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WNOP odcinek 077 – 16 maja 2016 r. 
 
AMA z Michałem - skąpstwo, FinTech, 
inwestycje, przyszłość i mieszkania na 
wynajem - część 4 

 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/077 
 

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek 77. Dzisiaj ostatnia, czwarta 
porcja moich odpowiedzi na Wasze pytania. 
 
Witam Cię w 77. 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! W tym odcinku usłyszycie czwartą i ostatnią, godzinną sesję pytań 
i odpowiedzi z cyklu spotkań JOPlive Tour – przypomnę, bo mamy już maj – tych spotkań, 
które odbywały się na przełomie 2015 i 2016 roku praktycznie w całej Polsce.  
 
Dzisiejsze pytania są z Warszawy – naprawdę bardzo fajna sesja, kolejny raz z pełną 
otwartością, ale, powiedziałbym, otwartością z Waszej strony – ze strony osób, które mi te 
pytania zadawały. Oczywiście chętnie odpowiadałem na wszystkie prowokacyjne pytania – 
ten odcinek jest lekko przeredagowany i przeedytowany – niektóre kwestie, które nie 
powinny się znaleźć w podcaście, nie znalazły się w nim, ale poza tym niesamowicie 
wartościowy materiał, chyba najszerszy przekrój ze wszystkich pytań, które były dotychczas na 
tych spotkaniach. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Teraz, gdy słuchałem tego po raz 
kolejny, tuż przed nagraniem intro i outro do tego odcinka, to rzeczywiście fajnie to wyszło.  
 
Bardzo mocno, gorąco i serdecznie zapraszam do wysłuchania, a na koniec będę miał dla Was 
jedno ogłoszenie. Zapraszam serdecznie.  
 
Kasia: Chciałabym zapytać, bo dużo osób bardzo neguje moje podejście do pieniędzy, jeżeli 
chodzi o trzymanie ich w banku. Posługuję się głównie kartą i staram się nie trzymać większej 
gotówki przy sobie. Jak uważasz – bądź jak Ty zachowujesz się w stosunku do pieniędzy 
w plastiku?  
 
Michał Szafrański: Posługuję się w zasadzie wyłącznie kartą w tej chwili. Mam gotówkę 
w portfelu, ale tylko na wypadek, gdy gdzieś będę płacił i nie będą karty akceptować.  
 
Kasia: Czy to jest większa gotówka?  
 
Michał Szafrański: Nie. Żeby wprost powiedzieć: przedwczoraj miałem 20 zł w portfelu 
i jeszcze mam pięć stów – takie stare, wiecie. Czasami robię takie dowcipy, że wchodzę do 
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piekarni: „Czy ma pani z pięciu stów wydać?”, ale nie mają [śmiech]. Nie no, nie wierzycie – 
mogę wam pokazać. Zaraz wam pokażę. Przedwczoraj miałem 20 zł, a teraz mam pewnie ze 
dwie stówy, bo byłem w bankomacie – to wszystko. Ale generalnie to jest tak, że trochę mój 
portfel traktuję jak portmonetkę dla rodziny: gdy idę do bankomatu, to później może się 
okazać, że Gabi potrzebuje pieniędzy, więc po prostu wyciągam z portfela i tyle.  
 
Zobaczcie: pięć stów. Były takie pieniądze kiedyś, jak byłem mały.  
 
Dobra, wracając: Zdecydowanie posługuję się plastikiem, nie czułbym się dobrze, nosząc dużą 
gotówkę przy sobie – absolutnie. Zachęcam do 67. chyba odcinka podcastu, żeby posłuchać 
o tym, czy bezpieczne jest trzymanie pieniędzy – z mojej perspektywy, bo to moja opinia 
tylko – w bankach, czy nie.  
 
Monika: Cześć, jestem Monika.  
 
Michał Szafrański: Cześć, Monika!  
 
Monika: Chciałam podziękować za dzisiejsze spotkanie, za bloga i za to, że odpisujesz na 
moje maile.  
 
Michał Szafrański: O, udało się.  
 
Monika: [Śmiech] Mam cztery pytania – nie wiem: chcesz je po kolei czy wszystkie naraz?  
 
Michał Szafrański: Wiesz co, daj wszystkie naraz, a później będziesz mi je czytała po kolei.  
 
Monika: Mogę Ci dać kopię [śmiech].  
 
Michał Szafrański: Dzięki.  
 
Monika: Dobrze. Zarówno z Twoich postów, jak i podcastów wynika, że raczej należysz do 
grona ludzi, którzy są zadowoleni z siebie i z życia – tak generalnie, bo wiadomo, że są różne 
momenty. Gdybyś miał określić jedną rzecz, za którą siebie lubisz w tym momencie życia: co 
by to było?  
 
Michał Szafrański: Już wiem co, tylko szukam drugiej rzeczy, żeby sprawdzić. Dobra, szybka 
odpowiedź jest taka: za to, że się ożeniłem ze świetną kobietą – mam partnerkę, która nie 
dość, że jest zbieżna stuprocentowo z tym, jak ja działam, jeżeli chodzi o stosunek do 
finansów – w sensie, że obydwoje jesteśmy oszczędni – to jeszcze jest gigantycznym 
wsparciem na bieżąco, tak bym powiedział – i to takim wsparciem, na które, czasem mam 
wrażenie, nie zasługuję. To najważniejszy czynnik.  
 
Monika: Następne pytanie. W styczniu 2014 roku, czyli jakieś dwa lata temu, ogłosiłeś, nie 
pamiętam, czy w newsletterze, czy na blogu, rekrutację na doradców – stworzyłeś nawet 
VIP-listę – co z nią się stało?  
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Michał Szafrański: Ta VIP-lista nadal jest i ona miała być pod kątem książki – to wróci, kiedy 
książka będzie w takim stanie, że mogę ją pokazać światu, bo wszystko się wtedy zaczęło, ale 
na razie nie mam co konsultować, mówiąc zupełnie wprost. Wróci to. Jeżeli jesteś na tej liście, 
to bardzo dobrze.  
 
Monika: Jestem, jestem. Stąd wiem, że jest.  
 
Michał Szafrański: Mea culpa. Nie wszystko mi się udaje, to jest tak, że mam jakieś pomysły, 
wpadną do głowy, fajnie to działa. Ale powiem tak: bardzo mi pomogliście przy pracach nad 
budżetem domowym w tydzień – już prawie dwa lata temu ta lista powstała, nie? Przy tym 
budżecie bardzo mi pomogliście, bo opinie, które wtedy zebrałem, pomogły skonstruować ten 
kurs, tak że to w dużej mierze Wasza zasługa, że on jest taki, a nie inny. Udało mi się dzięki 
waszej pomocy zrobić ten kurs bardzo krótkim kursem, bo inaczej bym go rozwlókł – on by 
był dłuższy – a dzięki temu jest bardzo merytoryczny.  
 
