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WNOP odcinek 064 – 17 listopada 2015 r.
Kręta droga do 20 mieszkań na wynajem, czyli
opowieść o kobiecej determinacji

Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/064

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek sześćdziesiąty czwarty.
Dzisiaj z moim gościem rozmawiam o zarabianiu na wynajmie mieszkań.
Cześć i dzień dobry! Witam Cię w sześćdziesiątym czwartym odcinku podcastu „Więcej niż
oszczędzanie pieniędzy”. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam
konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie
wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz
odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie.
Dzień dobry! Gdy siadałem do nagrywania tego odcinka podcastu, to miałem taki plan, żeby
była to taka w miarę kompletna recepta na to, jak zarabiać na wynajmie mieszkań. I ta
recepta miała być przedstawiona przez osobę, która w tej chwili posiada już 20 mieszkań na
wynajem i dąży do tego, żeby posiadać ich aż 30. I jak za chwilę usłyszycie, wcale niełatwo
było mi okiełznać temperament mojego gościa – a moim gościem jest Julia
Kaczyńska-Burzyńska, która występowała dwa odcinki temu – i w związku z tym, że nie
bardzo mi się to udało, to ta rozmowa ma w efekcie taki trochę inny charakter, bardziej
opisuje taką mentalną ewolucję Julii, także jej męża Kamila. Pokazuje drogę, jaką przeszli,
oraz skalę tych wszystkich wyzwań, z którymi gdzieś tam po drodze musieli się mierzyć.
Oczywiście usłyszycie bardzo dużo konkretów dotyczących chociażby kryteriów, jakimi Julia
kieruje się przy wyborze i kupowaniu mieszkań. Usłyszycie również, w jaki sposób ten
wynajem realizuje, ile z grubsza można zarobić na wynajmowaniu takich mieszkań, jakie ona
ma sposoby, żeby zarabiać nieco więcej niż standardowo – może w ten sposób, ale
jednocześnie to nie będzie gotowa recepta. Każdy musi taką receptę znaleźć sam, każdy
oczywiście, kto jest zainteresowany tym, żeby zarabiać na wynajmowaniu mieszkań. I myślę,
że mimo wszystko te podpowiedzi, które dzisiaj Julia będzie dawała – nasza rozmowa jest
dosyć długa, to jest około półtorej godziny – te podpowiedzi powinny być dla Was bardzo,
bardzo pomocne.
Jedną rzecz chcę dodać jeszcze, zanim zaczniemy. Julia z mojej perspektywy jest takim dosyć
nietypowym inwestorem. Większość osób, które ja znam, które kupują dzisiaj nieruchomości,
finansują je przede wszystkim kredytami hipotecznymi, czyli ich wkład w tego typu inwestycje
jest niski, tyle co wkład własny, czasami nawet mniej. Dzięki takiemu podejściu mogą
inwestować w nieruchomości, jednocześnie w małym stopniu angażując swój własny kapitał.
A Julia i Kamil działają kompletnie inaczej. Oni kupują mieszkania za gotówkę. I teraz, jeżeli
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uwzględnimy polskie warunki zarabiania, polskie ceny mieszkań, albo ceny mieszkań
w Polsce, i zestawimy to z liczbą posiadanych przez nich mieszkań, to się okaże, że takie
podejście jest kompletnie nieszablonowe i trudne do powtórzenia, ale to właśnie powoduje,
że jest to w pewnym sensie wyjątkowe. Tym bardziej zapraszam do wysłuchania mojej
rozmowy z Julią.
Michał Szafrański: Część, Julia!
Julia Kaczyńska-Burzyńska: Cześć, Michał!
Michał: Przedstaw się, proszę, słuchaczom, powiedz, kim jesteś i co robisz.
Julia: Po pierwsze chciałabym ci podziękować za zaproszenie i przywitać wszystkich, którzy
w tym momencie nas słuchają. Jestem Julia Burzyńska-Kaczyńska i jestem stałą rezydentką
Londynu. Mieszkam tutaj z mężem Kamilem od ośmiu lat. Jak w poprzednim podcaście
mówiłam, żyje nam się tutaj bardzo dobrze. Moja łączność z Polską jest permanentna,
ponieważ należę do osób, które inwestują w nieruchomości w Polsce.
Michał: Gdzie inwestujesz dokładnie?
Julia: Dokładnie w Częstochowie.
Michał: No właśnie, to ja zrobię takie małe wprowadzenie. Jula, zaprosiłem cię do
opowiedzenia o tym temacie, bo jesteś taką osobą, która jest totalnie transparentna.
Prowadzisz też bloga – Mieszkanicznik Od Podszewki blog się nazywa – gdzie dzielisz się
wszystkimi szczegółami dotyczącymi tych mieszkań, które kupujecie w celach inwestycyjnych.
Pokazujecie również ich metamorfozy, to, jak z rudery robicie fajne mieszkanka na wynajem.
I tam się też dzielisz wynikami finansowymi dotyczącymi poszczególnych mieszkań. To też mi
się podoba. Wiadomo, za ile je kupiliście itd., itd. I dzisiaj chcę cię właśnie na tę okoliczność
bardzo dokładnie przepytać.
Zależy mi na tym, żeby ta rozmowa, którą będziemy przeprowadzali, nie brzmiała jakoś
niewiarygodnie, więc chciałbym pokazać, na tyle dokładnie, na ile się da, cały proces, bo ja
wiem, że to, co ty robisz dzisiaj, albo inaczej – skala tego, co robicie wspólnie z Kamilem
dzisiaj, jest czymś, co jest kompletnie niewyobrażalne dla wielu osób, bo posiadanie
20 mieszkań na wynajem mieści się poza wyobrażeniem o tym, ile pieniędzy trzeba na takie
mieszkania zarobić, więc bardzo szczegółowo chciałbym cię przeprowadzić przez tę rozmowę.
Mam prośbę, żebyś w miarę precyzyjnie odpowiadała. I oczywiście brutalnie będę dopytywał.
Zdradziłem już, że masz 20 mieszkań na wynajem w tej chwili, tak?
Julia: Tak. Znaczy wiesz, ja czuję jak gdyby niedosyt i to jest tak, że możesz zawsze się
porównywać do kogoś innego.
Michał: Kto ma więcej.
Julia: Przy Donaldzie Trumpie to wychodzimy blado.
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Michał: Jasne, ale w polskich warunkach to jest bardzo dużo. Przynajmniej ja wielu takich
osób nie znam. Powiedziałaś, że inwestujesz w Częstochowie. Czy to jest jedyne miasto,
w którym inwestujesz, czy też w innych miastach kupujecie mieszkania?
Julia: Tak, nasze mieszkania są zlokalizowane w Częstochowie. Może paść pytanie, dlaczego
Częstochowa.
Michał: Miałem o to zapytać. Śmiało!
Julia: Jak w każdej historii, bo wiesz, w moim życiu jest bardzo dużo historii. Tutaj jak
w każdej historii jest część emocjonalna, bardzo praktyczna i pragmatyczna. Emocjonalność
jest związana z tym, że wszystko, co fajne, co spotkało mnie w życiu, zaczęło się
w Częstochowie. Tutaj poznałam swojego męża Kamila, tutaj studiowałam, tutaj
wynajmowałam mieszkanie. I cały czas powtarzam Kamilowi, że kocham to miasto. Pomimo
że nie pochodzę z Częstochowy. Tutaj był pierwszy przypływ pozytywnej energii, a wydaje mi
się, że w naszym życiu jest tak, że lubimy wracać do miejsca, gdzie jest nam miło,
i inwestować w miejsca, gdzie zostawiamy serce.
Michał: Częstochowa jest też tym miejscem, do którego będziesz wracała? Bo zdradziłaś
w poprzednim odcinku podcastu, że przyjedziecie do Polski, planujecie wrócić do Polski
w ciągu dwóch lat. Czy to Częstochowa jest tym miejscem, czy jeszcze nie ma
sprecyzowanych planów w tym zakresie?
Julia: Wiesz co, ja myślę, że to ustalimy bliżej powrotu. Teraz wydaje mi się, że naprawdę
bardzo dużo fajnych rzeczy planujemy, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
Michał: Jasne, dobra, to dla ustalenia uwagi jeszcze doprecyzuję kwestię tych mieszkań.
W jakiego typu mieszkania inwestujesz? To są kawalerki czy jakieś większe mieszkania?
Julia: Pierwsze trzy mieszkania, które kupiliśmy, kupiliśmy je dla Julii i Kamila, czyli to były
mieszkania – najpierw kupiliśmy dwupokojowe mieszkanie, potem stwierdziliśmy, że to
mieszkanie jest za małe dla nas i kolekcji butów Kamila, bo Kamil zbiera buty, kolekcjonuje
buty. I kupiliśmy mieszkanie przyszłościowe, czyli kupiliśmy trzypokojowe mieszkanie na
trzecim piętrze, a potem uznaliśmy, że za bardzo nie chce nam się wchodzić na to trzecie
piętro, i kupiliśmy znowu dwupokojowe mieszkanie na parterze. I w momencie kiedy
posiadaliśmy te pierwsze trzy mieszkania, zapaliła nam się taka lampka w głowie, że jednak
to jeszcze chwila moment jest, zanim wrócimy do Polski, i że przydałoby się wynająć te
mieszkania.
Michał: OK, poczekaj. Czyli kupowaliście te mieszkania w zasadzie dla siebie, tak? Z zamiarem
zamieszkania. Brzmi trochę nieprawdopodobnie, w tym sensie, że jak ja myślę o tym, co
mógłbym kupić dla siebie, to nie zakładam, że mógłbym kupić sobie trzy mieszkania. I teraz
to, co chciałbym, żebyś od razu powiedziała, miałem do finansowania przejść później, ale
myślę, że ważne jest, żeby już w tym momencie powiedzieć, za co wy te mieszkania
kupujecie. To znaczy czy ty kupujesz, posiłkując się kredytem hipotecznym, czy kupujesz te

