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Nie ma na świecie sprawiedliwości. Ci co mają więcej pieniędzy, 
mają więcej możliwości. Tak było i tak zostanie. Zamożni 
inwestorzy mają dostęp do inwestycji, których nie znajdziesz w 
Internecie, ani w każdym banku. Co to za inwestycje? 

 

Są to niepubliczne, skierowane do wąskich grup obiorców 
rozwiązania. Mają minimalny próg wpłaty w okolicy 200 000 zł. Jak 
widzisz, aby zainwestować taką kwotę warto posiadać minimum 1 
000 000 zł oszczędności.  Nikt, kto kieruje się zdrowym 
rozsądkiem nie zainwestuje wszystkich oszczędności w jednym 
miejscu.  

 

Nie znajdziesz tej inwestycji w banku. 

 

Kiedyś zaprosił mnie zarząd jednej dużej firmy inwestycyjnej na 
rozmowę. Szukali inspiracji, aby stworzyć nowe produkty dla 
inwestorów. Pytali jakie mam pomysły na inwestycje oraz czego 
oczekują inwestorzy. Było to jakieś trzy lata temu i był to mój 
siódmy rok pracy z inwestorami. 

 

Co im powiedziałem? 

 

Podałem kilka pomysłów inwestycji, które nie są oparte na 
masowych funduszach akcji czy obligacji. Inwestycje odporne na 
zmianę koniunktury na giełdzie. Takie, które przynoszą 
powtarzalne stopy zwrotu. Do tego nie wymagają angażowania 
czasu inwestora. Stopa zwrotu powinna być ok 7%-10% w skali 
roku. To satysfakcjonuje większość inwestorów - dodałem.   
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Następnie podałem kilka przykładów takich jak inwestycja w 
pracujące pożyczki, najem nieruchomości komercyjnych czy 
młode firmy technologiczne. 

 

Co odpowiedział jeden z członków zarządu?  

 

- Nie da się Panie Przemku.  

- Dlaczego? spytałem.  

- My robimy produkty masowe, w które inwestorzy mogą 
zainwestować kilkanaście milionów miesięcznie. Muszą być 
oferowane w bankach i dużych sieciowych firmach doradztwa 
finansowego. Nie interesują nas produkty, w które można wpłacić 
tylko trzy czy pięć milionów.  Bankom nie opłaca się wtedy szkolić 
personelu z takich produktów. 

 

Wnioski z tej historii są dwa. 

 

Pierwszy: im inwestycja bardziej popularna tym przynosi mniejsze 
stopy zwrotu. Bank też chce na tych produktach dużo zarobić. 
Przecież ma drogie oddziały oraz setki zatrudnionych 
pracowników na utrzymaniu. 

 

Drugi: elitarna inwestycja, taka która daje inwestorowi stałe 
powtarzalne zyski, czasem potrzebuje „tylko” kilka milionów.  
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Przez to są sprawniej zrządzane oraz przynoszą wyże stopy zwrotu 
niż tradycyjne inwestycje. Są skierowane do wąskiego grona 
inwestorów i ograniczone w czasie.  

 

Czy wyobrażasz sobie, że przychodzisz do banku i słyszysz: 
Przepraszamy, ale nie mamy dzisiaj żadnych inwestycji. Proszę 
przyjść za miesiąc. Niemożliwe, prawda? Moi inwestorzy nierzadko 
to słyszą. Czasami „polujemy” na dobrą inwestycję. 
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Czy na pewno akceptujesz ryzyko?  

 

Zanim podam Ci pięć przykładów inwestycji chciałbym 
przypomnieć jedną ważną kwestę.   

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Co to znaczy? Czy na pewno 
to ryzyko akceptujesz? Czy zakładasz, że jak inwestycja została 
sprawdzona to ryzyko znika. Nie, ryzyko nigdy nie znika. Niektórzy 
inwestorzy akceptują ryzyko do czasu pojawienia się nawet 
chwilowych, drobnych strat. A Ty? 

 

Masz samochód, prawda? Na ile go sprawdziłeś przed zakupem? 
Rozkręciłeś silnik? Sprawdziłeś mikropęknięcia? Rozumiesz do 
końca działanie wielopunktowego wtrysku paliwa? Nawet jak 
jesteś mechanikiem to nie da się sprawdzić wszystkiego. Brak 
pełnej wiedzy o działaniu wszystkich systemów nie przeszkadza 
w jeżdżeniu samochodem, prawda?  

