
 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 1 

 

 

WNOP odcinek 062 – 2 listopada 2015 r. 
 
Jak wyemigrować do Wielkiej Brytanii? - koszty życia 
i realia pracy w Londynie 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek sześćdziesiąty drugi. 
 
Dzisiaj z moim gościem rozmawiam o emigracji do Wielkiej Brytanii.  
 
Cześć i dzień dobry! Witam cię w sześćdziesiątym drugim 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. 
 
Cześć i dzień dobry! Dzisiaj odcinek szczególny, bo odcinek nagrywany dosłownie jeden dzień 
po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych. I kiedy spojrzałem na mój wall na 
Facebooku wczoraj wieczorem, to tam się zaroiło od takich deklaracji: „Chyba pora uciekać 
z Polski”, „Chyba pora emigrować!”. I trochę przekornie ten dzisiejszy odcinek właśnie 
nagrywam na temat emigracji do Wielkiej Brytanii, tego, jak się tam żyje, jak się taki proces 
przeprowadza.  
 
Moje doświadczenia emigracyjne są jednak dokładnie żadne i dlatego właśnie dzisiaj 
zaprosiłem do tego odcinka Julię Burzyńską-Kaczyńską. Julia mieszka w Londynie od 2007 
roku. Tam mieszka, tam pracuje. Stamtąd też inwestuje w Polsce, ale to będzie przedmiotem 
innego odcinka. Dzisiaj Julię bardzo szczegółowo przepytuję o realia i koszty życia 
w Londynie. Jeśli więc ktoś z Was zastanawia się nad tym, czy może do Londynu wyjechać, czy 
nie, czy powinien mieć jakiekolwiek pieniądze, wyjeżdżając tam, czy nie, czy może się udać 
bez posiadania żadnych oszczędności, po prostu zapracować sobie na miejscu, to to jest 
bardzo dobry odcinek i z pewnością Julia Wam na te pytania odpowie.  
 
Nie przedłużając, bardzo serdecznie zapraszam do bardzo długiej rozmowy z Julią. Miłego 
słuchania! 
 
Michał Szafrański: Cześć, Julia! 
 
Julia Burzyńska-Kaczyńska: Cześć, Michał! 
 
Michał: Przedstaw się, proszę, słuchaczom. Powiedz, kim jesteś i co robisz. 
 
Julia: Cześć, jestem Julia. Od ośmiu lat mieszkam z mężem Kamilem w Londynie, 
w zachodnim Londynie. Inwestujemy w mieszkania na wynajem w Polsce, natomiast w Anglii 
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Kamil pracuje jako menadżer w polskiej sieci sklepów, natomiast ja jestem samozatrudniona 
i wykonuję bardzo dużo różnych śmiesznych prac. 
 
Michał: A powiedz mi, od zawsze jesteś samozatrudniona? 
 
Julia: Tak, od 2007 roku, jak wyjechałam po studiach do Anglii. Nigdy nie pracowałam na 
etacie. 
 
Michał: No proszę. A jak to jest z samozatrudnieniem w Anglii? To jest tak, że ty masz własną 
firmę, czy nie musisz mieć firmy? 
 
Julia: To polega na tym, że zgłaszasz do urzędu skarbowego, że decydujesz się, że jesteś 
samozatrudniony, czyli tzw. self-employed. I opłacasz co trzy miesiące coś w stylu polskiego 
ZUS-u, tylko że te opłaty to jest koło 70 funtów na trzy miesiące. No i raz w roku idziesz do 
pani księgowej – rozlicza twoje dochody, oczywiście z ujęciem twoich różnych wydatków. 
Robisz to w wersji papierowej albo online. I potem urząd skarbowy przesyła ci kwotę 
należnego podatku, którą masz im zapłacić. 
 
Michał: Jeszcze taki krótki wstęp zrobię w takim razie dla tych osób, które nas słuchają. My 
ten podcast nagrywamy dosłownie jeden dzień po ogłoszeniu sondażowych wyników 
wyborczych w wyborach parlamentarnych w Polsce. I zdradzę od razu słuchaczom, że 
mieliśmy nagrywać podcast na zupełnie inny temat – i za chwilę będziemy nagrywali drugą 
naszą rozmowę – ale po tym, jak na Facebooku zalała mnie wczoraj wieczorem fala 
wiadomości od osób, które po prostu komentowały wynik wyborów i zastanawiały się, 
lamentowały, że „Och, chyba pora wyjeżdżać już za granicę”, to stwierdziłem, że to jest dobry 
moment, żeby ciebie przepytać właśnie na temat tego, jak żyje się w UK, jakie są realia osoby, 
która wyjeżdża do Anglii, czy trudno, czy łatwo jest tam znaleźć pracę, ile tam życie kosztuje. 
I to będzie przedmiotem naszej rozmowy. Wrócę do twojego początku: powiedziałaś, że 
wyjechałaś do Wielkiej Brytanii zaraz po studiach, tak? 
 
Julia: Tak, jestem ogólnie z tego wyżu demograficznego, czyli 83. rocznik. Bardzo ciężko było 
się dostać na studia, bo ileś tam osób było na jedno miejsce. To były jeszcze te czasy, kiedy 
wszyscy studiowali, czy widzieli sens, czy nie widzieli. Natomiast również w 2007 roku, po 
tym, jak już otworzyły się granice, wcześniej weszliśmy do Unii Europejskiej, to jestem tą falą 
dużej emigracji młodych ludzi, którzy wyjechali, ponieważ jak często poznaję jakieś nowe 
osoby na ulicy i pytam się, kiedy przyjechały, to wszyscy mówią: „2007”. 
 
Michał: Czyli to jest ta pierwsza, nazwijmy to, duża fala emigracji? 
 
Julia: Tak, ja myślę, że to można podzielić na kilka fal: na tych, którzy przyjeżdżali przed Unią 
Europejską, czyli w latach 90., i megaduża, która była po otworzeniu granic i wejściu Polski do 
Unii Europejskiej. 
 
Michał: Jakie były kryteria wtedy tej twojej decyzji? Na ile ona była decyzją spontaniczną, na 
ile była przemyślana? Czy planowałaś wyjechać na zawsze, a może na chwilę tylko? Jak to 
wyglądało? Jak byś mogła odczucia z tamtego czasu podsumować? 
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Julia: Poszłam na studia, ponieważ rodzice mnie prosili. Stwierdzili, że to będzie dobry 
pomysł, żebym poszła na studia, że dostanę dobre wykształcenie. I potem w ciągu tych pięciu 
lat zdecyduję, co będę chciała robić w życiu. Natomiast już będąc na studiach, wiedziałam, że 
– ponieważ studiowałam filologię angielską i psychologię – jest to moje hobby, ale w życiu 
nie chciałabym się tym zająć zawodowo. Szczególnie jak poszłam do szkoły, najpierw 
podstawówki, a potem gimnazjum, na praktyki miesięczne i pomyślałam sobie, jak ciężko jest 
być nauczycielem. To jest naprawdę bardzo satysfakcjonująca praca, ale pomyślałam sobie, że 
trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby móc to robić jak gdyby charytatywnie, bo z pensji 
nauczyciela, przynajmniej wtedy, raczej ciężko byłoby się utrzymać. 
 
Michał: Niewiele się zmieniło w tym zakresie przez ostatnie kilka lat, niestety. A dlaczego UK, 
dlaczego nie jakiś inny kraj? Jak to wtedy wyglądało? 
 
Julia: Ponieważ studiowałam filologię angielską, dużo łatwiej było mi wyjechać do Anglii niż 
np. Hiszpanii czy Norwegii. A ponieważ moja mama tutaj pracowała od 1993 roku, ja tutaj 
przyjeżdżałam na wszystkie wakacje i ferie. Było to dla mnie czymś oczywistym, że przyjadę 
doświadczać i podbijać mój młodzieńczy świat w Londynie. 
 
Michał: Można powiedzieć, że miałaś łatwiejszy start, bo twoja mama już tam pracowała. 
 
Julia: Łatwiejszy, nie łatwiejszy. Jeżeli nie mieszka się z rodzicami, a mając 23 lata, zaczynasz 
mieszkać z rodzicami, to jest takie trochę przekleństwo. 
 
Michał: Utrzymywałaś się i w zasadzie mieszkałaś sama już wtedy w Anglii, bez rodziców? 
 
Julia: Jak przyjechałam, to od razu też chciałam być samodzielna, sama zaczęłam pracować, 
sama się utrzymywać. A ponieważ przyjechałam z Kamilem, myślałam, że to będzie fajny, 
świeży start i pójdziemy na swoje i będziemy mieszkać, ponieważ w Częstochowie 
wynajmowałam pokój z innymi dziewczynami, natomiast nigdy nie mieliśmy okazji z Kamilem 
mieszkać sami. 
 
Michał: No dobra, przyjechaliście do UK i co się robi, jak się przyjeżdża pierwszy raz do UK 
z zamiarem pracowania tam? Dokąd się trzeba udać, co trzeba zrobić? 
 
Julia: Pierwszą, podstawową rzeczą jest załatwienie sobie pokoju czy mieszkania. Mieszkania 
w Anglii są kosmicznie drogie. 
 
