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WITAJ

Miło jest mi zaprosić Cię do zapoznania się z treścią tego 
poradnika.
 
Jeśli go czytasz, najprawdopodobniej oznacza to, że 
interesujesz się nieruchomościami, słyszałeś o wolności 
finansowej, myślisz nad własnym biznesem, a może nawet 
prowadzisz już działalność i chcesz rozszerzyć ją o podnajem 
mieszkań.
 
Jeśli któreś z powyższych jest prawdą, to jesteś w dobrym 
miejscu.
 
Zapraszam Cię serdecznie.
 
Jarosław Rangol



#1
Rozmowa przez telefon

Rozmowę przez telefon staraj się prowadzić możliwie krótko, by 
uniknąć kłopotliwego pytania o to, kto będzie mieszkał w 
mieszkaniu. Zapytaj, czy Twój rozmówca jest właścicielem.
Uwierz - rozmowy z osobami które nie są właścicielami, a 
jedynie pomagają w znalezieniu najemcy często tylko stracą 
Twój czas.
 
Nie pytaj przez telefon o to, czy właściciel zgadza się na 
podnajem. Najprawdopodobniej w taki sposób zamkniesz sobie 
dalszą drogę rozmowy. 
 
Umów dzień i godzinę spotkania - jeśli masz do wyboru dwie 
pory, umów się na wcześniejszą - zyskasz przewagę nad innymi 
osobami chcącymi wynająć mieszkanie. Bądź punktualnie - zrób 
dobre wrażenie.



#2
Zasada 4xP
Pominięcie Przygotowania 
Przesądza o Porażce
 
 
Bardzo ważnym aspektem jest właściwie przygotowanie się do 
rozmowy z właścicielem.
Właściwe, czyli jakie?
 
Postaraj się o znalezienie informacji na temat hobby, pracy czy 
firmy, którą prowadzi (właściciele mieszkań często są 
przedsiębiorcami).
 
Podczas spotkania wpleć w rozmowę jeden - dwa z tematów, 
które są z nim związane.
Trick ten służy nawiązaniu lepszej relacji pomiędzy Wami. Dzięki 
niemu dasz się łatwiej polubić.
Po co to wszystko?
 
Osoby, które się lubią, znacznie chętniej wchodzą w dalsze 
relacje. To bardzo ważne.



#3
Zachowanie na spotkaniu -
ważna zasada

To, że osoby, które się lubią chętniej wchodzą w dalsze relacje, 
łatwo zaobserwować jest na własnym przykładzie. Np. chętniej 
pożyczysz pieniądze czy samochód komuś, kogo lubisz. 
 
Jeśli nie darzysz innej osoby sympatią pewnie nie dasz jej 
złamanego grosza, nie wspominając już o kluczykach do 
własnego samochodu, prawda?
Tak samo jest w przypadku wynajęcia Ci mieszkania przez 
właściciela. Jeśli dasz się polubić, windujesz swoje szanse na 
współpracę przy wynajmie mieszkania.
 
Jak zatem dać się polubić? Polecam Ci książkę Dale Carnegie - 
jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi.



#4
Jak sprawdzić, czy mieszkanie 
przyniesie oczekiwany zysk?

Nierzadko będzie tak, że mieszkania, które będziesz oglądać nie 
nadadzą się do podnajmu (z ogłoszenia często nie dowiesz się, 
czy mieszkanie się kwalifikuje).
 
Najgorszym, co mogłoby Cię spotkać, to wynająć takie 
mieszkanie na 5 lat.
 
Żeby wykluczyć sytuację, w której będziesz zarabiać na 
mieszkaniu poniżej swojego minimum lub co gorsza tracić (tak, 
znam takie przypadki), najlepiej określić wysokość zysku już na 
pierwszym spotkaniu.
Jak to zrobić?
 



1. Zbadaj rynek w swoim mieście - sprawdź jakie są ceny najmu 
pokojów. Przejrzyj popularne, duże portale z ogłoszeniami. Miej 
na uwadze, że cena zależy od lokalizacji.
 
2. Podczas spotkania z właścicielem policz ilość pokojów i 
pomnóż ją przez cenę pokoju, którą oszacujesz na podstawie 
badania rynku. Wynikiem jest Twój przychód.
 