 

Co to ma wspólnego z inwestowaniem? Inwestycje da się bardzo 
mocno prześwietlić, ale też tylko do pewnego stopnia. Można 
sprawdzić model biznesowy, klasę aktywów, koszty, 
sprawozdanie finansowe, wszystkie ryzyka oraz wiarygodność 
zarządzających itd.  

 

Jakiś czas temu zatrudniłem się w Domu Maklerskim, aby mieć 
jeszcze lepszy dostęp do inwestycji i do wiedzy. W dobrym Domu 
Maklerskim inwestycje przechodzą przez sito. Zanim jakaś trafi do 
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oferty dochodzi do spotkań z zarządzającymi. Odbywa się analiza 
dokumentów, ryzyka, założeń. Co z tego wynika?  

 

Większość inwestycji zarabia. Nie wszystkie jednak zarabiają od 
pierwszego dnia. Co jakiś czas, mimo najszczerszych chęci trafi się 
gorsza inwestycja. Dlaczego? Ponieważ inwestujesz w przyszłość, 
której nikt nie zna. Zmienia się sytuacja rynkowa. Czasem 
zaskakująco zmienia się prawo lub pojawiają się anomalie 
rynkowe. Innym razem, prasa trochę nastraszy inwestorów. To 
czasem wystarczy, aby wywołać zbędną panikę.  

 

Tak samo jak przy sprawdzeniu samochodu przed zakupem, 
inwestycję też można sprawdzić tylko do pewnego stopnia. Czy 
jesteś w stanie zaakceptować ten fakt, że inwestując zawsze 
ponosisz pewne ryzyko związane z daną inwestycją?  

 

Za chwilkę pokażę Ci kilka ciekawych inwestycji. Takich które mają 
całkiem długą historię. Niemniej jednak pamiętaj inwestycja 
dotyczy przyszłości. Nie ma też żadnych gwarancji zysków. 
Poniższe przykłady mają charakter tylko edukacyjny, a stopy 
zwrotu są historyczne.  

 

Pierwsza inwestycja - Niesamowite zabezpieczenie na 
nieruchomościach 

 

Przedstawiam Ci pierwszą inwestycję. Do tej pory generowała 8% 
- 11% w skali roku przez kilka poprzednich lat.  
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Wyobraź sobie sytuację: jest przedsiębiorca, który potrzebuje 
finansowania. Ma niesamowitą okazję biznesową. Bank nie chce 
go wesprzeć albo przeciąga miesiącami całą procedurę. Czas 
ucieka… 

 

Nie ma problemu. Jak ma dobrą nieruchomość, otrzyma 
pożyczkę. Nieruchomość posłuży jako zabezpieczenie. Ważne, 
aby była warta trzy razy tyle co pożyczona kwota. Nie chodzi o 
wpis na hipotekę. To za mało. Pożyczkodawca zabezpiecza 
udzieloną pożyczkę przez przewłaszczenie na zabezpieczenie 
nieruchomości. Przewłaszczenie oznacza, że w przypadku 
problemów ze spłatą pożyczki, pożyczkodawca może swobodnie 
dysponować taką nieruchomością. Co ważne, ma możliwość jej 
natychmiastowej sprzedaży. Sprzedaż nawet za połowę ceny daje 
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zysk dla pożyczkodawcy. Pożyczka to maksymalnie 35% wartości 
nieruchomości.  

Ponadto pożyczkodawca ma wysokie wymagania co do samej 
nieruchomości. Musi to być nieruchomość łatwo zbywalna, w 
odpowiedniej lokalizacji oraz standardzie. Znasz lepsze 
zabezpieczenie? 

 

Skąd się biorą pieniądze na udzielanie pożyczek? 

 

Od inwestorów. Inwestor może zarabić 8%-11% rocznie na 
genialnie zabezpieczonej inwestycji. Pożyczkobiorcy płacą nawet 
ponad 30% w skali roku. To sporo, ale pożyczki można zaciągać 
nawet na kilka miesięcy. Firma nie traci okazji biznesowej i może 
poczekać, aż bank udzieli tańszego kredytu.  

 

Podsumowując, kluczem do sukcesu tej inwestycji, jest przede 
wszystkim doskonała forma zabezpieczenia pożyczki oraz 
zrozumiały, powtarzalny model biznesowy. Łatwo dostępne 
pożyczki są atrakcyjne dla firm, które cenią sobie szybką 
dostępność do kapitału w procesie oczekiwania na tańsze 
finansowanie. 