Michał: Co to znaczy: kosmicznie drogie? Ile kosztują? 
 
Julia: Londyn jest podzielony na dzielnice i oczywiście najdroższy wynajem jest w centrum 
Londynu, gdzie wynajem dwupokojowego czy trzypokojowego mieszkania to jest kwota od 
2 do 5 tysięcy funtów. 
 
Michał: Miesięcznie? 
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Julia: Tak, miesięcznie. Tutaj mieszkania kwalifikuje się w ten sposób, że masz sypialnię 
i pokój dzienny. I tego pokoju dziennego się nie kwalifikuje jako kolejnej sypialni. Jak masz 
jedną sypialnię, to jest one bedroom flat. Natomiast jak masz dwie sypialnie, to nadal jest to 
dwusypialniowe mieszkanie i nigdy nie uwzględniasz pokoju dziennego w opisie wynajmu 
mieszkania jako pokoju dodatkowego. 
 
Michał: Dwupokojowe mieszkanie to jest de facto dwa pokoje plus sypialnia. Powiedziałaś od 
2 do 5 tysięcy funtów… 
 
Julia: W samym centrum Londynu. Później to wszystko trochę maleje. Mapa metra jest 
podzielona na strefy – od pierwszej do szóstej. Wszyscy używamy skrótów w opisie mieszkań, 
że to jest np. w strefie piątej albo trzeciej, albo czwartej, albo pierwszej. Pierwsza to jest 
zawsze centrum. 
 
Michał: A im dalej, tym dalszy numer? 
 
Julia: Tak. 
 
Michał: A ile kosztuje np. gdzieś dalej od centrum? 
 
Julia: My mieszkamy w trzeciej strefie. Mieszkamy w zachodnim Londynie, na Ealingu. Blisko 
dobrych szkół, dużo jest parków, blisko jest też lotnisko główne Heathrow. My za 
dwusypialniowe mieszkanie na poddaszu płacimy 1000 – ogólnie trzeba płacić 1300, 
a ponieważ wynajmujemy to od znajomej mojej mamy, trochę mniej płacimy, ale to tak 
wygląda. 
 
Michał: Czyli standardowa cena – koło 1300. Płacicie około 1000 funtów miesięcznie? 
 
Julia: Tak. 
 
Michał: Jeżeli wynajmuję mieszkanie w Londynie, to w tym czynszu, który płacę, co mam 
wliczone, a co jeszcze dodatkowo płacę? 
 
Julia: Płacisz oczywiście za media, czyli za wodę, elektryczność. My np. na poddaszu nie mamy 
gazu z tego względu, że nie został doprowadzony. Najgorszą opłatą jest council, taka opłata 
za wywóz śmieci, za to, że dbają o ulicę, gminę czy ten rejon, gdzie mieszkasz. To jest 
w zależności od wielkości domu, ale to jest od 100 do 250 funtów. 
 
Michał: Miesięcznie? 
 
Julia: Tak. 
 
Michał: A media ile cię kosztują średnio miesięcznie? 
 
Julia: Bardzo mało przebywamy w domu, więc my płacimy tylko za wodę i za prąd. Kamil płaci 
za prąd co trzy miesiące i to wychodzi koło 50 funtów za miesiąc. 



 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 5 

 

 

 
Michał: Czyli ten council jest najdroższy? 
 
Julia: Tak. 
 
Michał: W Polsce w sumie nie mamy odpowiednika takiej opłaty. 
 
Julia: My mieszkamy na wsi i płacimy jakiś podatek od ziemi czy coś takiego. Nie wiem, czy to 
można zakwalifikować. 
 
Michał: Od nieruchomości. 
 
Julia: Tak, od tej ziemi, na której nieruchomość stoi. 
 
Michał: On jednak jest dużo niższy, bo to jest pewnie kilkadziesiąt, kilkaset złotych rocznie 
przy średniej wielkości działkach. 
 
Julia: Z council taxu są zwolnione np. samotne matki. Można pójść do urzędu miasta 
i powiadomić ich, że twoja sytuacja finansowa jest kiepska. Oni sprawdzają, czy mieścisz się 
w jakichś tabelkach. Albo płacisz pomniejszoną, albo zwalniają cię z tego.  
 
Michał: To jest jakaś furtka dla osób, które nie zarabiają albo mają małe zarobki, albo mają 
trudną sytuację życiową. Powiedziałaś, że przyjechaliście – to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz 
to są koszty, które są istotne – typu jedzenie, transport po mieście. Chyba w Londynie 
transport jest dosyć drogi, co? 
 
Julia: W Londynie transport i mieszkania to są dwie najdroższe rzeczy. Ogólnie większość 
ludzi, jak przyjeżdża do Anglii, zaczyna od wynajmowania pokoju. To tak jak w Warszawie czy 
w Poznaniu, czy we Wrocławiu. Nie stać cię na całe mieszkanie, to wynajmujesz pokój. 
Dzielisz mieszkanie, przypuśćmy, z trzema czy czterema osobami. 
 
Michał: Jakiego rzędu to są koszty wtedy, jak wynajmujesz pokój? 
 
Julia: Od 500 do 800 funtów. Ja mówię o naszej dzielnicy. Gdybyśmy analizowali cały Londyn, 
to przy samym temacie najmu trzeba by spędzić ze dwie godziny. 
 
Michał: Skupiamy się na waszej sytuacji, na waszych kosztach. Czyli transport jest drogi. 
Jakiego rzędu to są koszty miesięcznie? 
 
Julia: Ja np. kupiłam na samym początku rower. Mam składany rower, który można włożyć 
albo do samochodu, albo do autobusu, albo wziąć na plecy i zabrać ze sobą. Wolałam 
zainwestować w rower, który zwraca się po roku używania, a nie używać publicznego 
transportu. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, ile kosztuje transport. Taka karta, którą 
potrzebujesz, żeby dojechać z domu do pracy, to jest od 20 do 40 funtów. To właśnie zależy 
od strefy, w której mieszkasz i do której chcesz dojechać. 
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Michał: To też koszt miesięczny? 
 
Julia: Tak. I oczywiście pierwsza strefa jest najdroższa, ale jak nie wysiadasz na pierwszej 
strefie, tylko ją przejeżdżasz i jedziesz dalej, to wtedy się obniża. 
 
Michał: To jeszcze mi brakuje do kosztów życia jedzenia. 
 
Julia: Nigdy nie byłam w Stanach, natomiast z opowieści i obserwacji – w Anglii podobnie jak 
w Stanach – nie wiem, czy to nie zabrzmi brzydko, ale takie jedzenie syf jest najtańsze. Takie 
zapychacze, jakieś chipsy, donuty czy pączki, jakieś zupki chińskie, białe pieczywo, które 
smakuje jak guma. 
 
Michał: Pizza z pudełka też się do tego zalicza czy nie? 
 
Julia: Tak, jest np. taki sklep – nie obrażając go – Iceland, gdzie idziesz i wszystko jest 
mrożone po funcie. Tylko że ludzie nie zdają sobie sprawy, że jak oszczędzają na jedzeniu 
przez długi czas, to siada im zdrowie, przypuśćmy, za kolejne trzy czy cztery lata. 
 
Michał: Tak porównując koszty jedzenia w Polsce i w Anglii, to jest dwukrotnie większy 
budżet, trzykrotnie? 
 
Julia: Dla mnie koszty jedzenia, ceny są praktycznie takie same. Kawa kosztuje 3 funty, czyli 
jak w Polsce – 15 złotych. 
 
Michał: Podobnie jeżeli się idzie do kawiarni. 
 
Julia: Nie wiem, ile chleb w Polsce kosztuje. 
 
Michał: Powiedzmy między 2 a 3 złote za bochenek chleba. 
 
Julia: Tutaj koło 6 złotych – taki dobry. Są takie gumowe też, tańsze. Ceny jedzenia, wydaje 
mi się, są bardzo zbliżone, szczególnie jeżeli korzysta się z polskich sklepów w UK, 
w Londynie, których jest od groma i ciut, ciut. Tam wszystko masz – od prasy po chemię 
i jedzenie. Te ceny są bardzo zbliżone. Natomiast w Anglii sklepy spożywcze też dzielą się, 
tak samo jak z językiem – po sposobie używanych słów bardzo łatwo jest poznać, z jakiej 
klasy społecznej pochodzi człowiek. Tak samo jest z jedzeniem. Są cztery kategorie firm 
z jedzeniem: bardzo drogie, średnie i najtańsze. Toteż w zależności od tego, w którym sklepie 
robisz zakupy, twój rachunek za jedzenie będzie różny. Mamy Iceland, czyli mrożonki. Jest 
Lidl. Są średnie – Tesco, Sainsbury’s. Potem jest Waitrose i Spencer. Na samym końcu są 
sklepy w centrum Londynu – Harvey Nichols i słynny Harrods. 
 
Michał: Załóżmy jednak, że jestem gościem, który wyjeżdża z Polski i nieszczególnie ma 
pieniądze w kieszeni. Pytanie: ile muszę mieć pieniędzy, żeby wyjechać do UK? Ile pieniędzy 
trzeba mieć ze sobą? Jak trudno jest zacząć tam zarabiać pieniądze? Dla takiej osoby, która 
wyjeżdża bez szczególnego planu do Wielkiej Brytanii. 
 



