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WNOP odcinek 074 – 7 kwietnia 2016 r. 
 
AMA z Michałem – firma za granicą, polisy 
UFK, przyszłość doradztwa finansowego i 
kulisy blogowania – część 3 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/074 
 

 
To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek 74. Dzisiaj kolejna porcja 
moich odpowiedzi na Wasze pytania.  
 
Witam Cię w 74. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Nazywam się Michał 
Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania 
oszczędności, opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje 
pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim 
życiu, to ten podcast jest dla Ciebie.  
 
Dzień dobry, dzień dobry! Ależ dawno nie nagrywałem czołówek i zakończeń do podcastów 
albo całych podcastów – chyba ze dwa tygodnie już minęły albo nawet trzy od czasu 
ostatniego nagrania. A dzisiaj trzecia już część wystąpienia na zasadzie sesji pytań 
i odpowiedzi z cyklu spotkanie JOPlive Tour. Dzisiaj odpowiedzi z Katowic i Lublina. Zostanie 
nam jeszcze jedna część, którą opublikuję za parę tygodni – to będą odpowiedzi ze spotkania 
w Warszawie.  
 
Jedną taką refleksję mam, nie będę przedłużał – na początku i na końcu parę słów Wam 
dopowiem, ale taką jedną refleksję mam – pioruńsko fajnie jest się oderwać chociaż na 
chwilę od pisania książki – to taki temat, który mnie pochłania w całości w tej chwili. Ale 
z drugiej strony nie chcę też odrywać się od tego zbyt często. Ci, którzy oglądali sesję 
Periscope, czyli transmisję na żywo z nagrania tych odcinków podcastów, od jakiegoś czasu 
nie mają takiej możliwości – nie nagrywam, nie pokazuję Periscope. Dlaczego? Dlatego że 
walczę w tej chwili o każdą godzinę i problemem w zasadzie nie jest sam czas, tylko właśnie 
to, że przełączanie się między realizacją różnych zadań i kontekstów, w których się odnajduję, 
po prostu mnie pioruńsko wybija z rytmu. Nie chcę się wybijać z rytmu, bo każde takie 
oderwanie się od pisania książki powoduje, że później po parę godzin albo wręcz czasami 
parę dni muszę się do tego zbierać, a tego absolutnie nie chcę – chcę książkę jak najszybciej 
ukończyć i ją wypuścić.  
 
Tak że w tej chwili bez zbędnego przedłużania już zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania 
trzeciej części zestawu pytań i odpowiedzi ze spotkań JOPlive Tour. Miłego słuchania!  
 
Ewa: Mam na imię Ewa. Chciałam zapytać o fundusze inwestycyjne – wiem, że był wpis na 
Twoim blogu. Miałam taką sytuację w życiu, że ja i moja koleżanka zainwestowałyśmy w te 
fundusze, ja po pewnym czasie wypłaciłam kasę, ona ma te pieniądze nadal, niestety ma 
bardzo dużą stratę na tych funduszach – w zasadzie przestała być moją koleżanką [śmiech] 
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od tego czasu. Chciałam zapytać: co zrobić, żeby nawet już nie zarobić, bo o tym pewnie nie 
myśli, ale żeby podpowiedzieć jej, jak odrobić tę stratę? Czy to w ogóle możliwe?  
 
Michał Szafrański: Powiem Ci tak: to bardzo trudny temat i case by case, ale ja jestem 
zwolennikiem ucinania strat. Krótko mówiąc: trudno zarobić na polisach inwestycyjnych ze 
względu na skalę opłat, które tam są – ale mówimy o funduszach inwestycyjnych czy 
o polisach inwestycyjnych? UFK, tak? To są cholerne produkty, mówiąc zupełnie wprost, bo 
skala opłat, która tam jest – ja o tym pisałem – zżera wszystkie zyski. Jutro będzie podcast 
o inwestowaniu – bardzo konkretnie odnoszę się również do polis UFK.  
 
Żeby dać Wam konkretny przykład: stopa zwrotu zwykłego ETF-a, czyli specjalnego papieru 
wartościowego, który odwzorowuje indeks jakiejś konkretnej giełdy – np. amerykańskiej, 
niemieckiej polskiej – odwzorowuje średnią rynkową – o takich ETF-ach Warren Buffett mówi 
wprost: „Jak nie umiesz inwestować, kupuj ETF-y i obligacje rządowe państw, które nie upadną”.  
 
Mówiłem o ETF-ach. Porównując na S&P, czyli na giełdzie amerykańskiej, stopę zwrotu ETF-a 
w okresie ostatnich trzech lat – wiadomo, że mamy na giełdzie amerykańskiej sytuację hossy, 
która się ciągnie od ładnych kilku lat – stopa zwrotu w ciągu ostatnich trzech lat takiego 
ETF-a to chyba 83%. Jutro to jest szczegółowo omówione w podcaście. Jednocześnie stopa 
zwrotu z najlepszego ETF-a – funduszu, który ma w nazwie ETF – w Aegonie za ostatnie trzy 
lata – dokładnie za ten sam okres – to minus dziewięć koma coś procenta.  
 
Możecie sobie powiedzieć tak: „Eee, mała strata, 3% rocznie jest do łyknięcia”, ale gdy się 
porówna ze skalą zysków z głupiego ETF-a z na giełdzie amerykańskiej, to nagle się okazuje, 
że gigantyczne pieniądze zostały zjedzone gdzieś po drodze przez fundusz inwestycyjny, który 
zarządza danym funduszem, i przez ubezpieczyciela, który opakowuje nam to w polisę UFK 
i łaskawie pobiera prowizję za to, że umożliwi nam inwestowanie za jego pośrednictwem. Co 
więcej: prowizję płacimy bez względu na to, czy zarabiamy, czy tracimy – ubezpieczyciel, 
fundusz inwestycyjny, zabierze nam część kwoty kapitału, który mamy co rok – odzwierciedli 
ją w cenie jednostki. I to duży problem przy inwestowaniu – wszelkie opłaty po drodze.  
 
Ja inwestuję tylko w taki sposób, w którym tych pośredników się eliminuje albo minimalizuje 
się ponoszone koszty. Koszty na ETF-ie za zarządzanie to 0,25% rocznie, koszty w funduszu 
inwestycyjnym aktywnie zarządzanym na rynku polskim w zależności od funduszu potrafią 
dobijać do 4%, a do tego jeszcze ubezpieczyciel opakowuje Wam to w poliskę, za którą też 
pobiera dodatkowe opłaty. I to podstawowy problem: nawet jeżeli te zyski istnieją, to często 
są zjadane przez prowizje po drodze.  
 
Po pierwsze – to, co zalecam wszystkim, tak jak tu siedzicie – jeżeli nie przeczytacie, jeżeli 
nie potraficie się zmusić do przeczytania kilku książek z obszaru inwestowania – proponuję 
rozpocząć od Inteligentnego inwestora – to książka Benjamina Grahama, gościa, który uczył 
Warrena Buffetta inwestowania. Akcja książki kończy się chyba w 1973 roku – można 
powiedzieć: to książka prehistoryczna. Zasady są uniwersalne – Warren Buffett, inwestując 
zgodnie z tymi zasadami, jest najlepszym inwestorem na świecie w chwili obecnej, osiągając 
średnioroczną stopę zwrotu… jaką? Ktoś wie, jaką Warren Buffett osiąga średnioroczną stopę 
zwrotu z ostatnich kilkudziesięciu lat inwestowania? Co to jest niebotyczna stopa zwrotu – 
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czy ktoś wie? Strzelajcie! Najlepszy inwestor na świecie z całego swojego kapitału, którym 
zarządza, osiąga stopę średnioroczną 18%. Tak że jeżeli ktoś Wam obiecuje krociowe zyski itd. 
– owszem, one są możliwe.  
 
