Stworzony przez nas przewodnik ma na celu wzbogacenie Twojej wiedzy na
temat inwestowania w nieruchomości. Zapraszamy Cię do przeczytania rad,
od inwestorek aktywnych na rynku. Są to kobiety, które współpracują z nami
i występują również na naszych comiesięcznych spotkaniach regionalnych,
oraz na ogólnopolskim forum. To najlepsze z możliwych źródło sprawdzonych i aktualnych informacji z pierwszej ręki!
Chcemy Cię zainspirować i zmotywować oraz przekazać niezbędną merytoryczną wiedzę. Plus atrakcyjny bonus – miniporadnik prawny.

INWESTORKI.PL to największa w Polsce społeczność kobiet – świadomych, że inwestowanie w nieruchomości to obecnie najskuteczniejsze narzędzie do pomnażania kapitału.
Skupiamy się na odkrywaniu nowych możliwości, jakie daje rynek
nieruchomości. Pomagamy w zdobywaniu cennych kontaktów
oraz wdrażaniu działań przynoszących wymierne efekty.
Podejmujemy tematy najmu krótko - i długoterminowego, flipów na rynku wtórnym, i pierwotnym, mikroinwestycji, inwestycji
w lokale komercyjne, nowe technologie oraz projekty deweloperskie.

Wierzymy, że kobiety są wprost stworzone do inwestowania
w nieruchomości.

Pokazujemy przykłady inwestorek, które osiągnęły duży sukces
na rynku nieruchomości w różnych kategoriach. Tworzymy sieć
kontaktów, aby łączyć doświadczone inwestorki z początkującymi.

Owocnej lektury!
Olga Marciniak oraz Katarzyna Dziubałka
założycielki projektu Inwestorki.pl
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Nic nie dodaje nam więcej energii
niż sukces kolejnej kobiety.

Olga Marciniak jest związana z branżą nieruchomości od 15 lat. Potencjał drzemiący w tej dziedzinie odkryła we Włoszech, zarządzając portfolio
wartym kilkadziesiąt milionów euro. Dziś jest współwłaścicielką firm zajmujących się najmem w Australii
OzRooms & Co i w Polsce WawaRoom.pl.
Katarzyna Dziubałka to właścicielka Szkoły Liderek. Pomysłodawczyni marki Wielka Wymiana Kontaktów, wokół której zbudowała społeczność
liczącą ponad 40 tys. osób. Zorganizowała ponad
200 dużych spotkań networkingowych w Polsce i za
granicą.
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POZNAJ AUTORKI
OTO KOBIETY, KTÓRE WIELE OSIĄGNĘŁY
W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI
Swoją wiedzą podzieliły się z nami doświadczone inwestorki,
które odniosły już duży sukces w tej dziedzinie. Przeczytaj
– kim są, co osiągnęły, gdzie ich szukać – i zainspiruj się!

Marta Bocheńska-Pachuta
Właścicielka firmy Baransu, w której łączy
swoją wiedzę o finansach i inwestowaniu
z pasją tworzenia pięknych oraz funkcjonalnych wnętrz.
www.baransu.pl

Beata Pawłusiewicz
Ekspertka z zakresu najmu krótkoterminowego. Prowadzi własną działalność
gospodarczą w branży zarządzania najmem. Ambasadorka marki Inwestorki.pl.
www.pawlusiewicz.pl

Aksana Myśliwiec
Dyplomowany home stager, specjalistka
od trudnych mieszkań. Właścicielka firmy
zajmującej się kompleksowym przygotowaniem mieszkań i domów do sprzedaży
i wynajmu.
www.smarthomestaging.pl

Faustyna Guzowska
Wytrawna fliperka, deweloper, inwestorka, projektantka wnętrz, właścicielka firmy Projekt Nieruchomość.
www.projektnieruchomosc.pl

Dominika Dąbrowska
Agent Nieruchomości Międzynarodowej
Sieci Biur Nieruchomości RE/MAX DUO.
www.dominikadabrowska.com
Basia Domarus
Liderka Stowarzyszenia Mieszkanicznik
Pomorze, pośrednik w szeroko pojętym
obrocie nieruchomościami. Autorka książek Champagne za dziewięć 5dziesiąt
oraz Pamiętnik pod-różny.
www.domarus.com.pl
Natalia Drysiak
Szkoleniowiec z technik sprzedaży nieruchomości i negocjacji oraz nawiązywania
relacji pośrednik-klient. Licencjonowany
pośrednik w obrocie nieruchomościami.
www.facebook.com/NataliaDrysiakMERCATO/

Paulina Majewska-Goździk
Inwestorka oraz założycielka firmy Pokoje69.pl - obsługa nieruchomości, zarządzającej imponującym portfolio mieszkań w Warszawie.
www.pokoje69.pl
Joanna Popławska
Inwestorka, home stager, projektantka,
dekoratorka oraz stylistka wnętrz. Właścicielka renomowanej firmy Home for
Me zajmującej się profesjonalną organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu
home stagingu.
www.homeforme.pl
Urszula Socha
Nietypowa kobieta w typowo męskim
świecie. Deweloper, inwestorka, specjalistka ds. nieruchomości. Jej ostatni projekt to luksusowa inwestycja deweloperska Apartamenty Szyndzielnia .
www.kobietawdeweloperce.pl
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Karolina Malicka
Inspektor budowlany z 10-letnim doświadczeniem. Jej profesjonalizm jest
poparty doświadczeniem zdobytym m.
in. na kontraktach, takich jak rozbudowa
Airport Kraków w Balicach. Na co dzień
pomaga klientom podczas odbiorów
technicznych domów i mieszkań w stanie
deweloperskim oraz ocenia mieszkania
lub domy przed zakupem z rynku wtórnego.
www.wszpilkachnabudowie.pl
Elżbieta Liberda
Radca prawny, specjalizująca się w prawie nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości Lex Perfecta. Autorka książki
Być rentierem! Jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości pod wynajem.
www.elzbietaliberda.pl
Anna Smolińska
Aktywna inwestorka giełdowa oraz inwestorka na rynku nieruchomości. Autorka
książki o finansach osobistych i inwestowaniu Kobieta inwestuje. Twoja droga do
niezależności finansowej.
www.kobietainwestuje.pl
Agata Trojanowska
Przedsiębiorca, zawodowo zajmuję się
pośrednictwem w obrocie nieruchomości oraz najmem krótkoterminowym. Flipuje, maksymalizując potencjał każdej
nieruchomości.
www.star4you.pl
www.atbroker.pl
Milena Gołda
Właścicielka Agencji Medialnej Mag
Press Agency oraz współwłaścicielka
magazynu online CEO World Magazine.
Inwestor w nieruchomości z portfolio
o wartości ponad 2 mln zł.
www.milenagolda.pl
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Marta Duda
Architekt, inwestor w nieruchomości
w Wielkiej Brytanii, prowadząca klub
przedsiębiorców SPIN w Birmingham.
Zorganizowała blisko 200 wydarzeń networkingowych i biznesowych w UK. Pasjonuje się metodą psychoanalizy w biznesie.
www.facebook.com/MartaLillDuda
Katarzyna Ofierska
Absolwentka Zarządzania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i studiów
MBA z inwestowania w nieruchomości na
ASBiRO. W swoim portfolio ma kilkadziesiąt mieszkań.
www.pokojenastart.pl
Ewa Jakubowska
Z wykształcenia prawnik i zarządca nieruchomości, z pasji i zamiłowania inwestor
i doradca inwestycyjny. Właścicielka butikowej Kancelarii Doradczej PROTRUST
Real Estate, specjalizującej się w nieruchomościach komercyjnych oraz koordynacji mikroprojektów deweloperskich.
www.protrust.com.pl
Anna Ewa Suska
Właścicielka firmy, obsługującej setki
apartamentów topowych firm w sektorze
service apartaments w centrum Londynu.
Ponadto jest właścicielką firmy szkoleniowej ExcellenceVale, będącej liderem
na brytyjskim rynku szkoleniowym.
www.excellencevale.com
Ela Maśloch-Matrejek
Inwestorka z 15 letnim doświadczeniem,
inwestuje głównie na rynku nieruchomości, choć nieobce są jej instrumenty
finansowe, świat startupów czy kruszce.
Jest współzałożycielką Global Investor
Club.
www.globalinvestorclub.pl