 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 7 

 

 

Julia: To zależy, czy ta osoba zna język angielski, z jakim wykształceniem, z jakim zawodem 
przyjeżdża i czy jest otwartą osobą, czy jest zamkniętą, czy trudno jest jej nawiązywać 
kontakty, czy łatwo. Jeżeli znasz język angielski, to praktycznie w mig znajdziesz nawet tę 
najprostszą pracę, w kawiarni czy w jakimś sklepie odzieżowym, czy w fabryce. Natomiast 
jeżeli ktoś w ogóle nie zna języka, to szczerze mówiąc, powinien się nastawić, że przez 
pierwsze pół roku lub rok podejmie się jakiejkolwiek pracy i pójdzie do szkoły językowej 
i skoncentruje się na nauce języka. Oczywiście są ludzie, którzy mieszkają tutaj lat dziesięć, 
piętnaście i nie znają angielskiego. 
 
Michał: Nie wierzę. Poważnie? 
 
Julia: Tak. 
 
Michał: To straszne. Załóżmy, że znam język. Mówisz, że łatwo jest znaleźć taką pracę prostą. 
Ile można zarobić w takiej kawiarni czy gdzieś w fabryce? 
 
Julia: Na czysto, po odliczeniu, między 250 a 300 funtów. 
 
Michał: Tygodniowo? 
 
Julia: Tak, tygodniowo. Czyli koło 1100–1200 zarabiasz miesięcznie. Z czego od 500 do 800 
zapłacisz za mieszkanie, a reszta zostaje dla ciebie, czyli niedużo. 
 
Michał: Jeszcze wrócę do tego modelu płacenia w Anglii – czy wszyscy zarabiają w Anglii 
tygodniówkę, w modelu tygodniowym? Czy to jest tylko dla jakiejś branży zastrzeżone? 
 
Julia: Nie, to jest głównie w klasie robotniczej, czyli w fabrykach, budowlańcy. 
 
Michał: Pracownicy np. gastronomii? 
 
Julia: Tak, coś takiego. Natomiast jeżeli pracujesz dla jakiejś korporacji, dla Starbucksa czy 
innej sieciówki, to dostajesz raz w miesiącu. 
 
Michał: Czyli tak – jeżeli nie znam języka, to trochę pieniędzy muszę mieć odłożone, bo 
inaczej po prostu nie przeżyję. Jeżeli jednak znam język, to teoretycznie mógłbym w zasadzie 
wyjechać bez żadnych oszczędności. 
 
Julia: Ostatnio mieliśmy fajne trzy przypadki. Moja koleżanka Monika przyjechała z Warszawy, 
pracowała w agencji reklamowej. Tutaj musiała przyjechać aż siedem razy na spotkanie 
w sprawie pracy dla BlaBlaCar. I dostała tę pracę natychmiast. Nawet poprosiła ich, czy 
mogliby jej coś wypłacić na konto jej nowego życia w Anglii, więc nie było żadnego problemu. 
Ogólnie jestem bardzo dumna, ponieważ przez chyba sześć miesięcy szukali osoby na to 
stanowisko i ona spełniła kryteria, tak więc przeniosła się z Warszawy do Londynu. I przez 
pierwsze trzy tygodnie mieszkała u nas i po prostu umierała, bo w Warszawie mieszkała na 
Mokotowie i miała piętnaście minut do pracy, a tutaj półtorej godziny od nas musiała metrem 
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jechać do swojej firmy. Przepełnionym. Rano niby ludzie nie są spoceni, ale to różnie bywa, 
bo niektórzy wracają z pracy. Mówi, że po prostu koszmar. 
 
Michał: Powiedziałaś, że takim kryterium istotnym jest to, jakie ktoś ma wykształcenie, jakie 
ma umiejętności. 
 
Julia: To jest podstawowe. 
 
Michał: No właśnie – jak bardzo polskie studia albo praca gdzieś w Polsce w jakiejś firmie 
przydaje się rzeczywiście w pracy w UK? Taki stereotyp, który po głowie mi się obija, to jest 
coś takiego, że tutaj w Polsce magister, gdzieś pracował, a wyjeżdża do Anglii i robi na 
zmywaku. Czy to jest prawda, czy to jest mit? Czy rzeczywiście trudno jest znaleźć pracę, 
nazwijmy to, odpowiadającą pracy gdzieś w korporacji na stanowisku? Na przykład w dziale 
marketingu w Polsce ktoś pracował i wyjeżdża do UK. Czy ma szansę na taką pracę tam 
w ogóle? 
 
Julia: Tak, oczywiście, że ma. Tylko ja uważam, że to jest bardzo indywidualna sprawa, jak 
człowiek czuje się wewnętrznie. 
 
Michał: Poczucie własnej wartości – o tym mówisz. 
 
Julia: Jak to jest w Polsce – w Polsce możesz studiować i w cudzysłowie: „studiować”. Jeżeli 
starasz się, przykładasz się do studiów, wyjeżdżasz na wymiany studenckie, robisz praktycznie 
wszystko, bo interesuje cię temat, który studiujesz, i wiążesz z tym swoją przyszłość i karierę, 
to takie osoby nie mają kompletnie żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Tutaj firm nie 
obchodzi papierek, tylko gdzie odbyłeś staż, ewentualnie jakie masz doświadczenie 
zawodowe. I oczywiście przyjmują cię na jakiś okres próbny, przypuśćmy trzy miesiące, 
i w tym czasie musisz się wykazać. Możesz mieć dyplom z samymi piątkami, z wyróżnieniem, 
ale jak brakuje praktyki albo nie potrafisz się dostosować, to wiesz… 
 
Michał: W jakim stopniu według twojego doświadczenia praca w UK jest taką pracą, która 
rzeczywiście docenia merytoryczność? W Polsce różnie z tym bywa. Próbuję znaleźć 
przełożenie, czy osoby, które rzeczywiście poświęcają się bardzo w pracy i są osobami, które 
mają jakieś sukcesy na koncie i potrafią rozwiązywać ciekawe problemy dla firmy, w której 
pracują, w jakim stopniu one tam mają szanse? Jak bardzo jest to podobne z Polską albo jak 
bardzo różne jednak? 
 
Julia: Myślę, że to po prostu wynika z osobowości. To nie chodzi o to, żeby pracować jak 
wielbłąd czy wół, tylko chodzi o to, żeby pracować mądrze, czyli potrafić rozwiązać problem 
czy zrobić projekt na czas. Moja koleżanka Żaneta pracuje na prestiżowym uniwersytecie – to 
jest najlepszy uniwersytet w Londynie – Imperial College. Tam głównie studiują MBA, 
bankowość i te wszystkie technicznie, inżynieryjne. Studiują tam ludzie z całego świata. I ona 
np. z zespołu, nie wiem, pięćdziesięciu osób dostała w tym roku nagrodę za najbardziej 
kreatywne pomysły, które wniosła do swojego teamu czy dla uniwersytetu. 
 
Michał: Da się – to chcesz powiedzieć. 
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Julia: Da się, absolutnie. 
 
Michał: To jeszcze z innej strony: jak bardzo nas, jako Polaków, ceni się tam jako 
pracowników z danej nacji? Jesteśmy Polakami. Czy jeżeli Polak pojawia się gdzieś tam 
w firmie, to ogólna percepcja Brytyjczyków jest typu: to są ludzie pracowici, warto z Polakami 
pracować, czy może jakieś inne podejście, stereotypowe obowiązuje? Jak to wygląda? 
 
Julia: Są np. środowiska prawnicze czy środowiska, jak np. moja klientka pracuje 
w największej firmie deweloperskiej, gdzie emigrant nie ma kompletnie szans, żeby się 
dostać. Nawet gdyby był najlepszy. Jest takie ciche podejście do ogólnie osób, które nie są 
z Anglii, nie są urodzone w Anglii. Są spoza. Tak samo z małżeństwami mieszanymi – też jest 
różnie, jak np. Angielki wychodzą za mąż za kogoś spoza. 
 
Michał: Krzywo się na to patrzy. 
 
Julia: Ja uważam, że to bardziej wynika z tego, że jeżeli siebie szanujesz i masz poczucie 
własnej wartości, to ludzie również ciebie szanują. To jest taka piłeczka pingpongowa. 
 
Michał: W obydwie strony to działa. 
 
Julia: Tak. Nie jest ważne miejsce, gdzie mieszkasz, tylko właśnie jaki masz sposób myślenia, 
bo możesz mieszkać w Nowej Zelandii i mówić, że cię dyskryminują, ale to samo się pociągnie 
w Anglii, bo też powiesz, że cię dyskryminują, bo takie jest po prostu twoje przekonanie. 
Wierzysz, że twoje myśli przyciągają rzeczy, tak więc po prostu przyciągasz takich ludzi 
i sytuacje, które tobie to robią. 
 