Monika: Super. W 41. odcinku podcastu – sprawdziłam dzisiaj [śmiech]…  
 
Michał Szafrański: Ojejku, ale Ty jesteś precyzyjna!  
 
Monika: …podsumowywałeś rok 2014 i wspominałeś, że na 2015 jednym z celów jest…  
 
Michał Szafrański: Czuję się jak na sądzie ostatecznym. O widzisz, już Ci głos zabrano. Jest 
Opatrzność gdzieś, czuwa nade mną.  
 
Monika: W każdym razie zapowiadałeś, że wraz z rozwojem bloga będziesz rozwijał 
współpracowników. W którymś z podcastów opowiadałeś, jak nagrywasz podcasty i że masz 
duże wsparcie. Gdzie jeszcze się wspierasz ludźmi?  
 
Michał Szafrański: Mówimy o obszarach, w których się wspieram ludźmi, tak?  
 
Monika: Blogowo.  
 
Michał Szafrański: To może po kolei. Mówiłem o tych współpracownikach i trochę ich jest. 
Jest osoba, która mi pomaga – Krzysiek, który projektował logo do kursów, całą oprawę 
graficzną itd. do kursów „Budżet domowy w tydzień” i „Pokonaj swoje długi”. Jest Marcin, 
z którym współpracuję na bieżąco przy montażu podcastów. Jest Igor, który projektuje nowy 
układ bloga, który w bólach się rodzi i zobaczycie go za jakiś czas – jeszcze nie jest gotowy, 
absolutnie, ale coś tam powstaje. Są osoby, które już mam wybrane, które będą mi pomagały 
przy dystrybucji książki – logistyce typu: spakować, wysłać, upewnić się, że przesyłka do Was 
dotarła, bo sam wydaję. To jest Krzysiek. Później jeszcze Ania, która mi trochę pomaga 
z social mediami w tej chwili. Kto jeszcze jest? Jeszcze ze dwie osoby by się znalazły, które 
sporadycznie mi pomagają.  
 
To nie tak, że zatrudniam pracowników etatowych – nie, to są osoby na potrzeby realizacji 
konkretnych zadań. Mnie ten model bardzo odpowiada – powiedziałem to wprost, że nie chcę 
mieć pracowników etatowych. Taki mam model po prostu: zakładam, że, owszem, stopniowo 
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coraz więcej obowiązków być może uda się przekazywać, ale nie zakładam, że buduję jakąś 
korporację i ja sobie będę siedział i treści tworzył, a wokół wszystko będzie się działo 
automatycznie. Nie widzę możliwości, żeby to zrobić – bardzo trudno jest mi się oderwać. 
Zastanawiałem się kiedyś np. nad tym, czy byłbym w stanie wydelegować swoją skrzynkę – 
bo jednak te maile mnie bolą, w sensie takim, że dużo tych maili przychodzi – żeby ktoś to 
filtrował. Doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie tego zrobić – jakoś nie potrafię się 
odkleić od tej poczty. Pat Flynn, ten amerykański bloger, na którym się wzoruję, to zrobił – 
ma taką osobę, która czyta jego maile itd. Ja jakoś nie czuję tego.  
 
Z drugiej strony daje mi to poczucie, że mam kontakt z Wami. Dzisiaj działam zgodnie 
z zasadą, że… ktoś to powiedział niedawno – wiem, w Manchesterze, gdy byłem na 
konferencji Media Europe, padło takie sformułowanie z jednej strony: „Im bardziej jesteś 
popularny, tym mniej musisz być dostępny – ograniczać, chronić konsumowanie Ciebie przez 
innych” – ale z drugiej strony, w innej prezentacji, padło, że: „Wiadomo, że nie dogodzisz 
wszystkim, nie pomożesz wszystkim, ale próbuj dla nielicznych robić to, co chciałbyś zrobić dla 
wielu” – czyli jeśli udało Ci się otrzymać ode mnie odpowiedź na maila, to prawdopodobnie 
była to odpowiedź merytoryczna, spuszczająca na drzewo. Jeśli komuś odpowiadam, to staram 
się, żeby to miało ręce i nogi i coś znaczyło dla tej osoby – odpowiadało na ten problem, 
który został przysłany.  
 
Trochę się rozminąłem z pytaniem, ale chyba odpowiedziałem.  
 
Monika: Dzięki. Ostatnie pytanie.  
 
Michał Szafrański: Śmiało.  
 
Monika: Jak sobie radzisz na co dzień, w życiowych sytuacjach, z presją społeczną? Mam na 
myśli: jak nie przekraczać cienkiej linii między byciem oszczędnym a skąpym – wśród 
znajomych, jakieś wyjście na miasto, wspólne wyjazdy itd.?  
 
Michał Szafrański: Ja w ogóle nie mam tego problemu.  
 
Monika: A w nowym towarzystwie w takim razie?  
 
Michał Szafrański: Już Ci odpowiadam – chciałbym, żeby dobrze została zrozumiana moja 
odpowiedź. Ja nie mam problemu z wydawaniem pieniędzy – to jest tak, że wydaję na to, na 
co uważam, że chcę wydawać. Jeżeli idę na miasto, to nie mam problemu, żeby wydać 
pieniądze – po prostu wydaję. Gdy mam wydać stówę, to wydaję stówę, gdy mam wydać dwie 
stówy – nie zdarzyło mi się dawno, żebym dwie stówy wydał.  
 
Ja mam chyba ograniczony zestaw potrzeb i wydaje mi się, że im starszy jestem, tym mniej 
tych potrzeb mam. Kiedyś jakieś gadżety kupowałem, inne rzeczy, a teraz mi to powoli 
przechodzi – cały czas kupuję, ale mi przechodzi: fajne leżą różne kamerki i inne – ale nie 
mam czegoś takiego, że strasznie ścibolę, pilnuję każdego grosza – nie, nie. Dla mnie liczy się 
widok z lotu ptaka: żeby w skali miesiąca wydatki nie przekraczały iluś tam.  
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Ostatnio robiłem podsumowanie roku i patrzyłem w te finanse – patrzysz i mówisz: Nie no, to 
wszystko się uśrednia na racjonalnym poziomie: na jedzenie – tyle, na rozrywkę – tyle itd. Ja 
np. nie chodzę do restauracji – nie mam takiej potrzeby po prostu. Mówiłem to publicznie na 
blogu: dla mnie wakacje to taki czas: król się bawi, złotem płaci – to ten czas, gdy jedziemy, 
gdzie chcemy. Można powiedzieć: owszem, szaleństwo ma swoje granice, ale z drugiej strony 
nie cyzeluję – na wszystko nas stać generalnie na tych wakacjach, to czemu nie. Tyle.  
 