www.inwestorki.pl

Olga Marciniak

DAJ SIĘ PRZEKONAĆ
Być może myślisz, że nieruchomości nie są dla
Ciebie, bo po pierwsze – jakoś szczególnie Cię nie
kręcą, a po drugie – masz już dobrze płatną pracę
i nie zamierzasz z niej rezygnować.
W porządku! Rozważ więc nieruchomości jako
dodatkowe źródło dochodu. Są one bowiem
jednym z najlepszych sposobów na lokatę
kapitału, która może przynieść zarówno krótko-,
jak i długoterminowe korzyści, wysokie stopy
zwrotu, zabezpieczenie kapitału przed inflacją,
zapewnienie stałego pasywnego dochodu oraz
spokojną emeryturę.
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Zobacz, jak duży potencjał kryje w sobie rynek
nieruchomości. Możesz wykorzystać go, by zdobyć
dodatkowe źródło dochodu, zabezpieczyć się na
przyszłość, a nawet zbudować wolność finansową.
WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE
Możesz nie tylko zdecydować, czy chciałabyś zostać inwestorem aktywnym
czy pasywnym. Masz również do przemyślenia całą miriadę sektorów: rynek
mieszkaniowy, wtórny oraz pierwotny, cesje, udziały, grunty, lokale komercyjne, condo, domy spokojnej starości, czy nawet garaże lub miejsca postojowe.
Do tego dochodzą flipy, najem na pokoje, najem krótkoterminowy, kwatery
pracownicze. Zarabiać można angażując własny kapitał, posiłkując się pożyczką, współpracując z innym inwestorem, a nawet podnajmując mieszkania.
Opcji jest naprawdę wiele! Przekonasz się, jaki potencjał kryje w sobie rynek
nieruchomości i dowiesz, jak wykorzystać go, by zdobyć dodatkowe źródło
dochodu, zabezpieczyć się na przyszłość, a nawet zbudować własną wolność finansową.
Może okaże się, że nie tylko nie będziesz musiała rezygnować ze swoich dotychczasowych pasji, ale wręcz zyskasz wreszcie więcej czasu i możliwości
na ich realizację.

UWIERZ W SWÓJ SUKCES
Nie daj sobie wmówić, że nieruchomości nie są dla kobiet. Masz wszystkie cechy potrzebne, by odnieść sukces w tej branży, a reszty możesz się nauczyć.
Szybko przekonasz się, jak wnikliwie potrafisz analizować rynek, sprawnie
wyszukiwać okazje inwestycyjne oraz skutecznie negocjować. Kobieca spostrzegawczość okaże się niezwykle przydatna przy odbiorze remontu.
Miękkie kompetencje, takie jak: intuicja, empatia, komunikatywność, łatwość
w nawiązywaniu relacji, wytrwałość oraz cierpliwość (postrzegane zazwyczaj
jako kobiece) staną się Twoimi sprzymierzeńcami.
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www.inwestorki.pl

DOMINIKA DĄBROWSKA

SPRAWDŹ, CO LUBISZ ROBIĆ
Branżę nieruchomości postanowiłam poznać nieco od innej strony,
jako agentka nieruchomości. Początkowo zamysł był taki, że nauczę
się tego zawodu po to, by sama robić flipy i sprzedawać. Jednak okazało się, że właśnie bycie agentką sprawia mi ogromną satysfakcję.

NIEUSTANNIE SIĘ DOKSZTAŁCAJ
Aby być skuteczną, czytaj dużo książek i słuchaj podcastów – nie tylko z branży nieruchomości, ale i ze sprzedaży. Koniecznie uczęszczaj
na konferencje i szkolenia (w tym zagraniczne). Zacznij przyglądać się
innym osobom z branży.
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ZBIERAJ INFORMACJE
I KONTAKTY
Czytaj, rozmawiaj, uczestnicz
w spotkaniach branżowych i networkingowych, nawet jeżeli trzeba będzie za to zapłacić. Traktuj to
jako inwestycję. Zebrane kontakty
są warte więcej niż jakakolwiek
wiedza teoretyczna.

NA POCZĄTEK WYBIERZ
JEDEN KIERUNEK DZIAŁANIA

AKSANA MYŚLIWIEC

Nie rozpraszaj się, skup się na
jednym. Jeżeli postanowiłeś działać np. w nieruchomościach, to
spróbuj swoich sił na początku
w jednej dziedzinie (podnajem,
flipy itp.). Na wszystko może nie
starczyć przede wszystkim czasu,
doświadczenia, wiedzy i po prostu
kapitału. Nietrudno o błędy, jeżeli
weźmiesz na siebie więcej niż potrafisz na tym etapie udźwignąć.

NIE BÓJ SIĘ
Nie zwlekaj z działaniami, żadna teoria nie zastąpi praktyki. Im
wcześniej zaczniesz działać, tym
prędzej przejdziesz przez pierwsze trudności, zostawisz za sobą
błędy pierwszej próby, nabierzesz
doświadczenia i... zaczniesz zarabiać!
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PYTAJ DOŚWIADCZONYCH
Nie zdarzyło mi się spotkać z odmową czy brakiem pomocy. Poza tym czytaj,
spotykaj się z innymi inwestorkami. Otocz się tym tematem i wiedzą z każdej
strony.