Michał: Wrócę znowu do tej pracy. Załóżmy, że już tę pracę otrzymujemy – zastanawiam się, 
jakie formalności trzeba spełnić, żeby się móc zatrudnić w Wielkiej Brytanii. Czy są jakieś 
wymogi, czy po prostu jeżeli pracodawca chce mnie zatrudnić, to mnie zatrudnia? 
Powiedziałaś, że wiadomo, że jest okres próbny, ale czy w Anglii obowiązują takie formy 
zatrudnienia jak w Polsce, umowy cywilnoprawne, typu umowa o dzieło, umowa-zlecenie, 
które są taką fikcyjną formą zatrudnienia w wielu przypadkach, czy raczej pracodawcy 
rzeczywiście działają na zasadzie: „OK, przyjmuję cię do pracy. Jest okres próbny. Sprawdzisz się 
– masz pełny etat”. Jak to wygląda? 
 
Julia: Są kontrakty np. półroczne czy roczne, ale ci ludzie jak gdyby dostają dodatkowe 
pieniądze i czasami niektórzy tylko w ten sposób pracują, czyli od kontraktu do kontraktu, bo 
nie chcą pracować w tym samym miejscu cały czas. Lubią wyzwania. 
 
Michał: Eksperymentują, zmieniają. 
 
Julia: Eksperymentują i np. pieniądze na kontrakcie są większe, bo o ile wiem, ty się sam 
wtedy rozliczasz, a w Anglii jest kwota wolna od podatku – niecałe 11 tysięcy funtów, tak 
więc z tych pierwszych twoich pensji to zostaje odjęte. 
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Michał: Jeszcze zapytam cię z kolei o techniczne aspekty. Czy pensję pracodawca ci wypłaca 
gotówką czy przelewem? Co jest zwyczajowe? Załóżmy, że np. pracuję jako robotnik, w klasie 
robotniczej – na porządku dziennym są rozliczenia przelewami czy gotówką? 
 
Julia: To zależy od firmy. Wiem, że oni sobie odliczają pewne rzeczy, pracowników czy jakieś 
koszty, tak więc część z nich przelewa pieniądze, natomiast część z nich daje ci do ręki, ale to 
naprawdę bardzo indywidualnie. Nie można wszystkiego do jednego worka wrzucić, że 
robotnicy to tylko dostają kasę do ręki. 
 
Michał: Trudno jest w ogóle założyć konto w Wielkiej Brytanii, będąc spoza Wielkiej Brytanii, 
będąc obcokrajowcem? 
 
Julia: Przed Unią Europejską to było bardzo trudne. Natomiast teraz to są dosłownie dwa 
telefony i masz konto. Ciężej jest natomiast wziąć abonament na telefon, ponieważ musisz 
przynajmniej pół roku tutaj mieszkać, najlepiej się zapisać na listę wyborczą, bo zanim dadzą 
ci kontrakt na telefon, najpierw musisz przejść jakąś ich komputerową weryfikację. 
 
Michał: To dotyczy, rozumiem, kontraktów, czyli abonamentów, ale prepaidy po prostu sobie 
kupuję? 
 
Julia: Tak, tutaj się nawet nazywa to pay as you go. 
 
Michał: Widziałem w brytyjskim Orange’u coś takiego. Jak to jest z ubezpieczeniami 
społecznymi w Wielkiej Brytanii? Powiedziałaś, że to nie są duże stawki, jeżeli jesteś 
samozatrudniona, ale w przypadku etatów składki odprowadza pracodawca i tyle, czy 
samemu coś się odprowadza również? 
 
Julia: Możesz wpłacać na swoją prywatną emeryturę. Możesz wpłacać na swoje prywatne 
ubezpieczenie. Tutaj służba zdrowia, powiedzmy, nie jest najlepsza. Z roku na rok schodzi 
jeszcze bardziej na psy. 
 
Michał: Chcesz powiedzieć, że jest na niższym poziomie niż w Polsce? 
 
Julia: Ja ogólnie się śmieję, że żeby chorować, to trzeba mieć zdrowie. 
 
Michał: To prawda akurat. 
 
Julia: Nie mogę powiedzieć, ponieważ mój brat zachorował trzy lata temu. Miał jakąś zbyt 
dużą gęstość krwi i praktycznie w jednym momencie o mało co się nie wykończył. W ciągu 
jednej minuty przyjechała karetka, zabrała go do szpitala. Dali mu najlepszą opiekę, 
oczywiście wyzdrowiał. Ale np. w szpitalu dwa razy pobierali próbkę jego krwi, bo po prostu 
zgubili. A to było dwanaście ampułek, czegoś takiego, to mówił, że miał przerażenie w oczach, 
że go kłuli. 
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Michał: Wampiry prawie. Służba zdrowia jest bezpłatna w przypadku, kiedy jesteś 
zatrudniony, czy nie? Czy coś się dopłaca z własnej kieszeni w Wielkiej Brytanii? Mówię 
o publicznej służbie zdrowia. 
 
Julia: Wiem, że między Polską a Anglią była podpisana – nawet przed Unią Europejską – 
umowa, nawet za Gierka, że mieliśmy za darmo tutaj służbę zdrowia. A ponieważ jesteśmy 
w Unii Europejskiej, to nie chcę powiedzieć, że z automatu przechodzi, ale mamy za darmo. 
Natomiast jeżeli idziesz do lekarza pierwszej pomocy, to naprawdę musisz być w ciężkim 
stanie, żeby dał ci antybiotyk, bo wszystkim lekarz pierwszej pomocy daje paracetamol. Na 
wszystko. 
 
Michał: Można się leczyć samemu praktycznie. Ten sam efekt. Czyli generalnie publiczna 
służba zdrowia jest bezpłatna dla osób pracujących. Nawet jeżeli jesteś niepracujący, to 
obejmuje cię – przynajmniej powinno cię obejmować – ubezpieczenie, które masz w Polsce, 
o ile płacisz w Polsce ZUS albo ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli ktoś wyjechał i nie płaci tego, 
to prawdopodobnie ubezpieczenie zdrowotne go w ogóle nie obejmuje. Czy nie wiesz, jak to 
jest? 
 
Julia: Powiem ci szczerze, że nie byłam od ośmiu lat tutaj ani razu u lekarza. 
 
Michał: Szczęśliwa, zdrowa kobieta. 
 
Julia: Powiem ci, że trafiłeś na ciężki przypadek, bo jeżdżę rowerem, nie chodzę do lekarza. 
 
Michał: Dobrze, to nie drążę tego wątku. Jakie pułapki ogólnie czekają na Polaków, którzy 
przyjeżdżają do UK? 
 
Julia: Na pewno ludzie, którzy są wrażliwi, jeżeli przyjeżdżają tutaj sami jak palec, bardzo 
szybko mają ten syndrom tęsknoty za domem. Myślę sobie, że jeżeli są smutni, to nie wydaje 
mi się, że potrafią się wykazać w pracy, i myślę, że po prostu lepiej jest wrócić… To jest też 
pytanie, dlaczego ludzie chcą wyjeżdżać. My wyjechaliśmy, potraktowaliśmy to jako przygodę 
naszego życia. Wyjeżdżasz, jak masz dwadzieścia ileś lat i doświadczasz Londynu. Chyba 
większość młodych ludzi wyjeżdża, żeby sprawdzić siebie, sprawdzić, jak sobie poradzimy. 
Myślę, że po kilku latach włącza się coś takiego, że człowiek się wyszalał, zakupów ma już 
dosyć i chodzenia po nocnych klubach. I wtedy rozumiemy bardziej wartości, którymi 
w pewien sposób gardziliśmy w Polsce, czyli wartości rodziny, kultywowania obyczajów i tego 
wszystkiego. 
 
Michał: Jeszcze drugą grupę widzę osób, które wyjeżdżają. Jedna to jest: „Przygoda, pojadę, 
sprawdzę się. Przy okazji zarobię” (czyt. czy zarobię w Polsce, czy zarobię tam, to większej 
różnicy nie ma, bo główną motywacją moją jest wyjazd w celu przygodowym, zbierania 
doświadczeń, liźnięcia większego świata). Jest też bardzo duża grupa osób, które po prostu 
wyjeżdżają w celu migracji zarobkowej, czyli w Polsce zarabiają mało i po prostu szukają 
takiego miejsca na świecie, gdzie żyć im się będzie w miarę OK. Być może nawet nie traktują 
tego wyjazdu, że to jest trwała emigracja, tylko wyjeżdżają na rok, na dwa, na trzy – dorobić 
się po prostu i wrócić do Polski. To jest jedna grupa. I ja jeszcze pod wpływem tego, że 
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chociażby pomagam osobom, które są zadłużone, widzę, że bardzo dużo osób z tej grupy 
wyjeżdża po to, żeby zarobić na spłatę długów, które mają w Polsce, bo wiedzą, że dzięki 
temu szybciej wyjdą z długów, niż próbując dorobić się tutaj w Polsce, i tak się zastanawiam, 
to jest aspekt, o którym powiedziałaś – samotność, tęsknota za domem, w przypadku takich 
osób, jeżeli nie są to silne jednostki, tym bardziej może się to uaktywniać, bo w pewnym 
sensie, w przypadku ostatniej z tych grup, to jest sytuacja wymuszona. To znaczy gdyby one 
miały opcję, że zarobią takie same pieniądze w Polsce, to prawdopodobnie by nie wyjeżdżały. 
To nie jest spowodowane tym, że one szczególnie chcą. Mówiąc o tych pułapkach, to bardziej 
się zastanawiałem, w jakim stopniu takie zjawisko, że przyjeżdżam do Anglii i nie mam dużej 
wiedzy o tym, jak to wszystko funkcjonuje na miejscu, spowoduje, że można stać się ofiarą 
jakiegoś oszustwa ze strony osób, które teoretycznie ci tam pomagają się odnaleźć, a tak 
naprawdę po prostu cię wykorzystują. Jak często takie zjawisko – typu nieuczciwi 
pracodawcy, którzy dobrze wiedzą, że ktoś, kto przyjeżdża z Polski i być może jest 
zdeterminowany do tego, żeby pracować za wszelką cenę – występuje, a w jakim stopniu jest 
to problem marginalny, na tyle na ile się orientujesz? 
 