Monika: Dzięki.  
 
Michał Szafrański: Patrzę na tego kolegę, który Ci puścił i zgrzyta zębami. Żartuję.  
 
Monika: Dzięki wielkie.  
 
Michał Szafrański: Dzięki. Dobre pytania – dobrze przygotowana. Świetna przyszłość 
finansowa przed Tobą – widzę w mojej kuli – wróż Maciej.  
 
Maciej: Maciej z tej strony.  
 
Michał Szafrański: O, proszę! Cześć, Maciek.  
 
Maciej: Ja mam trzy pytania. Jedno w zasadzie powstało dzisiaj, gdy czytałem transkrypt 
z podcastu „Ask me anything”. Opowiadałeś o kredycie frankowym – tam było głównie 
pytanie, czy nadpłacać kredyt frankowy. Pytam, bo mam – brałem w tym wesołym okresie, 
gdy wszyscy brali, bo byłem młody i głupi. Ja mieszkanie, które kupiłem, wynajmuję, więc mi 
się to spina, bo robiłem projekcję: co by było, gdybym wziął kredyt w złotówkach – i nadal 
uważam, że za niego mniej płacę na razie. Jedyny problem: nie mogę sprzedać tego 
mieszkania – to znaczy mogę, tylko na tym stracę. Pytanie: Czy Ty byś w tej sytuacji też 
nadpłacał ten kredyt, co jest niekorzystne finansowo?  
 
Michał Szafrański: Nie nadpłacałbym, ale pewnie robiłbym coś takiego – powtórzę to, co tam 
mówiłem: pierwsza rzecz to mieszkanie, które jest inwestycyjne, wychodzi na plus – OK, czym 
się tu przejmować – do końca życia je mieć i niech zarabia, w sensie: „przychód pasywny” – 
w cudzysłowie, bo pasywny do końca on nie jest. Sam zarządzasz mieszkaniem?  
 
Maciej: Na razie tak.  
 
Michał Szafrański: Na razie tak – ale jak oddasz kiedyś komuś zarządzanie, wezmą za to, 
powiedzmy, 10% przychodu z najmu i dla Ciebie to będzie wehikuł inwestycyjny – automat: 
nic nie będziesz robił, a jednocześnie pieniądze będą wpadały. Zobacz: od tej strony nic złego 
się nie dzieje.  
 
Oczywiście, co złego może się wydarzyć – trzeba się zastanowić nad czarnymi scenariuszami. 
Widzę dwa scenariusze: jeden jest taki, że frank podskoczy do jakichś niebotycznych kursów, 
więc dobrze byłoby się przed tym scenariuszem zabezpieczyć. Na dwa sposoby można się 
zabezpieczyć: jeden jest związany z rynkami kapitałowymi, że możesz ustawić się na pozycji 
odwrotnej do tego, co masz, czytaj: zabezpieczyć sobie kurs franka na dzień dzisiejszy np. na 
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Forexie. Nie mówię o lewarowaniu się, tylko po prostu o zabezpieczeniu się na wypadek, 
gdyby ten kurs poszedł strasznie w górę. Oczywiście to działa w obydwie strony, bo jeżeli 
frank stanieje, a Ty będziesz miał taką pozycję, to się okaże, że de facto musisz pokryć różnicę 
– pokrywasz różnicę na Forexie, a nadal masz zafiksowany kurs – był taki artykuł na blogu, 
tylko tam trzeba było uwzględnić podatek Belki. To takie ryzyko, które gdzieś tam się pojawia, 
15% powiedzmy – ale możesz kurs franka zafiksować na konkretnym, dzisiejszym poziomie – 
pytanie, czy on jest dla Ciebie akceptowalny.  
 
Druga strategia, którą robiłem na moim kredycie w euro, to taka, że uznaję, że jest jakaś cena, 
którą uważam za akceptowalną dla mnie – czyli brałem kredyt w okolicach 4 zł 
i powiedziałem sobie: Nie chcę go spłacać powyżej 4,20 zł za euro. Co robiłem wtedy? Gdy 
miałem nadwyżki finansowe złotówkowe, dokupowałem euro, jeżeli było poniżej 4,20 zł, a nie 
kupowałem, jeżeli było powyżej 4,20 zł – jeżeli było droższe, to po prostu spłacałem tymi 
euro, które zakupiłem wcześniej, do momentu, aż woreczek się wyczerpie. Jeżeli 
w międzyczasie spadało poniżej 4,20 zł, to dokupywałem. W ten sposób uśredniasz, można 
powiedzieć, poniżej jakiegoś poziomu, który uznajesz za akceptowalny – można powiedzieć: 
poziomu strat, który uznajesz za akceptowalny.  
 
Nie ma co patrzeć na to, że frank kosztował 2 zł kiedyś tam, tylko uznać: na dzień dzisiejszy to 
wygląda tak i tak, taki kurs uznaję za akceptowalny – i stosować tę strategię konsekwentnie. 
To ten drugi wariant.  
 
Trzeci wariant, który jest prawdopodobnie bardzo pozytywny dla Ciebie, to wierzyć w to, że 
jednak prezydent i rząd coś zrobią z tymi frankowiczami – ja w to nie wierzę, mam nadzieję, 
że nie zrobią, w sensie, że nie są tak krótkowzroczni – ale gdyby mieli coś zrobić, to po prostu 
patrzeć na rozwój sytuacji, bo może będziesz w takim położeniu, że Twoja inwestycja okaże 
się jeszcze lepszą inwestycją. I tyle, tu mądrego nie ma: czytamy wykresy, wstecz wszyscy 
potrafią czytać, a do przodu – nikt, nawet ci najlepsi [śmiech].  
 
Czy są jeszcze jakieś pytania? A, drugie pytanie, dobrze.  
 
Maciej: Jeszcze dwa.  
 
Michał Szafrański: Śmiało.  
 
Maciej: Napisałeś, że wycofujesz się trochę z wynajmowania mieszkań i zarabiania na 
wynajmowaniu – pisałeś o tym, że swoje mieszkanie, to inwestycyjne, przeznaczyłeś na biuro. 
Wierzę, że masz jakiś pomysł na pasywny przychód, bo jeżeli chcesz odejść na emeryturę 
w wieku 50 lat, to pytanie: jaki to pomysł?  
 