Ja Wam powiem tak: mam inwestycje, które generują 6000 do 20 000% w skali roku. Wiecie, 
jakie to inwestycje? Kupuję reklamę na Facebooku i wyciągam z niej więcej, niż włożyłem. To 
też inwestycja, jeżeli potraficie wyciągnąć – ale to nie jest tak, że cały swój kapitał wrzucę na 
Facebooka w reklamy, bo się nie da.  
 
Co mógłbym doradzić? Nie mam jednej rady, ale rada, która jest, to: zaakceptować stratę, jaka 
powstała, i uciąć ją jak najszybciej – Ty to zrobiłaś, Twoja koleżanka – nie. Jeżeli na czymś 
tracimy 50%, ile to musi zarobić później, żeby wyjść na zero? 100%. Jeżeli tracimy 90%? Nie 
pytajcie. To gigantyczny problem – ja bym ucinał straty – ale to nie jest porada uniwersalna, 
to po pierwsze, po drugie nie jestem doradcą inwestycyjnym i nie mam prawa udzielania 
porad inwestycyjnych – dla jasności – więc ich nie udzielam, każdy decyduje sam.  
 
Dobra. Kolejne pytanie.  
 
Michał: Cześć, Michale, też uważam, że Michał to bardzo fajne imię.  
 
Michał Szafrański: Najlepsze na świecie.  
 
Michał: Pamiętam, że kiedyś w którymś z podcastów wspomniałeś, że czytasz każdego maila, 
którego dostajesz.  
 
Michał Szafrański: Prawda.  
 
Michał: Pytanie, czy to samo dotyczy wszystkich komentarzy na blogu, wiadomości na 
Facebooku, Twitterze itd. – bo tego masz mnóstwo – i czy faktycznie wszystko Ty czytasz 
i moderujesz, czy ktoś inny?  
 
Michał Szafrański: Już mówię: czytam wszystkie maile, wszystkie komentarze na blogu, przy 
czym nie odpowiadam już w tej chwili na większość komentarzy na blogu i większość maili. 
Wszystko czytam ja, nie mam nikogo, kto by robił to za mnie, moderuję komentarze też ja – 
na szczęście nie mam dużo roboty. Do mojej skrzynki pocztowej nie ma dostępu nikt poza 
mną. Posiłkuję się czasami pomocą innych osób w różnych obszarach, ale to nie dotyczy ani 
komentarzy, ani poczty, ani też dostępu do skrzynki na Facebooku – tam ludzie piszą do mnie 
wiadomości itd. Ale ta sama zasada: też nie odpowiadam każdemu.  
 
Jedynym medium, w którym w zasadzie komunikuję się systematycznie – w tym sensie, że 
staram się odpowiadać, jeżeli ktoś mnie o coś pyta – jest Twitter. Dwa powody: pierwszy: 
Twitter jest dosyć mało popularny w Polsce, więc niewiele pytań tam otrzymuję, mówiąc 
zupełnie wprost, drugi: na Twitterze jest 140 znaków długości, więc łatwo mi to przeczytać 
i łatwo też konkretnie odpowiedzieć – nie muszę się rozwodzić. Gdybyście zobaczyli niektóre 
maile, które dostaję, to czasem są naprawdę tasiemce – samo przeczytanie maila trwa. Ale 
czytam wszystkie.  
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Sabina: Cześć, Sabina.  
 
Michał Szafrański: Cześć, Sabina!  
 
Sabina: Nawiązując do tych wszystkich pytań, mam jedno krótkie: Czy planujesz kiedykolwiek 
na blogu wrzucenie tematyki: nauka inwestycji, nauka oszczędzania dla dzieciaków, tzn. dla 
nas, rodziców, i jak to przekazać?  
 
Michał Szafrański: To taka rzecz, która czeka ze względu na to, że nie chcę robić tego sam, 
tylko z jakimiś ekspertami. Jedno to przekazanie porad, a drugie – metodologia: jak to robić 
praktycznie.  
 
Bardzo dobry był podcast – nie wiem, czy słuchałaś – z Dorotą Zawadzką, Supernianią. 
Słuchałaś czy nie? To był taki jakby kamyczek. Myślę, że więcej chciałbym właśnie w taki 
sposób robić: wziąć ludzi, którzy są ekspertami w jakiejś tam dziedzinie… W ogóle będzie 
książka na ten temat kiedyś – jeszcze nie wiem kiedy.  
 
Jak do mnie, Sabina, napiszesz, to wyślę Ci namiar na jedną książkę, bo nie pamiętam autorki 
i tytułu, ale gdzieś mam tę książkę. Druga książka jest napisana przez Rachel Cruze – to córka 
Dave’a Ramseya, czyli tego gościa od wychodzenia z długów w Stanach – to książka pisana 
przez nią i komentowana przez Dave’a. Przedstawia, w jaki sposób ojciec, który siedzi 
w finansach, uczył córkę na różnych etapach życia ogarnięcia finansowego – to książka 
dokładnie dla rodziców, jak na poszczególnych etapach edukacja finansowa dzieci może 
wyglądać – kiedy jakie elementy włączać itd. Od razu powiem, że są tam rzeczy, z którymi ja 
się nie zgadzam – to model amerykański typu: płać dzieciom za wykonywanie obowiązków 
domowych itd. – nie zgadzam się, że tak należy działać, ale z drugiej strony, jeżeli szukasz 
inspiracji, to jest tam bardzo dużo podpowiedzi praktycznych typu kiedy dziecko powinno 
umieć samo zaoszczędzić na jeansy itd. To jest tam dosyć dobrze uargumentowane, więc 
warto wchłonąć. To w zasadzie jedyna książka Rachel Cruze – Smart money, smart kids – 
chyba tak się nazywa. Polecam.  
 
Maciek: Cześć, Maciek z tej strony.  
 
Michał Szafrański: Cześć, Maciek!  
 
Maciek: Fajnie, że będzie ten poradnik dla przedsiębiorców u Ciebie na blogu. Chciałem 
zapytać à propos optymalizacji kosztów: Co sądzisz o pomyśle zakładania działalności za 
granicą?  
 
Michał Szafrański: Wszystko zależy. Powiem Ci tak: jesteśmy szczęśliwie członkiem Unii 
Europejskiej, mamy prawo prowadzić działalność gdziekolwiek chcemy w Unii, mamy prawo 
prowadzić ją też poza Unią – nikt nam nie zakaże założyć firmy gdziekolwiek. Oczywiście są 
plusy i minusy tego wszystkiego – w szczególności zwrócę uwagę na jedną ważną rzecz: 
przedsiębiorcy w Polsce mają bardzo niskie podatki. Jak spojrzysz na podatki w innych 
krajach, to wcale nie jest tak różowo.  
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Wiele osób ucieka w szczególności do UK, jeśli chodzi o firmę – owszem, to dobry kierunek, 
ale policz sobie dobrze, do jakiego poziomu obrotów firmy Ci się to opłaca, bo jeżeli będziesz 
miał firmę, która generuje kilkaset tysięcy złotych rocznie, to prawdopodobnie dużo taniej 
będzie Ci mieć ją w Polsce niż w UK. To nie jest proste, łatwe i przyjemne, poza tym ja np. 
zwracam bardzo uwagę na to, jaki mam dostęp do profesjonalistów w zakresie pomocy 
podatkowej, obsługi księgowej itd. W Polsce – wiadomo – mam duży dostęp, nie mam bariery 
językowej, przepisy, interpretacje – prawo podatkowe jest bardzo złożone, ale są ludzie, 
którzy to ogarniają. W kontekście tego, że jestem Polakiem, który chce mieszkać w Polsce 
i nie chce być rezydentem brytyjskim – prowadzić firmy w Wielkiej Brytanii – to jest nowy 
zestaw problemów i niestety, mimo że w sieci masz masę informacji na ten temat, wiele 
z nich jest nie do końca sprawdzonych bądź niekoniecznie prawidłowych.  
 