Strona 3

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt

mieszkania po prostu za gotówkę? I jakbyś mogła te trzy pierwsze mieszkania – bo jeszcze
nie traktujmy ich jako inwestycje, bo kupowaliście je dla siebie –przybliżyć: jakie to były
koszty i skąd wy mieliście na to pieniądze?
Julia: Ja mogę powiedzieć anegdotę, jeżeli chodzi o te pierwsze trzy mieszkania: że podobno
jest tak samo z domami, że dopiero wybudowanie tego trzeciego domu jest tym idealnym
domem.
Michał: Tak, ale to nie jest tak, że budujesz te trzy domy niemalże równocześnie.
Julia: Tych pierwszych trzech mieszkań nie kupiliśmy w tym samym roku. Najpierw kupiliśmy
jedno mieszkanie, remontowaliśmy je, potem kupiliśmy drugie mieszkanie, znowu jakiś tam
czas remontowaliśmy, no i dopiero kupiliśmy trzecie mieszkanie tuż przed naszym ślubem.
I dopiero po tych pierwszych trzech mieszkaniach właśnie zapaliła nam się lampka, że nie
wracamy i że trzeba je wynająć. I wtedy się pojawiły problemy, ponieważ powierzyliśmy te
mieszkania agencji nieruchomości. I wydawało nam się, że oni to wynajmą nam bardzo
sprawnie, a okazało się, że tak się nie stało, i zadałam sobie pytanie, co robię źle, i zaczęłam
szukać różnych książek, materiałów w internecie. I trafiłam na książkę Sławka Muturiego na
temat zarządzania. A jakimś dziwnym trafem Sławek w ciągu kolejnych trzech dni po raz
pierwszy czy drugi raz był w Londynie i po prostu poszliśmy na spotkanie z nim. I okazało się,
że bardzo, bardzo, bardzo dużo błędów przy tych trzech pierwszych mieszkaniach zrobiliśmy.
Poznaliśmy koncepcję inwestowania Sławka w budżetowe kawalerki. Od tego czasu jak gdyby
nasz światopogląd, nasze podejście do inwestowania się zmieniło.
Michał: OK, dobra, ale poczekaj. To już tak bardzo precyzyjnie: ile kosztowało was pierwsze
mieszkanie? Tak pi razy drzwi.
Julia: To było koło 100–120 tysięcy.
Michał: OK, to jest Częstochowa, dobra. Drugie mieszkanie ile was kosztowało?
Julia: Wtedy chyba kupowaliśmy z garażem, tak więc chyba niecałe… Wiesz co, nie o to
chodzi, że się wzbraniam w mówieniu o liczbach, ale…
Michał: Wiem, generalnie giną te liczby gdzieś tam, jak ich nie ma na papierze.
Julia: Tak, ja jestem po prostu najgorsza, jeżeli chodzi o liczby. Nie zwracam na to uwagi, ale
coś koło 200 tysięcy.
Michał: OK, dobra, czyli sumuję sobie tak spokojnie. To już jest jakieś 320 tysięcy. I trzecie
mieszkanie z grubsza?
Julia: Trzecie mieszkanie wzięliśmy na kredyt, ponieważ to był rok, kiedy braliśmy ślub i całe
pieniądze przeznaczyliśmy na hulańcze wesele.
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Michał: Jasne, czyli wychodzi mi koło 300 tysięcy złotych z hakiem. To były mieszkania
kupione za gotówkę. Czy to były pieniądze, które zarobiliście już w UK, czy w jakiś inny
sposób posiłkowaliście się?
Julia: Wiesz co, to były pieniądze, które zarobiliśmy w UK. Natomiast ja pracowałam przez
siedem dni w tygodniu praktycznie od 7 rano do 3 w nocy.
Michał: Tragedia. Podziwiam. Czyli strategię inwestycyjną, którą macie – jeżeli chodzi
o finansowanie zakupu mieszkań – to jest taka, że po prostu zarabiacie, oszczędzacie w UK
i środki, które zaoszczędziliście, przeznaczacie na zakup mieszkań? Czy przy pozostałych
mieszkaniach to był kredyt czy gotówka?
Julia: Przy pozostałych to była gotówka, ale to jest jak gdyby cały nasz światopogląd, czyli
żyjemy bardzo oszczędnie i skromnie, poniżej swoich możliwości finansowych, mądrze też
zarządzamy pieniędzmi i inwestycjami, bo to nie chodzi o to, że kupujesz mieszkania, a one
np. stoją i tracisz na tym. To po prostu cały pakiet tak zwany, jeżeli to można tak nazwać.
Michał: Przepracujemy to za chwilę na szczegółach, oczywiście, że tak. Dobra, czyli trzy
pierwsze mieszkania – pierwsze doświadczenia typu mieszkania dla siebie kupowane, trzecie
mieszkanie kupione w kredycie, czyli można powiedzieć, że dzisiaj macie jeden kredyt
hipoteczny na te 20 mieszkań, czy tam jest więcej kredytów?
Julia: Wiesz co, chyba jak wchodziła rekomendacja S, to braliśmy jeszcze też jakieś mieszkanie
na kredyt, ale to na mały kredyt, bo mieliśmy takie ciśnienie, mamy ciśnienie, żeby po prostu
jak najszybciej dojść do tych 30 mieszkań.
Michał: Czyli to jest was cel: 30 mieszkań na wynajem?
Julia: Tak.
Michał: Dobra, przepracujemy to jeszcze od strony finansowej. Wrócę do tych doświadczeń –
chodziło mi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, że finansujecie to po prostu gotówką. Ty, Jula,
jesteś rocznik 83, czyli masz 32 lata w tej chwili.
Julia: Ej, nie mówi się o kobiecie…
Michał: Cicho! Dobra, możemy to wyciąć.
Julia: Jaja sobie robię. Nie mam takiego problemu.
Michał: Powiedziałaś to w poprzednim odcinku, więc mogę ci to wyciągnąć w tej chwili.
Chodzi mi tylko o to, żeby osoby, które słuchają, potrafiły to też odnieść do swojej sytuacji, bo
ja się zastanawiam, ile lat trzeba zasuwać na emigracji, żeby mieć szansę, że za gotówkę
kupisz mieszkanie w takim mieście jak Częstochowa. I teraz widzę, że wam to idzie całkiem
sprawnie. Pytanie jest: od kiedy wy inwestujecie w nieruchomości? Kiedy kupiliście pierwsze
mieszkanie?
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Julia: Przyjechaliśmy w maju.
Michał: W maju 2007 przyjechaliście, tak?
Julia: Tak, w 2008 roku kupiliśmy, czyli praktycznie rok minął.
Michał: Dobra, czyli w ciągu roku zaoszczędziliście na pierwsze mieszkanie, czyli to za
120 tysięcy złotych mniej więcej. Niezłe tempo. To teraz tak: powiedziałaś, że pierwsze trzy
mieszkania to był bardziej przypadek, bo kupowaliście dla siebie. To teraz się pojawia taka
nie tyle wątpliwość, co pytanie, na ile to spotkanie ze Sławkiem Muturim zmieniło wasze
podejście i rzeczywiście w jakiego typu mieszkania inwestowaliście od tego momentu, czyli
kolejne mieszkania to co to było? Kawalerki, małe budżetowe mieszkanka tanio kupowane?
Julia: Tak, kupowanie tak zwanych ruder, małych kawalerek, aczkolwiek później na jednym ze
spotkań z Mieszkanicznika poznaliśmy Marcina Wadowskiego z Tych, którego pozdrawiam,
i na jego prezentacji on opowiedział, jak przerabia duże kawalerki na dwupokojowe
mieszkania, i intuicyjnie poczułam, że ten patent bardzo dobrze się sprawdzi w Częstochowie,
i również też zaczęliśmy to robić.
Michał: Dobra, to zdefiniujmy teraz, co to jest duża kawalerka z twojej perspektywy.
Julia: Duża kawalerka to jest mieszkanie od 34 do 40 metrów, które układem swojego
mieszkania można przerobić na dwa niezależne pokoje.
Michał: OK, masz przykłady takich planów mieszkań na swoim blogu czy nie?
Julia: Tak, mamy takie mieszkanie, które tam jest. Nawet moja mama siedzi, jak kupiliśmy to
mieszkanie, na takim stołeczku i mówi, że dużo pieniędzy będzie kosztował remont.
Michał: OK, czyli kupujecie takie większe kawalerki po to, żeby móc je przerobić na dwa
pokoje. Dlaczego dobrze jest mieć dwa pokoje w kawalerce w takim razie?
Julia: Wiesz co, każde miasto ma swoją specyfikę. Każdy wie o tym, że Częstochowa nie jest
jakimś wielkim miastem, jest koło 200–250 tysięcy mieszkańców. Ma kilka swoich ośrodków
akademickich, ale większość osób, które studiują, są to osoby z Częstochowy albo spod
Częstochowy, które dojeżdżają. Tak samo też nie ma jakichś nowo wybudowanych fabryk,
czyli ogólnie większość ludzi sobie żyje spokojnie w Częstochowie. I młodzi ludzie, młode
małżeństwa szukają budżetowych mieszkań, czyli zaczynają od kawalerki, a potem najlepiej
właśnie bardzo chętnie szukają dwupokojowych mieszkań. O ile, przypuśćmy, w kawalerce
jest rotacja co rok, natomiast w przypadku dwupokojowych mieszkań ci najemcy zmieniają się
co kilka lat dopiero, tak więc jest większy jakby spokój, który w naszym przypadku jest
korzystny.
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Michał: Jasne, dojdziemy do tego, w jaki sposób wy sobie radzicie, będąc w Londynie,
zarządzaniem wynajmem, który się odbywa w Polsce, ale dojdziemy do tego na spokojnie.
Czyli dzisiaj twoją grupą docelową są przede wszystkim pary bądź po prostu rodziny.
Julia: Tak, bądź rodziny. Ostatnio czytałam, że w Częstochowie jest jedna z najwyższych
statystyk rozwodów, tak więc bardzo często zdarzają nam się ludzie po perypetiach
życiowych.
Michał: OK, a to od razu zapytam cię, bo tutaj takie pytanie pada na Periscopie
w międzyczasie, bardzo słuszne: czy w przypadku, kiedy wynajmujesz rodzinom, to
podpisujesz umowę najmu zwykłego czy być może umowę najmu okazjonalnego?
Julia: Jeżeli chodzi o kawalerki, to raczej te mieszkania są za małe, żeby wynajmowały je
rodziny. Natomiast jeżeli chodzi o dwupokojowe mieszkania, w większości przypadków
właśnie trafiają nam się młode pary, zanim urodzi im się potomstwo, albo przeprowadzają się
w momencie, kiedy urodziło im się dziecko i chcą pójść na swoje.
Michał: Ale czy podpisujesz zwykłe umowy najmu, czy podpisujesz te umowy najmu
okazjonalnego? Najem okazjonalny to taka forma – już słuchaczom powiem – w której
najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji, czyli tak naprawdę w przypadku, kiedy najemca
łamie warunki umowy, umowa została rozwiązana, a on się nie chce wyprowadzić, możesz
w zasadzie w trybie natychmiastowym po nadaniu klauzuli wykonalności skierować sprawę
do komornika, który dokona eksmisji takiej osoby. To jest ta umowa najmu okazjonalnego. To
jest taki instrument, który z jednej strony chroni w pewnym stopniu wynajmujących, ale
z drugiej strony ona też jest obwarowana pewnymi warunkami. Pytanie, jak wy, Jula, działacie.
Czy zwykłe umowy najmu podpisujecie, czy korzystacie z umów najmu okazjonalnego?
Julia: Ogólnie przez osiem lat nie mieliśmy rodziny z dzieckiem. Nie mieliśmy takiego
przypadku. Natomiast wydaje mi się, że pokierowalibyśmy się – nie wiem – weryfikacją, czy
te osoby stać. Po prostu na zwykłą umowę byśmy to zrobili, ale po „przeinwestegowaniu” tej
rodziny.
Michał: Pytanie było trochę podchwytliwe. Ja też wytłumaczę, dlaczego w ogóle ten wątek
poruszam – padło na Periscopie, ale dopowiem jeszcze osobom, które nas słuchają, że
umowę najmu okazjonalnego można podpisać tylko w takim przypadku, kiedy wynajmuje się
mieszkanie, które się tymczasowo zwalnia, bo np. wyjeżdża się za granicę albo mieszka się
gdzieś indziej, ale generalnie chodzi o to, że to jest mieszkanie przeznaczone na nasze własne
cele mieszkaniowe. Z tego, co wiem, prawnie nie da się podpisać zbyt wielu umów najmu
okazjonalnego, bo to jest umowa przeznaczona do chronienia tylko takich osób, nazwijmy to,
indywidualnych, które powierzają na jakiś czas swoje mieszkanie, a zamierzają do niego
wrócić i później mieszkać, więc to jest takie zabezpieczenie dla tych osób. Ten instrument
dobrze chroni wynajmującego, ale on ma swoje ograniczenia w zakresie stosowania. Nie jest
tak łatwo go używać, jeżeli ktoś ma więcej niż jedno mieszkanie na wynajem.
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Dobrze, Jula. Powiedziałaś o tym, że taką formę prewencji stosujesz, że weryfikujesz
najemców. Jak się weryfikuje najemców, żeby nie mieć problemów z nimi, gdy będą
wynajmowali nasze mieszkanie?
Julia: Powiem ci tak, ale to też wyniknie z dalszej rozmowy, że w pewnym momencie naszego
inwestowania zdałam sobie sprawę, że nie mogę być Zosią Samosią, że nie znam się na
wszystkim albo nie lubię robić wszystkiego i postanowiłam oddelegować pewne rzeczy,
których nie lubię robić.
Michał: Jakie to są rzeczy?
Julia: Zarządzanie najmem. Nawet jak wrócimy do Polski, to nadal będziemy korzystać z usług
tych dwóch firm, z których korzystamy.
Michał: A z jakich firm korzystacie dzisiaj, jeżeli chodzi o zarządzanie najmem?
Julia: Korzystamy z firmy Sławka i z drugiej firmy, ale niestety to jest jak gdyby prywatna
firma, więc…
Michał: Nie przyjmują więcej klientów, rozumiem.
Julia: Tak.
Michał: Dobra, a Sławka firma jak się nazywa?
Julia: Mzuri.
Michał: Mzuri, czyli firma, która zajmuje się m.in. właśnie zarządzanie najmem. Jakiego rzędu
to są koszty? Powiedzmy, osiągasz jakieś tam przychody z mieszkania, czy model rozliczenia
za usługi takiej firmy to jest model procentowy czy ryczałtowy?
Julia: Tak, oni pobierają 10%. I z tego, co w ogóle wszyscy mi mówią, nasi znajomi z Gdańska,
że jak gdyby są najtańsi na rynku w Polsce.
Michał: Czyli pobierają 10% od kwoty czynszu płaconej przez najemców?
Julia: Tak, ale odejmując czynsz, który płacisz spółdzielni.
Michał: Efektywnie jest to mniej. Można powiedzieć, że jest to 10% od dochodu, ale liczonego
w taki sposób, że kosztem jest tylko czynsz, czyli pozostałe dochody typu podatki itd. już
ciebie obciążają.
Julia: Tak.