Julia: Na pewno wiem, że w wykonywaniu usług, tych wszystkich budowlanych, sprzątaniach 
czy w jakichś fabrykach – może mniej w fabrykach – ale takich, gdzie dostajesz pieniądze na 
rękę i nie masz podpisanego kontraktu, co jest w twoich obowiązkach, ile godzin pracujesz, to 
wtedy możesz trafić na takie nieuczciwe osoby. Wiem, że tak samo jest w przypadku Au Pair, 
czyli dziewczyn, które przyjeżdżają tutaj do pracy, ale przy okazji mają uczyć się też języka, 
i one mają np. pracować tylko trzy czy cztery godziny dziennie, a są wredne rodziny, dla 
których te dziewczyny od rana do wieczora harują. Przy tych usługach i wszelkich pracach, 
gdzie nie masz kontraktu, możesz ulec oszustwu. 
 
Michał: A jak wygląda w UK kwestia płacenia podatków? Ty jako osoba, która tam 
wyemigrowała i która jest na miejscu w zasadzie przez cały czas, prawdopodobnie płacisz 
tylko podatki w UK, czy płacisz jakieś podatki w Polsce również? 
 
Julia: Ponieważ posiadamy mieszkania na wynajem w Polsce, normalnie rozliczamy się do tej 
pory ryczałtem za mieszkania. Natomiast tutaj Kamilowi odciągają automatycznie z pensji. 
Zanim dostanie pensje, to wszystko tam jest pobierane. 
 
Michał: Zaliczki na podatek. 
 
Julia: W moim przypadku z wszystkich pieniędzy, które dostaję przez konto, muszę się 
rozliczyć, a ponieważ przez długi czas planowaliśmy kupić tutaj mieszkanie, budowaliśmy 
oboje zdolność kredytową. 
 
Michał: A w przypadku osób, które nie mają w zasadzie żadnej formy zarabiania w Polsce, to 
one się stuprocentowo rozliczają w Wielkiej Brytanii? 
 
Julia: Muszą pracować 165 dni w roku w Anglii, jeżeli ich miejscem pobytu jest Anglia. 
 
Michał: To się nazywa centrum życia czy centralny ośrodek życia – jakoś tak. 
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Julia: Tak, to wtedy musisz tutaj. Natomiast jeżeli przyjeżdżasz np. na trzy miesiące, to wtedy 
zgłaszasz to pracodawcy i oni oddają ci tę zaliczkę, którą miałeś zapłacić podatek. 
 
Michał: Tak, jest ustawa o unikania podwójnego opodatkowania, czyli podatek płacisz tak 
naprawdę w jednym kraju. Czyli jeżeli nie pracuję wystarczająco dużo dni w roku w Anglii, to 
podatek płacę w całości w Polsce, bez względu na to, czy uzyskiwałem dochody w Polsce czy 
w Anglii. 
 
Julia: Tak. Nie odpowiedziałam ci na pytanie na temat, ile kosztuje jedzenie. Na jedzenie, 
myślę, od osoby – od 25 do 50 funtów, takie widełki tygodniowe, kosztuje jedzenie. To 
zależy, czy np. wystarczy, że żyjesz tylko na owocach i warzywach, czy kupujesz gotowe dania 
w supermarkecie. To będzie więc jakoś droższe. Mniej więcej takie są widełki cenowe. 
 
Michał: 25 do 50 funtów tygodniowo od osoby, czyli od 100 do 200 funtów miesięcznie na 
osobę. To pokrywa się rzeczywiście z grubsza z tym, co jest w Polsce. To mamy ogarnięte. 
A jak wyglądają podatki w Wielkiej Brytanii? Sporo się mówi, że przedsiębiorcy z Polski, ci, 
którzy nieszczególnie duże obroty mają, zastanawiają się nad tym, czy emigrować podatkowo 
przynajmniej do Anglii. Zakładają spółki LTD itd. Ja analizowałem ten model, on nie wygląda 
szczególnie ciekawie, zwłaszcza jeżeli ktoś osiąga wyższy dochód po prostu. 
 
Julia: Tak, w Anglii karze się ludzi, którzy dobrze zarabiają. 
 
Michał: Pamiętasz z głowy, jak wygląda skala podatkowa w Wielkiej Brytanii? 
 
Julia: Te pierwsze widełki, czyli od 0 do dwudziestu kilku tysięcy płacisz 20%, potem koło 
30% – od 23 chyba do 40, a potem od 40 do chyba 80 – nie wiem, teraz to zmyślam, ale 
wiem, że jest 20%, jest 30%, a potem chyba jest 35% i potem już wchodzisz na ten próg, czyli 
50%. 
 
Michał: Ładnie. Rozumiem jednak, że tak jak progi funkcjonują, czyli od nadwyżki kwoty 
zarobionej powyżej danego progu zaczynasz płacić wyższy podatek. 
 
Julia: Tak. 
 
Michał: No właśnie, czyli to taka podpowiedź dla osób, które się zastanawiają, czy Anglia jest 
rajem podatkowym. Nie jest takim rajem podatkowym. Owszem, kwota wolna od podatku jest 
dosyć wysoka, bo to chyba 10,5 tysiąca funtów będzie w przyszłym roku czy za ten rok będzie. 
 
Julia: Tak, prawie 11. 
 
Michał: To jest konkretna kwota, bo to jest 60 tysięcy złotych, a w Polsce mamy raptem koło 
3 tysięcy złotych kwotę wolną od podatku, tak że jest różnica rzeczywiście dla tych osób, 
które zarabiają niedużo. 
 
Julia: Ja myślę, że z przenoszeniem tych biznesów, żeby płacić mniejsze podatki, to wszystko 
trzeba robić z głową. Jest bardzo dużo firm, które mówią ci: „Tak, przenieś”, ale tak naprawdę 
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to oni nie biorą konsekwencji twojej decyzji. Jak urząd skarbowy zakwestionuje, to ty za to 
będziesz odpowiadał. A to po prostu widać, że zaczynają się za te rzeczy brać, ponieważ 
zauważają, że ludzie wykorzystują te różnego rodzaju furtki. 
 
Michał: Jeszcze jedno pytanie mam, Jula. Jak się oszczędza w UK? 
 
Julia: To jest mój ulubiony temat. 
 
Michał: To dawaj. Zostawiłem na koniec, ale widzę, że można rozwinąć śmiało. 
 
Julia: Wisienkę zostawiłeś na sam koniec. Można zacząć od wszystkiego, czyli my np. przez 
pierwsze siedem lat – praktycznie mieszkamy w tym mieszkaniu na poddaszu od półtora roku 
– wynajmowaliśmy podwójny pokój. To polega na tym, że masz podwójne łóżko, jakikolwiek 
jest pokój. Jeśli właściciel mieszkania na wynajem włoży podwójne łóżko – to jest podwójny 
pokój. 
 
Michał: Sprytny sposób na to, jak zarabiać więcej. 
 
Julia: Tak. Płaciliśmy za ten pokój 700 funtów. Ponieważ pracowaliśmy cały czas i do tej pory 
pracujemy ciężko, praktycznie nie było nas w tym mieszkaniu, w tym pokoju. Tylko 
praktycznie przychodziliśmy nocować. Dzięki temu jednak zaoszczędziliśmy dużo pieniędzy 
na inwestycje w Polsce. 
 
Michał: O tym będziemy za chwilę rozmawiali. 
 