Michał Szafrański: Na szczęście udaje mi się zarabiać pieniądze i jestem lepszy w zarabianiu 
niż w inwestowaniu – to pierwsza rzecz. Druga rzecz: trochę w podcaście o inwestowaniu 
o tym mówiłem – żebym był dobrze zrozumiany: nie uważam inwestowania w nieruchomości 
za atrakcyjne dla mnie, ale tylko w modelu, w którym jestem aktywnym inwestorem, to znaczy 
w takim modelu, w którym szukam mieszkania, negocjuję cenę, kupuję to mieszkanie, później 
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je remontuję, szukam najemców, później się z nimi użeram, ktoś rezygnuje, ja szukam 
następnego, ktoś coś zdemoluje itd. – muszę ludzi ganiać, ciągnąć i się z nimi rozliczać.  
 
Powiem Ci tak: pomimo że miałem najemców, którzy byli bardzo bezproblemowi, i tak 
dostawałem gula, gdy musiałem siadać i co miesiąc wypełniać formatkę, gdzie wpisywałem 
przychody, koszty, amortyzację, liczyłem zaliczkę na podatek i wysyłałem tę zaliczkę do 
urzędu skarbowego – już samo to uważam za stratę czasu. Jedyny model, w którym chcę 
inwestować – albo: my chcemy inwestować, może w ten sposób, wspólnie z żoną – 
w nieruchomości, to model pasywny, czyli: gdzieś ktoś ma mieszkanie, które gotowy jest 
nawet wyremontować, i ja płacę, żeby się tym zajął. Są takie firmy na rynku, które to robią – 
wręcz podpisują umowy z najemcami, pobierają prowizję typu 10% miesięcznie od Twoich 
przychodów, a w miesiącu, w którym szukają najemców – akurat ja w takim modelu na czas 
określony chciałbym operować – pobierają np. 70% z pierwszego czynszu od najemcy.  
 
Trzeba to uwzględnić jako koszt – to Ci oczywiście zmniejsza zysk na inwestycji, ale z drugiej 
strony to jest, nie chcę powiedzieć: perpetuum mobile, bo nie, ale coś takiego, co nie angażuje 
mnie czasowo i emocjonalnie. Ja jestem już na takim etapie, że jestem w stanie kupić 
mieszkanie gdzieś, nie widząc go, tylko patrząc w Excela, czy ono się spina finansowo, czy nie. 
Oczywiście dobrze byłoby wiedzieć, czy to drugie, czy trzecie piętro, czy są cztery pokoje, czy 
trzy, ale generalnie mnie już dzisiaj Excel wystarczy – trochę się oderwałem emocjonalnie od 
tego. Liczby rządzą, a nie emocje.  
 
W dużym uproszczeniu: jak najbardziej interesuje mnie inwestowanie w nieruchomości, z tym 
że to kompletnie pasywne.  
 
Głos z sali: A czy są inne pomysły na pasywne?  
 
Michał Szafrański: Oczywiście, że są inne pomysły, tylko że nie wierzę w przychód prawdziwie 
pasywny – zawsze to jakaś praca. Przychodem trochę pasywnym jest np. kurs „Budżet 
domowy w tydzień”, zrobiony blisko dwa lata temu – w zeszłym roku zarabiał dwa razy, bo 
otwieram i zamykam sprzedaż i to jedyne, co robię – reszta dzieje się automatycznie: 
zamówienia Wy składacie, faktury same się wystawiają, dostęp do kursu się odblokowuje, 
maile przez tydzień do Was lecą. To wszystko dzieje się automatycznie – jedyne, co muszę 
zrobić, to podliczyć na koniec pieniążki, czy się zgadzają. Mówię to trochę bez emocji, ale to 
rzeczywiście tak wygląda.  
 
Jeżeli chodzi o mechanikę: chcę doprowadzać do tego, żeby mieć takie rozwiązania, które są 
dla mnie w pełni zautomatyzowane, po to, żeby mi nie zabierały czasu, bo wtedy mogę 
przeznaczyć ten czas na tworzenie nowych treści, kolejnych tego typu produktów itd.  
 
Zobaczcie: książka w pewnym sensie jest idealnym pasywnym dochodem – pod warunkiem, 
że nie uwzględniacie pracy, którą w nią włożyliście. Jeżeli teraz ukaże się moja książka 
i będzie dostępna w sprzedaży non stop na blogu, to prawdopodobnie będzie tak, że miesiąc 
w miesiąc 100 egzemplarzy się sprzedaje – jeżeli, dla uproszczenia, koszt książki to 5 zł, to 
jest ile? 5000 zł miesięcznie. Fajnie – a co będzie, jeżeli będzie się sprzedawało 300 
egzemplarzy miesięcznie? To już będzie 15 000 zł. Mówię o przychodzie, bo oczywiście koszty 
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trzeba uwzględnić itd., ale generalnie to, można powiedzieć, idealny przychód pasywny – 
prawie pasywny, bo gdybym chciał osiągać dobre wyniki sprzedaży tej książki, musiałbym 
zadbać o to, żeby cały czas ta sprzedaż była i rosła – to jednak wymaga działań: 
reklamowania się na Facebooku, w Googlach, gdzieś tam. Na niektórych rzeczach się znam, na 
niektórych – nie.  
 
I teraz znowu pytanie: czy warto, żebym ja to robił, czy może lepiej zapłacić komuś, kto zrobi 
to za mnie? Bo może nie ma sensu, żebym wnikał w reklamę na Facebooku i te wszystkie 
mechanizmy. Może lepiej zapłacić komuś, a wręcz rozliczyć się z nim w modelu prowizyjnym: 
„Ty, mój drogi, masz tu mój produkt, który kosztuje 50 zł, a ja Ci odpalę 20 czy 50% od sprzedaży, 
która przejdzie tym kanałem, w którym Ty działasz”.  
 
Taka ankieta: ile osób, które są na sali, chciałoby zarabiać na sprzedaży mojej książki, np. za 
to, że poleciliście ją komuś i ten ktoś kupił? Ręka w górę. Kurde, muszę zrobić program 
afiliacyjny.  
 
Do tego się to sprowadza: jak masz dobry produkt, to i tak go polecisz komuś – to dlaczego 
nie dałoby się na tym zarobić? Dla mnie jako osoby, która to udostępnia, to jest idealne, bo 
nawet nie muszę być sprzedawcą, nie ja muszę sprzedawać – Wy to sprzedacie.  
 