DZIAŁAJ POMIMO STRACHU
Nigdy nie będzie momentu, w którym powiesz sobie, że właśnie teraz jesteś
super przygotowana i wiesz już wszystko na dany temat. To branża, w której
zawsze mogą się pojawić jakieś nieprzewidziane sytuacje i powinnaś być na
nie przygotowana. Działaj więc pomimo strachu, wątpliwości czy opinii otoczenia.

POZBĄDŹ SIĘ EMOCJI
Brzmi brutalnie, ale do inwestowania w nieruchomości warto podchodzić
analitycznie. Wszystko powinno być przeanalizowane i wyliczone, zanim
zaczniesz jakąś transakcję. Myślenie w stylu: „może kiedyś tu zamieszkam”
albo „ja bym tu nie chciała mieszkać” nie ma najmniejszego sensu. To przede
wszystkim liczby muszą się zgadzać.

Działaj pomimo strachu,
wątpliwości czy opini otoczenia.
Pamiętaj jednak, że do
inwestowania w nieruchomości
trzeba podchodzić analitycznie.
Tu przede wszystkim liczby
muszą się zgadzać.
ANNA SMOLIŃSKA
10
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DAJ SOBIE CZAS NA
POZNANIE RYNKU
Owszem, kilka okazji przejdzie Ci
koło nosa, ale pamiętaj, że okazje
są jak autobusy – kiedy pierwszy
Ci uciekł, za kilka minut będzie
kolejny. Na początku masz większe prawdopodobieństwo wpadki,
bo nie znasz realiów i możliwości,
a okazje, które będą wydawać Ci
się „okazjami życia”, z biegiem
czasu mogą być tymi najgorszymi. Tak było w moim przypadku
– pierwsze podnajmy przynoszą
mi najsłabsze zyski, mimo że były
brane już po dość mocnym spenetrowaniu mojego miasta. Daj
sobie czas, żeby na początku nie
utopić pieniędzy lub swojego flow.
Katarzyna Ofierska

ZAŁÓŻ, ŻE POCZĄTKI NIE BĘDĄ
ŁATWE
Zanim poznasz rynek i nauczysz
się negocjować, prawdopodobnie
dostaniesz kilka razy kubeł zimnej
wody na głowę, mimo że Twoje intencje będą jak najbardziej dobre dla
wszystkich! Ludzie nie zawsze będą
rozumieli i tak samo jak Ty traktowali
podejście do propozycji. Z tym punktem nabierzesz dystansu i uzbroisz
się w twardą skórę, która pozwoli Ci
być łagodniejszą dla samej siebie.
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UFAJ SWOJEMU NEGATYWNEMU INSTYNKTOWI
Jak krzyczy, że ten deal lub osoba do współpracy nie jest dla Ciebie, to zaufaj sobie i szukaj dalej.
Stracisz trochę czasu, ale nie nerwy. Mnie brak konsekwencji w tej
sprawie na początku doprowadził do kilkumiesięcznej stagnacji
w działaniu, bo tak bardzo bałam
się kolejnych ekip budowlanych.
Punkt ten wiąże się zarówno z budowlańcami, prawnikami, właścicielami, jak i lokatorami. Dziś, po
czasie, mam mega ekipę, jedyne
na co nie mam 100% wpływu to
zachowania lokatorów, ale to aktualnie bardzo niewielki odsetek.

USTAL SWOJE CELE I MOŻLIWOŚCI

www.inwestorki.pl

ANNA EWA SUSKA

Określenie, dlaczego chcemy inwestować w nieruchomości i jaki cel
chcemy osiągnąć, powinno być punktem wyjścia do jakichkolwiek
działań. Sposobów zarabiania na nieruchomościach jest wiele, trzeba
więc odpowiedzieć sobie na wstępie na kilka pytań:
• Czy zależy Ci na jednorazowym zysku, czy na stałych,
długoterminowych przychodach?
• Czy chcesz kupować mieszkanie z myślą o szybkim zwrocie,
czy o inwestycji na dekady?
• Czy pierwszy zakup ma być częścią dłuższego planu, czy
jednorazowym ulokowaniem nadwyżki finansowej?
Wreszcie warto zastanowić się nad tym, ile czasu i energii jesteśmy
w stanie poświęcić swoim mieszkaniom, oraz jakie zadania lepiej
przekazać komuś innemu. Warto opracować efektywny model
biznesowy.
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OKREŚL BUDŻET
Ile możesz przeznaczyć na nieruchomości? Wiele osób interesuje się
mieszkaniami dopiero wówczas, gdy posiada znaczące nadwyżki finansowe.
To bardzo komfortowa sytuacja zakupowa, jednak zgromadzenie takich
środków nie jest łatwe. Co więcej, często wydawanie dużej gotówki na
inwestycje wcale nie jest najbardziej opłacalne. Wielu inwestorów, nawet
posiadających wystarczające środki, woli wspomagać się kredytem, by nie
zamrozić własnych pieniędzy.
Trzeba jednak dobrze przeanalizować możliwości i wybrać odpowiednią
nieruchomość, tak aby pewnikiem był zarobek po odliczeniu rat kredytu.
Musisz mieć gwarancję, że ta inwestycja będzie pomagała ci uzyskiwać
niezależność, a nie stanie się obciążeniem. Zawsze przeanalizuj zasoby
nieruchomości, wylicz koszty i możliwe obroty.

PRZYGOTUJ SIĘ MERYTORYCZNIE
Umiejętność oceny rzeczywistej wartości mieszkania oraz jego potencjału
inwestycyjnego, znajomość rynku, oszacowanie ryzyka, ukrytych wad
i dodatkowych kosztów, jakie trzeba ponieść przy konkretnej inwestycji,
a przede wszystkim szybkość w podejmowaniu decyzji zapewniają konkretne
zarobki w tej dziedzinie.

OPRACUJ MODEL BIZNESOWY
Dlatego inwestuj w swoje kompetencje jako inwestorki, ale też te biznesowe.
Wiele klientek, które do mnie trafiły, miały już duże portfolio nieruchomości,
ale nie miały opracowanego modelu biznesowego, w jakim chcą się rozwijać
na rynku inwestycyjnym. Było to efektem braku wiedzy na temat samego
biznesu.