3. Odejmij od przychodu koszty - w zależności od ceny najmu 
mieszkania, typu budownictwa, ogrzewania, wysokości czynszu 
(również składowych czynszu), ceny internetu - będą one różne.
 
4. Otrzymujesz wynik, który jest Twoim zyskiem.
Pamiętaj też o obniżających cenę pokoju czynnikach, takich jak 
np. zniszczona klatka schodowa, niebezpieczna okolica czy 
utrudniony dostęp do komunikacji miejskiej - dobrze, jeśli 
odległość od klatki schodowej do przystanku była mniejsza niż 
500 metrów.



#5
Jak sprytnie  
przekonać właściciela, by 
wynajął Ci mieszkanie z opcją 
podnajmu?
 
 
Z moich praktyk na spotkaniach wynika, że najskuteczniejszą 
metodą na przekonanie właściciela do powierzenia mi 
mieszkania jest zbudowanie zaufania do mojej osoby.
Jak zbudować zaufanie?
 
1. Na spotkanie ubierz się schludnie. Pierwsze wrażenie to 
podstawa. Pamiętaj, że ubierając się w trampki, nie będziesz 
wyglądać profesjonalnie. Sugeruję półeleganckie buty i koszulę 
(wyprasowaną!).
 
2. Wykaż empatię wobec właściciela. Słuchaj tego, co mówi 
i pozwól mu na swobodną wypowiedź - nie przerywaj.
Często wystarczy zadać kilka pytań odnośnie mieszkania, np: 
"Pan tutaj wcześniej mieszkał?" lub docenić któryś aspekt 
mieszkania, nawet jeśli miałaby być to tylko lokalizacja.
 



3. Bądź spokojny i opanowany. Nie pokazuj, że bardzo Ci zależy 
na wynajęciu mieszkania. Postaraj się, by w oczach Twojego 
rozmówcy sprawić wrażenie doświadczonej osoby.
 
4. Na pytanie "kto tutaj będzie mieszkał?" nie staraj się unikać 
odpowiedzi i zwodzić właściciela. Jest to moment, w którym 
powinieneś wykazać się profesjonalizmem. Powiedz, dlaczego 
znalazłeś się w tym miejscu i że zajmujesz się zarządzaniem 
mieszkaniami na wynajem. Opisz swoją grupę docelową (np. 
młode osoby, które kończą studia, których nie stać jeszcze na 
wynajem kawalerki), by właściciel był spokojny o to, kto będzie 
mieszkał w jego mieszkaniu. 
 
5.Używając języka korzyści pokaż właścicielowi wartość, którą 
dajesz poprzez Waszą współpracę. Odwołaj się do potrzeb i 
problemów związanych z mieszkaniem. Udowodnij, że potrafisz 
rozwiązać te problemy zarządzając jego mieszkaniem.
 
 



#6
Co powinna zawierać umowa 
najmu z właścicielem?

Najlepiej, kiedy jest to zwykła umowa najmu lokalu 
mieszkalnego. Może być nawet taka ściągnięta z internetu.
Należy dodać do niej zapis, że Ty jako najemca masz prawo do 
podnajmu mieszkania.
 
Warto ustalić też, kto płaci za czynsz administracyjny, internet 
oraz media.
Umowa musi być zawarta na czas określony. Standardowo na 3 
- 5, a nawet 10 lat.
 
Sugeruję, by na początku nie wiązać się umowami dłuższymi niż 
5 lat. Jest to optymalny okres. Jeśli nie masz pewności, czy 
podnajem jest dla Ciebie, weź krótszą umowę.



#7
Co powinna zawierać umowa z 
najemcą?

Tu temat jest już nieco bardziej skomplikowany. Wszystkie 
osoby wynajmujące pokoje, które znam, włącznie ze mną, 
dodają zapisy do umów na bieżąco (umowy wchodzą w życie od 
nowego sezonu najmu - nie są podmieniane), ponieważ 
zazwyczaj nie sposób przewidzieć sytuacji, których chcemy się 
ustrzec. 
 