Strona 8

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt

Michał: Dobra, czyli przychody od najemców minus czynsz, który płacisz do spółdzielni. I od
tej kwoty, która wychodzi, pobierają 10% prowizji po prostu za swoje usługi. I co oni dla
ciebie robią w takim przypadku?
Julia: Oczywiście zajmują się wynajmem, czyli w momencie kiedy mieszkanie stoi puste,
ogłaszają to mieszkanie, szukają twoich potencjalnych najemców.
Michał: Czyli to jest po ich stronie – szukają nowych najemców.
Julia: Tak, i później ich weryfikują, spisują umowę. Informują cię, kto w tym mieszkaniu będzie
mieszkał. I masz jakiś tam wpływ czy podejrzenia czy coś takiego, że możesz to
zakwestionować, ale na ogół po prostu informują cię o jakimś kolejnym, za ile czasu
mieszkanie się zwolni albo kto to mieszkanie będzie wynajmował lada moment, a praktycznie
wszystkim się tam zajmują.
Michał: Czyli tak: szukają najemców, bezpośrednio się z nimi rozliczają, monitorują, czy płacą
w terminie, czy nie płacą w terminie.
Julia: Tak, ogłaszają w internecie.
Michał: Ogłaszają również w internecie. Jeżeli wiedzą, że jakiś najemca się będzie
wyprowadzał, to po prostu szukają następnego z minimalizowaniem okresu przestoju. Co się
dzieje, jeżeli im się tego najemcy nie udaje znaleźć przez dłuższy czas? Miałaś takie sytuacje
czy nie?
Julia: To Jula jest wkurzona.
Michał: Jula jest wkurzona. Też bym był wkurzony. Pytanie, czy oni w jakiś sposób się
zobowiązują, np. że okres pustostanu nie będzie dłuższy niż – nie wiem – dwa miesiące. Czy
nie ma czegoś takiego w umowie?
Julia: Chyba nie, tylko wiem, że jeżeli jest pustostan, to wtedy płacisz mniejszy procent tej
kwoty za zarządzanie. Chyba 3–5%.
Michał: Jeszcze jedno pytanie zadam w tym kontekście: czy oni wynajmują mieszkania
wyłącznie jako całe mieszkania, czy też zajmują się np. wynajmem na pokoje? Czy ty może
w ogóle nie zajmujesz się wynajmem na pokoje?
Julia: Z racji specyfiki Częstochowy i nieistniejących jakichś tam zakładów pracy i małej liczby
studentów nie wynajmujemy mieszkania na pokoje.
Michał: Dobra, czyli mieszkania wynajmujesz jako całość po prostu. W którym momencie
doszłaś do wniosku, że warto zapłacić takiej firmie, która będzie się zajmowała zarządzaniem
wynajmem?
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Julia: Praktycznie od samego początku wzięlibyśmy taką firmę, tylko jej w Częstochowie nie
było. I dopiero trzy albo cztery lata temu weszło Mzuri do Częstochowy. W moim pojęciu to
jest bardzo żmudny proces zarządzania i tak zwany ból głowy, tak więc kompletnie nie czuję
frajdy z podejmowania się takiej roli.
Michał: Jasne, doskonale to rozumiem. To znaczy wiesz, ja już w tej chwili nie wynajmuję ani
jednego mieszkania, ale jak wynajmowałem, to też zawsze zadawałem sobie pytanie, czy
rzeczywiście jest to warte mojego czasu. I oddanie 10% za to, żeby ktoś się tym zajął, to jest
jak najbardziej racjonalna decyzja, zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobami, które sensowne
pieniądze zarabiają i potrafią zarabiać. Lepiej ten czas przeznaczyć na poszukiwanie nowych
nieruchomości, nowych okazji inwestycyjnych w innych obszarach także niż po prostu
marnować go na to, żeby – nie chcę powiedzieć: użerać się, bo to wcale nie musi być
nieprzyjemne, tylko po prostu jest to czasochłonne.
Julia: Czasochłonne, tak. Aczkolwiek wiesz, ja uważam, że trzeba odrobić pracę domową.
Michał: Nauczyć się procedur, procesów – tak bym powiedział.
Julia: Tak, bo to jest tak samo jak w piekarni – nie możesz mieć piekarni, jeżeli nie rozumiesz
zasad upieczenia bułek czy chleba.
Michał: Tak, sto procent zgody, Jula. Dokładnie tak samo myślę.
Julia: Dlatego nazwa naszego bloga: Od Podszewki.
Michał: Tak, od początku. Dokładnie tak. To teraz, jeszcze zanim pójdziemy dalej, chciałbym
wrócić znowu do początku, bo mówiłaś o tym, że po tych trzech mieszkaniach pojawiła ci się
taka myśl, że może by zacząć inwestować w nieruchomości. Czy czegoś się nie bałaś po
drodze? Czy nie miałaś jakichś tam obaw, że to się jednak nie uda?
Julia: Kamil zna mnie 10 lat i Kamil powiedział, że jestem jedyną osobą na świecie, którą zna,
która się niczego nie boi, w sensie ja zawsze wiem, że wszystko wyjdzie – jeżeli nie tak, to
inaczej, i tak się uda.
Michał: Że sobie poradzisz po prostu.
Julia: Ja myślę, że to jest bardzo pomocne, jeżeli masz taką wewnętrzną wiarę w to, co robisz,
bo wiadomo, że wszyscy popełniamy błędy. Tu absolutnie nie chcę, żeby słuchacze pomyśleli,
że jestem jakąś Julą z przerośniętym ego, która wszystko wie i ze wszystkim sobie radzi, ale
dużo zaufania do siebie i dużo do tego, co się robi, trzeba mieć.
Michał: Ty jesteś taką osobą, Jula. Ty tego nie powiesz, ale ja to powiem – ty jesteś taką
osobą, która po prostu idzie do przodu jak przecinak. Jak ja śledzę na bieżąco to, co robisz,
z grubsza, więc widzę, że znowu kupujesz coś kolejnego w Częstochowie, znowu lecisz
samolotem po to tylko, żeby w jeden dzień załatwić kupno mieszkania, ustawienie ekipy
remontowej, przygotowanie wszystkiego do tego, żeby się kręciło, i za chwilę wracasz. To
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wiesz – trzeba mieć taki… nawet nie wiem, jak to określić. Ale taką z jednej strony
determinację, ale z drugiej strony po prostu takie niezastanawianie się specjalnie nad tym, co
może pójść źle, niedumanie nad jakimiś pobocznymi wariantami, tylko po prostu idziesz jak
przecinak do przodu i robisz swoje. Ty masz coś takiego. Ja myślę, że to jest kolosalny
czynnik, który pomaga ci odnosić sukcesy, bo ty rzeczywiście wychodzisz obronną ręką
z wielu sytuacji, które po prostu inne osoby mogłyby gdzieś tam pogrążyć czy zdołować
w jakimś tam stopniu. W każdym razie wpłynąć na to, że nie będą tak odważnie podejmowały
tych decyzji. Zapytam cię: ile się zarabia na wynajęciu takiego mieszkania w Częstochowie?
Takiego jak wy macie, średnio.
Julia: Bardzo prosto jest wejść na stronę internetową i popatrzeć, jakie są ceny najmu
w Częstochowie. I to jest od 700 zł kawalerka do 1500–1600 za trzypokojowe mieszkanie.
Michał: Ale poczekaj. Te twoje mieszkania to nie są trzypokojowe mieszkania, nie?
Julia: Wiesz, większość niby mamy budżetowych, kawalerek, ale część jest kawalerek
przerobiona na dwupokojowe. Mamy te pierwsze trzy mieszkania dwupokojowe,
trzypokojowe, tak więc jest taki miks tego wszystkiego.
Michał: OK, to ile?
Julia: Kawalerka kosztuje 700–800 zł, a właśnie trzypokojowe – 1500–1600 zł.
Michał: Dobra, czyli, można powiedzieć, średnio pewnie ci wychodzi gdzieś w okolicach
1000 zł za mieszkanie, to jeśli dobrze liczę, to to jest około 20 tysięcy zł miesięcznie samego
przychodu. Oczywiście za każde mieszkanie musisz płacić czynsz, który masz wliczony w tym,
musisz odpalić 10% firmie, która ci tym wszystkim zarządza, czyli tak średnio licząc, niech
pomyślę – jaka jest średnia opłata na rzecz spółdzielni z tytułu mieszkania?
Julia: Wiesz co, są trzy spółdzielnie i one mają naprawdę od niskich do wysokich, ale coś koło
200 zł. Powiem ci, Michał, że jeżeli chodzi o liczby, to ja naprawdę jestem megatragiczna.
Michał: Trzeba wejść na bloga, rozumiem. Próbuję w tej chwili oszacować, bo powiedziałaś,
że twoim celem jest 30 mieszkań na wynajem. Jak rozumiem, to jest coś, co w jakiś sposób
pozwala wam żyć, niekoniecznie pracując, aczkolwiek ja nie wierzę w taki model, w którym ty
nie będziesz pracowała, bo jesteś bardzo pracowitą osobą. Po prostu zastanawiam się, czy
macie cele finansowe w tym, czy po prostu tak założyliście.
Julia: Nie, tak założyliśmy. Lubię liczbę 30. Pewnego dnia się obudziłam i po prostu, na
spotkaniu Sławek…
Michał: Będą nas słuchali i pomyślą, że po prostu jakaś para oszołomów rozmawia.
Julia: No, powiem ci, że nasi znajomi tak śmieją się, że jesteśmy oszołomami, bo Kamil
kolekcjonuje buty, a ja miesiąc temu poznałam panią od kapeluszy i zaczęłam kupować
kapelusze.
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Michał: Pięknie, dziewczyno. Dobra, wróćmy do tematu, żeby to było jednak wartościowe dla
słuchaczy. Czyli tak – finansujecie za gotówkę, fajnie, dużo zarabiacie. Bardzo mi się to
podoba. Nie posługujecie się kredytem. Pytanie jest, czy robicie też flipy, czyli czy kupujecie
mieszkania po to, żeby je sprzedać, czy tylko kupujecie na wynajem.
Julia: Do tej pory nie miałam odwagi zająć się flipami. Znaczy ogólnie wydaje mi się, że warto
jest wyjaśnić, co znaczy flipy – dla osób, które nie siedzą tak do końca w tej tematyce.
Michał: W nieruchomościach. Tłumacz.
Julia: Flipy jest to kupowanie mieszkań w celu odsprzedaży i zarobieniu na tym mieszkaniu,
na odsprzedaniu tego mieszkania.
Michał: Czyli kupujemy i sprzedajemy od razu albo kupujemy, remontujemy, podnosimy
wartość mieszkania i sprzedajemy z zyskiem w taki sposób, żeby po zapłaceniu podatku
z tego tytułu, bo z założenia flipy robi się w krótkim czasie, jeszcze wyjść z zyskiem z takiej
inwestycji.
Julia: Tak, natomiast na razie nie robimy flipów, ponieważ nie czuję się na to gotowa.
Obserwujemy swoich znajomych w Londynie, którzy to robią. I wiąże się to jak gdyby
z wielkim ryzykiem, czy to ze strony firm budowlanych, czy kosztów, czy całego
przedsięwzięcia, i uważam, że przy flipowaniu po prostu trzeba być na miejscu i trzeba tego
wszystkiego doglądać i bardzo, ale to bardzo pilnować kosztów poniesionych na remont
mieszkania, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi.
Michał: OK, ale równie dobrze można powiedzieć to o wynajmie również. Jeżeli kupujesz
mieszkanie po to, żeby je wynająć, to też musisz pilnować kosztów, żeby nie popłynąć.
Chociaż z drugiej strony powiem, o tyle macie dogodną sytuację, że to jest wasza
autonomiczna decyzja. Jeżeli wy kupujecie za gotówkę, to po prostu z góry wiecie, ile tej
gotówki wydacie za zakup, remont, na doposażenie. I to jest wasza gotówka, nikomu nie
musicie później np. rat kredytu płacić, bo zupełnie inaczej to wygląda w sytuacji osób, które
rzeczywiście kupują mieszkania, posiłkując się kredytem hipotecznym. One muszą
skalkulować przychody z wynajmu w taki sposób, żeby rzeczywiście na spłatę raty im
starczyło. Rozumiem, że wy takich kalkulacji w ogóle nie musicie w zasadzie dokonywać.
Przyjęliście sobie, że takie a takie mieszkanie da miesięcznie taki i taki przychód. Potraficie