Julia: To jest pierwszy aspekt. Możesz żyć poniżej swoich możliwości finansowych i dzięki 
temu możesz coś z tymi pieniędzmi zrobić. Albo zainwestować w swoją edukację, w szkołę 
językową czy w podnoszenie swoich kwalifikacji. Albo można również zaoszczędzić na 
jedzeniu, gotując w domu, bo tak jest na całym świecie. Jak gotujesz, przypuśćmy, zupę 
pomidorową, to wiadomo, że ona mniej kosztuje, niż jakbyś poszedł do sklepu i kupił 
półlitrowy kubek zupy, który ma datę ważności przez miesiąc. I śmieję się – po tym kubku 
zupy świecisz, bo wiadomo, że musi być nafaszerowane chemią. Ja ogólnie nie lubię płacić 
całej kwoty pieniędzy za nic. Zawsze szukam możliwości, jak to dostać taniej. Jeżeli chodzi 
o teatry… 
 
Michał: Słyszałem! W Wielkiej Brytanii w ogóle jest świetnie. Powiem, co słyszałem ostatnio, 
jak byłem w Manchesterze – jak idziesz do kina i płacisz pełną cenę za bilet do kina, to za 
chwilę dostajesz kupon na kolejny bilet. Jeżeli przyjdziesz w ciągu tygodnia czy miesiąca, to 
masz np. o połowę taniej. W Polsce nie mamy kuponów. Jeżeli praktycznie są, to one są 
bardzo ograniczone. W ogóle w Anglii są takie kupony z dużą zniżką w hipermarketach 
itd. przy kupowaniu. Możesz łączyć te kupony i w zasadzie kupować produkty, płacąc 
pojedyncze funty, a zabierając towary za kilkaset funtów – są takie możliwości? 
 
Julia: Może nie za kilkaset, ale tak. Jeżeli chodzi o teatry, to np. jeżeli zadzwoni się tego dnia 
samego do teatru o 10 rano i poprosi się o day tickets, to nie płacisz 40, 50 czy 60 funtów, 
tylko masz za 10 funtów plus opłaty za bilet, 3 funty, czyli za 13 funtów masz bilet 
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w pierwszym albo drugim rzędzie. I np. Kamil, mój mąż, wystąpił na scenie przez to, że 
siedzieliśmy w pierwszym rzędzie, bo to była taka komedia i aktor jego poprosił na scenę, 
żeby pomógł mu tam coś niby zrobić. Tak więc śmieliśmy się, że Kamil miał swój występ na 
West Endzie. Rewelacja, jeżeli chodzi o teatry. A w Londynie po prostu z tego nie da się nie 
skorzystać. Te wszystkie musicale, sztuki, np. teraz przyjechała Nicole Kidman na kilka 
tygodni, gra w teatrze. To jest fajna sprawa. Jesienią jest Black Friday, czyli czarny piątek, i to 
jest tuż przed całą otoczką świąt Bożego Narodzenia. Start sezonu. Sprzedają sprzęt AGD za 
50 albo 70% taniej. I my np. w tamtym roku zamiast zapłacić tysiąc funtów – koło 6 tysięcy 
złotych – za dobry ekspres do kawy, zapłaciłam 400 funtów, bo o 2 w nocy weszłam na 
Internet i po prostu spojrzałam, że jest dostępny na stronie sklepu. I zapłaciłam i przysłali 
nam do domu. Najlepsze było, że przyszedł w dniu urodzin mojego męża, a mój mąż nie pije 
kawy. I mówię do niego: „Kochanie, kupiłam ci ekspres do kawy!”, a on mówi: „A ja tobie na 
gwiazdkę kupię PlayStation”.  
 
Michał: Super! Powiedz mi – takie strony, na których szukasz informacji finansowych – ja 
znam jedną stronę, która jest absolutnie rewelacyjna, tj. Money Saving Expert – Martin Lewis. 
 
Julia: Tak, tam jest poruszone wszystko. Ja nawet jak rozmawiam ze swoimi znajomymi 
Anglikami, to im mówię, że mamy takiego Michała i Michał jest polską wersją Martina, że 
mamy w Polsce. 
 
Michał: Do pięt mu nie dorastam. Wiem, że Martin Lewis dostał w ogóle jakąś nagrodę od 
królowej brytyjskiej – order. 
 
Julia: Tak, order za zasługi. 
 
Michał: No właśnie, to jest niegłupie rzeczywiście. Jeszcze z jakichś stron korzystasz, takich, 
które mogą się przydać osobom, które przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii? 
 
Julia: Mój kolega prowadzi stronę internetową. Nazywa się Smart Polak. 
 
Michał: Kojarzę, jak najbardziej. 
 
Julia: Tam również jest bardzo dużo informacji, w jaki sposób można zaoszczędzić. Fajnie, że 
pisze po polsku. Czasami ta terminologia bankowa czy finansowa – wiadomo, że nie każdy 
musi perfekcyjnie mówić po angielsku – jest może trudna do zrozumienia, tak więc on 
odwala dobrą robotę, tłumacząc to wszystko. Ostatnio np. był fajny artykuł, w jaki sposób 
pomyśleć o swojej emeryturze. Teraz twój pracodawca ma obowiązek płacenia twoich składek 
emerytalnych, bo wcześniej nie miał. Coś tam do końca nie było ustalone. Teraz ty masz 
wpływ na to, dokąd te pieniądze idą. 
 
Michał: Dokąd one będą rzeczywiście szły. 
 
Julia: Tak. Natomiast jeżeli chodzi o teatry, o kina, jest pełno stron internetowych o 
wszystkim, co jest związane z voucher, czyli takimi bonami towarowymi. 
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Michał: Kuponami. 
 
Julia: Kuponami, tak. Tam są wypisane, od kiedy do kiedy są zniżki, np. od zakupów 5, 10, 15% 
w jakichś sklepach. Ja np. trzymam się tych samych sklepów. Jak idę do drogerii, to kupuję 
w jednej drogerii i wczoraj za punkty byłam w stanie kupić swojej koleżance perfumy za 
darmo. 
 
Michał: Czyli zbierasz punkty po prostu przy zakupach i możesz wymieniać później na 
produkty. 
 
Julia: To też bez sensu jest brać ze wszystkich sklepów wszystkie karty, bo musiałbyś mieć 
osobną teczkę na te wszystkie karty i chodzić z nią. Chyba w Polsce jest podobnie ze stacjami. 
 
Michał: Jest, ale coraz słabsze są te programy lojalnościowe w Polsce – tak obiektywnie. 
Kiedyś rzeczywiście te punkty zbierało się dosyć szybko i można było je wymieniać na jakieś 
produkty, a w tej chwili dużo więcej trzeba pieniędzy wydać, żeby na jakąś nagrodę 
zapracować, więc trochę straciło to sens. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. W końcu 
nie powiedzieliśmy, co ty w zasadzie robisz w tej Wielkiej Brytanii. 
 
Julia: Mój mąż tego też nie mówi, jak mówię, że mam dziesięć różnych prac. Jestem sekretnym 
zakupowiczem dla sieci komórkowych, czyli dla jednej sieci komórkowej szpieguję inne. Czy 
to chodzi o abonamenty, jak wypuszczają nowe iPhone’y, czy o obsługę klienta. Chodzę sobie 
po sklepach. Praktycznie robię to od samego początku. A dostałam tę pracę – to była 
śmieszna sytuacja, bo opiekowałam się dziewczynką. Druga praca to jest opieka nad dziećmi. 
Opiekowałam się dziewczynką i zaczęłam rozmawiać z jej mamą, czyli sto pytań do – co robi 
i na czym to wszystko polega. I ona pewnego dnia zapytała się, czy nie chciałabym 
spróbować. I od kilku dobrych lat właśnie pracuję dla niej. Potem wkręciłam Kamila i moich 
znajomych. 
 
Michał: Wkręciłaś w tę pracę? Macie większą klikę, która chodzi po punktach sprzedaży 
i weryfikuje jakość obsługi klienta? 
 
Julia: Tak. Powiem ci, że to jest przerażające. Z jednej strony to jest fajne, bo jestem w stanie 
wszystkie informacje – trochę jestem jak szpieg, bo robię zdjęcia ich kartek z informacjami 
taryf, zdjęcia monitora, jak mi to pokazują. Wtedy zakładasz słuchawki na uszy i przy 
słuchawkach masz pokrętło, że samo robi zdjęcia. 
 
Michał: Tu mi na Periscopie podpowiadają, że jesteś po prostu jak Moneypenny z Bonda. 
 
Julia: Ale co chcę powiedzieć – na pewno wyjeżdżając za granicę, trzeba założyć, że po prostu 
zakasujesz rękawy i pracujesz. Nie masz edukacji, to w takim razie kreślisz na kartce twój plan 
na kolejne dwa–trzy lata i po prostu zaczynasz go realizować. Jeżeli ludzie przyjeżdżają, to 
jest taki najgorszy syndrom – ja to nazywam: zawieszony w próżni, czyli ani tutaj, ani tam – 
nie uczę się języka, bo może jednak wrócę, a za każdym razem, jak jadą tam, to już po prostu 
nie potrafią się tam odnaleźć. I są właśnie zawieszeni w próżni. Tacy ludzie ściągają sobie 
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Polsat z Polski i co wtorek chodzą po „Tele Tydzień” do polskiego sklepu i narzekają, że tutaj 
też jest źle. 
 
Michał: Krótko mówiąc, ty miałaś swój plan, jakiś plan założyłaś. A co było w tym planie, jak 
przyjechałaś do Wielkiej Brytanii? 
 
Julia: Moim planem było do 30. roku zarobić pierwszy milion. 
 
Michał: Udało się? 
 
Julia: Tak. Moja mama zaszczepiła mi pracowitość. Pracujesz od rana do wieczora 
i oszczędzasz. Dzięki temu się to udało. 
 
