami sprzyja zawieraniu nowych (czasem nawet bliskich) relacji z lokatorami. Oczywiście
niejednokrotnie dochodzi w „komunach” do drobnych sprzeczek, czy awantur, jednak
generalnie – co warto podkreślić – relacje pomiędzy wynajmującymi są przyjazne. W jakich
obszarach najczęściej dochodzi więc do nieporozumień?

Kwestią najbardziej drażliwą jest bez wątpienia utrzymywanie porządku w mieszkaniu, którą –
jako konfliktogenną – wskazało ponad 70% wynajmujących. Jak przyznali uczestnicy wywiadów
fokusowych, w przypadku sprzątania pokoi współdzielonych z innymi lokatorami rozwiązaniem
jest wprowadzenie tzw. „linii kurzu”, czyli fizyczny podział przestrzeni pokoju na części
przynależne poszczególnym lokatorom. Jak wspominał jeden z uczestników fokusu: mieliśmy
kiedyś taką szafkę, na kosmetyki, i współlokator jak sprzątał to wycierał tylko tę część, gdzie
stały jego butelki. I robił swoją linię kurzu. Nieco trudniej wygląda kwestia uzgodnienia
warunków dbałości o stan czystości części wspólnych, które – w zależności od sytuacji – są albo
nas wszystkich, albo, co klaruje się najczęściej w momencie sprzątania, niczyje. W jednym
z mieszkań wprowadzono podział na trzy sanitariaty – kuchnię, łazienkę i przedpokój. I byłyśmy
trzy, a więc co tydzień każda z nas miała do posprzątania jakiś z tych sanitariatów. Najczęściej

jednak podział obowiązków rozwiązuje się wprowadzając kolejkę sprzątania, czyli
zamieszczoną w widocznym miejscu (najczęściej na lodówce) listę obowiązków do wykonania
wraz z ich (w teorii bezdyskusyjnym) przydziałem. Jeden z wynajmujących studentów przyznał:
jesteśmy w domu, to sprzątamy razem, kolektywnie. A jak ktoś ma dyżur, to wiadomo:
łazienka, kuchnia, przedpokój jest sprzątane. Wiadomo, musi być odkurzone, pozamiatane,
wymyte wszystko – lustro, śmieci wyniesione. A jeśli chodzi o pokoje, to już każdy we własnym
zakresie sprząta. I wiadomo, wtedy bywa różnie. Inna studentka przyznała jednak, że u nich
w mieszkaniu listy nigdy się nie sprawdzały: zawsze to jest takie, że teoretycznie się
dogadujemy, że jest jakaś kolejność i tak dalej, a w praktyce wychodzi tak, że jak się komuś
zbierze z potrzeby serca posprzątać, to to zrobi. Ja na przykład lubię, żeby kuchnia była wmiarę
ogarnięta, więc relatywnie często jestem w stanie zrobić tam generalny porządek.

W trakcie wywiadu fokusowego przedstawione zostały również nowatorskie metody
komunikacji pomiędzy lokatorami jednego ze współwynajmowanych domów: my mamy taką
konwersację na Facebooku, i jak ktoś np. nie posprząta, a wcześniej nie powie wszystkim i się
nie umówi, to zaraz lecą zdjęcia: tutaj nie posprzątałeś tego, tutaj tego. Oczywiście pojawiają
się tam różne rzeczy. (…) Jest też rozpiska, kiedy śmieci są, i to mi się akurat podoba. Nie ma
tak, że ktoś sobie nie posprząta. W innych mieszkaniach, zgodnie z deklaracjami rozmówców,
stosowane są podobne techniki – wiadomości na Facebooku, e-maile, lub kartki zostawiane
w widocznym miejscu.
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Konflikty współlokatorów

Jak pokazały badania, w przypadku zamiłowania (lub jego braku) do porządku nie ma wyraźnej
różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami. W ramach anegdoty wspomniane zostały
natomiast wrażenia ze współdzielenia mieszkania ze studentem informatyki – wszystkie
stereotypy o informatykach się sprawdziły, czyli mnóstwo kartonów po pizzy, nie wychodzenie
z pokoju i tak dalej, no i on nie robił niczego, jeśli chodzi o sprzątanie i w ogóle. Można
jednakże powiedzieć, że był to przypadek jednostkowy, z pewnością nie pozwalający na
generalizowanie wniosków na szerszą grupę.