policzyć z grubsza ten dochód i mówicie: „OK, dobra, naszą strategią jest posiadanie
30 mieszkań. Mamy gotówkę, to kupujemy, nie mamy gotówki, to nie kupujemy”. Dobrze to
interpretuję?
Julia: Tak.
Michał: Tak jak niektórzy odkładają pieniądze w banku czy lokują w jakichś innych formach
inwestowania, to dla was po prostu taką formą depozytu pieniędzy są mieszkania, które po
prostu kupujecie.
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Julia: Mniej więcej tak to wygląda. Tylko że dla nas też mieszkania są taką motywacją, bo
jeżeli kupisz mieszkanie, to musisz je szybko wyremontować, bo inaczej tracisz na tym. Tak
więc odchodzą wtedy kompletnie z pola twojego widzenia głupoty, czyli jakieś tam rzeczy, na
które mógłbyś wydać pieniądze, tylko masz presję, bo musisz zapłacić za remont.
Michał: Jasne. Ile kosztuje – kupujecie np. takie mieszkanie, które jest dwupokojowe, albo
z zamiarem przerobienia na dwupokojowe, taką kawalerkę – ile kosztuje remont? Ile
wrzucacie w remont takiego mieszkania?
Julia: Wiesz co, dlatego założyłam blog, bo to wszystko tam opisujemy, bo przy takiej liczbie…
Wydaje mi się, że gdybym była tam na miejscu – ja jestem wzrokowcem, więc ja gdybym
płaciła pieniędzmi, to bym to wszystko pamiętała. A ponieważ mamy to wszystko na
monitorze, to po prostu nie zaśmiecam sobie…
Michał: Głowy kwotami.
Julia: Dlatego kiedy zaczęliśmy remontować mieszkania, szukałam informacji w internecie na
ten temat. Nic kompletnie nie mogłam znaleźć, więc stwierdziłam, że OK, jak nie ma, to
założymy bloga. I piszemy zarówno o swoich przygodach, jak i o przygodach naszych
znajomych.
Michał: Którzy również remontują mieszkania.
Julia: Tak.
Michał: Dobra. Ile czasu trwa taki remont? Kupujesz mieszkanie. Jak szybko jesteś w stanie
mieć je dostępne do wynajmu?
Julia: Remont powinien trwać bardzo, bardzo szybko.
Michał: A w praktyce?
Julia: Bardzo szybko powinien zostać zakończony. I wiadomo, że im dłużej przedłuża się
remont, tym bardziej zjada twój dochód z tego mieszkania, bo jeżeli stoi kilka miesięcy,
a musisz spłacać swoje jakieś tam zobowiązania kredytowe, bo jednak większość ludzi kupuje
mieszkanie na kredyt, muszą to jak gdyby wszystko wliczać w koszty, w symulację tego całego
przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd, że kiedy kupuje
mieszkanie, kupuje je za wszystkie swoje pieniądze, natomiast nie ma pieniędzy na remont,
a to jest podstawowa rzecz, że w przypadku kupienia mieszkania musisz uwzględnić
pieniądze, które powinieneś mieć na remont.
Michał: To wróćmy do tego. Ile pieniędzy trzeba na ten remont mieć przy kupnie takiej
kawalerki? Czy np. przeliczacie to jakoś na metr kwadratowy mieszkania, czy po prostu
zakładacie jakoś z góry?
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Julia: Wiesz co, to jest taka umowna kwota. Jeżeli to robisz samemu, megaekonomicznie, to
chyba koło 600 zł za metr kwadratowy. Natomiast tak normalnie od 800 zł do 1000. My się
tym nie zajmujemy, ale przy tych dużych mieszkaniach, które zostają przerabiane na pokoje,
na wielopokojowe, to wtedy te koszty jak gdyby maleją.
Michał: Zrozumiałem. Chociażby z tego względu zrozumiałem, że zawsze kosztuje
wykończenie kuchni, łazienki itd., a wiadomo, że jak masz większe mieszkanie, to na większą
powierzchnię się rozkładają te koszty. Czyli ekonomicznie to jest koło 600 zł na metr
kwadratowy – tak trzeba liczyć. Standardowo liczy się mniej więcej pomiędzy 800 a 1000 zł
na metr kwadratowy. To się z grubsza pokrywa z moimi doświadczeniami, generalnie gdzieś
tam poniżej 1000 zł zawsze udawało mi się w tych kosztach remontu na metr mieścić. Dobra.
Julia: Ale zaznaczam, że to jest remont mieszkań na wynajem. Ponieważ, jak dobrze wiemy,
w przypadku remontowania mieszkania dla siebie górę bierze emocjonalność i wtedy czasami
dajemy się ponieść.
Michał: Tak, zdecydowanie, ale powiem ci, że nadal z moich doświadczeń, aczkolwiek to już
kolejne mieszkanie, które ja wyposażałem dla siebie, z moich doświadczeń wynika, że to daje
się zmieścić poniżej 1000 zł na metr kwadratowy. To już mówię z takim kompletnym kosztem,
łącznie z kosztem telewizora, AGD i wszystkiego, co tam w tym mieszkaniu będzie. Oczywiście
równie dobrze można wydać i 2000 na metr kwadratowy i pewnie z 3000 też, ale nie
zalecamy tego czytelnikom mojego bloga zdecydowanie. Ile czasu trwa średnio remont
takiego mieszkania u ciebie? I czy masz po prostu jakąś sprawdzoną ekipę remontową, którą
się posługujesz, czy podnajmujesz różnych ludzi w różnym okresie?
Julia: Wiesz co, przez pierwsze 10 remontów, które przeprowadzaliśmy, robiliśmy
megaekonomicznie, używając pomocy moich rodziców, mojego taty Zygmunta i mamy Zosi
i Kamila rodziców. Mama pewnie będzie odsłuchiwała tego podcastu, tak więc pozdrawiam
ich!
Michał: Pozdrawiamy rodziców jak najbardziej.
Julia: Naprawdę bardzo dużo nam pomogli, poświęcając swój czas, i za to jesteśmy im
wdzięczni. Natomiast po tych 10 mieszkaniach zdaliśmy sobie sprawę, że musimy podejść do
tego bardziej biznesowo, i zatrudniliśmy ekipy budowlane i mamy też osobę, która nadzoruje
te remonty, bo z kalkulacji dużo łatwiej jest nam zapłacić takiej osobie, niż gdy mam jeździć
w tę i we w tę do Polski.
Michał: Rozumiem cię doskonale.
Julia: A ogólnie to jest tak, że ja uwielbiam kupować mieszkania. To jest dla mnie największa
frajda – szperać, szukać, analizować, natomiast tę całą resztę już zostawiam Kamilowi i po
prostu jesteśmy idealnym teamem, bo się uzupełniamy.
Michał: OK, dojdziemy do tego w takim razie. Czyli Kamil jest tą częścią wykonawczą, potem
jak mieszkanie jest już nabyte. Kamil zarządza remontami w porozumieniu z osobą, z którą
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współpracujecie w Polsce. To jest jedna osoba pełniąca funkcję menedżera dla wszystkich
waszych…
Julia: Tak. Ta osoba sama też inwestuje, tak więc to był po prostu dar z nieba dla nas.
Michał: Czyli też korzysta ze swoich doświadczeń po prostu, które ma. Super.
Julia: Tak, potrafi też nas zrozumieć.
Michał: Ile płacicie z kolei takiej osobie, która pełni funkcję takiego menedżera, project
managera – można powiedzieć, na miejscu, tutaj w Polsce?
Julia: To jest też tak, że ta osoba nas bardzo, bardzo lubi i jak gdyby sobie wzajemnie
pomagamy, więc to nie jest takie…
Michał: To nie są ceny rynkowe, tylko, rozumiem, jakaś uzgodniona stawka przyjacielska,
nazwijmy to.
Julia: Tak.
Michał: OK, to nie dopytuję w takim razie. Ile czasu trwa taki remont, jeszcze mi powiedz. Tak
średnio.
Julia: To też zależy od metrażu, czyli czy to jest dwupokojowe, czy kawalerka, i oczywiście
w jakim stanie jest, bo jeżeli to jest stan, gdzie musisz wszystko zrobić, nie wiem, centralne,
bo kupujesz np. mieszkanie w kamienicy i tam wszystko musisz doprowadzić, przerobić, to
półtora miesiąca. Jeżeli robisz tylko jakąś tam kosmetykę, to półtora tygodnia, dwa tygodnie.
A remont takiego mieszkania babcinego, kawalerki – koło miesiąca.
Michał: OK, czyli od dwóch tygodni do półtora miesiąca mniej więcej na taki pełny remont.
Dobra, jeszcze jedno pytanie się pojawiło na Periscopie jakiś czas temu. Brzmiało: czy wy
kupujecie przede wszystkim mieszkania z rynku wtórnego czy z rynku pierwotnego?
Wnioskuję, że z rynku wtórnego przede wszystkim.
Julia: Tak. To też wynika ze specyfiki Częstochowy, bo te mieszkania z rynku pierwotnego są
oddalone, są na obrzeżach, a ja wychodzę z założenia, że kiedy sama wynajmowałam
mieszkanie jako studentka, chciałam po prostu wszędzie – Częstochowa nie jest aż tak duża
– dojść na nogach, żeby oszczędzić na bilecie autobusowym czy tramwajowym. Tak więc
mam takie samo założenie z szukaniem lokalizacji, czyli mam trzy dzielnice, których się
trzymam. I jak do tej pory dobrze się to sprawdza.
Michał: Dobrze się sprawdza. No właśnie, co jest najważniejsze albo jakimi kryteriami
kierujesz się, wybierając te mieszkania, które będziesz kupowała?
Julia: Wcześniej mi sprawiało to frajdę – im większa rudera, tym było fajniej.
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Michał: Jula lubi wyzwania, widzę.
Julia: Tak. Natomiast mój tata nie.
Michał: Bo on to musiał, rozumiem, doprowadzić do stanu używalności.
Julia: Tata potem się śmiał, że schodzimy ze standardu.
Michał: Jasne.
Julia: Natomiast nie należy wrzucać tego do tego samego worka, bo naprawdę każde miasto
ma swoją specyfikę.
Michał: Jasne, mówimy o twoich doświadczeniach.
Julia: Mogę powiedzieć jedynie o swoich doświadczeniach i o Częstochowie. Ja zawsze
próbuję wyobrazić sobie siebie, czy chciałabym wynająć to mieszkanie, czy chciałabym
mieszkać w tej lokalizacji, czy nie miałabym problemu, jeżeli są jakieś tam rudery obok, czy
nie bałabym się wieczorem wracać do domu. Jest tak, że jeżeli kupujesz w jakichś gorszych
dzielnicach, to po prostu fajnie jest zrobić taki podstawowy standard mieszkania, bo tym
ludziom będzie zawsze zależało na cenie mieszkania, a nie na wygodzie czy tam masz
porcelanowe jakieś płytki, czy jest bez płytek. Natomiast we wszystkim, co robię, zawsze
próbuję postawić siebie w takiej sytuacji, czyli jeżeli wynajmuję mieszkanie, to czy
chciałabym tam mieszkać i czy np. zapłaciłabym tyle pieniędzy za tę lokalizację, i czy to jest
atrakcyjne.
Michał: Czyli przede wszystkim lokalizacja i takie twoje emocjonalne, powiedziałbym,
podejście do tego, żeby filtrować. Niekoniecznie kierujesz się Excelem.
Julia: Nie, to jest ostatnia rzecz.
Michał: OK, to dosyć specyficzny model inwestowania, bo z kolei kiedyś, dawno, dawno temu,
w pierwszych odcinkach podcastu, jak rozmawiałem jeszcze z Piotrem Hryniewiczem, to
u Piotra króluje z kolei podejście typu Excel – liczby nie kłamią. Tam inwestuje, gdzie liczby
się najlepiej zgadzają, a niekoniecznie zgadza się emocjonalnie.
Julia: W przypadku pokoi, dużych mieszkań to oczywiście trzeba to wszystko wrzucić do
tabelek i policzyć. Natomiast w przypadku kawalerek wiem, za ile muszę kupić, ile będzie
kosztował remont, żeby mi się to opłaciło wynająć, więc to jest po prostu taka
megapodstawowa matematyka i nie muszę używać kalkulatora finansowego, żeby to policzyć,
bo to możesz bardzo szybko przekalkulować w głowie.
Michał: Jasne, rozumiem to podejście, bo w zasadzie nie masz ryzyka, w tym sensie, że nie
wisi nad tobą kredyt, więc rozumiem tego typu podejście. To jest twój model.