Analizowałem scenariusz związany z wyprowadzeniem firmy do UK w zeszłym roku od maja 
do końca roku w zasadzie – inaczej: rok wcześniej zacząłem, tylko to się skończyło pod koniec 
roku i zdecydowałem, że nawet nie będę zakładał jakiejś tam małej firmy w UK. To wynika 
z tego, że moje obroty wystrzeliły w górę, co diametralnie zmieniło sytuację, bo z drugiej 
strony – gdy masz niskie obroty – kwotę wolną od podatku masz wysoką w UK, jeżeli ze 
spółki Ltd. np. małe wynagrodzenie pobierasz, to masz bardzo małe składki bądź zero składek 
na miejscowy ZUS, a jednocześnie sobie pracujesz na emeryturę brytyjską. To wszystko trzeba 
zważyć i przeanalizować w konkretnej sytuacji.  
 
Pytanie, jak wyciągnąć pieniądze ze spółki Ltd., jeżeli one zaczynają być istotne – czy 
w formie dywidendy, czy w jakiś inny sposób – to złożona sytuacja, trzeba ją dobrze 
przeanalizować, dobrze się nad tym zastanowić. Sprowadzając to do bardzo prostego 
scenariusza: jeżeli masz obroty poniżej 200 000 zł rocznie, to UK może być sensowną 
alternatywą, jeżeli powyżej – pewnie już nie bardzo. Tak to wyszło w moim przypadku. Nie 
każda działalność też nadaje się do wyprowadzenia za granicę – dla jasności.  
 
Edwin: Cześć, mam na imię Edwin. Moje pytanie dotyczy poprzedniego, o działalności – 
chodzi mi o spółki z o.o. otwierane w Polsce, żeby uniknąć ZUS-u. Jak oceniasz legalność tej 
formy? Może jest jakieś wyjście na oszczędzanie na emeryturę – zmniejszyć ZUS, 
a oszczędzać indywidualnie?  
 
Michał Szafrański: W dużym uproszczeniu: ja posiadam działalność gospodarczą – spółkę 
z o.o., możecie sobie sprawdzić, różne inne rzeczy też posiadam – generalnie jest tak, że 
prowadzenie spółki z o.o. w Polsce jest legalne – masz prawo ją prowadzić, być jej 
udziałowcem i być może zasiadać w jej zarządzie i być prezesem. Kwestia jest taka, jak sobie 
będziesz wypłacał pieniądze z tej spółki – czy będziesz je pobierał jako wynagrodzenie 
członka zarządu z powołania, czytaj: wtedy nie będziesz pracownikiem i nie będziesz musiał 
również odprowadzać składek ZUS-owskich, i czy Ci pasuje pobieranie tak wynagrodzenia. 
Dlaczego mówię: „czy Ci pasuje”? Dlatego że pobierasz takie wynagrodzenie na skali 
podatkowej zawsze – czyli jeżeli ono jest istotne, to wjeżdżasz na 32%. Z kolei w działalności 
gospodarczej np. możesz być na liniówce. Możesz też wypłacać sobie pieniądze jako 
dywidendę – ale podwójne opodatkowanie itd. Istnieje wiele pomysłów.  
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Jest to legalne jak najbardziej – pytanie, czy w Twojej sytuacji się sprawdza, czy nie – tylko 
tyle.  
 
Dobra, kolejne pytanie. Ostatnie już.  
 
Tomasz: Cześć, Tomasz.  
 
Michał Szafrański: Dawaj, Tomaszu, pytanie.  
 
Tomasz: Pozwolicie, że będę siedział z racji wielkości.  
 
Michał Szafrański: Śmiało.  
 
Tomasz: Jesteś kolejną osobą, którą poznałem niedawno, która zajmuje się edukacją 
finansową. Zajmuję się nią w Warszawie – nie wiem, czy znasz: Edukacja Finansowa Crown, 
która prowadzi kursy i różne inne rzeczy. Mam pytanie: Jak Ty widzisz przyszłość doradztwa 
finansowego, co o tym sądzisz? Powstają teraz certyfikowani doradcy, z międzynarodowym 
certyfikatem, w Anglii jest to bardzo popularne. Co do istoty, żeby zmienić swoje finanse, 
musimy chcieć – to pierwsza podstawowa rzecz i to niezmienne – ale dużo łatwiej 
i przyjemniej jest, kiedy ma się etycznego, tak bym to nazwał, doradcę finansowego, który 
poukłada wszystko również z polisami typu unit-link.  
 
Jak Ty to widzisz, jakie masz zdanie na ten temat i czy w przyszłości planujesz – tak jak było 
już wcześniej odnośnie do zakładania bloga – coś w rodzaju, nie wiem, może górnolotnie 
nazwę: sponsoringu doradców finansowych – w sensie wskazywania osób, które są warte 
tego, żeby z nimi porozmawiać na ten temat? Dzięki.  
 
Michał Szafrański: Bardzo dobre pytanie, fajnie, że ostatnie, w tym sensie, że na koniec je 
sobie zostawiliśmy. Myślę, że dobrze będzie zamknąć tym tematem.  
 
Problem jest taki, że doradca zostaje dzisiaj wynagradzany przez bank – inaczej: przez 
instytucję finansową, mówiąc szeroko. Ta sytuacja będzie zawsze problemogenna – pytanie, 
czy ten model da się zmienić, czy nie – żeby w Polsce doradcy byli wynagradzany przez 
klientów, a jeszcze lepiej, żeby doradcy, którzy doradzają nam w obszarze inwestowania, byli 
wynagradzani w modelu success fee – że oni pobierają część wynagrodzenia od 
wypracowanych przez nasz inwestycje zysków – tych, które nam doradzili.  
 
Byłbym chyba utopistą, twierdząc, że wierzę w to, że taki model zaistnieje szybko, ale to 
model, do którego należy dążyć. Obawiam się, że to za szybko się nie zmieni niestety, że ta 
sytuacja będzie – ona prowadzi do takich patologii, jak sprzedawanie nam produktów, na 
których doradcy więcej zarabiają, zamiast produktów, które byłyby dla nas korzystniejsze.  
 
To, co ja powtarzam na swoim blogu, czasami próbuję to kodować: my musimy być dla siebie 
najlepszymi doradcami finansowymi, a takich doradców, o których Ty mówisz, możemy 
traktować wyłącznie, można powiedzieć, jako zewnętrzną opinię na temat tego, co 
teoretycznie powinniśmy zrobić. To wymaga pewnej świadomości, ale ja bym wolał dzisiaj 



 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 7 

 

 

płacić doradcy, niż wiedzieć, że jest opłacany przez bank. Z drugiej strony myślę, że istnieje 
rozwiązanie pośrednie, które musieliby zaakceptować sami doradcy – żeby oni chcieli być 
transparentni i pokazać, na którym produkcie ile zarabiają – wtedy mogliby sobie zaskarbić 
pewną wiarygodność u klienta.  
 
To trochę to, co ja robiłem na swoim blogu, bo też pokazywałem do pewnego momentu 
poziom naszych kosztów, zarobków i robiłem to w konkretnym celu: żeby nie musieć 
przekonywać ludzi, że nie jestem pryszczatym studentem, który jest dopiero na początku 
swojej drogi i tak naprawdę niczego w życiu nie osiągnął, w związku z tym może nie warto go 
słuchać, a siedzi w internecie i się wymądrza na temat oszczędzania, zarabiania czy 
czegokolwiek innego.  
 