Jak się okazuje, w przypadku współwynajmowania mieszkania z innymi lokatorami irytujące
jest również używanie cudzych rzeczy bez pytania, na co zwróciło uwagę prawie 47%
badanych. W przypadku kobiet na czarnej liście znajdują się przede wszystkim kosmetyki
i ubrania, samowolnie „pożyczane” przez współlokatorki.

Nie mniej kłopotliwe jest wyjadanie cudzego jedzenia z lodówki. Narzeka na to ponad 37%
badanych. Uczestnicy wywiadu fokusowego przyznali, że nic nie denerwuje ich tak bardzo, jak
wyjedzenie czegoś do końca – dopóki ktoś nam coś wyjada, czy pożycza, to jeszcze pół biedy,
ale jak wyjada coś do końca, albo ostatnią rzecz, to jest ten moment, kiedy miarka się
przebiera. Ma zostać chociaż trochę płatków, chociaż trochę mleka, a nie tak, że wypijasz do
końca i nie mówisz. Częstowanie się cudzym jedzeniem jest do zaakceptowania, pod

warunkiem, że w kartonie zostanie jeszcze przysłowiowa ostatnia kropla mleka, a w pudełku –
choć jeden plasterek szynki na „czarną godzinę”. Wówczas można mówić o tym, że
współdzielenie mieszkania przebiega pomyślnie.

47% 37%70%
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Wykres 15. W jakich obszarach pojawiają się spory współlokatorów?

Problematyczne bywają również kwestie niewywiązywania się współlokatorów z zobowiązań
finansowych – zwróciło na to uwagę prawie 40% badanych. We wspólnych mieszkaniach,
podobnie jak w przypadku innych relacji, trudne do pogodzenia mogą okazać się również
kwestie osobowościowe, prowadzące do częstych kłótni. Dla prawie 35% studentów
wynajmujących mieszkanie bywa to trudne. Co ciekawe, prawie bezkonfliktowe okazały się
odwiedziny znajomych i rodziny współlokatorów, pod warunkiem – co wynikło z wywiadów
pogłębionych – że partnerzy/partnerki współlokatorów, jeśli nie partycypują we wspólnych
kosztach – mieszkają u siebie.

29,2%

79,1%

62,8%

53,1%

60,2%

89,7%

63,0%

71,8%

65,4%

85,4%

72,3%

72,9%

88,4%

81,5%

70,8%

20,9%

37,2%

46,9%

39,8%

10,3%

37,0%

28,2%

34,6%

14,6%

27,7%

27,1%

11,6%

18,5%

U T R Z Y M Y W AN IE  P O RZ Ą DK U W  M I E S ZK A N IU

R O B I E N I E  W S P ÓL NY CH Z A K UP Ó W Ż Y W NO ŚC I O WYCH

P O D J A DA NIE  C U DZ E GO  J EDZ E NI A

U Ż Y W A N IE  C U D Z Y CH R Z E CZ Y

N I E  W Y W I Ą ZY WA NI E S I Ę  Z  Z O B O WI Ą Z A Ń 
F I N A N S O WY CH

O D W I E DZ IN Y Z N A J O M YC H/ RO DZI NY  
W S P Ó Ł L OK A T O RÓ W
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N O C N Y  T R Y B  Ż Y C IA  W SP ÓŁ L OK A T O RÓ W