Umowa z najemcą zawiera zapisy, które wynikły z doświadczeń 
wynajmujących. Jest to bardzo cenny know-how firmy, którym 
przedsiębiorcy niechętnie się dzielą. Często sporządzana jest z 
prawnikiem i kosztuje nawet kilka tysięcy złotych.
Wzór umowy możesz otrzymać np na płatnym szkoleniu. Jego 
cena zazwyczaj zbliżona jest do ceny stworzenia umowy u 
prawnika.
 
Poniżej znajdziesz aspekty, które według mnie muszą znaleźć 
się w umowie najmu sporządzonej z najemcą.



Pełne dane najemcy, nr telefonu, aktualny email. Spisanie 
umowy najmu pokoju z dostępem do części wspólnych (czyli 
korytarz, WC, łazienka itd.) - nie mieszkania, zawarcie umowy 
na czas określony (polecam do połowy września), wymaganie 
ubezpieczenia najemcy (koszt ok 50 zł na 
rok), wymaganie płatności do x dnia miesiąca (im bliżej początku
 miesiąca, tym lepiej), wymaganie kaucji, określenie warunków, 
na których rozliczane są media - wg mnie najlepiej ryczałt, bez 
dopłat wtedy, gdy opłaty nie przekroczą x zł.
 
Warto stworzyć również regulamin, za którego nieprzestrzeganie 
grożą kary pieniężne. Sugeruję, by nie były one wyższe niż 200 
zł. Wprowadzenie kar może wydawać Ci się zbędne, ale 
zdecydowanie lepiej jest zabezpieczyć się na przyszłość. 
Pamiętaj, że umowa jest na złe czasy.



#8
Jak zwiększyć przychód z najmu 
o kilkaset czy nawet kilka 
tysięcy złotych?

 
Jeśli znajdziesz mieszkanie (najczęściej w kamienicach), które 
ma duże pokoje o układzie pozwalającym na ich podział (na np 
2, czy 3 mniejsze), możesz wydzielić z nich osobne pokoje.
Jak?
 
Możesz zamontować ścianki z płyt kartonowo - gipsowych, 
wstawić do nich drzwi i tym samym Twój przychód z najmu 
wzrasta o tyle, ile dodatkowych pokojów uda Ci się wydzielić.
 
Po zakończeniu najmu albo przywracasz stan sprzed podziału 
albo wcześniej umawiasz się z właścicielem, że pozostawisz 
ścianki działowe. Możesz to argumentować tak, że po 
zakończeniu umowy będzie możliwość uzyskania większego 
przychodu z najmu. Możesz też przedłużyć umowę o kolejne 
lata.



#9
Jak  szybko obliczyć koszt 
remontu?

Koszt kompletnego wyposażenia jednego pokoju (większość z 
Ikea) - 800 - 1200 zł
Malowanie (jeśli chcesz zlecić) - ok 10 zł/mkw + farba
Usługi złotej rączki - zawsze znajdzie się coś do podreperowania 
- 500 - 1000 zł
Ewentualne malowanie płytek w toalecie i łazience - ok 20 
zł/mkw
Doposażenie części wspólnych - np odkurzacz, suszarka na 
pranie, komplet garnków, sztućców,
 
Jeśli dzielisz pokoje ścianką z płyt gipsowo - kartonowych:
 
Stawianie ścianki - tu należy sprawdzić ceny usług w Twoim 
mieście - według mnie można przyjąć, że cena usługi montażu + 
materiału w przeliczeniu na metr kwadratowy gotowej ścianki 
wynosi ok 120 zł. 
Realne ceny usług remontowych w Twoim mieście znajdziesz na 
www.kb.pl.
Drzwi do pokoju z ościeżnicą regulowaną  - ok 400 zł 
Jeśli remont trwa ok miesiąca, warto doliczyć czynsz dla 
właściciela (wtedy jest on dodatkowym kosztem)



Podsumownie:
 
4 pokoje - wyposażenie: 4000 zł
Malowanie: 1500 zł
Drobne naprawy: 500 zł
Doposażenie części wspólnych: 500 zł
Ścianka z płyt g-k + drzwi: 4000 zł
Doposażenie mieszkania: 500 zł
 
 
Suma: 11000 zł
 
W tym przypadku, jeśli na mieszkaniu zarabiasz 1000 zł 
(przyjmij to za swoje minimum na wypadek niepowodzenia – np. 
któryś najemca Ci nie zapłaci, mimo, że dobrze go 
zweryfikowałeś), Twoja inwestycja remont zwróci się w 11 
miesięcy.
 