 

Druga inwestycja- 20% z polisy Jerrego 

 

Tak. Można inwestować w polisy na życie. Inwestorzy, którzy pięć 
lat temu zainwestowali osiągnęli średnioroczny zysk 20%. Od 
stycznia podobną szansę mają polscy inwestorzy. Co ciekawe, 
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mówi się, że aby zarabiać więcej trzeba podejmować wyższe 
ryzyko. W tym przypadku nie będzie to prawdą… 

 

Jak działa inwestycja? 

 

Na rynku amerykańskim funkcjonują ochronne ubezpieczenia na 
życie, które działają do końca życia osoby ubezpieczonej. Firmom 
ubezpieczeniowym to się opłaca, ponieważ znają statystyczną 
długość życia ubezpieczonych. Kiedy odpowiednio wysokie 
składki są płacone przez np. trzydzieści lat to firma 
ubezpieczeniowa zdąży pomnożyć wpłacone pieniądze, zarobi na 
tym i będzie miała środki na wypłatę świadczenia. 

 

Często jest tak, że wspomniane ubezpieczenia wykupują 
korporacje dla swoich pracowników. Wyjaśnię na przykładzie.  
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Poznaj Jerrego - menadżera wysokiego szczebla, który w ramach 
świadczeń pracowniczych zostaje ubezpieczony na milion 
dolarów. Korporacja płaci za niego składkę ubezpieczeniową. W 
pewnym momencie, gdy zabraknie wspomnianego menadżera, 
rodzina ma otrzymać świadczenie. Jerry jest jeszcze młody. Ma 
małe dzieci i hipotekę do spłaty. Ubezpieczenie na życie jest mu 
potrzebne.  

 

W pewnym momencie Jerry przechodzi na emeryturę i stoi przed 
następującym wyborem: 

 

Płacę wysoką składkę dalej i jak zejdę z tego świata to rodzina 
dostanie świadczenie. Ja nic z tego nie będę miał.  

lub 

Sprzedaję polisę do funduszu inwestycyjnego i dostaję konkretną 
kwotę, którą mogę wykorzystać na własne cele i życie pełnią życia 
na emeryturze.  

 

Kiedy Jerry szczęśliwie dożywa emerytury to przejmuje płacenie 
składek za ubezpieczenie. Wtedy dzieci są zazwyczaj dorosłe, a 
hipoteka spłacona. Płacenie za ubezpieczenie na życie przestaje 
mieć sens.  

 

Fundusz inwestycyjny wykupuję polisę i przejmuje płacenie 
składek. Następnie po śmierci Jerrego staje się beneficjentem 
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świadczenia i prędzej czy później dostanie świadczenie z polisy. 
Biznes funduszu polega na budowie portfela wyżej 
wspomnianych polis. Osoby ubezpieczone są w różnych firmach 
ubezpieczeniowych.  

 

Od stycznia tego roku jest możliwość zainwestowania w Polsce. 
Pojawił się fundusz, który daje takie możliwości i zabezpiecza 
ryzyko kursowe.  

 

Co ciekawe, ryzyko funduszu zostało sklasyfikowane na trzy w 
siedmiostopniowej skali. Dla porównania, dwa lub trzy punkty 
otrzymują fundusze obligacji. Większe potencjalne zyski to zwykle 
większe ryzyko. Wcale nie musi tak być. W tym przypadku 
inwestor ma szansę na dwucyfrową stopę zwrotu ze stosunkowo 
niewielkim ryzykiem.  
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Trzecia inwestycja - złote kajdanki 

 

Inwestowałeś kiedyś w obligacje?  

 

Kupując obligacje, pożyczasz pieniądze państwu, gminie lub 
firmie. W zamian otrzymujesz odsetki. Kto płaci więcej? Firmy, 
ponieważ trudniej pozyskać im środki i ryzyko upadku jest większe 
niż w przypadku państwa.  

 

W obligacje zainwestujesz na dwa sposoby. Możesz kupić 
pojedyncze obligacje albo przez fundusz.  