Jak ktoś ma twardą głowę, to pewnie tych sposobów znajdzie sporo, tylko trzeba myśleć 
o tym, co mam do zaoferowania tak naprawdę – co jest tą prawdziwą wartością, bo to, jak to 
opakujesz i sprzedasz, to już oddzielna rzecz.  
 
Ostatnie pytanie, Maciek, śmiało.  
 
Maciej: Czy możesz polecić trzy książki, o których jeszcze nie pisałeś na blogu, na temat 
rozwoju osobistego, które może niedawno czytałeś?  
 
Michał Szafrański: Będzie taka dykteryjka: Dzisiaj rozmawiałem z moim znajomym 
Krzysztofem, któremu opowiadałem przez cztery minuty o książce – jaką świetną książkę 
czytałem – i powiem Ci, że nie pamiętałem jej tytułu, a skończyłem ją czytać dwa dni 
wcześniej. Coś o self-publishingu, o wydawaniu książek itd. – nie mam tytułu w głowie, nic Ci 
nie polecę. Myślę, że znowu za chwilę zrobię odcinek podcastu, gdzie uzbieram parę rzeczy.  
 
Ja czytam bardzo mało rzeczy takich samorozwojowych, wbrew pozorom – teraz np. jestem 
na takim etapie, że chłonę wiedzę na temat self-publishingu, książek itd., próbuję znaleźć 
modele, które działają – także sprzedażowe, bo to mnie interesuje. Nic Ci nie powiem w tej 
chwili, ale będzie podcast na ten temat prędzej czy później. Musiałbym w kindla zajrzeć. 
Wiecie, co jest w kindlu obrzydliwe? To, że nawet okładek się nie pamięta – czytasz te książki 
i to jest tylko tekst.  
 
Tak przy okazji: Michael Hyatt przywrócił komentarze na blogu. Podobno był trend w Stanach, 
że odchodziło się od komentarzy na blogach, i widzę, że niestety blogerzy amerykańscy poszli 
po rozum do głowy i jednak uznali, że nie ma co odcinać czytelników od siebie, i komentarze 
włączają.  
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Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jest dużo pytań, dobra. To śmiało – Marta, podaj mikrofon 
pierwszy, a za chwilę będzie drugi.  
 
Krzysiek: Cześć, Krzysiek.  
 
Michał Szafrański: Cześć, Krzysiek!  
 
Krzysiek: Ja mam takie pytanie. Jestem na początku mojej, powiedzmy, kariery, jeszcze tej 
poduszki finansowej nie mam zbudowanej, jakiś czas to zajmie – tak samo po podwyżkę 
można pójść co parę miesięcy, lat, zależy od branży. Gdy się budzę rano i myślę, jak tu zarobić 
i oszczędzić, to zbyt dużych perspektyw nie ma – idzie się do pracy i powoli buduje się swoją 
pozycję, jednak nie ma postanowień na dany dzień, powiedzmy. W tym czasie można 
inwestować w siebie, czyli jak najwięcej się uczyć – staram się tak podchodzić do mojej pracy, 
żeby w jakiś sposób zarabiać, po to też, żeby się nauczyć. Moje pytanie: Czy Ty byłeś też 
w takim okresie i masz jakieś dobre praktyki, które mógłbyś przekazać, gdzie szukać tej 
wiedzy, jak efektywnie się uczyć, co robić w takim czasie?  
 
Michał Szafrański: Dzięki. To jest cholernie dobre pytanie, zaraz Ci odpowiem. Ja nie jestem 
dobrym przykładem, bo byłem takim gościem, który zawsze sobie pracy szukał – 
podejmowałem się bardzo różnych rzeczy, czasami wręcz nie myśląc, czy na tym zarobię, czy 
nie – w sensie, że chciałem robić, taki pęd miałem. Z tego dużo dobrych rzeczy wynikło: na 
giełdzie komputerowej kiedyś handlowałem, gdy to było legalne, różnych ludzi poznałem. Tu, 
po drugiej stronie, jest CD Projekt. Z Marcinem Iwińskim, który jest szefem CD Projektu, na 
giełdzie na Grzybowskiej, na jednym stoliku handlowaliśmy. Marcina pamiętam, ale to nie jest 
tak, że mam z nim jakąkolwiek relację – nie trzymam takich relacji, jestem takim człowiekiem, 
który idzie przez życie. Znam tych, z którymi się komunikuję, ale jakoś nie podtrzymuję 
kontaktów – ubolewam, że tak jest.  
 
Pierwszy moment, w którym rzeczywiście było tak, że robiłem na boku coś innego niż w pracy, 
to był ten moment, gdy startowałem bloga. Byłem już facetem, który miał wtedy 40 lat 
i zupełnie inne podejście. Kiedy byłem młodziak, nie było dostępu do internetu – kiedy 
napisałem swoją pierwszą książkę, która była o Windows 95, to nie było dostępu do internetu 
– to trzeba uczciwie powiedzieć, wszystko było offline. Internet zaczął się na poważnie gdzieś 
w ’97, ’98 roku – w sensie, że zaczął być dostępny w Polsce jako tako. Nie było też tak, że 
w internecie ta wiedza była dostępna tak, jak jest w tej chwili, bo to były początki. Dzisiaj 
zupełnie inaczej to wygląda niż wtedy – moje doświadczenia z tamtego czasu kompletnie nie 
przystają do rzeczywistości teraz.  
 
Dwutorowo pójdę: z jednej strony teraz jest gigantyczny dostęp do wiedzy i to fajne, bo 
można się kształcić, ale z drugiej strony to powoduje, że jest większa konkurencja, dlatego że 
ten przepływ informacji jest na tyle duży, że moim zdaniem trudniej się wybić niż kiedyś – 
kiedyś wystarczyło wiedzieć trochę więcej i już byłeś asiorem w danej dziedzinie – dzisiaj jest 
troszeczkę, wydaje mi się, trudniej. Mówię: to tylko moje odczucia i być może bardzo 
ograniczone albo ze złej perspektywy.  
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Gdy ja startowałem z blogiem, rzeczywiście próbowałem zdobyć wiedzę wszędzie, gdzie się 
dało – język angielski to absolutna podstawa, bo tam są dużo lepsze źródła wiedzy niż tutaj. 
Jeżeli komuś miałbym coś doradzić, to powiedziałbym: Ucz się języka angielskiego albo 
jeszcze większej liczby języków, ale generalnie angielskiego, na takim poziomie, żebyś mógł 
konsumować bez problemu treści w języku angielskim. Jeżeli to będziecie potrafili robić – 
mówię: „będziecie”, ale aplikuję to do siebie – dzięki temu, że nie mam trudności z językiem 
angielskim, przynajmniej jeżeli chodzi o konsumpcję, bo z mówieniem mam problemy, to 
nagle się okazuje, że mogę wchłonąć jak gąbka wszystko, co jest najlepsze na świecie – warto 
to robić. Przydaje się też bagaż doświadczeń życiowych, żeby mieć przez co to filtrować – jak 
się jest człowiekiem młodym, to nie ma się przez co filtrować, tak mi się wydaje. Gdy patrzę 
wstecz na siebie, to widzę, że bardzo dużo rzeczy mi się wydawało i dużo przyjmowałem jako 
pewniki, a to wynikało z braku mojego doświadczenia.  
 