Mnie się udało ten cel oczywiście w ten sposób osiągnąć – on wymaga pewnej odwagi, 
szczególnie w Polsce, bo nie jest łatwe pokazać nie tylko swoje sukcesy, ale także porażki – 
a tym bardziej trudno pokazywać sukcesy w takim otoczeniu, że w Polsce ludzi sukcesu 
szczególną sympatią się nie darzy – co by nie mówić, jak byśmy nie kibicowali, to zawsze 
znajdzie się sporo zawistników, którzy nerwowo zareagują na każdą kwotę, która przekracza, 
nawet nie chcę powiedzieć, średnią krajową – bo dla niektórych ona jest już taką kwotą, która 
ich kłuje w oczy, bo oni tyle nie zarabiają. Ale gdybym miał takiego doradcę, który do mnie 
uczciwie przychodzi, mówi: „Michał, sytuacja wygląda tak i tak, wydaje mi się, że mogę Ci 
zaproponować to i to, ale uczciwie Ci mówię: na tym produkcie zarabiam tyle, a na tym – tyle, nie 
doradzam Ci tego, pomimo że teoretycznie na tym najwięcej byś zarobił, tylko doradzam Ci ten 
z tego i tego powodu”, to ja jeszcze muszę umieć – i to coś, czego w Polsce brakuje: edukacji 
klientów – zweryfikować, na ile ta składana propozycja jest sensowna, a na ile nie.  
 
To, co robi Crown w zakresie edukacji finansowej: nigdy nie byłem na ich szkoleniu, ale słyszę 
o nich. To o tyle dobre, że edukują wszystkich.  
 
Ktoś mnie ostatnio pytał, czy uważam, że w Polsce jest jeszcze miejsce dla kolejnego bloga 
oszczędnościowego – powiedziałem: jest miejsce na dziesiątki i setki takich blogów. To nie 
tak, że ja czy kilku innych blogerów zagrabiamy rynek – jeżeli będą wartościowe informacje 
w wielu miejscach, to nawet te same informacje, ale podane z perspektywy innej osoby, będą 
konsumowane. Dlaczego? Dlatego że ja bym bardzo chciał przeczytać inną opinię albo 
dziesięć innych opinii w temacie, o którym ja napisałem, zobaczyć inne spojrzenia, bo być 
może nie mam pełnej perspektywy. Im więcej osób jest zainteresowanych poprawianiem 
stanu swoich finansów i nie traktuje sfery finansowej jako coś, co jest domeną zła, nazwijmy 
to w ten sposób, albo obarczone piętnem, że bogaty to synonim złego itd., tym lepiej będzie.  
 
Zobaczcie, jedna rzecz, która się wydarzyła na przestrzeni ostatnich pięciu lat – uważam, że 
to absolutnie świetna rzecz w Polsce – oszczędzanie przestało być traktowane jako coś 
negatywnego. O ile każdy z nas pewnie, tak jak siedzicie, myśli, że oszczędzanie jest OK – 
z takim zestawem poglądów tu przyszliście – to w powszechnym odczuciu, jeżeli widzi się 
kogoś oszczędnego, to przypina się mu łatkę: sknera. Myślę, że w ciągu ostatnich pięciu lat to 
się zmieniło – przynajmniej ja obserwuję taką transformację, że nie wstyd wyjść i powiedzieć: 
„Ja oszczędzam, jestem oszczędnym człowiekiem” – kiedyś to był wstyd, raczej chcieliśmy się 
pokazywać, że mamy pieniądze, nawet gdy ich nie mieliśmy.  
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Dobra, słuchajcie, muszę kończyć, bo mi tam znaki dymne dają.  
 
Wracając do tych doradców: model, o którym powiedziałem, jest utopijny, ale jakieś pośrednie 
rozwiązania widzę. Jest bardzo dużo pracy do wykonania w zakresie budowania tej 
wiarygodności – niestety, w większości przez samych doradców, bo to ich domena i oni 
powinni się tym zajmować.  
 
Dzięki wielkie za wszystkie pytania!  
 
Pytanie: To ja może ostatni temat, czyli Twoja książka. Czemu jest wersja męska i żeńska? Czy 
to nie aby trik marketingowy, żeby trzeba było kupić dwie sztuki?  
 
Michał Szafrański: Nie, książka ma dokładnie tę samą treść – nie trzeba kupować dwóch 
książek – to tylko kwestia tego, że jedna jest pisana tak, jakbym adresował ją do kobiety – 
odmiana i forma, nic więcej. Druga różnica jest taka, że będą wymienione przykłady – 
w wersji męskiej będą imiona męskie, tak jak mieliście Tomka i Marcina, a w wersji żeńskiej – 
imiona dziewczęce.  
 
Głos z sali: Jak dla żony kupię, to sam mogę przeczytać.  
 
Michał Szafrański: Tak, jak ktoś kupi dla żony, to sam może przeczytać. Zwróciłeś mi uwagę 
na jedną ciekawą rzecz: muszę się zastanowić, jak zrobić dla Was taką paczkę, żebyście chcieli 
kupować dwie [śmiech].  
 
Kto następne pytanie? W ogóle mam prośbę: jak zadajecie pytania, to mówcie, jak macie na 
imię.  
 
Tomek: Michał, mam pytanie odnośnie do tego, jak już przejdziemy do kolejnej ścieżki – 
nauczyliśmy się, wyedukowaliśmy, wiemy, jak odkładać na swój fundusz awaryjny, mamy 
jakieś oszczędności, zwiększyliśmy przychody i teraz kwestia inwestowania, czyli ta 
najtrudniejsza – jakieś podstawowe kroki, które nam pozwolą… może jak swój portfel 
dzielisz? Parę takich sztuczek.  
 
Michał Szafrański: Teraz powiem taką zasadę, która, uważam, jest generalną zasadą: nie 
podglądajcie innych, jeżeli chodzi o inwestowanie – mówię zupełnie poważnie. Podglądać 
można Warrena Buffetta, a i tak usłyszycie od niego, że jeżeli nie umiecie inwestować, 
najlepsze, co możecie zrobić, to kupować ETF-y – to specjalne papiery wartościowe, które 
stanowią odzwierciedlenie indeksów konkretnych giełd.  
 
Dlaczego? Najważniejsza zasada w inwestowaniu to redukowanie wszystkich okolicznych 
kosztów, bo one w bardzo zasadniczy sposób wpływają na Waszą stopę zwrotu – czyli jeżeli 
inwestujesz w fundusze inwestycyjne, które pobierają rocznie opłatę za zarządzanie np. 
w wysokości 2–3–4% za to tylko, że inwestujesz za ich pośrednictwem – i to opłata 
ponoszona rocznie bez względu na to, czy ten fundusz zarabia, czy nie – to może się okazać, 
że te opłaty zżerają większość Twoich zysków albo wręcz całe zyski.  
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Warto kupować, inwestować w taki sposób – jeżeli inwestujemy na rynku kapitałowym – 
żeby te opłaty minimalizować. Ma znaczenie, czy wysokość prowizji, którą pobiera biuro 
maklerskie, to 0,39% przy kupnie i sprzedaży, czyli już się robi prawie 0,8% w zasadzie, czy to 
np. 0,19% – to zasadnicza różnica. Ma kolosalne znaczenie, czy kupujesz np. jednostki 
funduszy inwestycyjnych, czy ETF-y. ETF to specyficzna forma papieru – kupowaniem tych 
instrumentów, które wchodzą w dany indeks, zajmują się komputery – to w pełni 
zautomatyzowane, można powiedzieć, stuprocentowe odzwierciedlenie składu konkretnego 
indeksu giełdowego, czyli zarabiasz tyle, ile zarabia ten indeks – jeżeli indeks giełdy 
amerykańskiej idzie 10% w górę, Ty zarabiasz 10% – pomniejszone znowu o opłatę, można 
powiedzieć, za zarządzanie tym ETF-em. Tylko że ona nie wynosi 2 czy 4% – ona wynosi 
0,25% rocznie, dlatego warto wchodzić w inwestycje, które generują jak najniższe koszty 
obsługi, bo to zmniejsza Twoją stopę zwrotu.  
 