Koszt remontu co do zasady powinien zwrócić się w ok 6 - 18 
miesięcy (im krócej, tym lepiej). Takie jest założenie większości 
osób inwestujących w podnajem.
Po krótkiej praktyce można wszystkie te wartości dodawać w 
pamięci podczas pierwszej rozmowy z właścicielem.
Można też stworzyć sobie kalkulator w programie do kalkulacji.



#10
Jakie są koszty stałe w 
podnajmie?

1. Księgowy - wg mnie tylko taki, który specjalizuje się w najmie. 
Koszt ok 200 zł netto za obsługę działalności gospodarczej.
Dlaczego nie taki ogólny za 100 zł?
Z księgowymi jak z lekarzami - gdy boli ząb to nie idziemy do 
internisty. Księgowy specjalizujący się w najmie zna przepisy 
związane z najmem i wie np. co możesz zrobić, by płacić niższe 
podatki oraz czego nie możesz robić by nie łamać prawa.
 
Na początku zazwyczaj powstaje wiele pytań natury technicznej. 
Dobry księgowy specjalizujący się w nieruchomościach odpowie 
Ci na nie bez problemu. 
Jeśli chcesz, odezwij się do mnie na jarek@kurspodnajmu.pl - 
podeślę Ci kontakt do sprawdzonego księgowego.
 
2. ZUS - jest to ok 500 zł (Preferencyjne stawki ZUS dla nowych 
przedsiębiorców). Pisząc ten poradnik u schyłku 2018 roku jest 
plan, by ZUS dla firm o średnich, miesięcznych przychodach nie 
przekraczających 5250 zł, od 1 stycznia 2019 roku wynosił ok 
660 zł* 
Jeśli masz już firmę (podnajem tego wymaga), wystarczy, że 
dopiszesz kolejne PKD.

*https://mojafirma.infor.pl/mala-firma/skladki-zus/800090,Maly-ZUS-dla-
malych-firm-od-2019-r-rzad-przyjal-projekt.html

http://jarek@kurspodnajmu.pl/
https://mojafirma.infor.pl/mala-firma/skladki-zus/800090,Maly-ZUS-dla-malych-firm-od-2019-r-rzad-przyjal-projekt.html


#DZIĘKUJĘ

Dziękuję Ci za poświęcony czas.
Jeśli czytasz jeszcze ten tekst, to znaczy, że pewnie zależy Ci 
na uzyskaniu pewnej niezależności finansowej.
Podnajem mieszkań jest bardzo dobrą formą osiągnięcia 
Twojego celu. Pamiętaj - dróg jest wiele. Jeśli chcesz zmienić 
swoje życie, wybierz tę, która doprowadzi Cię do niego w 
najlepszy, najwygodniejszy i najlepiej dobrany do Ciebie sposób.
 
 
Za dotrwanie do końca tego ebooka na następnej stronie 
znajdziesz BONUS :)
 
 
 
 

 

 

http://jarek@kurspodnajmu.pl/
https://mojafirma.infor.pl/mala-firma/skladki-zus/800090,Maly-ZUS-dla-malych-firm-od-2019-r-rzad-przyjal-projekt.html


BONUS

 
Oto zestaw mebli oraz wyposażenia, których używam w swoich 
mieszkaniach:
 
Szafy: Aneboda, Dombas - IKEA
Komody: Malm, Vigrestad - IKEA
Biurko: Micke, Linnmon + nogi stołu - IKEA
Krzesło: Adde - IKEA
Regał: Gersby - IKEA
Antyrama: Flinka - IKEA
Lustro: Eidsa 48x120 cm - IKEA
Lampa: Melodi - IKEA
Łóżko: rama Neiden + dno łóżka Luroy - IKEA
Materac: Moshult - IKEA lub allegro - materac ze sprężynami 
kieszeniowymi
Fejka - IKEA

https://kurspodnajmu.pl
 

http://jarek@kurspodnajmu.pl/
https://kurspodnajmu.pl/