Strona 16

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt

Julia: Ale to jest też tak, że jeżeli kupujesz dwupokojowe mieszkanie za 130 czy za
140 tysięcy, a wiesz, że wynajmiesz je za 1200, to już wiesz, że to już nie jest 10%, tylko
5 albo 6, to naprawdę nie trzeba…
Michał: Szczególnie zaawansowanej matematyki. 5–6% w skali roku z takich mieszkań po
prostu wyciskasz. Dobrze, powiedz mi, w jaki sposób ty wyszukujesz mieszkania, które chcesz
kupić.
Julia: To jest tak, że jak zauważyłeś, jak mnie poznałeś, ja cały czas to powtarzam, że Bóg
obdarzył mnie darem łatwości nawiązywania kontaktów i poznawania ludzi. A ponieważ też
wierzę w bycie dobrą osobą, że to dobro wraca do ciebie, więc wracają do mnie tylko dobrzy
agenci nieruchomości, którzy przynoszą mi dobre mieszkania.
Michał: Czyli szukasz przede wszystkim przez agentów nieruchomości czy sama też
wyszukujesz gdzieś tam w internecie?
Julia: Przez agentów, ale to jest taki telefon: „Jula, chcesz kupić mieszkanie? Bo jak nie kupujesz,
to dajemy do internetu”, więc te mieszkania w ogóle nawet nie oglądają światła dziennego
internetu, aczkolwiek kupiłam kilka mieszkań przez internet, ale to tylko moja ciekawość
doprowadziła do sukcesu, ponieważ np. w jednym mieszkaniu było zdjęcie jedyne posadzki,
tylko tyle.
Michał: OK, czyli musisz dobrze zweryfikować to, co znajdujesz, bo najczęściej te perełki
z twojego punktu widzenia są po prostu bardzo dobrze ukryte, tak?
Julia: Tak. Myślę, że po prostu trzeba mieć oko albo już kilkuletnie doświadczenie
spowodowało, więc wiem, kiedy szybko mi się oczy świecą, bo widzę, że to po prostu jest
okazja.
Michał: Jak znaleźć dobrego agenta, który będzie współpracował z taką osobą, która chce się
zajmować wynajmem nieruchomości?
Julia: Wiesz co, najlepiej, jeżeli ten agent współpracuje z ludźmi, którzy obracają
mieszkaniami i robią to zawodowo, bo tacy agenci znają wszystkich.
Michał: Dobra, czyli to musi być taki agent, który już współpracuje z jakimiś inwestorami.
Julia: Tak, albo z kamienicznikami, czyli osobami, które kupują kamienice, potem prostują
sprawy formalne i potem sprzedają po kawałku. Wiesz, często agenci nieruchomości sami
kupują też mieszkania, czy na flipy.
Michał: Z tym często to bym chyba nie przesadzał.
Julia: Ja mam zaburzone, tych, których ja znam. Sami to robią. Ale myślę, że taka nić zaufania
i kontaktu – to nie jest tak, że pojawisz się raz w agencji nieruchomości i po prostu zapytasz
się, czy mają okazję i powiedzą ci, że nie albo że ci wyślą, tylko drążysz temat, dzwonisz do
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nich. Ja jestem bardzo upierdliwym klientem i wystarczy, że dzwonię, a oni pytają się: „O, pani
Julia!”. Tak więc myślę, że też taka determinacja w kontaktach z nimi, podsyłam im książki,
jakieś linki. To jest taka jakby wspólna wymiana, kontakt, nić znajomości.
Michał: Czyli edukujesz ich również w zakresie twoich potrzeb, można powiedzieć.
Julia: Tak, ale w każdym biznesie relacje są najważniejsze. Ja też tak mam, że dopóki nie
zobaczę osoby, czy to jakiegoś tam czytelnika naszego bloga, czy osoby, która ze mną
rozmawia, to tak z dystansem podchodzę, natomiast jak już tę osobę zobaczę, wyściskam ją,
to już całkiem inaczej się relacje zmieniają.
Michał: To już serce na dłoni wtedy, tak?
Julia: Ja myślę, że podobnie jest z nami. Ty byś nie obserwował mnie, gdybyś mnie nie
zobaczył na żywo, prawda?
Michał: Tak. Dokładnie tak jest. Powiedz mi, Jula, jeszcze, skąd ty w ogóle czerpiesz wiedzę na
temat inwestowania w nieruchomości? Gdzie się w ogóle uczyłaś? Spróbuj sięgnąć pamięcią
te kilka lat wstecz. Czy to było raczej nabijanie sobie guzów samodzielnie, czy jednak
opierałaś się na doświadczeniach czy wiedzy innych osób?
Julia: Przez długi czas chciałam być właśnie Zosią Samosią. Ja to też mówię, że chciałam
wynaleźć koło na nowo, czyli przejść całą tę drogę sama. I na pewno to bardzo wydłużyło tę
całą moją drogę do posiadania mieszkań w większej liczbie, bo myślę, że gdyby nie to, że nie
korzystałam z wiedzy ludzi przez pierwszych kilka lat, to mielibyśmy podwójną albo potrójną
liczbę mieszkań. Cały czas powtarzam tę anegdotę, takie moje stwierdzenie, że jeżeli chodzi
o inwestowanie w nieruchomości, to powinno być tak jak z prawem jazdy – żeby jeździć
samochodem, musisz wyjechać ileś tam godzin, nauczyć się teorii, znaków drogowych, żeby
nie rozbić się na pierwszym rondzie. I tak samo jest z nieruchomościami. To jest niesamowite
dla mnie, że ludzie są w stanie tak łatwo wziąć kredyt, o ile mają zdolność kredytową, tak
łatwo wziąć kredyt bez wiedzy, bez przygotowania do tego. Jak gdyby ich ostrzegam czy
przestrzegam przed tym, bo w przypadku tych pierwszych właśnie trzech mieszkań sama tak
zrobiłam. Gdyby nie te pierwsze trzy mieszkania, to mielibyśmy pewnie kolejnych
10 mieszkań, za te trzy.
Michał: Mówisz o tym, że gdybyś się posiłkowała kredytem?
Julia: Nie, gdybyśmy np. nie przeinwestowali w remonty, nie kierowali się emocjonalnością,
doradzili się kogoś, nawet byle jaką książkę przeczytali, co to znaczy zwrot z inwestycji. Wiesz,
inne rzeczy.
Michał: Jasne, ale prawda jest taka, że dzięki temu zdobyliście jakiś zestaw swoich
doświadczeń, być może negatywnych, ale takich, które pomogły wam być może pójść dużo
sprawniej do przodu, bo już przepracowaliście na własnej skórze, już pokonaliście jakąś
barierę strachu itd. Ja nawet pamiętam, jak to było w moim przypadku. Najtrudniejsze są te
pierwsze inwestycje i samo to, że wyście kupowali te mieszkania dla siebie, a nie na
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inwestycje, to też wydaje mi się, że był taki czynnik, który spowodował, że wam dużo łatwiej
było pójść do przodu. Teoretycznie kupowaliście dla siebie, kupowaliście za własną gotówkę
– tak jak mówię, ryzyko w zasadzie żadne, bo w dowolnym momencie mogliście te
mieszkania po prostu sprzedać, być może z minimalną stratą, ale nie ciążył na nich kredyt. No,
na tym trzecim ciążył. Ale to mimo wszystko daje pewien komfort psychiczny, więc wiesz,
można zawsze tak analizować, ale doświadczenie zbieramy całe życie. I każda decyzja, którą
podejmujemy, konsekwencje tej decyzji również, jeżeli jesteśmy osobami rozumnymi,
rozumiemy to i potrafimy to przeanalizować, też nam pomagają po prostu.
Julia: To są takie fundamenty tego twojego działania, bo ludzie, którzy nie potrafią
oszczędzać, którzy nie mają właściwego podejścia do pieniędzy, zabierają się za
inwestowanie.
Michał: To prawda.
Julia: To tak, jakbym ja po prostu teraz stwierdziła, że zostaję fryzjerką i wzięła pierwszą
lepszą dziewczynę i zaczęła jej farbować na blond włosy.
Michał: Jasne, dokładnie tak. Wiele dobrego by z tego nie wyszło prawdopodobnie.
Julia: Tak, i powiem ci, że to mnie przeraża, to nie chodzi o konkurencję, bo fajnie jest, jak jest
konkurencja, bo wtedy standardy mieszkań, standardy wynajmu, procedur się podnoszą, więc
to idzie w dobrym kierunku. Natomiast z przerażeniem patrzę, jak ludziom się te głowy nabija,
że to jest łatwy, szybki biznes i szybko zostaniesz wolnym finansowo. Sławek Muturi dużo
pisze o wolności finansowej w książkach, natomiast bardzo to słowo nadszarpnęli wszyscy.
Michał: Ja się stuprocentowo zgadzam. Nawet patrząc po tym, jakie ja newslettery dostaję
gdzieś tam z internetu albo reklamówki przeróżnych firm czy osób, to masa jest tych osób,
które przysyłają szybkie pięć kroków do miliona itd., itd., zostań milionerem w trzy dni, zarób
5000 zł dziennie itd. Ja uważam, że bez ciężkiej pracy nie ma efektów i bez poświęceń nie ma
efektów. Bardzo trudno jest doprowadzić do czegoś takiego, że zarabiasz duże pieniądze,
w związku z tym możesz je inwestować i osiągasz superrezultaty i jednocześnie nie
poświęcając czegoś. Z jednej strony trzeba mieć pieniądze, żeby to robić, ale z drugiej strony
też trzeba mieć wiedzę. I teraz tej wiedzy nie zdobywa się ot tak sobie, wymaga to wysiłku,
wymaga to chociażby poświęcenia wolnego czasu, żeby gdzieś tam swoje horyzonty
poszerzyć, żeby się z kimś spotkać, tak jak mówisz, żeby z kimś porozmawiać, czegoś się
nauczyć. I rzeczywiście tak jest, że wmawia się wielu osobom, że da się gdzieś pójść na skróty.
Moim zdaniem droga na skróty nie istnieje. Znowu nawiążę do twoich trzech pierwszych
mieszkań. Można by się było zastanawiać, czy poszłoby to inaczej. Być może miałabyś te
10 mieszkań od razu, ale kto wie, czy byś się na kolejnych pięciu nie wyłożyła, bo byś
np. przeinwestowała albo gdzieś tam poszła za szybko do przodu. Czort wie.
Julia: Tak, też na to w ten sposób patrzę. Ja absolutnie nie żałuję żadnych błędów, bo
uważam, że tak po prostu miało być. Jestem trochę dzieckiem szczęścia.
Michał: No jesteś.
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Julia: Potrafiłam przelać pieniądze komuś na zadatek, w ogóle ta osoba nigdzie nie musiała
się podpisać. Opisaliśmy to mieszkanie jako mieszkanie mafiozy czy coś takiego.
Kupowaliśmy od chłopaka z Pruszkowa i Pruszków z filmów z lat 90. to mi się tylko z mafią
kojarzył.
Michał: Jasne. W ogóle zalinkujemy do tych twoich wpisów pod tym odcinkiem podcastu, więc
jeżeli będziecie słuchali, to oczywiście notatki się znajdą na moim blogu i tam będą linki do
tych wszystkich artykułów, o których Julia w tej chwili mówi. Jula, powiedziałaś o błędach,
powiedziałaś o tym, że jakieś błędy były. Wiadomo, że były. Powiedz, jakie błędy popełniłaś,
co ty najbardziej pamiętasz jako takie rzeczy, z których coś wyniosłaś, co może być
wartościowe dla osób, które nas słuchają.
Julia: To jest właśnie to, że jako Polacy mamy jedną wadę-zaletę, i to jest to, że wydaje nam
się, że wszystko wiemy najlepiej. Mając 23 czy 24 lata, zaliczałam się do tej grupy. Teraz
trochę z tego wyrosłam. Schowałam swoje ego, nie wiem wszystkiego i mam prawo do tego,
żeby to powiedzieć. To jest właśnie to, że nie chciałam poznać żadnego mentora. W ogóle nie
analizowałam tego w ten sposób, żeby w jakiś sensowny sposób się do tego przygotować.
Jedynie chyba uchroniła nas nasza z Kamilem ciężka praca, że byliśmy w stanie kupić te
mieszkania za gotówkę. Nawet tutaj ludzie tak nie zarabiają, nie są w stanie odłożyć, bo jak
wcześniej powiedziałam, przez pięć lat pracowałam od 7 rano do 3 w nocy, więc to było
bardzo dużo wyrzeczeń. Oczywiście nie było mowy o żadnych wakacjach. Moje pierwsze
wakacje to był tydzień, kiedy mieliśmy ślub z Kamilem. Z jednej strony ktoś może powiedzieć:
„Boże, co to za życie!”, ale każdy z nas podejmuje wybory i decyzje.
Michał: Coś kosztem czegoś.
Julia: Tak, ja się śmieję – znalazłam taki cytat, że „Kto za młodu oszczędza, ten na starość nie
wie, co to nędza”.
Michał: Patrz, nawet się rymuje.
Julia: Tak więc to była po prostu nasza decyzja. Nadal jesteśmy szczęśliwym małżeństwem.
Nie rozwodzimy się z Kamilem. Daliśmy radę ze wszystkim. To jest też kolejny aspekt, żeby te
dwie osoby w związku podążały tą samą drogą, bo jeżeli jedna chce, przypuśćmy, nadal
wydawać pieniądze, a druga chce kupować mieszkania, to prędzej czy później będzie kryzys
i coś pójdzie nie tak w związku. A oprócz tego ja się taka nie urodziłam. Chodziłam do szkoły,
wcale nie byłam najlepsza w szkole, nie miałam najlepszych ocen. Nigdy nie myślałam, że
będę się tym zajmowała. To jest praca nad sobą, nad swoim lenistwem, nad jakimiś
ograniczeniami w głowie. Przez dwa lata bardzo intensywnie chodziłam na wszystkie
możliwe szkolenia, tak że dzisiaj, jak mi ktoś mówi o rozwoju osobistym, to po prostu nie
mogę. To nie tylko chodzi o kupowanie, ale to jest całokształt tego wszystkiego. Musisz też
dbać o swoje zdrowie, bo co z tego, że masz pieniądze, jak wysiądzie ci zdrowie? Musisz dbać
o swój związek, o podnoszenie siebie, czyli pracowanie nad sobą.
Michał: Samomotywowanie się.