 

Inwestor „trzyma kciuki” … 

 

Kiedy inwestor zainwestował w pojedyncze obligacje to 
najczęściej dokonał analizy ryzyka przez decyzją. Następnie 
trzyma kciuki, aby obligacje zostały spłacone wraz z odsetkami. 
Jak dzieje się coś niedobrego to sprzedaje obligacje przed czasem 
na giełdzie albo poza nią. Jeżeli ma takie możliwości.  

Natomiast fundusz dokonuje analizy obligacji i w imieniu 
inwestorów buduje portfel inwestycyjny złożony minimum z 
kilkudziesięciu pozycji. Większa dywersyfikacja przekłada się na 
bezpieczeństwo inwestycji. 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                           14 

A co robi naprawdę dobry fundusz obligacji korporacyjnych? 

 

Ma zdywersyfikowany portfel emitentów, czyli powierza pieniądze 
firmom z różnych sektorów gospodarki. Są to deweloperzy, firmy 
pożyczkowe, nowe technologie, przemysł i inne. 

 

Tutaj uważaj. Naprawdę dobry fundusz nie „trzyma kciuków”, tylko 
zakłada złote kajdanki na przedsiębiorstwo. Dokładnie tak. Tworzy 
warunki emisji obligacji pod siebie. Po dokonanej inwestycji 
fundusz monitoruje kondycję finansową. Firma musi skrupulatnie 
raportować swoje działania. Co więcej fundusz często zabrania 
zaciągania nowych zobowiązań, aby mieć pewność, że firma, która 
otrzymała pieniądze inwestorów spłaci swoje zobowiązania. To 
może ograniczać rozwój przedsiębiorstwa, ale fundusz nie chce 
nadmiernego ryzyka.  
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A co z zabezpieczeniem obligacji? 

 

Początkujący inwestor skupia się na sprawdzeniu czy obligacje są 
zabezpieczone, a fundusz skupia się na czymś innym. Na 
zdolności do spłaty. Samo zabezpieczenie ma często 
drugorzędne znaczenie. 

 

Kluczowy warunek 

 

Ustawa o funduszach inwestycyjnych wymaga, aby w TFI było 
minimum dwóch doradców inwestycyjnych, którzy mogą 
zrządzać wszystkimi funduszami- akcyjnym, pieniężnym i 
obligacyjnym. Czy dadzą radę we dwóch kontrolować wszystkie 
firmy, których obligacje kupili? Niestety nie. 

 

Takie działania są możliwe tylko wtedy, kiedy jest duży, 
wyspecjalizowany zespół zarządzający. Najlepszy fundusz 
obligacji korporacyjnych w kraju ma zespół składający się z 
kilkunastu osób. Dlatego są niesamowicie skuteczni i od lat w 
czołówce rankingu.  

 

Ile może zarobić dobry fundusz obligacji korporacyjnych? 

 

Od ok 4% rocznie do nawet 10% w przypadku inwestycji w 
obligacje o podwyższonym ryzyku. Powinno być minimum dwa, 
trzy razy więcej niż na lokacie przy niewielkim ryzyku.  
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Czwarta Inwestycja - zarabiaj na sekurytyzacji 

 

Tutaj klasą aktywów są wierzytelności. Długi, pożyczki- 
niespłacone lub tzw. pracujące, czyli spłacane na bieżąco. Temat 
wierzytelności jest na czasie. Afera Getback trwa i ciągle wypadają 
trupy z szafy… Jak można na tym skorzystać?  

 

Kredyt zazwyczaj dla Ciebie jest kosztem. Płacisz odsetki. 
Natomiast dla banku czy firmy pożyczkowej to aktywo, ponieważ 
do nich trafiają odsetki. Te od kredytów konsumpcyjnych są po 
prostu niebotyczne. Dzisiaj dowiesz się jak na tym zarobić. 

 

W wierzytelności zainwestujesz na trzy sposoby. Przez 
ubezpieczenie, obligacje lub certyfikaty inwestycyjne funduszu 
sekurytyzacyjnego. Pozwól, że wyjaśnię, jak działa inwestycja na 
przykładzie funduszu, który inwestuje w niespłacone 
wierzytelności. 

 

Na początku fundusz kupuje od banku pakiety wierzytelności 
detalicznych za ok. 10% -30 % wartości. Zakup poparty jest 
dokładną analizą jakości portfela. Portfel jest zdywersyfikowany, 
ponieważ w środku znajdują się zaległości kilkunastu tysięcy 
dłużników. Niespłacone pożyczki to jedno. Są też niezapłacone 
rachunki za telefon czy gaz. 
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Kiedy sprzedającym jest bank, fundusz ma pewność, że portfel 
jest dobrej jakości, ponieważ bank skrupulatnie weryfikuje 
sytuację finansową kredytobiorców. Oznacza to, że można 
dokładnie prognozować przyszłą stopę zwrotu z zakupionego 
pakietu. 