Umiejętność oceny rzeczywistej wartości
mieszkania oraz jego potencjału
inwestycyjnego, oszacowanie ryzyka,
ukrytych wad i dodatkowych kosztów
zapewniają konkretne zarobki w tej dziedzinie.
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WYBIERZ  ODPOWIEDNIEGO  MENTORA

NATALIA DRYSIAK
Najlepiej uczymy się poprzez naśladowanie
innych, dlatego doskonałym pomysłem dla
świeżo upieczonego inwestora jest znalezienie
kogoś, kto już ma wiedzę i doświadczenie.
Bardzo ważne jest, aby wzorować się na
kimś, kto zna nie tylko teorię, ale wie co nieco
o praktycznej stronie inwestowania. Jednak nic
Ci po mentorze, który wszystko widział i wie,
ale nie jest chętny do dzielenia się tym, czego
nauczył się na błędach. Uwierz mi, nie chcesz
słuchać o samych sukcesach, bo to właśnie
z porażek można wyciągnąć najwięcej nauki na
przyszłość.
Jest kilka znanych nazwisk w świecie inwestorów,
ale zastanów się nad tym, w jakich inwestycjach
Twój potencjalny mentor się specjalizuje.
Może warto skierować się do doświadczonego
pośrednika, który zna rynek i powie nam, które
inwestycje są godne uwagi, a na które nie warto
tracić czasu?
14
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BĄDŹ DECYZYJNA I LICZ PIENIĄDZ W CZASIE
Musisz być decyzyjna i konkretna, bo w inwestowaniu nie ma miejsca na
emocje. To, że kolejka potencjalnych kupców ustawia się na kilometr nie
znaczy, że Ciebie to mieszkanie też interesuje. Podobnie z ceną – to, że jest
tanio, nie oznacza, że chcesz inwestować.
Warto się zawczasu zastanowić, jaki profil kupca Cię interesuje. Im więcej
wiesz na starcie, tym łatwiej Ci później podjąć konkretną decyzję. Możesz
podpytać pośrednika, co on myśli o grupie docelowej danego mieszkania.
Czasami inwestycja może bardzo szybko się zwrócić, ponieważ konkretne
mieszkanie budzi zainteresowanie szerokiego grona odbiorców. Dzieje się tak
zazwyczaj z małymi metrażami, bo zainteresują się nimi zarówno single, jak
i młode pary, starsze panie, a nawet studenci. Na większe lokum zdecydują
się raczej młode rodziny, a więc nieco więcej czasu zajmie znalezienie na nie
kupca, dlatego dobrze się zastanów i licz pieniądz w czasie.

SKORZYSTAJ Z RAD PROJEKTANTA
Może Ci się wydawać, że masz zmysł estetyczny i umiesz wybrać schludne
meble. A może nie chcesz zawracać sobie głowy estetyką, bo ludzie i tak
wolą solidne, praktyczne wyposażenie. Właśnie dlatego potrzebne są Ci
konsultacje z doświadczonym projektantem wnętrz. Możesz być przekonany,
że wiesz czego chcesz i masz dobre pomysły. Jednak doświadczenie uczy,
że gdy inwestor sam robi projekty wnętrz, to nieruchomości trudniej się
sprzedają.
Klientom zależy na ładnym wyposażeniu, ale cenią również rozsądek
i pomysłowość. Żeby połączyć funkcjonalność z estetycznym wykończeniem
będziesz potrzebować właśnie dobrego projektanta wnętrz. O pieniądze zaś
nie musisz się obawiać – jego honorarium wejdzie w cenę mieszkania, które
będzie się cieszyć znacznie większym powodzeniem niż gdybyś zabrał się do
wszystkiego sam.

Warto się zawczasu zastanowić, jaki profil kupca
Cię interesuje. Im więcej wiesz na starcie, tym
łatwiej Ci będzie podjąć konkretną decyzję
później.
| 15

NIE ZAPOMINAJ O HOME STAGINGU

Techniki przygotowania nieruchomości do szybkiej i zyskownej sprzedaży to ważny
element inwestowania i obrotu nieruchomościami. Jeżeli chcemy osiągnąć wysoką stopę zwrotu z inwestycji,
to home staging nie powinien
nieść za sobą dużych nakładów finansowych. Podczas każdego remontu odpowiednio ustal budżet nie
tylko na tzw. duże elementy, ale również na akcesoria
dekoracyjne. Pamiętaj, że
nasi nabywcy nieruchomość
kupują emocjami. Kupują
gotowy obrazek i marzenie
o lepszej przyszłości. Zawsze
znajdź w nieruchomości to,
co najlepsze i wydobądź to
na pierwszy plan.

JOANNA POPŁAWSKA
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WARTO ANALIZOWAĆ
RYNEK I SŁUCHAĆ
POTRZEB NAJEMCÓW
Świat nieruchomości to nie sielanka opisana przez Roberta
Kiyosakiego. Owszem, nie ma
lepszego narzędzia do pomnażania swojego majątku, jednak
wynajem mieszkań to inwestycja
łącząca ludzkie interesy, Twoje finanse i rzeczy materialne w tym
mieszkaniu. W tak wybuchowej
mieszance składników powinniśmy zadbać o swój majątek.

PAULINA MAJEWSKA-GOŹDZIK

Meandry prawa, złożoność przepisów, oczekiwania najemców,
zmieniające się trendy na rynku
powodują, że jest nad czym pracować. Najszczęśliwszym inwestorem jest ten, kto nie ma kluczy od mieszkania, bo stać go
na oddanie swojego mieszkania
w zarządzanie. Szukaj więc takich
inwestycji, które pozwalają Ci na
oddanie ich firmie zarządzającej.

BĄDŹ PROAKTYWNY I KREUJ ROZWIĄZANIA
Rozmawiaj z ekspertami z branży remontowej, oglądaj filmy poradnikowe,
słuchaj podcastów. Po prostu warto postawić na proaktywność. Przepisy
prawno-podatkowe zmieniają się tak szybko, że czasem w ciągu roku pojawiają się nowe możliwości inwestycyjne czy chociaż sposoby rozliczania
inwestycji. Warto wiedzieć, jak skorzystać z możliwości legalnego niepłacenia podatków, na czym zyskać oraz kiedy i za co możesz przepłacić lub
gdzie możesz ponieść ryzyko.
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PAMIĘTAJ O RĘKOJMI
I GWARANCJACH
Przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego warto pamiętać,
że deweloper ma 30 dni na naprawę usterek na swój koszt od dnia
odbioru. Przy kupowaniu mieszkania z rynku wtórnego, podobnie
jak w stanach deweloperskich,
jest 5 lat rękojmi na wady ukryte.