Strona 20

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt

Julia: To są takie moje obserwacje z perspektywy ośmiu lat.
Michał: Osiem lat, kawał czasu.
Julia: I popatrz – z jednej strony można powiedzieć, że to jest dużo, z drugiej strony można
powiedzieć, że to jest mało. Podobno każdy z nas inaczej mierzy czas, inne ma poczucie
czasu. Ja pamiętam, że w Polsce czas mi się mega dłużył, jak chodziłam do szkoły, już się nie
mogłam doczekać wakacji i innych rzeczy.
Michał: To trochę inaczej wygląda, jak jesteś dzieciak mimo wszystko, a trochę inaczej, jak
jesteś dorosły i rzeczywiście robisz to, co lubisz, bo wtedy tego czasu jest po prostu za mało
na wszystko i człowiek cały czas zasuwa i czasu mu nadal brakuje. Jula, jeszcze mi jedna rzecz
chodzi po głowie i tak cię podpytam pod tym kątem: czy ty masz zarejestrowaną w Polsce
firmę, która zajmuje się wynajmem, czy wszystko robisz jako osoba prywatna?
Julia: My ogólnie rozliczamy się w Polsce z podatków, bo dla mnie jak gdyby ten spokój
ducha, jeżeli chodzi o płacenie podatków, to też podstawa. Nie chciałabym, żeby urząd
skarbowy do mnie zapukał i zaczął, żeby coś tam w papierach się nie zgadzało. Absolutnie
nie, bo to też ma wszystko krótkie nogi. Natomiast ponieważ mieszkamy w Anglii i jestem
self-employed, więc ogólnie w Polsce rozliczamy się jako osoba fizyczna.
Michał: OK, posiadająca po prostu mieszkania, które wynajmujesz. I wspomniałaś wcześniej,
że rozliczasz się ryczałtowo, 8,5%?
Julia: Tak, bo to wynika z tego, że do tej pory przez to, że mieszkamy tutaj, nie mieliśmy
w Polsce zdolności kredytowej, tak więc chcieliśmy sobie po prostu ją zbudować, żebyśmy
mieli widełki różnych możliwości.
Michał: OK, czyli tak – rozliczasz się ryczałtowo, czyli de facto płacisz być może nawet
większy podatek, niż powinnaś, ponieważ nie odliczasz sobie kosztów, rozumiem, przy
ryczałcie, tylko liczysz od przychodów w przypadku wynajmu mieszkań?
Julia: Tak, tylko że jeżeli dobrze spiszesz umowę najmu, to wtedy tylko od tej takiej czystej
kwoty. Bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd, że np. jeżeli bierze 1200 zł, z czego 600 zł jest
dla ciebie, a 400 dla spółdzielni, to rozlicza się od tego, bo ma złą umowę najmu.
Michał: Bo tak ją skonstruowano, że koszty są po stronie wynajmującego, a nie po stronie
najemcy. W waszym przypadku jest o tyle łatwiej, że wynajmujecie całe mieszkania, więc
łatwo ten koszt czynszu – nie tyle czynszu, co płacenia opłat na rzecz spółdzielni, bo
niefachowo mówię: czynsz, a to się czynsz w Polsce nie nazywa, to są opłaty na rzecz
spółdzielni – można przerzucić to na najemcę i on wtedy jest zobowiązany do płacenia tego.
I rozumiem, że takie rozwiązanie stosujecie, czyli obniżacie w pewnym sensie wysokość
przychodów od najemcy, ponieważ wszystkie koszty i tak są niezależnie płacone przez niego,
ale dzięki temu też możecie rozliczać się stawką ryczałtową 8,5%, ponieważ nie macie de
facto kosztów.
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Julia: Tak.
Michał: A jednocześnie stawka 8,5% powoduje, że szybciej budujecie zdolność kredytową.
Julia: Tak.
Michał: Sprytnie.
Julia: Myślę, że te zasady ogólne są też fajne dla osób, które biorą kredyty, bo wtedy możesz
sobie wliczać w koszty…
Michał: Odsetki od kredytu, tak. A wy tego nie macie, bo kupujecie za gotówkę. No
rzeczywiście ma to sens. Super. A nie mieliście dotychczas – tak wprost zapytam –
nieprzyjemności ze względu na liczbę nieruchomości, które posiadacie jako osoby prywatne?
Julia: Ponieważ to jest tak megazagmatwane, to każdą sytuację należy interpretować osobno.
Wydaje mi się, że gdybyśmy mieszkali na stałe w Polsce, to prędzej czy później mielibyśmy
zapytanie na ten temat. Natomiast ponieważ mieszkamy w Anglii i tutaj się rozliczamy, to po
prostu jest tak, a nie inaczej, jeżeli chodzi o ryczałt.
Michał: Dokładnie. Dobra, to nie podpytuję bardziej. Z perspektywy urzędu skarbowego to
ryczałt jest całkiem prostą i wygodną formą, tak mi się wydaje, więc tutaj zaryzykowałbym
stwierdzenie, że osoby, które się rozliczają według skali podatkowej, mają dużo większe
możliwości w zakresie generowania kosztów przy wynajmie i obniżania tak naprawdę
podatku, który mają do zapłacenia. Samo to, co powiedziałaś, bo tu wchodzą dwa aspekty.
Jeden aspekt to są odsetki od kredytu, które takie osoby odliczają od kwoty przychodu, czyli
to pomniejsza przychód, ale też drugi aspekt, czyli amortyzacja mieszkania, którą można robić
i odliczać również, która jest totalnie papierowym kosztem dla osoby, która wynajmuje,
a jednocześnie zwiększa koszty, w związku z tym zmniejsza dochód i zmniejsza podstawę, od
której liczony jest podatek. Dokładnie. Czyli wy nie amortyzujecie mieszkań, bo rozliczacie się
ryczałtem – też sposób. Powiem tak, musiałbym to wszystko policzyć, żeby wiedzieć, czy to
jest najlepsze rozwiązanie, optymalne, podatkowe, czy nie, ale zakładam, że w waszym
przypadku jest fajne, chociażby z tego punktu widzenia, że nie musicie mieć w tej chwili firmy
zarejestrowanej w Polsce, co jakby dodatkowe koszty by gdzieś tam powodowało.
Julia: Tak.
Michał: No dobra. Jula, tak cię jeszcze zapytam na koniec: jakbyś miała dać jakieś rady sobie
samej, młodszej o 15 lat, to co byś tej młodszej Julii powiedziała? Co byś jej doradziła, żeby
ona jeszcze lepiej w życiu funkcjonowała? I co byś jej w szczególności powiedziała o najmie?
Nie chcę powiedzieć, że byś jej odradziła, ale być może coś byś jej ciekawego podpowiedziała.
Julia: Jak kończysz studia, to po prostu zakasuj rękawy i bierz się do roboty. To jest pierwsze.
Uważam, że zawsze z każdej uczciwej pracy i właściwego podejścia do pieniędzy, czyli
oszczędzania, wykorzystywania tych oszczędności do jakiegoś inwestowania, same tylko
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pozytywne rzeczy wychodzą. Ale najważniejsza rzecz to jest inwestowanie w siebie, bo
mówią, że mogą ci zabrać pieniądze, mogą ci zabrać męża i możesz wszystko stracić, ale to,
co masz w głowie, masz zawsze dla siebie i nawet jeżeli stracisz, to w bardzo szybkim tempie,
jeżeli masz wiedzę, to jeszcze raz odbudujesz, bo będziesz wiedział, jak to zrobić.
Michał: Jasne.
Julia: Praca i właśnie jak wcześniej wspominałeś, nie ma drogi na skróty.
Michał: No właśnie. To jeszcze rozszerzę: powiedz, dla kogo twoim zdaniem, po tych
wszystkich doświadczeniach, które masz, inwestowanie w nieruchomości nie jest dobrą
drogą?
Julia: Na pewno dla leniwych osób. Dla ludzi, którzy nie lubią pracować czy mieć kontaktu
z innymi ludźmi, bo niestety tutaj masz cały czas.
Michał: „Niestety”.
Julia: Czy to z najemcami, czy z agencjami, czy ze spółdzielniami. Ze wszystkimi trzeba dobrze
żyć, więc to jest na pewno druga kategoria osób. Dla kogo jeszcze? Powiedziałabym – co jest
jak gdyby zaprzeczeniem mnie – ale nie dla wariatów.
Michał: Ty jesteś wariatka, ale w czepku urodzona, więc to jest inna zupełnie kategoria.
Julia: Ja myślę, że też Kamil czuwa nad tym. Duża zasługa jest Kamila. Natomiast Kamil nie
ma potrzeby rozmawiania z ludźmi, nie ma potrzeby nagrywania podcastów, tak więc dlatego
ja o tym wszystkim opowiadam. Ja czuję taką misję.
Michał: Super. Dobrze, że przynajmniej jedna osoba z was czuje, bo to się po prostu przydaje.
Jula, to powiedz jeszcze na koniec, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje o tobie. Podaj
jeszcze raz adres bloga. Jeżeli ktoś by się chciał z tobą skontaktować i w jakiś sposób
skorzystać z twoich doświadczeń, to gdzie cię można szukać?
Julia: Oczywiście można nas znaleźć na mieszkanicznikodpodszewki.pl i tam jest też link,
w jaki sposób skontaktować się. Można skontaktować się z nami przez bloga. Natomiast mam
takie skrzywienie, śmieję się, że jestem królową Facebooka, bo bardzo lubię zaczepiać ludzi
na Facebooku. Z bardzo dużą liczbą ludzi w całej Europie, którzy kupują mieszkania na
wynajem, rozmawiam. Ciekawą historią było to, że poznaliśmy ostatnio dwie fajne pary
z Norwegii. Jedna z tych par zaprosiła nas na wesele do Kolumbii. Teraz, 12 grudnia.
Michał: Para z Norwegii zaprosiła was na wesele do Kolumbii?
Julia: Tak. To jest Polak i Kolumbijka.
Michał: To zmienia postać rzeczy.