Świat nie jest czarno-biały – jest wiele odcieni szarości i kolorów – i trzeba umieć to 
wielopłaszczyznowo przeanalizować. To jest to, co Wam mówiłem w trakcie prezentacji: 
oderwać się od tego, co jest na bieżąco, od kolejnego dnia, który będziesz miał w pracy, co 
masz zrobić do końca tego dnia – tylko wznieść się na poziom wyżej i zastanowić się: „Co 
mogę zrobić w najbliższym kwartale czy półroczu, żeby mój szef nie miał wątpliwości, żeby mi dać 
podwyżkę pod koniec roku?” – takie wyprzedzenie. Mówię na razie o tym, co dotyczy pracy – 
oczywiście możesz na swoje życie spojrzeć w ten sposób i zastanowić się: co tak naprawdę 
jest dla mnie ważne, i próbować do tego dążyć – nie mówię, że od razu: zmieniać coś powoli 
w swoim życiu, krok po kroku.  
 
Zacząłem gadać jak jakiś guru rozwojowy, ale pomimo że mam analityczne podejście do liczb, 
jak widzicie, nie lubię strasznie rozkminiać różnych rzeczy, które mają się wydarzyć.  
 
Teraz np. brzuszek mi się zrobił, więc mówię sobie: zacznę chudnąć – nie zastanawiam się, 
jaka dieta jest najlepsza, nie czytam wszystkiego – wpadła mi w ręce dieta Ferrissa, to robię 
Ferrissa. Żona mi mówi, że to nie jest najlepsza dieta, ale OK, lepsza taka niż żadna, katuję się 
tym Ferrissem. To są rzeczy typu: zaczynamy działać, a dopiero później być może 
dokształcamy się w tym obszarze – i dzięki temu, że się dokształcamy, wiemy coraz więcej, 
ale jednocześnie mamy doświadczenia, przez które możemy filtrować, np.: OK, dieta fajna, 
tylko mi nie pasuje to, że cały czas jem jajka – ilość potraw z jajek jest ograniczona, to może 
jednak coś trzeba zmienić, to poczytajmy, co w tej diecie jeszcze można stosować.  
 
Jedno to teoria, drugie – praktyka. Jeśli umiesz to połączyć, jest super. Jeśli myślisz o czymś 
na boku, w sensie: chcesz się rozwijać w jakimś kierunku, to próbuj coś robić w tym kierunku 
– poszukaj znajomych, którzy robią to, co Ty byś chciał robić, i pogadaj z nimi, czy 
rzeczywistość jest taka, jak Tobie się wydaje, czy to coś innego. Nie wiem, w którym kierunku 
idziesz, więc trudno mi jakieś konkretne propozycje dać.  
 
Gdy zmieniałem pracę w roku 2002 – odchodziłem z mediów i przeszedłem na drugą stronę 
barykady – bo pracowałem w czasopismach informatycznych i przeszedłem do firmy 
informatycznej – zupełnie inny świat. Mój szef mi powtarzał przez trzy lata: „Michał, Ty się 
oderwij od pracy tygodniowej – nie pracujesz już w tygodniku, musisz myśleć długofalowo: 
przygotowania do projektu mogą trwać rok, w związku z tym myśl tą perspektywą, co się wydarzy 
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przez ten rok i w kolejnym roku”. Zmiana sposobu myślenia – wchodzisz w totalnie inny tryb 
pracy, a teoretycznie też codziennie idziesz do pracy. Mieć koło siebie kogoś, kto Ci powie, że 
np. robisz coś źle – w sensie: mógłbyś to robić efektywniej – to też jest pioruńsko ważne: taki 
feedback, żeby sobie guzów nie nabijać.  
 
Rozgadałem się. Odpowiedziałem w ogóle na Twoje pytanie czy nie? Pośrednio? Ja 
odpowiadam na gorąco. Możesz zrobić też tak: wyślij do mnie maila, napisz, że byłeś na 
spotkaniu JOPlive Tour w Warszawie, jeszcze raz zadaj to pytanie, a ja się zastanowię nad 
odpowiedzią i być może odpowiem w podcaście, bo temat wymaga rozgryzienia. Ja się 
zastanowię, co chcę powiedzieć, a nie będę z głowy szył.  
 
Bartek: Cześć, Michał. Bartek.  
 
Michał Szafrański: Cześć.  
 
Bartek: Ja mam takie pytanie trochę z rynku finansowego. Chciałem zapytać o tę branżę, która 
się rozwija od jakiegoś czasu – o FinTech: czy widzisz w tym potencjał i zagrożenie dla 
obecnego rynku – dla banków? To pierwsze pytanie. Drugie: z jakich firm, rozwiązań Ty 
korzystasz/byś korzystał, tak aby finanse osobiste zoptymalizować?  
 
Michał Szafrański: To też jest bardzo dobry zestaw pytań. Ogólnie: „Co sądzisz o rynku 
start-upów?” – gdybyś mnie zapytał, to powiem: fajnie, że są nowe firmy, które próbują robić 
coś innowacyjnego w danym obszarze. FinTech to taki wielki worek, którym się określa firmy, 
które próbują coś nowatorskiego rozwiązać – super, jak najwięcej takich pomysłów – 
chciałbym, żeby ich było jak najwięcej, rynek zdecyduje, co zostanie i co wygra. Z mojej 
perspektywy fajnie – jako osoba, która finansami osobistymi się interesuje, mnie bardzo 
zajmuje to, co jest innowacyjne w tym obszarze.  
 