Michał: Czyli łamiesz ten stereotyp takiego rozrzutnego Polaka, który jak się dorobi, to wyda 
wszystkie pieniądze. Nie jesteś taka? 
 
Julia: Powiem ci, że dobry rok temu pewnego dnia się obudziłam i stwierdziłam, że mam 
misję do spełnienia. Ustaliłam sobie, że chcę mieć 30 mieszkań. Jesteśmy bardzo blisko tej 
liczby. I stwierdziłam, że nie chcę być żadnym coachem, nie chcę brać za to żadnych 
pieniędzy, ale chcę pokazać ludziom, szczególnie za granicą, i zmotywować ich, że jak czegoś 
się bardzo chce, to można to osiągnąć. W weekendy np. nadal sprzątam biura, ale jak 
sprzątam biura, to słucham audiobooków. Opiekuję się dziećmi, ale uważam, że to jest cenna 
umiejętność do tego, że pewnego dnia zostanę mamą. Chociaż podobno swoje dzieci trudno 
jest wychowywać. Dobra jestem w wychowywaniu innych, ale zobaczymy. Fajnie jest po 
prostu zbierać doświadczenia. Pomagam np. pani, która ma teraz 80 lat, przygotowywać 
przyjęcia brydżowe dla swoich koleżanek. I to jest niesamowite, że pokazuje mi, jak pięknie 
zastawić talerze czy zrobić ładną dekorację na stole. Uważam, że po prostu w każdej pracy, 
obojętnie, czy to jest podstawowa praca, czy na jakimś wysokim stanowisku, oprócz tego 
zajęcia, które robisz, jest masa innych rzeczy, w których możesz dojść do jakichś wniosków, 
coś ciekawego zauważyć. Możesz to wykorzystać do swojego biznesu. 
 
Michał: Sto procent zgody. Rzeczywiście tak jest. Ja w ogóle wszystkim osobom, które pytają, 
czy powinny, czy nie powinny jakiejś pracy wykonywać, to podpowiadam zawsze: „Próbuj. 
Zawsze spróbuj, zobacz, jak to wygląda, z czym to się je, czy to ci pasuje, czy nie pasuje. Jak nie 
spróbujesz, to nie będziesz wiedzieć”. I jednocześnie zamykanie się i wykonywanie jednego 
zajęcia to jest coś takiego, co nas bardzo ogranicza. Sami się szufladkujemy i nie dajemy 
sobie szansy rzeczywiście na to, żeby zobaczyć, jak ten świat z drugiej strony lustra w tej 
Alicji wygląda, czy on jest bardziej kolorowy, czy mniej kolorowy. Po prostu tego nie wiemy. 
I teraz na im więcej takich doświadczeń się wystawiamy, tym bogatsi też jesteśmy 
wewnętrznie. W tym sensie, że dużo łatwiej jest w życiu odpowiadać na różne pytania, które 
sobie stawiamy: Co mnie kręci? Co jest fajne, co jest niefajne? Im więcej doświadczeń mamy, 
tym łatwiej nam wyfiltrować też taki bullshit, który wokół nas jest. Jak ktoś nam watę na uszy 
nawija, a my jednocześnie już mamy doświadczenia w różnych obszarach, to dużo łatwiej – ja 
to mówię – taki bullshit detector w sobie zbudować i wiedzieć, czy rzeczywiście to, co mi ktoś 
inny próbuje wmówić, ma sens czy nie ma sensu z mojego punktu widzenia. To nie znaczy, że 
to jest coś złego, tylko po prostu niekoniecznie musi mnie to odpowiadać. 
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Julia: Drugą rzeczą jest, uważam, że cokolwiek robisz – czy lubisz to zajęcie, czy pracujesz 
w zawodzie, czy nie – to zawsze wykonuj ją na sto dziesięć procent twoich możliwości. To 
tak, jakbyś pracował dla siebie, jakbyś próbował zrozumieć właściciela firmy, dla której 
pracujesz, czego on by chciał od ciebie. 
 
Michał: Co jest ważne tak naprawdę. 
 
Julia: Co jest ważne, tak. Ludzie to bardzo szybko wyłapują i doceniają. Bardzo szybko można 
z jednej pracy przenieść się na kolejną. Mój kolega przyjechał iks lat temu i zaczął pracować 
w mleczarni – w fabryce rozlewania mleka. I zaczął od podstawowej pracy, a teraz jest jakimś 
wysokim menadżerem całej tej firmy. To naprawdę zależy wszystko od nas. 
 
Michał: Też niedawno mieliśmy konferencję blogerów finansowych – FinBlog się to nazywało 
– i tam też i Marcin Iwuć, i ja powtarzaliśmy, że jak dajesz z siebie sto pięćdziesiąt procent, to 
z samej pracowitości różne rzeczy wynikają. I to niekoniecznie, że ktoś na zewnątrz doceni, 
tylko to, że idziesz w szybszym tempie niż inni, powoduje, że prędzej czy później na 
prowadzenie się wysuwasz, nawet nie robiąc rzeczy strasznie spektakularnych, to też jest 
fajne. Z naszej perspektywy to często wygląda tak, że dużo pracujemy. I nam się wydaje, że to 
jest dużo pracy. A później się nagle okazuje, że z tego dużo pracy rzeczywiście także owoce się 
pojawiają. Powiedz, co jeszcze robisz. Ja wiem, że ty strasznie dużo rzeczy robisz. Już słyszę, 
że dużo robisz. 
 
Julia: Sekretny zakupowicz, w weekendy sprzątam biura. Dzieci, tutaj nie ma instytucji babci, 
czyli wieczorem, jak rodzice chcą wyjść, to Jula przychodzi na babysitting – wieczorną opiekę. 
Wtedy np. czytam i przeglądam magazyny albo książki właścicieli. 
 
Michał: Chłoniesz. 
 
Julia: Albo np. jak mam siłę, to widzę, że jest sterta prasowania, więc po prostu zaczynam 
słuchać audiobooka. I zaczynam prasować, a ci ludzie są zaskoczeni, że w ogóle mnie o to nie 
prosili, żebym uprasowała rzeczy, a ja to zrobiłam. Albo dostaję dodatkowo pieniądze, albo 
zaczynają mnie rekomendować innym ludziom, albo coś innego fajnego z tego wynika. Ja 
nigdy nie robię w założeniu, że czegoś takiego oczekuję. Myślę sobie logicznie: „Boże, jutro 
wstaje i będzie musiał nad tą koszulą sterczeć dwadzieścia minut”. Jednak, nie obrażając, 
Angielki są bardzo leniwe i one to chyba jak w przedszkolu są, to mamy im mówią: „Pamiętaj, 
w życiu nie prasuj mężowi koszuli!”. 
 
Michał: Pojawiają się pytania na Periscopie. Ktoś, nie widzę kto, słuszne pytanie zadaje – 
zaraz do tego dojdziemy. Za chwilę ci je zacytuję. Pojawia się poważna wątpliwość. Ta 
wątpliwość brzmi tak: „Jak to możliwe, że tutaj dziewczyna tyle pracy wykonuje, w tylu różnych 
rolach się odnajduje w UK, a jednocześnie mówiła, że ma 20 mieszkań na wynajem? Jak to się daje 
pogodzić?”. Jula, ja wiem, że rozwiniemy to za chwilę w kolejnym odcinku podcastu, ale jakbyś 
mogła szybkie wprowadzenie zrobić: gdzie te mieszkania masz, jak to wygląda i jak tobie 
udaje się te wszystkie funkcje łączyć? 
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Julia: W Częstochowie inwestujemy. Jak to się wszystko daje powiązać? Wszystko się daje. Jak 
kobieta potrafi pracować, zajmować się domem, wychowywać dziecko i męża, to tak samo 
każdy z nas potrafi łączyć różne rzeczy. 
 
Michał: Mieszkania – inwestujecie w Polsce za pieniądze, które zarabiacie w UK. Taki jest 
model. 
 
Julia: Tak. 
 
Michał: Czyli pracujecie w UK ty i mąż. Ty pracujesz w zasadzie przez siedem dni w tygodniu. 
Nie powiedziałaś o jednej świetnej robocie, którą wykonujesz, ale mogę chyba głośno 
powiedzieć, czy nie mogę? 
 
Julia: Jasne. 
 
Michał: Pilnujesz też domów. 
 
Julia: To jest hicior. 
 
Michał: Za pieniądze pilnujesz cudzych domów. Krótko mówiąc, wprowadzasz się do fajnych 
domów, mieszkasz tam. Czasami widzę zdjęcia różne, które podrzucasz. 
 
Julia: Moi znajomi mówią: „Jula, przecież ty nie masz kota. Byłem u ciebie na poddaszu i nie masz 
kota”. Mówię: „Nie, to nie mój”. 
 
Michał: No właśnie. Pilnujesz cudzych domów, zarabiasz w ten sposób pieniądze. W zeszłym 
tygodniu nie mogliśmy nagrać podcastu, bo właśnie pilnowałaś czyjegoś domu i tam było 
akurat słabe łącze do internetu, więc byśmy nie porozmawiali w ten sposób. 
 
Julia: Dopiero wczoraj rano wróciliśmy z tygodniowego pilnowania domu. 
 