Rozgadałem się. Odsyłam do cyklu „Elementarz Inwestora”, który był na blogu moim i Zbyszka 
Papińskiego – jak wejdziecie u mnie w ikonkę „Elementarz Inwestora” po prawej stronie, tam 
było łącznie 50 artykułów na temat poruszania się po rynkach kapitałowych.  
 
Od razu zapowiem, że będzie kolejny rok tego cyklu – chcieliśmy rozpocząć w styczniu, ale 
nie udało się nam niestety ze względu na moją książkę, tak że muszę ją skończyć. Zaczniemy 
ze Zbyszkiem, gdy będę już gotowy i odsapnę po książce, czyli można dzisiaj zakładać, że 
w drugim kwartale 2016 roku, i znowu przez rok będziemy chcieli pokazywać Wam inne 
formy inwestowania – i chcemy się skupić na inwestycjach alternatywnych, czyli np.: 
wszelkim kolekcjonerstwie, dziełach sztuki, winach, whisky – na wszystkim, co możecie sobie 
wyobrazić, co jest inwestycją alternatywną. Po co? Nie po to, żeby powiedzieć Wam, że to 
świetne formy inwestowania – nie o to chodzi – tylko po to, żeby Was zaznajomić z tymi 
formami inwestowania, żebyście potrafili zrozumieć tak naprawdę, co tam jest istotne 
z naszej perspektywy.  
 
Ja np. w wina inwestowałem przez ponad dwa lata tylko po to, żeby poznać ten rynek i móc 
takimi doświadczeniami podzielić się z Wami. Robię to, co robiłem dotychczas – dzielę się 
pewnymi doświadczeniami, komentując, co mi się sprawdziło, a co nie, ale musicie brać pod 
uwagę, że nie jestem alfą i omegą – jestem jak najbardziej ułomny, podejmuję głupie decyzje 
czasami, gdy opisuję Wam różne tematy i zagadnienia, staram się pokazywać, jak ta moja 
droga wyglądała, żebyście potrafili przełożyć to na własne doświadczenia.  
 
Głos z sali: Jaka była stopa zwrotu?  
 
Michał Szafrański: Moja stopa zwrotu? Z moich inwestycji? Wszystkich czy jakichś 
konkretnych? Na winach straciłem.  
 
Głos z sali: Wypiłeś [śmiech].  
 
Michał Szafrański: Nie, nie. Wiecie, przy winach jest zupełnie inny problem: stopa zwrotu to 
jedno, a drugie: płynność rynku, która jest dosyć niska. Jeżeli kupujecie trunki z szansą na 
istotne wzrosty, to niestety nie ma dużego obrotu na nich.  
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To, co mnie najbardziej zaskoczyło na Liv-eksie, czyli na giełdzie, na której obraca się winami: 
czasami daję zlecenie sprzedaży czegoś i czekam dwa miesiące, aż znajdzie się klient na 
konkretny trunek. Ten rynek ma z drugiej strony tę zaletę, że nie ma spekulantów. Dlaczego? 
Bo nie jest płynny. Ale ponosicie też kupę opłat, np. niby wszystkie opłaty miałem wcześniej 
zidentyfikowane, ale gdy zaczynacie inwestować, to sobie uświadamiacie, jak te poszczególne 
opłaty się składają: oczywiście macie prowizję za dokonanie transakcji na rynku, ale macie też 
opłatę za przechowywanie wina – bo kupujecie fizyczne wino – to nie jest jakiś tam papier 
wartościowy reprezentujący np. kurs jakiegoś wina, tylko konkretna butelka czy skrzynka, bo 
kupuje się raczej skrzynki – i Wy musicie ponieść opłatę za magazynowanie tego wina – to 
nie jest tak, że możecie to wino wsadzić sobie do piwniczki w domu, dlatego że nikt nie 
uwierzy, że Wy je przechowywaliście z należytymi parametrami – jest przechowywane 
w specjalnych magazynach. Do tego ponosicie np. koszty ubezpieczenia tego wina, jeżeli coś 
się wydarzy itd. – tych kosztów trochę jest.  
 
Szeroki temat. Ja generalnie minimalnie wtopiłem – to nie było dużo.  
 
Głos z sali: A jaką osiągasz najwyższą stopę zwrotu na wszystkich inwestycjach?  
 
Michał Szafrański: Najwyższą stopę zwrotu osiągam na inwestycjach w moją firmę – i mówię 
zupełnie poważnie. Absolutnie fenomenalnym miejscem do zarabiania jest dla mnie 
Facebook, czyli, mówiąc śmiertelnie poważnie: wyciągam kilkadziesiąt tysięcy procent w skali 
roku z inwestycji w Facebooka.  
 
Jak te moje inwestycje na Facebooku wyglądają: promuję materiały, w których polecam Wam 
konkretne produkty bankowe – lokaty czy konta – i mierzę, ile osób złożyło wniosek w banku 
po kliknięciu w reklamę na Facebooku. Mogę tylko powiedzieć, że pozyskanie klienta na 
Facebooku kosztuje mnie 3,5 zł, a zarabiam na każdym np. 80 zł. Jak sobie to przeliczycie 
przez okres, kiedy płacę za reklamę, a kiedy dostaję wypłatę z firmy afiliacyjnej, to się 
okazuje, że to potrafi być kilkadziesiąt tysięcy procent w skali roku.  
 
Pytanie, czy jest jakaś lepsza inwestycja – dla mnie dzisiaj nie ma, ale z drugiej strony to nie 
tak, że cały swój kapitał, który mam, wrzucę na reklamę na Facebooku – nie wrzucę. Nie 
dlatego, że bym nie chciał – chciałbym, skoro tyle zarabia, tobym chciał tam 50 000 000 zł 
wrzucić, których nie mam, ale wrzuciłbym – tylko problem polega na tym, że Facebook nie 
konsumuje tak łatwo tych pieniędzy, które my chcemy wrzucić w reklamę. Ten kanał się 
wysysa – to nie jest tak, że mówicie Facebookowi: „Mam 1 000 000 zł i chcę, żeby tę reklamę 
zobaczył każdy Polak” – to tak nie działa, to nie jest takie nieograniczone.  
 
Dlaczego o tym mówię? Dlatego że nam się czasami wydaje, że musimy zarabiać pieniądze 
nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jakie, a często najlepsza inwestycja, szczególnie w młodym 
wieku – młodych twarzy też trochę widzę – to po prostu inwestycja we własną wiedzę 
i umiejętności – nauczenie się czegoś, co pozwoli Wam zarabiać pieniądze, to też inwestycja.  
 
Jeżeli dzisiaj na etacie zarabiam, załóżmy, 4000 zł i jestem w stanie podwyższyć swoje 
umiejętności negocjacyjne chociażby, żeby móc pójść do kolejnego pracodawcy i wywalczyć 
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5000 zł, to to jest inwestycja, która pracuje przez całe życie – bo jeżeli przekonam siebie 
samego, że potrafię skutecznie negocjować, sprzedać siebie w lepszy sposób i podnieść swoje 
zarobki, to za chwilę – za kolejne dwa lata, powiedzmy – jestem w stanie wynegocjować 
jeszcze wyższe wynagrodzenie. To taka pętla, która sama się napędza: jeżeli raz przekonacie 
siebie, że potraficie skutecznie coś wynegocjować, że jesteście dla samych siebie dobrymi 
negocjatorami, to kolejne Wasze negocjacje będą jeszcze bardziej złożone i jeszcze większy 
sukces prawdopodobnie osiągniecie. Nie zawsze odnosi się sukcesy od razu, ale każdy z nich 
jest trampoliną do następnego. Warto w takie sukcesy inwestować i nie bać się porażek, bo 
często też bywa, że boimy się porażki – np. czegoś nie zrobimy, bo przecież się nie uda. OK, 
nie uda się, ale czegoś się nauczę. 
 