„Puls Biznesu” chyba robił ostatnio taką debatę typu: branża FinTech vs. rozwój w bankach, 
w sensie: wewnętrznymi zasobami banków – czyli start-upy i podgryzanie teoretycznie – 
obejrzyj, jest to publicznie dostępne na stronie „Pulsu Biznesu”: jak wpiszesz: „FinTech Puls 
Biznesu”, to powinien ci wyskoczyć w Google’u. Tyle w tym temacie, tak bym powiedział. 
Z jednej strony kibicuję: chcę jak najwięcej nowatorskich rozwiązań – nadal korzystam 
z aplikacji Microsoft Money, bo nic lepszego nie znalazłem – mówię zupełnie poważnie. 
A oglądam wszystko, co się rusza: albo jest zbyt ubogie, albo niefunkcjonalne. Siłą 
zasiedzenia korzystam ze starego – taka prawda.  
 
Drugie pytanie było… Jeszcze raz przypomnij.  
 
Bartek: Czy któreś rozwiązania w tym momencie… 
 
Michał Szafrański: …zwróciły moją uwagę. Technologiczne rzeczy mnie mało… w sensie: lubię 
na nie popatrzeć, ale dopóki nie jest to praktycznie zaimplementowane gdzieś szerzej, to 
tylko ciekawostka – nie coś, czego można używać. Rzeczy, które, uważam, mogłyby być 
naprawdę przełomowe, i których poszukuję, w Polsce nie ma, ale to ze względu na brak 
produktów. Znowu: branża FinTech powinna działać również w ten sposób, że idzie i 
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z partnerami tworzy nowe produkty, np. produkty inwestycyjne. Ja np. bardzo pożądam 
produktów, które polegają na tym, że firma zarabia na moim zysku – a nie zarabia, kiedy ja 
tracę. Dzisiaj mechanizm rozliczania prowizyjnego czy ponoszenia opłat za zarządzanie itd. 
tak naprawdę nie zmusza firm, za pośrednictwem których inwestuję, do tego, żeby podsuwały 
mi instrumenty finansowe, na których mogę zarobić. Dla nich nie ma znaczenia – ja mogę 
tracić, a oni i tak zarabiają.  
 
Szukam takiego modelu wynagradzania doradców finansowych, który jest za efekt, a nie za to, 
że coś zrobili. Możliwą prawdziwą innowację widzę w tym obszarze, czytaj: ktoś to w końcu 
zrobi i przekona rynek. Tylko widzisz, to taka rola pionierów – pionier musi wyedukować 
jednych, a śmietankę może spić ktoś inny – ale z drugiej strony ktoś to musi zrobić prędzej 
czy później. Na innych rynkach płaci się doradcom za usługi – w Polsce się nie płaci, nie 
jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do tego, że możemy płacić.  
 
Ja poszukuję takich innowacji – tych na grubą skalę, a nie że ktoś zrobi aplikację do 
zarządzania finansami osobistymi, która na jednym ekranie pozwala zrobić wszystko – nie 
uważam tego za sexy, to nie jest przełomowe, bo takich aplikacji jest na pęczki i każda ma 
jakieś zalety i wady. Powiem tak: przez okres, kiedy prowadzę bloga, liczbę kontaktów 
z firmami, które mają pomysł na coś, a niekoniecznie wiedzą, jak to zrealizować, ale można 
powiedzieć, że działają w branży FinTech, miałem naprawdę gigantyczną. Co jest smutne, to 
to, że bardzo wielu tych młodych przedsiębiorców kompletnie nie waliduje, czy ich pomysł 
kogokolwiek interesuje – bardziej chcą zrealizować jakiś pomysł, niż zrobić coś, co będzie 
potrzebne innym – niestety mówię to ze smutkiem, bo to smutna diagnoza.  
 
Będzie wywiad z Patem Flynnem – polecam – na temat jego nowej książki Will it fly? – „Czy 
to pofrunie?”. To książka o tym, jak testować pomysły biznesowe – czy mają szansę być 
pomysłami, które są na rynku skuteczne i do zastosowania. Fajnie ten proces rozklepał. 
Podcast 8 lutego. Dobra, kończę.  
 
Bartek: A czy jest coś takiego, w co byś w tym momencie zainwestował?  
 
Michał Szafrański: W reklamę na Facebooku. Ale inwestuję – bo najwyższe stopy zwrotu mi 
daje.  
 
Bartek: Raczej pytałem o firmy, start-upy z branży finansowej.  
 
Michał Szafrański: To case by case, trudno powiedzieć. Ja nie inwestuję w konkretne firmy, 
w sensie żebym swój kapitał wkładał i liczył – nie jestem Tim Ferriss, że wkładam kasę i liczę, 
że drugi Uber powstanie i wyciągnę pieniądze. To wynika z tego, że nie potrafię dobrze tego 
policzyć ani też nie jestem inwestorem, który mógłby dać wiedzę, która by pomogła taką 
firmę rozbujać – mówię zupełnie poważnie. Muszę mieć jakąś więź z tym biznesem, w który 
inwestuję – tak przynajmniej mi się wydaje – mówię, że mi się wydaje, bo tego nie robię, 
więc mówię Ci tylko o mojej intuicji.  
 
Marta: Małe pytanie z mojej strony.  
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Michał Szafrański: Tak, śmiało.  
 
Marta: Cześć, Michał, Marta.  
 
Michał Szafrański: No, dawaj.  
 
Marta: Ja mam takie pytanie à propos produktów pasywnych, które masz: kursu i teraz książki. 
Czy Ty jakoś badasz rynek? Czy masz swoją grupę docelową, sprawdzasz, czy to się sprzeda?  
 
Michał Szafrański: Nie. To znaczy powiem Ci tak: dokonuję pewnych założeń. Nie badam 
rynku, bo operuję na bardzo dużym wolumenie i sobie obserwuję. Mówiąc zupełnie wprost: 
jeśli masz kilkaset tysięcy czytelników miesięcznie na blogu i opracujesz produkt, który 
czujesz intuicyjnie – nie chcę powiedzieć, że zachowuję się trochę jak Jobs, ale on powiedział 
coś takiego, co mi się strasznie podobało – „Nie ma sensu pytać o to, co inni sądzą o Twoim 
produkcie, jeżeli robisz coś, czego nie ma albo jest innowacyjne”. Kursu o budżecie domowym 
w Polsce nie widziałem – i teraz pytanie, czy ludzie to kupią, czy nie – powiem Ci, co 
decyduje, że kupią. Jeżeli ktoś otwiera portfel i kupuje, to znaczy, że kupią, a jeżeli nie jest 
w stanie tego zrobić, to znaczy, że nie kupią.  
 