Strona 23

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt

Julia: Oni zaczęli inwestować w Norwegii i też np. case ich wspólnej inwestycji opisaliśmy, jak
to tam wszystko wygląda. Chciałabym też pokazać na naszym blogu, jak to wygląda w innych
krajach. Teraz przygotowuję np. post o chłopaku, który kupił swoje mieszkanie w Malezji,
w tym słynnym budynku wysokim. Tak więc on opisze, jak to wygląda w Malezji. Myślę, że to
jest ciekawe. My podchodzimy do bloga trochę jak do naszego dziecka. Ja po prostu lubię
dzielić się wiedzą i lubię siać dobro.
Michał: Doskonale rozumiem.
Julia: To cały czas owocuje w inny sposób. To, że mieliśmy siłę, żeby zacząć pisać na blogu,
niezbyt często tam piszemy, bo oczywiście cały czas pracujemy i mamy tysiące rzeczy, ale
dzięki temu blogu poznaliśmy bardzo dużo fajnych ludzi i bardzo dużo fajnych rzeczy się
wydarzyło w naszym życiu, więc to jest tak, że jak wyruszysz w tę drogę, otworzysz te drzwi,
że coś ci się chce i masz determinację, to później zawsze doprowadzi cię to do jakiś innych,
ciekawych, fascynujących rzeczy.
Michał: Jula, pojawiły się jeszcze pytania na Periscopie. Myślę, że dobrze by było na nie
szybko odpowiedzieć. Ja w przypadku części pomogę. Było pytanie, czym się jeszcze
zajmujecie oprócz mieszkań. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku podcastu, w którym Jula
też występowała. Jula zajmuje się bardzo wieloma rzeczami. Zajmuje się m.in. babysittingiem,
jest też mistery shopperem, czyli taką osobą, która szpieguje innych operatorów
telekomunikacyjnych na rzecz jednego operatora telekomunikacyjnego, czyli chodzi po
sklepach, po salonach obsługi klienta i sprawdza ofertę konkurencji.
Julia: O trzeciej godzinie odbieram dzieci ze szkoły, opiekujemy się pieskami, kotkami,
w weekendy sprzątam biura, pomagam w organizowaniu przyjęć, organizuję spotkania dla
kobiet w Londynie.
Michał: Opiekujesz się domami jeszcze.
Julia: A tak, opiekujemy się domami, tak więc jest trochę.
Michał: Jest tego trochę, dokładnie. Drugie pytanie, które się pojawiło, to było: czy
próbowaliście szukać mieszkań w innych miastach, czy świadomie się koncentrujecie na
Częstochowie? Trochę o tym mówiliśmy, prawda?
Julia: Tak, czyli był ten wątek emocjonalny, ale też jest ten wątek taki czysto ekonomiczny,
czyli uważam, że w Londynie np. teraz nie opłaca się kupować mieszkań, bo ta skala wejścia,
czyli posiadania pieniędzy czy zdolności kredytowej, jest olbrzymia, natomiast bardzo dużo
ludzi kupuje w mniejszych miastach. Tam też mieszkania się wynajmują. I takie samo jest
podejście właśnie z miastami jak Częstochowa czy Koszalin, Słupsk czy Łódź, które są
mniejszymi miastami, natomiast mają, wydaje mi się, duży potencjał rozwojowy
w nadchodzących latach, a fakt jest taki, że ludzie wszędzie…
Michał: Potrzebują mieszkań.
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Julia: Potrzebują mieszkań.
Michał: Oczywiście, że tak. Kolejne pytanie, które się pojawiło: czy prowadzicie budżet
domowy?
Julia: Wiesz co, jeżeli cały czas płacimy za remonty, to po prostu w momencie kiedy
dostajemy wypłatę, np. dzisiaj Kamil pojechał do Polski, bo mamy zapłacić za remont i jutro
muszę jego pensję przelać na polskie konto, żeby mógł zapłacić, tak więc nie prowadzimy
budżetu, bo cały czas musimy płacić za remonty, co powoduje, że musimy skromnie żyć.
Michał: Jasne, czyli żyjecie skromnie po prostu z definicji, bo cała reszta idzie na
inwestowanie w nieruchomości.
Julia: Tak.
Michał: OK, pytanie, które jeszcze się pojawiło, to jest: jak byś mogła w skali od 1 do 10
ocenić trudność inwestowania w nieruchomości? Ja wiem, że to jest przewrotne pytanie
trochę.
Julia: Trudność? Myślę, że to jest identyczny model jak w prowadzeniu biznesu, czyli po
prostu zaczynasz od zera, nie mając żadnej wiedzy.
Michał: Żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia.
Julia: A najgorzej jeszcze jest to, jeżeli masz napakowaną głowę jakimś podejściem twoich
rodziców albo jakiejś rodziny na temat pieniędzy i inwestowania, że to jest trudne, że to nie
wyjdzie, czyli od razu tak człowiek zakłada, to wiadomo, że jakieś problemy z tego prędzej czy
później wyjdą.
Michał: Czyli na początku jest najtrudniej?
Julia: No myślę, że tak, a później też jest trudno to wszystko, to inwestowanie pociągnąć
z twoją normalną pracą na etacie, rodziną i ze wszystkim innym, tak więc myślę, że cały czas
jest trudno, aż chyba do takiego momentu, kiedy – nie wiem – masz 10 mieszkań, które
zaczynają zarabiać na siebie, że możesz pieniądze reinwestować, ale to jest też tak, że apetyt
rośnie w miarę jedzenia i że najpierw się chce mieć jedno mieszkanie, potem fajnie, jak się już
ma dwa, a potem myślisz sobie, fajnie jest, jak kupuje się raz w roku, a już jak zaczynasz
kupować tak hurtowo, to tak myślisz sobie…
Michał: Mówiłaś o tym, że lada chwila będziecie mieli kolejne kilka mieszkań.
Julia: Tak.
Michał: Rozumiem, że jakieś hurtowe zakupy się szykują w tej chwili.
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Julia: Tak, a co jest najlepsze, że jeszcze dwa lata temu, jak myślałam, że mam, Boże, jeszcze
tyle mieszkań dokupić do tej trzydziestki, to myślałam sobie: „Boże, jak ja to zrobię?!”. Wiesz,
już trochę zaczynam nie mieć siły i cierpliwości do tego, że już bym chciała, a tu się okazuje,
że…
Michał: W dużo krótszym czasie się udaje.
Julia: Tak, że potem jakoś tak otwierają się właściwe półki w głowie i dzieje się.
Michał: Dzieje się, no właśnie. Ładną parabolę tutaj zrobiłaś też do kolejnego pytania, które
się pojawiło, które brzmiało: jaki ty masz w ogóle sposób na zarządzanie swoim czasem, że
udaje ci się tyle rzeczy robić równocześnie?
Julia: Po pierwsze jestem niesamowicie upartą osobą, czyli wiesz, determinacja. To jest dobre,
że kilka lat temu powiedziałam całemu światu, całemu światu mojemu, mojemu otoczeniu, że
chcę mieć te 30 mieszkań, więc ogólnie – trochę takiego slangu użyję – trochę siara byłaby,
gdybym tego nie osiągnęła. Później wszyscy by mówili: „O jejku, mówiłaś, że chcesz mieć
30 mieszkań, i co?”.
Michał: I zatrzymałaś się.
Julia: Tak więc fajnie jest ogłosić całemu światu o tym…
Michał: Swoje cele.
Julia: Swoje cele, bo nie masz wyjścia, bo inaczej się skompromitujesz.
Michał: Wiesz, że to jest miecz obosieczny? Akurat nie przypuszczam, żeby w twoim
przypadku miało to znaczenie, ale też tak jest podobno, że jeżeli ogłaszamy światu nasze
cele, to niektóre osoby mają coś takiego, że już się cieszą z tego, że w zasadzie te cele są
w zasięgu ręki, bo skoro ogłosiłem, to tak, jakby się to wydarzyło. I od samego mówienia po
prostu dzieje się coś takiego, że do realizacji tych celów nigdy nie dochodzi, bo jakby
satysfakcję z ich osiągnięcia, można powiedzieć, już mają w momencie, kiedy o tym mówią,
kiedy to ujawnią, kiedy to upublicznią, bo to też są emocje, że się gdzieś tam otwieramy.
I w przypadku niektórych osób do realizacji tych celów po prostu nie dochodzi, m.in. z tego
powodu, że właśnie bardzo szeroko mówiły o tym, że to planują. I powiem ci, że ja
np. czasami się na tym łapię, że mi jest dużo większy taki drive do robienia różnych rzeczy
mam w momencie, kiedy pracuję nad tym sam, nie ogłaszając jeszcze tego światu, i cieszę się
jakby z momentu, w którym to światu ogłoszę. I jak już to ogłaszam, to później trochę ta para
schodzi.
Julia: OK, widzisz, Michał, my jesteśmy kompletnym przeciwieństwem, dlatego się lubimy.
Michał: Tak dokładnie jest, Jula, powiem ci.
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Julia: Dlatego tak samo naprawdę się cieszę, że mnie zaprosiłeś do tego podcastu. Nie
byłabym sobą, gdybym się nie cieszyła, ale to jest też takie, tak sobie pomyślałam, jak do
mnie napisałeś: „Boże, dwa lata temu się poznaliśmy. Tobie się udało tak fantastycznie, jeżeli
chodzi o blogowanie, z czego się bardzo cieszę…”.
Michał: A tobie się tak udało, jeżeli chodzi o nieruchomości, zobacz.
Julia: I kto by pomyślał, że będę u ciebie w podcaście, tak więc naprawdę czuję się
wyróżniona i mam gdzieś tam hejterów. Cieszę się z tego bardzo, jak taka mała dziewczynka.
Michał: Super, bardzo się cieszę, że się udało nam porozmawiać. Jula, pytań więcej nie widzę
w tej chwili. W związku z tym bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Bardzo miło mi było. Nagraliśmy dwa odcinki jednego dnia. Rozmawiamy od której godziny?
Zobacz, mamy 17.27 u mnie, a zaczęliśmy rozmawiać o 14, czyli trzy i pół godziny w zasadzie
gadania przez słuchawki, przez mikrofon i przez Skype’a do siebie. Super.
O jedną rzecz jeszcze cię poproszę. Co byś poradziła albo podpowiedziała takim osobom,
które chciałyby zacząć jakoś działać w nieruchomościach, w mieszkaniach na wynajem już
konkretnie, a jednocześnie mają jakieś tam swoje obawy, ograniczenia, jakieś wyobrażenie na
ten temat? Co mogłabyś im podpowiedzieć? Skąd mogą się np. uczyć, czerpać wiedzę, tak
żeby ich to za dużo nie kosztowało, ale żeby z tego skorzystali?
Julia: Wiesz co, ja ostatnio odkryłam, że pierwszą rzeczą jest udać się – wiem, że może
zabrzmi dziwnie – ale jak gdyby przetestowałam to na kilku moich znajomych, którzy poszli
za moją radą. Ja to też zrobiłam na własnej skórze – poszłam do takiej magicznej osoby, która
bardzo szybko powiedziała mi, co mnie obecnie hamuje, co mi się wydaje, że chcę, do takiego
jakby coacha, tylko że naprawdę z prawdziwego zdarzenia.
Michał: Ale tu w Polsce czy w UK?
Julia: Dziwnym trafem ta osoba nocowała u nas, ale to nie ma przypadków, tak więc ta osoba
miała się pojawić w naszym życiu. I uważam, że – nie obrażając nikogo – rozwój osobisty
