
K U P I Ł A Ś  M I E S Z K A N I E ,  I  C O  D A L E J ?

go na jem cy do po szu ki wa nia tań sze go miesz ka nia. Na jem ca
nie bę dzie so bie za da wał tru du prze pro wadz ki, je śli ce na naj -
mu bę dzie dla nie go ak cep to wal na. 

� Dba nie o na jem ców 

Ostat nim z pre zen to wa nych prak tycz nych aspek tów przy -
bli ża ją cych taj ni ki za rzą dza nia cią gło ścią przy cho dów z naj mu
jest dba nie o na jem ców. W swej prak ty ce nie po su wa li śmy się
do prze sy ła nia na jem cy bu tel ki szam pa na w dniu je go uro dzin,
jed nak praw dą jest, że je śli nie za po mni my, że po dru giej stro -
nie jest czło wiek, a nie ban ko mat wy pła ca ją cy ci co mie siąc
pew ną kwo tę go tów ki, to bez wąt pie nia prze kła da się to w po -
zy tyw ny spo sób na twój biz nes. Po pierw sze masz lep szą in -
for ma cję, czy wszyst ko u two je go na jem cy jest w po rząd ku
i nie je steś za ska ki wa na np. na głą in for ma cją o wy pro wadz ce.
Po dru gie, drob ne uspraw nie nia i udo god nie nia w trak cie
trwa nia umo wy naj mu (np. wspo mnia na po wy żej wy mia na
pral ki), za wsze są mi le przyj mo wa ne i bu du ją twój so lid ny wi -
ze ru nek. To zmniej sza skłon ność do bre go na jem cy do po szu -
ki wa nia lep szej ofer ty, a ty masz kon kret ne ar gu men ty, je śli np.
uznasz, że ko niecz ne jest pod nie sie nie staw ki czyn szu. Na koń -
cu, cza sa mi za do wo lo ny na jem ca po mo że zna leźć ci in ne go,
rów nie do bre go na stęp cę. Je śli twój na jem ca był so lid ną oso bą,
to ist nie je du że praw do po do bień stwo, że je go zna jo mi też bę -
dą so lid ny mi oso ba mi. Po za tym szu kać bę dzie na jem ców, któ -
rym od po wia dać bę dzie do kład nie ter min je go wy pro wadz ki,
a więc do sko na łe roz wią za nie z two je go punk tu wi dze nia dla
za cho wa nia cią gło ści przy cho dów. 

� Za chę ca nie na jem ców do zna le zie nia ci 

na stęp ców

W cza sie, gdy bę dzie miesz kał w two im miesz ka niu, two je -
go na jem cę bę dą od wie dza li zna jo mi. W ten spo sób po zna ją
miesz ka nie, je go wa dy i za le ty. Sław ko wi przy da rzy ło się kil ka
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lat te mu, że An glik, któ ry od nie go wy naj mo wał ka wa ler kę na
war szaw skim Żo li bo rzu, gdy się już wy pro wa dzał, prze ka zał
miesz ka nie – oczy wi ście za wie dzą i zgo dą Sław ka – swo jej ko -
le żan ce z Ir lan dii, a ta z ko lei po kil ku na stu mie sią cach, swe mu
ko le dze Ir land czy ko wi. W ten spo sób w cią gu kil ku lat nie by -
ło ani jed ne go dnia bez czyn szo we go. 

Po nie waż miesz ka nie prze cho dzi ło z rąk do rąk za przy jaź -
nio nych ze so bą osób, ła twiej też by ło Sław ko wi roz li czyć kau -
cję. 

War to więc za chę cić swo ich na jem ców, aby włą czy li się do
po szu ki wa nia osób, któ re mo gły by za jąć ich miej sce po wy -
pro wadz ce.

6.3. Co ro bić, aby sta le ro sły przy cho dy z naj mu?

Ku pu jesz miesz ka nia pod wy na jem po to, aby bu do wać swo ją
wol ność fi nan so wą. Jest to – jak już wie lo krot nie wspo mi na li -
śmy – pro ces dłu go trwa ły, wie lo let ni. W tym cza sie ryn ko we
ce ny naj mu ra czej po win ny sys te ma tycz nie ro snąć, tym sa mym
ce ny naj mu two ich miesz kań nie po win ny po zo stać na nie -
zmien nie ni skim po zio mie. Po win naś ak tyw nie dą żyć do ich
wzro stu. Każ dy wzrost ce ny naj mu two ich miesz kań spo wo -
du je więk szą kwo tę wol nej go tów ki, któ rą bę dziesz mo gła prze -
zna czyć na zwięk sze nie re zer wy fi nan so wej (aby prze trwać
przy szłe okre sy bez czyn szo we), bądź na ku po wa nie ko lej nych
miesz kań do two je go port fe la in we sty cyj ne go. 

Jest to waż ne rów nież dla te go, że kosz ty utrzy ma nia miesz -
ka nia też bę dą stop nio wo ro sły. Te go mo żesz być pew na. Kosz -
ty ad mi ni stra to rów, ochro ny, re mon tów, itp. – czy nam się po -
do ba, czy nie – ro sną wraz ze wzro stem cen ener gii i zwięk sza -
niem się kosz tów pra cy w Pol sce. 

Jak w naj prost szy i sku tecz ny spo sób ra dzić so bie z ty mi dy -
le ma ta mi? Po ni żej znaj dziesz kil ka spraw dzo nych me tod. 

W O L N O Ś Ć  F I N A N S O WA
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