K W E S T I E O S O B OWO Ś CIO WE  N IE Z GO DN OŚ Ć 
C H A R A K TE R ÓW W S P Ó Ł L O K A TO RÓ W

K O N I E C ZN OŚ Ć O P IE K I  N A D 
Z W I E R Z Ę CIE M .Z WIE RZ Ę TA M I  J E DN EG O Z E  …

D Z I E L E NI E S I Ę  O B O WIĄ ZK AM I  D O M O WYM I

K O N I E C ZN OŚ Ć T O L E RO WAN I A  U C I Ą ŻL I WY CH 
N A W Y K Ó W I N NY CH  W SP Ó ŁL O KA T OR ÓW

K O R Z Y S T A NIE  Z  C Z Ę Ś CI  W SP Ó L N YC H M I E SZ K A NI A,  
S A L O N ,  K UC HNI A,  Ł A ZI EN KA

Z A G R A C A NI E M I ES ZK AN IA  P RZ E Z J E DN E GO  Z E  
W S P Ó Ł L OK A T O RÓ W

Nie wymienia Wymienia
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Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że współwynajmowanie mieszkań cieszy się
dużą popularnością wśród studentów. Decydują się na nie przede wszystkim osoby
podejmujące naukę poza swoją rodzinną miejscowością, choć nie tylko. Spora część młodych
ludzi pragnie po prostu wyprowadzić się od rodziców i usamodzielnić. Jak twierdzili zgodnie
badani – okres studiów jest doskonałym czasem na to, by zacząć żyć po swojemu.
Wspólny wynajem mieszkań jest również atrakcyjny ze względów finansowych – czynsz i opłaty
za użytkowanie lokalu dzielone są wówczas pomiędzy kilka osób, wyraźnie obniżając ich koszty
utrzymania.

Pytanie tylko, jak długo ta studencka laba może potrwać? Uczestnicy badań fokusowych
określili „granicę dorosłości” na ok. 30 rok życia: Moja siostra ma teraz 30 lat, i jej znajomi
z pracy, też tak koło 30-tki, to oni teraz biorą kredyty i to jest rzeczywiście ten moment, kiedy
ma się jakąś tam stabilizację, tę umowę o pracę i wie się na pewno, że chce się być w
Warszawie. A ja na przykład uwielbiam Warszawę itd., ale nie wiem na przykład, czy za cztery
lata cośmi się nie zmieni.

Co więcej, jak zwrócili uwagę badani, życie się zmienia trochę po studiach. I jak się już pracuje
i prowadzi trochę inne życie, to już się chce mieć swój własny kąt i aż się sama sobie dziwię, bo
przecież potrafiłam mieszkać z dwoma osobami obcymi w pokoju, a teraz już gdybym mogła, to

bardzo chciałbym już mieć kawalerkę, ale wynajem jest tak przeokrutny, że szkoda mi wywalać
połowę mojej wypłaty na kawalerkę w tej chwili. A kredyt jest nieosiągalny przez najbliższe
kilkanaście lat, więc myślę, że zostaniemy przy wynajmie. Aczkolwiek jest to straszliwe, że
trzeba na to, żeby gdzieś mieszkać, płacić takie pieniądze i wywalać je komuś, de facto.

Docelowo, studenci myślą więc o zakupie własnego mieszkania, jednak będą zwlekać z tą
decyzją do czasu stabilizacji zawodowej i finansowej. Myśląc „ja za trzy lata” najchętniej
widzieliby siebie w mieszkaniu z partnerem/partnerką (32% badanych), a ci z badanych, którzy
już współdzielą mieszkanie ze swoją drugą połową – marzą o zakupie własnego mieszkania
(28,6% respondentów udzieliło odpowiedzi „mam własne M i mieszkam w nim
z partnerem/partnerką”).Należy zatem zaznaczyć, że choć nasi badani, jako przedstawiciele
tzw. „Pokolenia Y”, są świadomi swoich oczekiwań i starają się efektywnie wykorzystać każdą
chwilę – nadal w głębi duszy mają nieco romantyczną wizję swojej „dorosłości”, odwołującą się
do tradycyjnych wartości rodzinnych.