można sobie wsadzić w tyłek, bo tak naprawdę trzeba zacząć od swoich korzeni, czyli co nas
hamuje jako ludzi, dlaczego mamy lęki, obawy, dlaczego jesteśmy tutaj, a nie gdzie indziej.
No i ta osoba w ciągu pięciu minut mi wszystko powiedziała. Podobnie Kamilowi i moim
znajomym. I to jest taki jakby efekt, że czujesz, jakbyś odżył i wiedział, gdzie masz zmierzać.
Ja wiem, że to dziwnie jest słyszeć, bo ja naprawdę jestem bardzo emocjonalną osobą i taką
do ludzi i wierzę w energię międzyludzką i takie rzeczy. A ty jesteś takim typem analitycznym.
Michał: Ale ja jestem bardzo – poza tym, że jestem analityczny – to jestem bardzo
emocjonalny mimo wszystko. Ty jesteś typowa ekstrawertyczka, można tak powiedzieć.
Julia: O tak, na dwieście procent.
Michał: A ja jestem, powiedzmy, cały czas to powtarzam, że jestem introwertykiem na
odwyku. Ale generalnie jestem, to znaczy mi przychodzi z bardzo dużą trudnością
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rozmawianie z innymi osobami, a już tym bardziej gdzieś tam otwieranie się. W pewnym
sensie blog jest dla mnie takim wentylem bezpieczeństwa, bo dzięki temu, że prowadzę
bloga, to jestem w stanie dzielić się moimi przemyśleniami w sposób taki, że nie mam
kontaktu z żywymi ludźmi. To trochę tak głupio brzmi, ale do tego się to też sprowadza, czyli
gdzieś tam to takie najtrudniejsze i najgłębsze emocje niektóre, które gdzieś tam się
przewijają w tych tekstach, może nie na pierwszym planie, ale one są tam czasami
pochowane, to jest taki sposób, mówię, wyrzucenia tego z siebie z jednej strony i powiedzenia
światu, że też tu jestem, ale z drugiej strony nie muszę kontaktować się z ludźmi osobiście
i to jest dla mnie super. Ja wiem, jak to źle brzmi w tym momencie, ale do tego się to
sprowadza. I ja oczywiście bardzo się cieszę, kiedy mam kontakt osobisty z czytelnikami, ze
słuchaczami itd., tylko nienawidzę być inicjatorem tego kontaktu. Za każdym razem to jest
tak, że dla mnie to jest duże przełamanie się, żeby z czymś takim wyjść. I fajnie, bo teraz
zobacz, nawet ta rozmowa to jest coś takiego, że my sobie we dwójkę rozmawiamy, niby ktoś
nas tu podgląda na Periscopie, pewnie kilkadziesiąt tysięcy ludzie będzie słyszało to, co ja
powiedziałem, ale dla mnie istotne jest to, że to jest rozmowa, którą my prowadzimy we
dwójkę, w związku z tym znamy się itd., mi jest łatwiej o tym mówić. Bo gdybym miał wyjść
na stadion i powiedzieć przed kilkudziesięcioma tysiącami ludzi, to bym pewnie nie
powiedział. I w tym sensie, mówię, jesteśmy totalnymi przeciwieństwami. Ja wiem, jak to
u ciebie wygląda.
Julia: Ale mam nadzieję, że nasza rozmowa daje jakąś wartość ludziom, którzy zamierzają
inwestować w mieszkania. Chciałam pokazać tę ludzką stronę tego inwestowania.
Michał: Tak, zdecydowanie to akurat nam się udało. Myślę, że akurat egzaminy, jeżeli chodzi o
to, żeby ktoś sobie usiadł i policzył z tabelką, jaka jest stopa zwrotu itd., tośmy absolutnie nie
zdali, czyli to, o czym mówiłem na początku, że cię przycisnę, żeby wycisnąć szczegóły, to na
pewno nam się nie udało.
Julia: Ja nie mam problemu z tym.
Michał: Jasne, spokojnie.
Julia: Tylko że czasami też tak sobie myślę, że boję się, żeby nikt np. mojej rodziny nie
skrzywdził, a oprócz tego też fajnie jest być tak trochę tajemniczym.
Michał: No oczywiście, że tak.
Julia: Żadna kobieta nie powinna być taka otwarta jak szafa czy drzwi, tylko ta nutka
tajemniczości zawsze musi zostać. Tak, jestem wariatem, jestem nietypowym inwestorem, ale
też można.
Michał: Tak, i teraz myślę, że najważniejsze podsumowanie i taka klamra spinająca tę naszą
rozmowę jest taka, że bez względu na to, jaki kto ma styl inwestowania, to można znaleźć też
odpowiedni sposób dla siebie, bo ty na pewno nie jesteś taką osobą, której sukces łatwo jest
powtórzyć. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że nawet jest to bardzo trudne, dlatego że
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w polskich warunkach mało kto będzie miał gotówkę na to, żeby kupować mieszkania na
wynajem.
Julia: Tak, Michał, ale szlag mnie trafia, że ludzie np. chodzą do piątej godziny do pracy,
np. kończą o 17 i potem…
Michał: Nic nie robią.
Julia: Nic nie robią z czasem, a tu możesz rozwozić pizzę, np. święta Bożego Narodzenia się
zbliżają. Mój kolega kilka tysięcy zarobił przed świętami, sprzedając takie wiązki jemioły, więc
po prostu te pieniądze – uwierz mi – leżą na ziemi. I po prostu szlag mnie trafia, że ludziom
się nie chce.
Michał: Ja mam taki świetny przykład, absolutnie świetny przykład. Mam znajomego, który
jest kierowcą Ubera, jeździ po prostu i podwozi ludzi. I cała rzecz polega na tym, że on nie
jeździ po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko on jeździ po to, żeby rozmawiać z ludźmi.
Julia: Fantastycznie, muszę go poznać.
Michał: Powiem ci tak, to jest osoba, która zmieniła pracę dzięki temu, że była kierowcą
Ubera, czyli on na etat pracuje już zupełnie gdzie indziej. Po prostu zagadywał do pasażerów
i pracuje w tej chwili u jednego z pasażerów. I to jest też fajne, że ludzie, którzy są otwarci
w stosunku do innych i są tacy do przodu, i są gotowi otwierać się na nowe doświadczenia,
przed nimi samymi otwierają się nowe możliwości w sposób absolutnie niesamowity. Myślę,
że każdy, kto taki jest, to jakby potrafi pokazać ileś przykładów ze swojego życia, że tak się
właśnie jego historia gdzieś tam potoczyła. Maciek Samcik na konferencji FinBlog, którą
organizowaliśmy jakiś czas temu we wrześniu, konferencji dla czytelników blogów
finansowych, powiedział na koniec takie życzenia dla osób, które były na sali. Powiedział, że
w naszym życiu zdarza się kilka razy taki moment przełomowy, że możemy podjąć jakąś
decyzję, która w kolosalny sposób zmienia trajektorię naszego życia, czyli gdzieś tam po
prostu skorzystać z jakichś możliwości, które się pojawiają. I to, czego życzył, to życzył tego,
żeby osoby, które są na sali, nie przeoczyły tych momentów, czyli żeby każdy, kto jest, żeby
był wyczulony na to, że takie rzeczy, takie zdarzenia życie przed nami stawia i po prostu
warto pójść za ciosem, bo bardzo łatwo jest też przeoczyć takie okoliczności, czyli to, że
spotkaliśmy kogoś na naszej drodze, kto mógłby być dla nas gigantyczną pomocą i trampoliną
gdzieś tam dalej, ale po prostu nic z tym nie zrobiliśmy.
Julia: Czy chodzimy na spotkania, bierzemy tysiące wizytówek i nic z tymi wizytówkami nie
robimy. A moją strategią jest to – np. poprawiłam swoje umiejętności gotowania, których
w ogóle nie miałam żadnych, tylko dlatego, że zaczęłam zapraszać ludzi do siebie na lunche
i kolacje.
Michał: I byłaś zmuszona, żeby robić coś lepszego niż dotychczas, to jest oczywiste.
Julia: Zdałam sobie sprawę, że gotowanie dla samego gotowania dla mnie nie jest frajdą, ale
goszczenie ludzi jest po prostu – mogę wstać o trzeciej w nocy i zacząć robić domowy sernik
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i przygotowywać, bo mam frajdę z tego, że mogę im pokazać całe swoje serce, jeżeli chodzi
o gościnę.
Michał: Ale zgłodniałem teraz.
Julia: I dostałeś zaproszenie. Mówisz, że jesteś za bardzo zajęty.
Michał: Ja wiem, ja mam do ciebie zaproszenie otwarte. Pamiętam o tym. Przyjadę, kiedyś
przyjadę. Obiecuję.
Julia: Super, ale piękne słowa Maćka na temat tego, że…
Michał: Korzystania z okazji, które gdzieś tam się pojawiają, prawda? No właśnie. I na tym
bym skończył. Dzięki wielkie, Jula! Trzymaj się! Na razie!
Julia: Dziękuję serdecznie! Pa!
Dzięki wielkie jeszcze raz, Julia, za tę rozmowę. Ja jestem święcie przekonany, że tam
znaleźliście i jeżeli interesujecie się inwestowaniem w nieruchomości, że znaleźliście tam
jakieś konkretne wskazówki dla siebie. Ja oczywiście jako taka osoba zakochana w liczbach
przyznam się, że mam pewien niedosyt, ale z drugiej strony cieszę się, że poruszyliśmy bardzo
dużo wątków pobocznych dotyczących podejścia do inwestowania w nieruchomości, które
z jednej strony reprezentuje Julia, a które też w takim rozmawianiu o inwestowaniu często się
pomija, bo oczywiście ten aspekt ekonomiczny, liczby – to wszystko jest ważne, ale liczy się
też aspekt emocjonalny, który jest związany z każdą formą inwestowania, i liczy się też pewna
konkretna postawa życiowa i taka odwaga do akceptowania tego, że nie wszystko da się
zaplanować i nie wszystko da się mieć pod kontrolą. W pewnym sensie ta umiejętność Julii,
którą ona dobrze opanowała, czyli takie odnajdywanie się w chaosie, jest umiejętnością, która
pioruńsko przydaje się nie tylko podczas inwestowania, ale również ogólnie w życiu. Taka
postawa typu: OK, z uśmiechem do przodu, jak nie drzwiami, to oknem. Tak czy siak jakoś to
się uda. Niektórych to blokuje, innym pozwala działać dużo, dużo skuteczniej.
Wszystkie linki, które wymienialiśmy oczywiście w trakcie naszej rozmowy, znajdziecie
w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/064, tak jak
sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu.
A za dwa tygodnie ponownie usłyszycie Michała Pałkę z bloga LiveSmarter. Z Michałem będę
rozmawiał o tym, jakie są blaski i cienie zarabiania w internecie w modelu afiliacyjnym,
konkretnie w branży finansowej. Myślę, że to będzie mocna z jednej strony, z drugiej ciekawa
rozmowa, w szczególności dla osób, które właśnie w taki sposób chciałyby zarabiać.
A tymczasem dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia
Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia!
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