Michał: Fajny model. Jak się takiej pracy szuka? Jak to jest możliwe? Ja mam wrażenie, że do 
ciebie po prostu praca sama przychodzi, że ty jakoś szczególnie tej pracy nie szukasz. 
 
Julia: Jakbym chciała, to bym mogła pracować 24 godziny na dobę. Nikogo nie obrażam 
absolutnie, nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, ale dopiero wyjeżdżając za granicę, uczysz 
się etyki pracy. Bardziej jesteś doceniany za twój entuzjazm w pracy. To widać po twarzy. 
Jeżeli ktoś przychodzi ze spuszczoną głową i tak: „OK, przyszłam do pracy. Jest poniedziałek”, 
a inaczej jak jesteś uśmiechnięty i tak: „Poniedziałek! Kolejny ekscytujący tydzień pracy. To co 
robimy?”. Myślę, że to po prostu wynika z nastawienia. A druga rzecz – np. skąd psy i opieka 
nad domami czy zwierzętami – jak kogoś poznaję, przychodzę na wieczorne pilnowanie 
dzieci, to im delikatnie mówię: „A, wiesz, właśnie tydzień temu zajmowałam się opieką nad 
pieskiem. Nie wiem, może masz znajomą, która potrzebuje takiej opieki, to pamiętaj…”. Ogólnie 
ludzie boją się pytać. Ja absolutnie nigdy nie mam skrępowania. Zawsze się pytam. 
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Michał: Ty jesteś bardzo otwartą osobą. Potwierdzam. Przeciwieństwo mnie – mówię 
zupełnie wprost, bo ja z kolei w relacjach bezpośrednich z ludźmi jestem dosyć zamknięty. 
Jest mi bardzo trudno rozmawiać, buzię otworzyć. Chyba że ktoś oczywiście ze mną rozmawia. 
To jest dla mnie bardzo naturalne. Poznaliśmy się w ten sposób, że to ty do mnie podeszłaś, 
a nie ja do ciebie. 
 
Julia: Ja w ogóle do ciebie zadzwoniłam. Nie wiem, czy pamiętasz. 
 
Michał: Pamiętam. Tak to właśnie wygląda. Jula taka jest. Jula, jak chce, to podnosi słuchawkę, 
dzwoni do kogoś, zdobywa numer. Z wieloma osobami się tak znasz. 
 
Julia: Ja po prostu znam tysiące inspirujących historii. Mojej koleżanki nie było stać na studia 
w Polsce, przyjechała tutaj, przez ileś lat sprzątała, zanim uzbierała na studia prawnicze, 
a teraz pracuje w jedynej na świecie firmie prawniczej, która zajmuje się koncesjami alkoholi. 
Dzięki niej poznałam prezesa Jacka Danielsa na całą Europę. 
 
Michał: No proszę. Robimy reklamę alkoholi w podcaście. 
 
Julia: Nie, przepraszam, to nie o to chodzi. 
 
Michał: Wiem, żartuję. 
 
Julia: Możesz to wyciąć. 
 
Michał: Nie będę tego wycinał. Jest całkiem zabawnie. Ale wiem, o co ci chodzi. Generalnie ta 
otwartość i umiejętność nawiązywania relacji z innymi wraca bumerangiem po prostu. To, że 
komuś pomożemy w jakiś tam sposób, nawet malutki, chociażby dobrym słowem, mamy z nim 
kontakt, to prędzej czy później to do nas wraca. To jest też fajne. Małe, ale odważne kroki, 
które wykonujemy, że zdobywamy gdzieś pracę, wystawiamy się na trudną sytuację dla siebie, 
to jednak każda taka sytuacja nas też wzmacnia. Ja mówię często, że to są takie trampoliny 
w życiu. Jak już raz wskoczysz na jedną trampolinę, to później bardzo łatwo jest przeskoczyć 
na kolejną i kolejną, a każda cię wybija trochę wyżej. I to rzeczywiście tak w życiu jest. Tylko 
trzeba chcieć skakać. To też tak jest. 
 
Julia: Oprócz tego zajęcia, jakiejkolwiek pracy, każdy z nas ma jakieś hobby, zainteresowania, 
z którego można czerpać pieniądze, tylko trzeba dojrzeć do tego, żeby pomyśleć, w jaki 
sposób to zrobić. A jeżeli się nie wie samemu, to są tysiące osób na świecie, które to zrobiły, 
i po prostu poszukać i znaleźć odpowiedzi na to. 
 
Michał: I w zasadzie to mogłaby być dobra puenta do tej pierwszej naszej części rozmowy. 
Zapytam cię jednak o jeszcze jedną rzecz. Tęsknisz? 
 
Julia: Ja jestem trochę dzieckiem cygańskim, czyli jest mi dobrze tam, gdzie jestem. Za dwa 
lata planujemy powrót do Polski i naszą ekscytującą przygodę w Polsce. 
 
Michał: To nie jest tak, że tam zostajecie na zawsze, tylko wracacie? 
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Julia: Nie, bo Londyn daje bardzo dużo możliwości, natomiast tutaj nie da się mieszkać, życie 
za szybko mija. Można pracować cały czas, można nie mieć czasu, nie jeździć na wakacje i 
w pewnym momencie można się w tym wszystkim gdzieś zatracić. Wierzę w to, że w Polsce 
też są fajne możliwości, i dlatego stwierdziliśmy, że wrócimy tam. Jeszcze nie wiemy dokąd, 
ale wrócimy. 
 
Michał: Super! To zakończmy tę pierwszą część rozmowy. Dzięki ci wielkie, Jula, za tę część 
i do usłyszenia w kolejnej! 
 
Julia: Dzięki serdeczne! Pozdrawiam! 
 
Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobała ta rozmowa. Nawet jeśli nie planujecie emigracji 
do Wielkiej Brytanii i jeślibyście chcieli się dowiedzieć, gdzie znaleźć Julię, to zachęcam do 
zerknięcia do notatek pod tym odcinkiem podcastu. Jak zwykle one się znajdują pod adresem 
jakoszczedzacpieniadze.pl/062, tak jak sześćdziesiąty drugi odcinek podcastu. Tam 
znajdziecie też link do bloga Julii. 
 
Od razu powiem, że nie jest to ostatnie wystąpienie Julii w moim podcaście, bo w jednym 
z kolejnych odcinków opowie Wam o tym, co już w trakcie naszej rozmowy sygnalizowała – 
o tym, jak inwestuje w nieruchomości w Polsce, mieszkając w Wielkiej Brytanii. A z mojej 
perspektywy Julia jest taką osobą absolutnie wyjątkową, jeżeli chodzi o ten jej sposób 
inwestowania. Trochę dziewczyna pokazuje, że w szaleństwie też jest jakaś metoda. Już w tej 
chwili ma 20 mieszkań na wynajem w Częstochowie. I myślę, że to będzie bardzo ciekawy 
odcinek. 
 
Ja jednocześnie chciałem przypomnieć, że zostały jeszcze ostatnie miejsca na spotkania 
z cyklu JOPlive Tour – Jak Oszczędzać Pieniądze live Tour, czyli takie moje spotkania z Wami, 
z czytelnikami bloga, ze słuchaczami tego podcastu. To są spotkania, które tym razem 
organizuję we współpracy z MasterCardem. I dzięki temu mogę też zaprosić na te spotkania 
dużo więcej osób niż dotychczas. Już za kilka dni, czyli w czwartek, 5 listopada, będę gościł 
we Wrocławiu. Tam mamy salę na ponad 500 osób. Dwa tygodnie później odwiedzę Szczecin. 
Chyba 187 miejsc, o ile dobrze pamiętam, tam mamy. Do Szczecina jednak już chyba w tej 
chwili nie ma ani jednego wolnego miejsca. Wszystkie miejsca się rozeszły. A na początku 
grudnia pojawię się w Lublinie, gdzie też mamy bardzo dużą salę i tam na moment 
nagrywania tego podcastu są jeszcze wolne miejsca. 
 
Zachęcam bardzo do zapisania, zachęcam do spotkania. Bardzo miło mi będzie Was zobaczyć, 
opowiedzieć Wam trochę o tym, jak zostać finansowym ninja, czyli coś na temat zbieżny 
w pełni w zasadzie z tematem mojej książki – tytuł jest dokładnie taki sam – książki, której 
jeszcze nie ma, która się pisze, powstaje w bólach. Zachęcam. Link do strony rejestracyjnej 
znajdziecie oczywiście w notatkach pod tym odcinkiem podcastu.  
 
Dla mnie to był naprawdę długi dzień. Organizuję właśnie trzecią sesję na Periscopie. Jeżeli 
jeszcze mnie nie śledzicie na Periscopie, zachęcam, żeby to uczynić. Wszystkie sesje 
z nagrywania moich kolejnych podcastów transmituję również na żywo. Warto to zrobić. 
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Dzisiaj przed mikrofonem i na Periscopie spędziłem już ponad cztery godziny. Piąta godzina 
leci w tej chwili, tak że pora kończyć i udać się w końcu do domu. Bardzo dziękuję Ci za 
wspólnie spędzony dzisiaj czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych 
na wyższy poziom. Do usłyszenia!  