KAROLINA MALICKA

ZBADAJ STAN TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI PRZED ZAKUPEM
Niezależnie czy inwestujesz w mieszkania w stanie deweloperskim lub na
rynku wtórnym, musisz sprawdzić ważne techniczne elementy lokalu. Należą do nich m. in.: drożność wentylacji i prawidłowa ilość kanałów (każde
pom. sanitarne wymaga jednego), zawilgocenia ścian lub podłóg, które
przyczynić się mogą do potencjalnych pleśni i grzybów oraz generują
duże koszty w usunięciu defektu. Istnieją specjalne mierniki wilgoci, które
doradzam zakupić inwestującym, aby samodzielnie bez specjalisty mogli
szybko analizować stan zawilgocenia nieruchomości, zwłaszcza tych do
generalnego remontu lub od niepewnego dewelopera.
Szczelność okien ważna jest dla zapewnienia komfortu termicznego oraz
dla niskich rachunków (pomocne będzie badanie termiczne).
Instalacja elektryczna – w przypadku mieszkania z drugiej ręki może być
do wymiany, natomiast w deweloperce należy sprawdzić, czy działają
wszystkie punkty elektryczne,
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ZRÓB SOLIDNE BADANIE
RYNKU I OBECNYCH
TENDENCJI

FAUSTYNA GUZOWSKA

Przyjmij wariant pesymistyczny.
Błędem początkujących jest wykonywanie analizy życzeniowo,
naginając rzeczywistość do tego,
co myśli. Wynika to często z chęci
działania, zainwestowania kapitału, by jak najszybciej zarabiał.
Lepiej jednak przyłożyć się solidnie, poszukać dłużej, porozmawiać z większą liczbą osób, żeby
mieć pewność w 100%, że pieniądze będę dobrze zainwestowane,
a inwestycja nie skończy się fiaskiem. Porażka na początku może
być bardzo bolesna.

ZNAJDŹ DOBRE BIURO RACHUNKOWE
I DORADCĘ PRAWNEGO
Powierz obsługę firmy profesjonalistom. Nie rób wszystkiego sama. Skup
się na tym, co najważniejsze w Twoim biznesie, a gdy masz niejasności
prawne lub księgowe, skonsultuj je z ekspertami. Pieniądze wydane na
poradę mogą zaoszczędzić Ci wielu dodatkowych problemów.

ROZMAWIAJ Z LUDŹMI
Wiedza zdobyta od bardziej doświadczonych osób jest bezcenna. Możesz
dowiedzieć się szczegółów, których nie poznasz na żadnym szkoleniu.
| 19

POZNAJ SKŁADNIKI
SUKCESU: AKCEPTACJĘ
I CIERPLIWOŚĆ
Należy zaakceptować na samym
początku fakt, iż nie od razu staniemy się kimś wielkim. To, co
zaplanujesz w poniedziałek nie
oznacza, że osiągniesz we wtorek. Jednak każde działanie, każda
czynność zbliża Cię do osiągnięcia
wymarzonego celu, do tego, żeby
być lepszą lub coraz lepszą wersją
samej siebie.
To fantastyczna zasada, która motywuje do działania zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Kompanem towarzyszącym w tej
drodze jest cierpliwość. To dzięki
niej wiemy, że musimy poczekać
na wymierne efekty naszej pracy
i zaangażowania. To kolejny istotny
URSZULA SOCHA
składnik sukcesu. Ale im szybciej
zaczniesz pracować i realizować swoje cele zawodowe w nieruchomościach, tym szybciej je osiągniesz. Pamiętaj – to, co robisz dzisiaj, robisz
z myślą o sobie i o swoich najbliższych.

UCZ SIĘ NA BŁĘDACH, POKONAJ STRACH
Nie da się odnieść sukcesu bez błędów – one nauczyły mnie najwięcej.
Z perspektywy czasu wiem, że gdybym kilkanaście lat temu mogła brać
udział w konferencjach i innych spotkaniach branżowych, gdybym wcześniej miała możliwość otaczania się ludźmi z branży nieruchomości – byłabym jeszcze lepsza w tym, co robię.
Jeśli w pewnych decyzjach, zmianach towarzyszy Ci strach, wiedz, że to
bariera, która nas w znacznym stopniu ogranicza i hamuje. Ale bariery są
po to, by móc przesuwać ich granice.
Kiedy podejmujesz działania, zaczynasz robić nowe, trudniejsze, nieznane
dotąd rzeczy – zawsze na początku znajdziesz wiele powodów, by tego
nie robić.
Strach stoi w kolejce tuż za myślą o nowej inicjatywie, tuż za fantastycznym
pomysłem, pojawiającą się okazją – ale to świadczy o dobrym, rozsądnym
podejściu do tematu. To właśnie dobra wersja strachu.
20
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NIE PRZEJMUJ SIĘ KRYTYKĄ
Ona dotyczy wszystkich zawodów, branż, środowisk i spójrz na to inaczej:
Jeśli nikt Cię nie krytykuje – to znaczy, że nie robisz nic ciekawego, nic wyjątkowego. Jeśli się tym przejmujesz i przestajesz wierzyć w siebie – jesteś
i będziesz dalej niezauważona – jako zwykła szara kobieta niewyróżniająca się z tłumu. Nie bój się próbować, nie bój się nowych relacji, kontaktów
– każdy z nich nauczy Cię czegoś wyjątkowego, co może Ci się przydać
w przyszłości. Problemy pojawiające się na twojej drodze – to nie problemy, lecz kolejne zadania do wykonania.

DOCENIAJ SIEBIE
Wielka szkoda, że tak naprawdę się nie doceniamy. Nie warto więc czekać, aż pochwalą Cię inni, gdyż wszystko co robimy, nad czym pracujemy
- robimy dla siebie, z myślą o swojej rodzinie, o bezpieczeństwie finansowym na przyszłość. Mamy szansę stawić czoła tej zdominowanej przez
mężczyzn branży. Najwyższa pora uświadomić sobie, że bycie kobietą
w nieruchomościach to prawdziwy atut. Mamy sporo fantastycznych cech
osobowości, które należy zacząć w pełni wykorzystywać dla siebie i po to,
by zmienić w końcu statystyki na konferencjach, na warsztatach, na szkoleniach i wyjść z tego męskiego tłumu.

AKCEPTUJ BŁĘDY
Osobiście nigdy się nie poddaję i lubię popełniać błędy. Bez żadnego
problemu akceptuję ten fakt. Sztuką jest niepopełnianie tego samego
błędu po raz kolejny.
Ten sam problem dzisiaj wygląda zdecydowanie inaczej za kilka godzin czy
dni, gdyż z każdej sytuacji zawsze jest jakieś wyjście. Uwielbiam wyciągać
wnioski z własnej pracy, by zachować większą czujność w przyszłych
działaniach.

CIESZ SIĘ Z MAŁYCH OSIĄGNIĘĆ
Dla mnie sukcesem jest każda mała rzecz, każdy mały szczegół, każda
udana pozytywnie załatwiona sprawa, każde dobre zdjęcie inwestycji czy
nieruchomości, każda udana transakcja. Im więcej tych rzeczy małych
i spraw, tym więcej satysfakcji z siebie, więcej siły, więcej wiedzy, która
może mi się przydać w przyszłości.

NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ
Jestem nastawiona na osiąganie założonego celu i nie odpuszczam tak
łatwo. Zawsze starałam się robić rzeczy, na które nie byłam gotowa –
tak mi się wydawało. Z perspektywy czasu myślę, że w ten sposób się
rozwijałam.
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PAMIĘTAJ, ŻE NETWORKING TO PODSTAWA
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Marta Duda

Nieruchomości to biznes ludzi. To lek na większość biznesowych
wątpliwości - otocz się właściwymi ludźmi. Wybierz się na lokalne
grupy tematyczne, wydarzenia czy konferencje. Znajdziesz osoby
godne polecenia, które z czasem mogą stanowić Twój power team.
Bywaj na spotkaniach networkingowych, a uzyskasz odpowiedzi na
pytania:
• Co się dzieje w okolicy?
• Jaka strategia dominuje?
• Co przynosi zysk?
• Czy miasto lub gmina planują rozbudowę?
Rozmawiaj z osobami, które robią to, co Ty planujesz. Ludzie lubią
mówić o tym, czym się zajmują, więc słuchaj. Daj się również poznać
i opowiedz o tym, co zamierasz. W ten sposób nawiążesz relacje
z innymi. Pomagając sobie nawzajem możesz otrzymać odpowiedzi
na swoje pytania albo poznać przyszłych wspólników czy klientów.
22
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STWÓRZ WŁASNY POWER TEAM
Nieruchomości to finanse, więc znajdź księgowego, który doradzi, jaka forma
– zakup, remont, podnajem/sprzedaż, będzie dla Ciebie najlepsza. Pomoże
Ci ułożyć plan działania w kierunku budżetu, depozytu, najlepszego czasu
na re-inwestycje i ulokowanie zysków. Optymalizacja podatkowa i analiza
Twojej sytuacji materialnej pokaże, na co warto zwrócić uwagę wybierając np.
strategię (długo- czy krótkoterminowa) oraz sposób finansowania inwestycji.
Porozmawiaj z księgowym, a przybliżysz termin realizacji swoich celów
finansowych. Te z kolei pozwolą na zaplanowanie celów zawodowych, czy
nawet osiągnięcia wolności finansowej.
Kolejne ważne osoby, które warto mieć w swojej drużynie to broker i prawnik
(UK)/notariusz (PL).

MIEJ ZAWSZE SWOJĄ EXIT STRATEGY
Nieruchomości to dywersyfikacja strategii, czyli dobrze mieć kilka pomysłów
na tę samą inwestycję. Prędzej czy później rynek się zmieni, a Ty wyjdziesz
obronną ręką.
Jeżeli na pierwszy rzut oka masz trudność w zobaczeniu potencjału
w nieruchomości, poproś o opinię kogoś z branży. Może to być ekipa
remontowa, dekorator wnętrz czy architekt. Często na podstawie zdjęć,
planów czy wizyty w biurze nieruchomości można wstępnie zobaczyć, jakie
elementy warto będzie przesunąć, wymienić, dodać oraz oszacować, czy
w ogóle będzie to opłacalne.
Rozważ wynajem, gdy sprzedaż flipa się przedłuża.
Zamiast serviced accommodation sprzedaj albo wynajmij rodzinie, albo
na pokoje. Nawiąż współpracę z agencją nieruchomości, która zna rynek
i zaproponuje rozwiązanie.

Wybierz się na spotkania lokalnych grup
tematycznych, wydarzenia czy konferencje.
Znajdziesz osoby godne polecenia, które
z czasem mogą stanowić Twój power team.
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Niech Twoja praca napędza
Cię do działania. Ciężko pracuj i nie poddawaj się przy
porażkach.
Poznaj jak najwięcej osób
z branży, czyli zdobywaj jak
najwięcej kontaktów. Poza
tym - naucz się słuchać.
AGATA TROJANOWSKA
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SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI OD
WŁAŚCICIELI, WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWEJ
Wtedy możesz kupić o 20-30%
taniej. Inwestuj w nieruchomości
mieszkalne lub lokale użytkowe
w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, a także w strategicznych miejscach – gdzie powstanie
metro, centrum handlowe, obwodnica itp.

INWESTUJ ZGODNIE ZE
SWOIM CHARAKTEREM

MILENA GOŁDA
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Jedni preferują spokój i bezpieczeństwo, inni ryzyko. Inwestuj nie
w to, co jest popularne, ale w to, co
jest zgodne z Twoim podejściem
i charakterem. Środki mają pracować dla Ciebie przez lata, dlatego
musisz czuć komfort psychiczny.
W ostatecznym rozrachunku tylko
Ty jesteś odpowiedzialny za swoje
pieniądze.

www.inwestorki.pl

ELA MAŚLOCH-MATREJEK

POZNAJ NAJPIERW WYBRANY OBSZAR INWESTYCJI
Z pewnością słyszałaś mnóstwo teorii na temat dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, zwiększającej bezpieczeństwo ulokowanego kapitału. Jest to jak najbardziej uzasadnione działanie, ale niekoniecznie
na samym początku działalności.
Ponieważ nie nauczysz się swojego fachu inwestycyjnego, podejmując się różnych aktywności sporadycznie, jednorazowo lub losowo.
Nikt nie staje się specjalistą od flipów po zrealizowaniu jednej transakcji, ani ekspertem w dziedzinie startupów, bo zainwestował w jedną
spółkę.
Oczywiście, nie musimy znać się na wszystkim. Daleka jestem od
twierdzenia, że aby realizować inwestycje na rynku nieruchomości,
musimy znać wszystkie rodzaje betonu albo syfonów.
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Sama jestem zwolenniczką bardziej pasywnych form inwestowania. Dlatego jak najbardziej należy rozumieć rynek, w jakim się poruszamy, orientować się w przepisach prawnych i podatkowych, znać kluczowe rozwiązania techniczne.
Zalecam jednak najpierw poznanie danego obszaru inwestycji, zanim
przejdziemy do kolejnego. Pojedyncze przypadki inwestycji mogą też nie
być miarodajne w ocenie naszych preferencji i predyspozycji, czy opłacalności.
Każda inwestycja jest inna, a dodatkowo otoczenie, w którym realizujemy
nasze inwestycje bezustannie się zmienia. Rozsądna i uzasadniona dywersyfikacja polega na budowaniu kolejnych filarów dochodu i majątku, ale
powinny to być solidne filary na mocnych fundamentach, a nie atrapy z patyków i gliny.

RÓB TO, CO SPRAWIA CI FRAJDĘ
Inwestowanie to również praca, która będzie pochłaniała sporą część Twojego czasu i energii. Dlatego ważne jest, by zajmować się tym, co sprawia
przyjemność, daje radość i satysfakcję z osiągnięcia zamierzonego efektu.
Jeśli dodatkowo przyniesie gratyfikację w wymiarze materialnym – osiągniemy wymarzoną sytuację. Jeśli lubisz zakupy i masz zamiłowanie do
piękna – być może Twoją mocną stroną będą nieruchomości, których atutem stanie się wystrój z niebanalnymi elementami home stagingu.
Może doskonale odnajdujecie się w pracach analitycznych i będziecie
w stanie zarabiać dzięki pracy wykonanej w dokumentacji dotyczącej nieruchomości, np. poprzez normalizację i rozwiązanie zawiłej sytuacji prawnej danej nieruchomości.