Czas, który wkładam w to, żeby wynieść taką naukę, to moja inwestycja. Jeżeli poświęciłem na 
coś czas i wyciągnąłem jakąś naukę, to teraz ją wykorzystam, żeby za drugim razem tego 
głupiego błędu nie popełnić.  
 
Rozgadałem się nie na temat chyba. Jeszcze jakieś pytania? 
 
Andrzej: Jak odkładać na dzieci? Czyli drobne kwoty, które wpłacamy, i za 18–20 lat zostają 
wyciągnięte przez potomka.  
 
Michał Szafrański: W jakim wieku masz dzieci?  
 
Andrzej: Noworodek.  
 
Michał Szafrański: Syndrom nowego ojca i stąd pytanie, dobrze [śmiech]. Wiesz, bo w życiu 
ojców jest tak, że na początku tak, a później mówią: „Choroba, jak tu zrobić, żeby jednak nie 
odkładać na te dzieci” [śmiech]. Żartuję oczywiście. Jeżeli potrafimy inwestować, to możemy 
samodzielnie próbować pomnażać pieniądze, ale najprostszy mechanizm to: zdecyduj się, że 
będziesz odkładał stałą kwotę co miesiąc, wkładał na konto oszczędnościowe, którego nie 
będziesz dotykał, nazwiesz je nawet: „Konto mojego dziecka – nie wypłacać przed 
osiemnastką”, zakładasz to konto oszczędnościowe w jakimś banku, który płaci solidne 
odsetki, i tyle.  
 
Warto indeksować tę kwotę o inflację, czyli w tym roku wpłacasz np. po 200 zł dzieciakowi – 
możesz wziąć w ogóle kalkulator finansowy i sobie policzyć: jeżeli dokonasz takiego 
założenia: chciałbym, żeby moje dziecko miało kasę na studia w jakimś tam wieku – załóż 
sobie, że te studia będą kosztowały, strzelam, 80 000 zł – koszty czesnego itd. Policz sobie, 
jaką kwotę potrzebujesz zebrać – nie wiem, kiedy dzieci idą na studia – do dziewiętnastki, ile 
musisz odkładać miesięcznie przy założeniu oprocentowania konta i będziesz wiedział, ile 
musisz co miesiąc odkładać. Nawet jeżeli zdecydujesz się, że wpłacasz jakąś stałą kwotę typu 
100, 200 zł, indeksuj co rok wskaźnik inflacji, żeby to miało z grubsza tę samą wartość.  
 
Możesz też skorzystać z funduszy. ING ma fajne rozwiązania – mówię zupełnie poważnie – 
w zasadzie NN, bo oni przemalowali towarzystwo funduszy inwestycyjnych z powrotem na 
Nationale-Nederlanden – mają takie fundusze, które nazywają się Perspektywa ileś tam. 
Zerknij na nie, dlatego że one są o tyle fajne, że oni zredukowali wysokość opłaty rocznej, 
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którą pobierają za zarządzanie. To jedno z pierwszych towarzystw, które zrobiło fajne plany, 
nazwijmy to, systematycznego oszczędzania, niezobowiązujące z jednej strony, a z drugiej – 
niezbyt kosztowe. To coś, co daje szanse na to, że będziesz zarabiał więcej, niż zarabia lokata 
bankowa. Polecam.  
 
Jeżeli chcesz chronić pieniądze przed podatkiem Belki, to możesz również kombinować 
z takim kierunkiem: policzysz sobie, ile masz teraz lat… jeszcze daleko do emerytury – 
myślałem, żeby wpłacać na swoje IKE np. więcej pieniędzy po to, żeby w wieku, kiedy 
przejdziesz na emeryturę, wypłacić pieniądze dla dziecka, w zasadzie przekazać mu darowizną 
bez podatku Belki, bo z kolei darowizna wstępny–zstępny, czyli darowizna dla dziecka, 
z Twojej strony nie podlega opodatkowaniu, jeżeli dziecko w pewnym wieku zgłosi do urzędu 
skarbowego powyżej jakiejś tam kwoty.  
 
To takie niuanse, że gdy zaczynasz na to patrzeć, to nie wystarczy wiedzieć, że chcesz, tylko 
trzeba to rozplanować w czasie, zobaczyć, co się zazębia, czy przypadkiem nie jest tak, że 
planujesz nie na studia, tylko np. na zakup pierwszego mieszkania dla dziecka, co wypadnie 
ileś lat później – jeżeli tak, to OK, być może Ty już będziesz na emeryturze: „Dobra, to mogę 
zastosować tarczę podatkową w ramach własnego IKE i dopiero później wypłacę pieniądze i te 
zyski już będą bez podatku Belki, czyli jestem 19% do przodu”.  
 
W ten sposób do tego bym podszedł: na początku konto oszczędnościowe, później jakieś 
fundusze inwestycyjne – takie w miarę niskokosztowe. Chyba że masz inne umiejętności 
w zakresie pomnażania.  
 
Rozgaduję się. Ktoś jeszcze ma pytania?  
 
Krzysiek: Mam pytanie: Jak wyglądałyby Twoje decyzje finansowe, gdybyś miał teraz, załóżmy, 
te 19–20 lat?  
 
Michał Szafrański: Dzięki, Krzysiek, to bardzo dobre pytanie. Odpowiem przewrotnie. Pierwsza 
rzecz: nagrywałem kiedyś podcast – nie wiem, czy słuchałeś – z poradami dla 
dwudziestolatków. Słuchałeś czy nie?  
 
Krzysiek: Chyba nie.  
 
Michał Szafrański: To weź do mnie wejdź na bloga, zakładka „Podcast”, i znajdziesz tam 
odcinek, który się nazywa: „Mam 20 lat, jakie decyzje mam podejmować” – coś w tym stylu, 
już nie pamiętam, jaki dokładnie miał tytuł, ale generalnie to było coś takiego: „Zestaw porad 
dla dwudziestolatków”. Było tam całkiem sporo moich przemyśleń na temat tego, co bym 
doradził takiemu młodszemu sobie.  
 
Jeżeli mówimy o decyzjach finansowych: ja bym na pewno sobie doradził, żebym nie bał się 
ryzykować, bo trochę różnych decyzji w życiu podjąłem, ale działam dosyć asekuracyjnie. 
Czasami robiłem rzeczy wariackie, np. miałem firmę, która hurtowo sprzedawała podręczniki, 
i to mi też trochę problemów na głowę sprowadziło, bo to była działalność wysokoobrotowa 
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i różne dziwne rzeczy działy się wokół tego – dziwni panowie się przypałętali i chcieli część 
zysków itd. Tego typu rzeczy również w życiorysie mam.  
 
Było ileś takich rzeczy, działań, które mogłem zrobić, a po prostu ich nie wykonałem, bo 
wydawało mi się, że są głupie, a dzisiaj myślę sobie tak: gdybym je zrobił, szybciej bym się 
nauczył, miałbym więcej guzów – ja akurat jestem osobą, która się uczy na własnych 
negatywnych doświadczeniach, i bardzo dobre wnioski, jak w tej chwili patrzę wstecz, z tych 
nauk wyciągałem. To kwestia tego, że niektórzy potrzebują przeżyć 50 lat, żeby mieć jakiś 
zestaw doświadczeń, a niektórzy, jeśli zintensyfikują we wczesnych latach swojego życia 
różne wydarzenia, które w nich walą i dzięki temu grubsza skóra rośnie albo jakiś nowy 
zestaw przemyśleń się pojawia, to są w stanie zebrać w krótszym czasie ten sam zestaw 
doświadczeń życiowych.  
 