 

Co dalej? Zakupione wierzytelności są przekazywane do firmy 
windykującej należności. Cały proces jest dokładnie 
zaprojektowany. Firma posiada dedykowane systemy 
informatyczne, skanery przetwarzające tysiące dokumentów oraz 
własne call cener. Windykacja odbywa się polubownie, przez 
postępowanie sądowe, a w ostateczności przez egzekucję 
komorniczą. 
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Po odzyskaniu, wierzytelności wraz z odsetkami przekładają się na 
zyski funduszu. Zwróć uwagę, że przy zakupie portfela z tak 
dużym dyskontem wystarczy, żeby tylko część dłużników spłaciła 
należności. Cały proces jest przewidywalny, powtarzalny co 
zwykle przekłada się na stabilne stopy zwrotu.  

 

Pamiętaj tutaj o kluczowym warunku, który bezwzględnie musi 
zostać spełniony. Fundusz musi być sprawdzony. To od know-
how funduszu oraz firmy ściągającej należności zależy wynik 
Twojej inwestycji. Dobry fundusz sekurytyzacyjny, którego wykres 
rok do roku pnie się w gór działa jak markowy szwajcarski zegarek. 
Efektywnie, konsekwentnie i bez zacięcia. 

 

Ile można zarobić?  Dobry fundusz sekurytyzacyjny 
konsekwentnie generuje 7%-9% rocznie. Warto przypomnieć, że to 
jest inwestycja. Nie jest to lokata i nie ma gwarancji. 

 

Masz skojarzenia z Getback? Słusznie. Getback był tzw. 
serwiserem w kilku funduszach sekurytyzacyjnych. Po wybuchu 
afery związanej ze wspomnianą spółką wyniki funduszy, które były 
przez nich zarządzane ucierpiały. Posiadane wierzytelności uległy 
przecenie. Następnie klienci, którzy uciekali z funduszy 
powodowali dalsze spadki wyceny. Wszystko dodatkowo 
nakręcały media. Mieli o czym pisać. TFI rozwiązywały z Getback 
umowy o zrządzaniu portfelem. Pojawiły się wzajemne oskarżenia. 
Do tego dołączyła Komisja Nadzoru Finansowego i jest w trakcie 
poszukiwania nieprawidłowości w zamieszanych w sprawę 
instytucjach. 
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Fundusze oparte o Getback jakoś nigdy nie budziły mojego 
zaufania. Wyniki też nie należały do powtarzalnych.  A co z innymi 
funduszami?  

 

Nic. Nic im się nie stało. Piszę to kilka miesięcy po wybuchu afery. 
Zarabiają tak jak zarabiały. Nadal ok. 7%-9% rocznie. Być może 
będą zarabiać więcej. Wypadł z rynku agresywny gracz, który 
dokonywał nieracjonalnych zakupów portfeli po wysokich cenach. 
Nastąpił spadek ceny portfeli wierzytelności, co powinno 
przełożyć się na lepsze wyniki funduszy sekurytyzacyjnych.  

  

Piąta inwestycja - zarabianie na galeriach handlowych 

 

Znasz Złote Tarasy w Warszawie, czy Manufakturę w Łodzi? 
Założę się, że zastanawiało Cię, kto jest właścicielem. Kto inkasuje 
gigantyczne comiesięczne czynsze, które płaci Zara, Media Markt 
Costa Coffee i inne znane marki? 

 

Kto ma tyle pieniędzy, aby posiadać nowoczesne nieruchomości 
komercyjne? 

 

Bill Gates? Pewnie też, ale odpowiedź to: REIT (ang. Real Estate 
Investment Trust) 

 

To spółki, które inwestują w nieruchomości. Pieniądze mają od 
inwestorów- Amerykanów, Brytyjczyków, którzy inwestują na 
swoją emeryturę.  
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REITy za zgromadzone pieniądze kupują nieruchomości. Galerie 
handlowe, supernowoczesne biurowce komercyjne. Nie omijają 
data centers, czyli gigantycznych serwerowni w których 
komputerowi giganci przetwarzają i przechowują dane. Posiadają 
także centra logistyczne, gdzie Amazon czy Lidl są kluczowym 
najemcą.  