Rynek inwestycyjny, rynek nieruchomości
jest niezwykle różnorodny i daje
nieograniczone wręcz możliwości.
Korzystaj z nich!
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WEŹ UDZIAŁ W FORUM INWESTOREK
Wiele kontaktów i mnóstwo inspiracji można czerpać z konferencji, spotkań branżowych oraz networkingowych. W Warszawie, a także w wielu
innych miastach, regularnie spotykają się Inwestorki. Dwa razy do roku
odbywa się też ogólnopolskie Forum Inwestorek. To jedno z najlepszych
sposobów na ruszenie do przodu ze swoim biznesem.

ZANURZ SIĘ W TEMACIE
Kiedy studiowałam anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim, pojechałam po studiach na dwa lata do Anglii. Dzięki temu wyjazdowi zrobiłam
postępy, jakich nigdy bym się nie spodziewała. Jako nauczyciel z wykształcenia mogę Ci powiedzieć, że to właśnie nazywa się nauką przez
zanurzenie, Nic nie może równać się wyjazdom daleko od domu czy Twojego biura i całkowitemu skoncentrowaniu się na nauce nowych strategii,
które usprawnią Twój biznes.

WYMIENIAJ SIĘ KONTAKTAMI
Kiedy chcesz wejść w daną branżę, zazwyczaj nie znasz zbyt wiele
osób, z którymi mogłabyś o tym
porozmawiać. Twoi przyjaciele,
choć wspierający i niezastąpieni,
często mogą odradzać Ci inwestycje w nieruchomości jako ryzykowną formę lokowania pieniędzy. Wyobraź sobie, że idziesz na
konferencję i poznajesz kilkaset
osób, które zajmują się dokładnie
tym, co pasjonuje również Ciebie.
Możesz wymieniać się pomysłami, kontaktami, uczyć od innych,
a nawet nawiązywać współpracę.
To jak odkrycie zupełnie nowych
perspektyw i droga, z której ciężko zawrócić.
KATARZYNA DZIUBAŁKA
28

|

ZBADAJ DOKŁADNIE
LOKALIZACJĘ

EWA JAKUBOWSKA

W przypadku inwestycji w nieruchomości najważniejsza jest
lokalizacja. To oczywiste. Inaczej
wybieramy mieszkanie do życia,
inaczej lokalizację pod inwestycję
w nieruchomości niemieszkalne. W przypadku tych ostatnich,
zbadaj lokalizację szczególnie
dokładnie, uwzględniając obowiązujące plany miejscowe oraz
projekty, które mogą za jakiś czas
zmienić aktualne warunki – w tym
widoczność i dostępność analizowanej nieruchomości.
Dodatkowo warto wziąć pod
uwagę plany dotyczące budowy
i przebudowy dróg, szczególnie
w zakresie dostępności miejsc
parkingowych i usytuowania
przystanków komunikacji miejskiej.

ZWRÓĆ UWAGĘ, GDY KUPUJESZ LOKAL NIEMIESZKALNY
Decydując się na zakup lokalu niemieszkalnego, który planujemy przeznaczyć pod najem, koniecznością jest zbadanie wszystkich parametrów
technicznych nieruchomości – wysokość, parametry wentylacji, dostęp do
parkingu, witryny, możliwość zainstalowania reklam itp.
Istotne są również wielkość i kształt, które pozwolą na elastyczne wykorzystanie lokalu i jego ewentualny podział. Każda branża ma swoje wymogi,
nie każdy lokal je spełni, ale warto zwrócić uwagę na jak najwięcej aspektów.
Kolejna sprawa to uwarunkowania związane z budynkiem – czy to osobna
nieruchomość, czy lokal jest w budynku, w którym funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa albo spółdzielnia – każda z opcji pociąga za sobą konsekwencje – przyszłe zobowiązania spoczywające na właścicielu, jak również
ograniczenia w zakresie rozporządzania swoją przyszłą własnością.
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PRACUJ CIĘŻKO, ALE MĄDRZE
W tym biznesie nie ma dróg na skróty, pracy jest bardzo dużo. Postaraj się grupować podobne typy zadań, a docelowo wypracuj własne
procesy.

NIE PRZEJMUJ SIĘ CHWILOWYMI NIEPOWODZENIAMI
Konsekwentnie dąż do celu. Każdy z inwestujących w nieruchomości
miał chwile zwątpienia. Na szczęście efekt końcowy - mieszkanie gotowe do sprzedaży czy wynajmu - rekompensuje wszystkie przeciwności, którym trzeba stawić czoła.

DZIAŁAJ ZGODNIE Z ZASADĄ WIN-WIN
To biznes bardzo relacyjny: agenci nieruchomości, sprzedający, kupujący, ekipy remontowe, stolarze, fotografowie. Tylko działając zgodnie
z zasadą win-win masz szansę na zrobienie dochodowego biznesu.
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BĄDŹ UCZCIWA
Tak po prostu. Nie ma w tym filozofii. Bycie uczciwym to dziesiątki
drobnych wyborów, których dokonujesz codziennie. Jak robisz małe
rzeczy, tak robisz duże. Gdy odpuszczasz w sprawach błahych, to
odpuścisz także w sprawach ważnych. Uczciwość staje się naszym
nawykiem. Jej brak również.
Bycie uczciwym nie jest skomplikowane, jednak wymaga odwagi by przyznać, że się zawaliło, że się
nie dotrzymało terminu, obietnicy
itp. Bez względu na długość czy
szerokość geograficzną, uczciwość zawsze popłaca. Bo wraca.
Zbierzesz, co posiejesz. Dostajesz
to, co dajesz.
BASIA DOMARUS

PRACUJ DOBRZE

Czy zastanawiałaś się kiedykolwiek, ile kosztuje brak profesjonalizmu? Jakie konsekwencje niesie ze sobą ludzki błąd czy zaniedbanie?
Jak często musisz mierzyć się z usługą na nieodpowiednim poziomie?
Mając to na uwadze, sam zapewnij serwis, jakiego chciałbyś doświadczyć.

NIGDY NIE MÓW ŹLE O INNYCH
Istnieje niepisana zasada, która mówi, że bez względu na sytuację, panujące nastroje czy warunki, nigdy, przenigdy nie mówimy źle o innych ludziach. To, jak sobie poradzimy z własnym zdenerwowaniem, gniewem
czy frustracją stanowi wyższy poziom jestestwa. Pamiętaj, że to co mówisz
o innych, najwięcej mówi o Tobie.

| 31

ZNAJDŹ MENTORA

www.inwestorki.pl

Nie działaj po omacku i nie
eksperymentuj, lecz znajdź
kogoś, kto osiągnął to, co Ty
chcesz mieć. Zapytaj, jak to
zrobił. Ludzie sukcesu chętnie dzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem.
BEATA PAWŁUSIEWICZ

ROZWAŻ ZAŁOŻENIE SPÓŁKI ZAMIAST DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Pozornie wydaje się to na początku droższym rozwiązaniem. Jednak
pamiętaj, że biznes jest związany z ryzykiem. Będąc na JDG odpowiadasz całym swoim majątkiem. Bezpieczniej jest ograniczyć ryzyko i oddzielić firmę od majątku prywatnego.