I tego mi brakowało, tzn. późno wszedłem na rynki kapitałowe – a mogłem wcześniej. 
Oczywiście pewnie bym sobie inne guzy ponabijał, bo łatwo mówi się w tej chwili, gdy 
patrzysz wstecz: „Mogłem zrobić coś tak, a nie inaczej”. Uważam, że i tak jestem dość 
szczęśliwym gościem o tyle, że ileś razy w życiu podjąłem wyzwanie, które było teoretycznie 
totalnie abstrakcyjne – np. sama decyzja o tym, że rzucam pracę na etacie po to, żeby 
poświęcić się blogowaniu, gdzieś w okolicy czterdziestki, z zewnątrz jest postrzegana jako 
coś, co może być czymś totalnie dziwnym i odjechanym. Gość, który teoretycznie wchodzi 
w wiek, w którym powinien maksymalizować swoje zarobki, w branży, w której dotychczas 
funkcjonował – czyli wchodzi na następny poziom, wchodzi na następny poziom, wchodzi na 
następny poziom. Tak się mówi, że dopiero po czterdziestce zaczynamy zarabiać prawdziwe 
pieniądze, bo wtedy już nie jesteśmy pracownikami szeregowymi, tylko zaczynamy być 
szefami szefów czasami albo po prostu szefami większych zespołów i zaczynamy zarabiać 
bardziej sensowne pieniądze z samego tytułu, że jesteśmy wyżej w hierarchii. Ja taką ścieżkę 
porzuciłem i absolutnie nie żałuję.  
 
Maciek Samcik, który prowadzi blog Subiektywnie o Finansach, na FinBlogu powiedział 
świetną rzecz: że w naszym życiu przytrafiają się różne sytuacje, które los nam przynosi, 
i mamy parę momentów zwrotnych, gdy tylko od nas zależy, czy coś zmienimy, czy nie – tylko 
to zawsze decyzja mniej lub bardziej ryzykowna. Życzył wszystkim, żebyśmy nie bali się takich 
decyzji podejmować, żebyśmy nie bali się ryzykować. Myślę, że gdybym mógł coś radzić 
młodszemu sobie, tobym mu powiedział: „Stary, nie bój się ryzykować – jesteś na tyle cwany 
i inteligentny, i kumaty, że nawet jeśli wpadniesz w duże bagno, to jakoś się z niego prędzej czy 
później wyciągniesz, ale będziesz bogatszy o jakiś zestaw doświadczeń – i po prostu to rób, a nie 
akceptuj sytuacji wokół siebie jako takiej, że złapałeś Pana Boga za nogi i już nic więcej nie musisz 
robić”. Warto ryzykować.  
 
Paweł: Cześć, Paweł jestem.  
 
Michał Szafrański: Cześć, Paweł!  
 
Paweł: Trochę odejdę od tematyki poprzednich pytań. Czy Twoim zdaniem jest jeszcze 
miejsce w polskiej blogosferze na coś podobnego do Twojej działalności?  
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Michał Szafrański: Tak.  
 
Paweł: Dzięki, krótko i na temat.  
 
Michał Szafrański: Mam rozwinąć czy nie?  
 
Paweł: Jeśli można. 
 
Michał Szafrański: Rozwinę. Mój blog jest czytany w tej chwili przez 200 000 osób 
miesięcznie – 200 000 do 280 000 – to zależy, z miesiąca na miesiąc różnie to wygląda. 
W Polsce mamy 38 000 000 Polaków. Na moim blogu były raptem 2 000 000 ludzi w tym 
roku – mówię: raptem – od początku roku 2 000 000 unikatowych użytkowników. Nie 
uważam, że to dużo. Istnieje miejsce – nawet jeżeli to byłyby te same albo bardzo zbliżone 
treści, to nadal ten ktoś będzie miał inny styl niż ja i trochę inne tematy będzie poruszał – 
albo w innym okresie czasu.  
 
Ja np. bardzo bym chciał poczytać więcej blogów o takiej tematyce jak moja w Polsce, bo 
powiem szczerze, nie czytam polskich blogów w zasadzie – poza Maćkiem Samcikiem 
i paroma blogami, na które zaglądam sporadycznie, związanych z inwestowaniem – ale 
bardzo mocno muszę je filtrować. Jeżeli spojrzycie na blogi o inwestowaniu, to nigdy nie 
wiadomo, kto za nimi stoi, jaki ma interes w tym, że pisze to, co pisze – to, że będzie koniec 
świata albo coś tam, że w złoto trzeba inwestować koniecznie, bo kryzys walut. Filtruję to 
wszystko – próbuję wyciągnąć wnioski w oparciu o to, co czytam, i powiem szczerze, dzisiaj 
dużo więcej czytam gdzieś za granicą, bo to dla mnie po prostu interesujące. Uważam, że 
blogi finansowe w Stanach to dużo szerszy przekrój osób nawet zajmujących się tą samą 
tematyką, więc każdy trochę inaczej, z innego punktu widzenia to robi.  
 
Uważam, że w Polsce jak najbardziej jest miejsce – w ogóle w Polsce jest dużo miejsca na 
dobre treści. Myślę, że sukces mojego bloga pokazuje to, że dokładnie o to chodzi – jeśli 
dostarczasz w miarę dobre treści, to będziesz miał czytelników i warto to robić. Jak spojrzycie, 
co się dzieje w tradycyjnych mediach, to trywializowanie wszelkich tematów, które tam są 
poruszane, jest po prostu gigantyczne i trochę nad tym boleję. Tyle.  
 
Kto jeszcze jakieś pytanie?  
 
Wojtek: Takie mam pytanie, bo prowadzisz bloga, sam też prowadzę bloga: Czy blogowanie 
jako budowanie swojej marki, swojej wartości w perspektywie czasu – bo większość osób, 
które blogują, na pewno zakłada, że nie będzie zarabiała na tym od razu – jest dobrą 
inwestycją w budowanie własnej marki?  
 
Michał Szafrański: Odpowiedź prosta brzmi: tak, podpisuję się obiema rękami, że pisanie 
bloga jest dobrą inwestycją w budowę własnej marki – wręcz zalecam wielu osobom, 
z którymi rozmawiam, które np. są ekspertami w jakiejś dziedzinie, żeby zaczęły pisać bloga, 
dlatego że dzięki temu też łatwiej będzie im znaleźć – jeżeli to osoby pracujące na etacie – 
kolejnego potencjalnego pracodawcę. Jeżeli to osoby, które prowadzą własną działalność, po 



 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 15 

 

 

prostu łatwiej im znaleźć klientów, dlatego że dzielą się swoją wiedzą, ale jednocześnie 
pokazują trochę siebie.  
 
Uważam, że biznes robi się z ludźmi, których lubisz – od zawsze tak to funkcjonowało według 
mnie i mam nadzieję, że zawsze będzie tak funkcjonować. Jeżeli Twoim celem jest 
uwiarygodnienie siebie – również jako eksperta, specjalistę w jakiejś dziedzinie – to tak, blog 
jest zdecydowanie dobrym pomysłem na to.  
 
 
I to w zasadzie cała sesja pytań i odpowiedzi, trzecia już – jeszcze jedna nam została. 
Autentycznie dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka, za poświęcenie swojego czasu. Mam 
nadzieję, że to dla Was przydatne. Pomimo że mam czasem wrażenie, że niektóre z tych pytań 
się powtarzają i moje odpowiedzi również się powtarzają, wydaje mi się, że warto nawet kilka 
razy tę samą wiedzę przekazać, żeby to sobie w głowie ugruntować bądź po prostu żeby Wam 
to pomogło różne kwestie finansowe w głowie poukładać.  
 