 

Najemcy płacą czynsz, a inwestorzy otrzymują dywidendy. Celem 
REITu jest wypłata prawie całych swoich zysków inwestorom. 
Oddadzą nawet 90%.  

 

A to bezpieczne? Przez ostatnie 25 lat mieliśmy kilka globalnych 
kryzysów. Zmieniali się najemcy, ale galerie handlowe nie znikały. 

 



 
 

                                                                                                                                                           21 

Co więcej, jeden REIT może być właścicielem 50 obiektów 
zlokalizowanych w Europie Zachodniej czy Skandynawii. A Ty 
możesz zainwestować w kilka REITów. 

 

Na koniec, duży plus REITów to płynność. Jesteś pośrednio 
właścicielem portfela nieruchomości, ale jeżeli trzeba to w 
przypadku REITów możesz się wycofać praktycznie w każdej 
chwili 

 

Możesz zainwestować, przez dostępną na polskim rynku elitarną 
inwestycję. Zarządzający wybierze najlepsze zagraniczne REITy. 
Zdywersyfikuje portfel pod względem położenia geograficznego 
oraz typu nieruchomości. Będziesz czerpał zyski z Galerii Mokotów 
w Warszawie, z biurowca w Amsterdamie i data center w Toronto. 
Zajmie się też zabezpieczeniem ryzyka kursowego.  

 

Właśnie poznałeś pięć inwestycji, o których się zbytnio nie mówi. 
Komisja Nadzoru Finansowego kazała producentom 
wspomnianych inwestycji usunąć prawie wszystkie informacje z 
Internetu. Skorą są niepubliczne i skierowane do wąskiego grona 
zamożnych inwestorów to nie chcą, aby każdy mógł o nich czytać.  

 

Warto tu wspomnieć, że każda z powyższych inwestycji jest w 
pełni legalna. Działają zgodnie z literą prawa i są pod nadzorem 
Komisji Nadzoru Finansowego.  
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Jak można zainwestować? 

 

Skontaktuj się ze mną wypełniając formularz. Na początek 
porozmawiajmy przez telefon lub Skype. Odpowiem na Twoje 
pytania i powiem, jak uzyskać dostęp do wspomnianych 
inwestycji. 

https://goo.gl/forms/9jl6WK5L6zxi8jUZ2
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 O autorze 

 
Przemysław Wojewoda. Od 2004 
roku pasjonuje się finansami 
osobistymi oraz inwestowaniem. Od 
początku 2010 roku zawodowo 
zajmuje się finansami. Pracuje z 
inwestorami wspierając ich w 
budowie portfela inwestycyjnego. 
Jest założycielem Pillar Finance. W 
przeszłości współtworzył firmę Twoi 
Doradcy Finansowi Polska oraz 
pełnił funkcję doradcy finansowego, 
kierownika zespołu w firmach 
doradztwa finansowego. 
Jest certyfikowanym doradcą 
finansowym - European Financial 
Guide (EFG - PL.12EFG.01371) oraz 
członkiem Europejskiej 

Federacji Doradców Finansowych. 

 Wierzy, że dobrze zaplanowane finanse 
osobiste czy firmowe, to klucz do realizacji 
marzeń oraz komfortu życia. Wierzy w 
długofalową współpracę doradców z klientami 
oraz że jakość obsługi, wzajemne zaufanie, 
wiedza merytoryczna doradcy to klucz do 
udanej współpracy. 

Jest aktywnym inwestorem. Praktyczną wiedzę oraz rozwiązania, które 
rozważa z klientami wdraża u siebie. 

Wiedzę zdobywa na kursach i uczelniach w Polsce i za granicą ucząc 
się od najlepszych na świecie doradców finansowych. Ukończył 
szkolenia z planowania finansów osobistych, inwestowania na Stanford 
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University, University of Florida, Yale University oraz Europejskiej 
Akademii Planowania Finansowego. 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Kilka 
razy w miesiącu pracuje jako kontroler ruchu lotniczego w bazie 
samolotów myśliwskich F-16. Żonaty. Ma córkę Aleksandrę i syna 
Adama. Regularnie podróżuje poznając ciekawe miejsca, nurkuje oraz 
żegluje na Mazurach.  

 Email: przemek@wojewoda.org 
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