PRZEDE WSZYSTKIM – DZIAŁAJ!
Nie myśl zbyt długo, lecz po prostu… działaj! Zrobione jest lepsze od
perfekcyjnego. Ucz się działając, zamiast ćpać teorię z książek. Pomyśl, czy nauczysz się pływać z książki? Nie! Tak samo jest z biznesem. Ucz się w akcji, najlepiej realizując punkt nr 1!
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OLGA MARCINIAK

DAWAJ PRZYKŁAD
Kiedy już odniesiesz pierwsze sukcesy, a odniesiesz je
na pewno, nie zapomnij się nimi pochwalić! Im więcej
kobiet będzie miało odwagę opowiadać o swoich dokonaniach, tym więcej nowych kobiet zdobędzie się
na odwagę, by pójść w ich ślady.
Bądź dla innych motywacją i inspiracją, jakiej sama
kiedyś potrzebowałaś. Przyczynisz się do obalenia
mitu, że nieruchomości nie są dla kobiet, ale też zbudujesz wokół siebie silną społeczność kobiet oraz sieć
przydatnych kontaktów biznesowych.
Zapraszamy do Klubu Inwestorek!
na www.inwestorki.pl
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PRAWO W PIGUŁCE

1. Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony. Jak poprawnie zapisać w umowie?
Umowa najmu lokalu jest jedną z najbardziej sformalizowanych umów,
a swoboda stron w kształtowaniu jej treści jest mocno ograniczona. Zawarcie
w umowie najmu unormowań sprzecznych z ustawą może powodować ich
nieważność.
Najczęstszym błędem popełnianym w treści umów najmu na czas oznaczony
jest swobodne określanie możliwości wypowiedzenia umów. Często czytamy – „umowa najmu zawarta jest na 1 rok, stronom przysługuje uprawnienie
do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia”.
Tak sformułowany zapis jest błędem. Kodeks cywilny wskazuje, że „jeżeli czas
trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.
Zatem, aby skutecznie zastrzec prawo wypowiedzenia umowy najmu, należy wskazać katalog przyczyn upoważniających do tego. Zdarzeniem takim
może być np.: postawienie najemcy w stan upadłości, decyzja o sprzedaży
lokalu przez wynajmującego, nie uzyskanie koncesji na prowadzenie określonego rodzaju działalności itp.
Orzecznictwo dopuszcza zawarcie klauzuli o możliwości rozwiązaniu umowy
z tzw. „ważnych przyczyn”. Należy jednak pamiętać, iż zapis ten może być
różnie interpretowany przez każdą ze stron. Ostatecznie, w przypadku braku
dojścia do konsensusu w tym aspekcie decydować będzie sąd. Oczywiście,
każdą z umów można rozwiązać za porozumieniem stron.
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2. Kupno udziałów w nieruchomości. Pamiętaj, że to tylko
udział, a nie lokal.
Problematyka związana z nabyciem, a później z własnością udziałów w nieruchomości jest jedną z trudniejszych w prawie. Tym nie mniej przy dokonaniu
dobrego audytu prawnego, kupując udział w nieruchomości można sporo zyskać. Trzeba jednak pamiętać, że nabywca udziałów, chociaż z ich nabyciem
związane będzie najczęściej objęcie w posiadanie jakiegoś lokalu mieszkalnego czy użytkowego w nieruchomości, nie stanie się jego wyłącznym właścicielem, a przy splocie różnych okoliczności może być pozbawiony jego
posiadania – w wyniku zniesienia współwłasności.
W potocznym obiegu funkcjonuje przeświadczenie, że przez zapis w akcie
notarialnym umowy sprzedaży można w wyniku nabycia udziałów stać się
właścicielem konkretnego lokalu. Tym zapisem ma być stwierdzenie w akcie
notarialnym, że „w ramach nabytych udziałów nabywca będzie korzystał z lokalu np. mieszkalnego położonego na I-piętrze o pow. 45m2 składającego się
z dwóch pokoi, kuchni, wc, łazienki”.
Nabywca podekscytowany kupnem udziałów uważa, że stał się poprzez taki
zapis wyłącznym właścicielem tego mieszkania. Jest to całkowicie błędne
przekonanie, gdyż nabył tylko ułamkową część nieruchomości, a lokal otrzymał tylko do korzystania-używania, jak to piszą notariusze w sporządzanych
aktach. Wyłącznym właścicielem tego lokalu może się stać tylko w wyniku
zniesienia współwłasności.
Lecz nie ma 100% pewności, iż tak się stanie. Zapis o wyłącznym korzystaniu
z lokalu nie wiąże Sądu w postępowaniu o zniesienie współwłasności.
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3. Kupujesz mieszkanie, a sprzedawca chce się wyprowadzić
np. dopiero za miesiąc. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne?
Na okoliczność wydania mieszkania w akcie notarialnym znajduje się klauzula z art.777 §1 pkt 4 k.p.c., gdzie sprzedawca poddaje się egzekucji w przypadku niewydania lokalu w określonej dacie. Ale co będzie, gdy pomimo takiego
zapisu, sprzedawca nie wyprowadzi się?
Okazuje się, że takie sytuacje wcale nie należą do rzadkości, a realizacja rygoru egzekucji nie jest prosta i z pewnością nie oznacza tego, że komornik
natychmiast usunie taką osobę.
W takiej sytuacji należy najpierw wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie
klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Dysponując tytułem wykonawczym, kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy do komornika z wnioskiem
o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu.
Dłużnik (były właściciel) ma jednak uprawnienie do zaskarżania poszczególnych czynności w postępowaniu egzekucyjnym, co znacznie wydłuża sprawę.
Dodatkowo, należy pamiętać, że w sytuacji, kiedy zgodzimy się na zamieszkiwanie sprzedawcy w lokalu, którego jesteśmy już właścicielem, to w świetle
prawa może to oznaczać, że zawarliśmy np. umowę użyczenia.
Spowoduje to, że były właściciel stanie się lokatorem w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeśli zechcemy się go pozbyć, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania o opróżnienie lokalu. Przy
splocie niekorzystnych zdarzeń (np. okaże się, że nasz sprzedawca jest bezrobotny) sąd może orzec uprawnienie do najmu lokalu socjalnego, na który
jak wiadomo, czeka się latami.
Rozwiązaniem w takich okolicznościach jest np. zawarcie umowy najmu okazjonalnego na czas do dnia, kiedy strony umówiły się, że lokal zostanie wydany.
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