Pamiętajcie, że absolutnie nie jestem żadnym autorytetem, guru, specjalistą itd. Jestem 
samoukiem w tym, co robię, i nie chcę, żebyście w jakiś sposób, jak by to powiedzieć, zbyt 
ślepy, naśladowczy podchodzili do tego, co mówię – raczej wykorzystujcie to na swoje 
potrzeby w taki sposób, żeby dokonać pewnej syntezy informacji, które zbieracie z różnych 
miejsc – nie tylko z bloga Michała Szafrańskiego, nie tylko z podcastu, ale również z innych 
miejsc w internecie czy w innych mediach, czy w książkach – zdecydowanie zalecam czytanie 
książek.  
 
No właśnie, à propos książek: podam jeszcze parę informacji z tego frontu robót, można 
powiedzieć, który jest u mnie w tej chwili. Pewnie zauważyliście, że na blogu panuje cisza – 
i to od kilku tygodni – że w zasadzie ukazują się tylko nowe odcinki podcastów.  
 
Jeden nowy wpis opublikowałem – w zeszłym tygodniu ukazał się wpis, który dosyć 
zaskakująco cieszył się dużą oglądalnością. Wybrałem fragment z książki, w którym staram się 
tłumaczyć, co jest ważne, a co nie w oszczędzaniu czy zdrowym podejściu do finansów, 
wskazać miejsca, w których są pułapki – pokazałem, jak wielkie znaczenie ma to, jak duży jest 
odsetek kwot, które co miesiąc odkładamy, czyli jak dużą część zarobków co miesiąc 
odkładamy – ta różnica powoduje, że jesteśmy w stanie szybciej zbliżać się do naszej 
upragnionej, wymarzonej emerytury. I nie traktuję tej emerytury jako coś takiego, co 
koniecznie musi nastąpić, w tym sensie, że musicie przestać pracować zarobkowo – chodzi 
o to, że to taki moment, w którym możecie sami sobie powiedzieć, że pracujecie wyłącznie dla 
przyjemności – że pieniądze przestały być ważne, bo już jesteście w stanie zapewnić sobie 
świetny byt z tych wszystkich zysków kapitałowych z różnych inwestycji – nie tylko z tych 
pieniędzy, które leżą w banku, bo wiadomo, że odsetki są małe na lokatach czy kontach 
oszczędnościowych – ale ogólnie ze wszystkich inwestycji, które będziecie posiadać.  
 
Jedna rzecz, która przy tym artykule zwróciła moją uwagę, to że całkiem spora część osób, 
które komentowały, patrzyła na najbardziej optymistyczny przypadek – taki, który pozwala 
przejść na emeryturę w najkrótszym możliwym czasie. Ja tam pokazałem przykład, że jeżeli 
będziecie w stanie żyć za 5% swoich zarobków, czyli odkładać 95% zarobków, to możecie 
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przejść na emeryturę już po 16 miesiącach pracy. To wydaje się nieprawdopodobne, ale jeżeli 
Wasze inwestycje dają średniorocznie 4% zysku – już po uwzględnieniu podatku Belki itd. – 
to jesteście autentycznie w stanie przejść na emeryturę już po 16 miesiącach pracy. Wydaje 
się nieprawdopodobne, bo w sumie nieprawdopodobne jest, żeby żyć tylko za 5% swoich 
przychodów – trzeba mieć bardzo, bardzo duże przychody. Te osoby punktowały i mówiły: 
„Nie, nie, to niemożliwe, nie da się tak” i nie bardzo o to chodziło [śmiech] – nie to było moim 
zamiarem, żeby pokazać ten najbardziej skrajny przykład, tylko wręcz przeciwnie – chciałem 
pokazać ten drugi biegun, że jeżeli oszczędzamy tylko 5% albo 10% swoich zarobków, to 
w zasadzie możemy zapomnieć o wcześniejszej emeryturze, no chyba że potrafimy osiągać 
niesamowite stopy zwrotu ze swoich inwestycji, i że nawet w takim przypadku, w którym 
wydaje się nam, że jesteśmy dosyć oszczędni, czyli te 10, 15% może nawet, może się okazać, 
że i tak będziemy musieli pracować prawie do śmierci.  
 
I to ten smutny wniosek, który płynie z tego artykułu, i coś takiego, co chciałbym, żeby do Was 
wszystkich dotarło – staram się pracować w taki sposób, żeby otwierać oczy i pokazywać tym 
osobom, które dzisiaj żyją chwilą i myślą, że są zwolnione z odpowiedzialności za swoją 
przyszłość, że tak nie jest. Oczywiście, można liczyć na minimalną emeryturę z ZUS-u, ale 
trzeba podchodzić do życia zdroworozsądkowo: nie wiadomo, jaka ona będzie – poleganie 
wyłącznie na koncepcji, że będziemy otrzymywali minimalną emeryturę z ZUS-u, jest po 
prostu wysoce ryzykowne. Pytanie, czy takie ryzyko chcecie w swoim życiu podejmować.  
 
Jeżeli jeszcze nie wiecie, o jakim wpisie mówię, to bardzo zachęcam do jego przeczytania – 
oczywiście link do tego wpisu znajdziecie w notatkach do odcinka pod adresem: 
jakoszczedzacpieniadze.pl/074.  
 
Tak jak powiedziałem, ten wpis to dobry wstęp do mojej książki, która będzie miała tytuł: Jak 
zostać finansowym ninja. Już chyba wszyscy słyszeli, ale dla tych osób, dla których to pierwszy 
podcast – w ogóle serdecznie witam i dziękuję, że słuchasz – moja książka będzie miała tytuł: 
Jak zostać finansowym ninja. Staram się w niej zwrócić uwagę na rzeczy niby oczywiste, ale 
z drugiej strony często przez nas ignorowane, albo takie kwestie, których sobie nie 
uświadamiamy – czyli niby wiemy, ale tak naprawdę to do nas nie dociera. Chcę pokazać, 
o co tak naprawdę chodzi w całym oszczędzaniu, zarabianiu, pomnażaniu oszczędności, gdzie 
jest ten zdrowy rozsądek, dlaczego ważne z jednej strony, aby to robić, a z drugiej – żeby nie 
dać się oskubać na całej tej drodze, bo takich osób, które polują na nasze pieniądze, wokół 
nas jest bardzo, bardzo dużo. Chcę pokazać drogę, jak w sobie z jednej strony wykształcić, 
a z drugiej wytrenować, ugruntować umiejętności, które ja nazywam umiejętnościami 
prawdziwego finansowego ninja – takich osób, które czują się pewnie ze swoimi finansami, 
potrafią zarabiać pieniądze, ale też wykorzystywać już zarobione pieniądze według swoich 
zasad i bez ulegania zewnętrznym naciskom – czyli życie zgodnie z tym, co nam się wydaje 
właściwe, ale jednocześnie życie mądre i takie, które nie powoduje, że zapracowujemy się na 
śmierć.  
 
Rozgadałem się oczywiście jak zwykle na koniec. Jedna informacja, którą chciałem przekazać, 
bardzo ważna dla mnie: dopóki nie zostanie ukończone pisanie książki, to na blogu będzie 
autentycznie posucha, bo książka jest w tej chwili dla mnie absolutnym priorytetem – wiem, 
że wiele osób na nią czeka. Mam nadzieję, że Ty też czekasz, tak że życzę przede wszystkim 
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cierpliwości, wyrozumiałości dla mnie, ale zapewniam – jestem święcie przekonany o tym już 
w tej chwili– że warto czekać.  
 
Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i tradycyjnie bardzo mocno życzę Ci skutecznego 
przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia! 