Ja oczywiście dokonuję za każdym razem jakichś tam założeń – nawet teraz, otwierając 
sprzedaż kursu, dokonałem pewnego założenia, ile sprzedanych sztuk uznam za sukces. 
Najśmieszniejsze jest to, że ta sprzedaż stoi w zasadzie zawsze na takim samym poziomie: 
podobna liczba sztuk tego kursu się sprzedaje przez sześć dni – najlepsze jest to, że najwięcej 
sztuk zawsze sprzedaje się ostatniego dnia. Eksperymentuję z różnymi działaniami, które 
wykonuję – np. to, że przypominam/nie przypominam o tym, że sprzedaż się kończy. Każde 
takie przypomnienie jest bardzo, bardzo skuteczne i Ameryki nie odkrywam, wręcz przeciwnie: 
patrzę na to, co robią ci Amerykanie, bo oni przepracowali, to wszystko sobie monitorowali – 
ja tylko sprawdzam, czy te modele tutaj, w Polsce, działają – oczywiście działają.  
 
Przed kursem „Budżet domowy w tydzień” robiłem oczywiście rozpoznanie, w sensie takim, że 
pytałem, co byście chcieli mieć w tym kursie itd. – ale dostajesz tak bardzo rozbieżne, od sasa 
do lasa opinie, że musisz to uporządkować i na końcu i tak podjąć decyzję, którą prośbę 
akceptujesz, zrealizujesz, a której – nie.  
 
Przy pierwszej książce – nie, bo wiem, co chcę w niej powiedzieć – najgorsze, że mi się to 
zmienia w czasie, więc modyfikuję tę książkę. I wydaje mi się też, że wiem, co mogłoby być 
wam bardzo potrzebne.  
 
Ale pytałaś o te badania. W zasadzie pytałem Was o to, co chcielibyście w książce przeczytać 
– parę tysięcy tych ankiet było, więc jak przekopiowałem te odpowiedzi do Worda, wyszło 
prawie 700 stron samych podpowiedzi, co w książce powinno być – w zasadzie to mógłbym 
wydać jako książkę. Widzisz, bardzo trudno się przekopać przez to, co daje wiedzę, ale też 
potrafi niezły szum wprowadzić, tak że własnych myśli nie słyszysz. Myślę, że mógłbym nie 
testować stuprocentowo i pewnie też bym utrafił częściowo w wasze zainteresowania.  
 
Marta: Dzięki.  
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Michał Szafrański: Proszę. Jeszcze jakieś pytania? Tu jest pytanie na pewno, tu będzie 
następne. I tam jeszcze będzie.  
 
Marta: Cześć, jestem Marta.  
 
Michał Szafrański: Cześć, Marta!  
 
Marta: Mówisz, że w mailach, które przychodzą do Ciebie, ludzie zgłaszają swoje problemy. 
Ciekawi mnie, jak często zdarzają się takie maile, kiedy ktoś reaguje na problem, który Ty 
zgłaszasz: jak było o pisaniu książki, co zrobić, żeby tę książkę napisać, itd. Jakie to proporcje?  
 
Michał Szafrański: Nie wiem, czy rozumiem dobrze Twoje pytanie. Gdybyś mogła 
doprecyzować: w jakim sensie reagowania na moje problemy?  
 
Marta: W sensie takim, że nie ktoś przychodzi i coś chce od Ciebie… 
 
Michał Szafrański: …tylko coś proponuje. Tego też jest bardzo dużo i to bardzo miłe – widać, 
że niektórzy się przejmują. Ostatnio dostałem takiego maila – nawet żonie jeszcze nie 
czytałem – typu: co muszę zmienić w swoim życiu, żeby moje życie rodzinne było pełniejsze. 
Przychodzą takie maile – to też jest fajne: to przejaw troski – uczciwej, fajnej troski. Ktoś nie 
robi tego publicznie, tylko przysyła jeden–jeden: dostajesz maila i tyle. I to jest fajne.  
 
Sporo też przychodzi – mam taki folder, który nazwałem „Referencje” i tam sobie przeciągam 
– maili z podziękowaniami: że komuś coś się udało. Są też fajne maile typu: ktoś jest na 
drugim końcu świata, np. na platformie wiertniczej, i czyta bloga i np. bardzo mnie prosi o to, 
żebym podcasty udostępniał też zzipowane, dlatego że oni tam płacą za internet. Ostatnio na 
Twitterze… Nie, na blogu był komentarz, bo zapytałem w ostatnim podcaście, gdzie jesteście, 
gdzie słuchacie, i ktoś mówi: „Jestem w Brisbane w Australii i w ramach porannego czytania 
konsumuję Twoje podcasty”. I to też jest fajne. Mnie się często wydaje, że czytają ludzie gdzieś 
w Polsce itd. – nie, czytają Polacy na całym świecie.  
 
Marta: Jeszcze mam drugie pytanie: o Twoją wizję długoterminową – jaki zakładasz horyzont: 
czy to jest 10 lat, czy 25 – ale gdzie widzisz siebie dalej firmowo, rozwojowo?  
 
Michał Szafrański: To znowu koresponduje z tym moim brakiem oczekiwań: myślę, że nie 
chciałbym zmieniać za dużo już w swoim życiu – mówię zupełnie poważnie. Owszem, to, co 
robię dzisiaj, jest fajne, bo pozwala mi się realizować – ile osób może tak wyjść, mówić w iluś 
tam miastach w Polsce do pełnej sali – i wiem, że jesteście tylko małym procencikiem 
wszystkich czytelników. To jest fajne, mnie się to podoba i myślę, że chcę dzielić się tą 
wiedzą.  
 
Dla mnie następny etap jest typu: być może coś zrobić z tą edukacją finansową w Polsce. 
Trochę się czuję, jakbym się porywał z motyką na słońce, ale z drugiej strony robienie takiego 
bloga i zarabianie, życie z tego to też było trochę porywanie się z motyką na słońce – jakoś 
się udaje. Idę sobie powoli do przodu, daję się trochę nieść tej fali, z drugiej strony mam cele 
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na konkretny rok – tę książkę teraz w końcu wypuścić, w drugiej połowie roku być może 
w stronę przedsiębiorczości też skręcić, tak żeby pomóc osobom, które prowadzą działalność 
gospodarczą, „Elementarz Inwestora” – kolejny etap itd. To takie grube rzeczy, które mam 
zaplanowane, ale już nie próbuję tego umieszczać w czasie – próbuję dać sobie trochę 
oddechu, bo po prostu zaharowuję się – taka jest prawda.  
 
Mówimy o perspektywie dziesięcioletniej: za 10 lat naprawdę chciałbym nic nie robić – to 
znaczy: tak sobie zapracować przez najbliższe lata, żeby nie musieć nic robić. Oczywiście i tak 
będę robił, bo jestem trochę pracoholik, więc coś tam będę robił – ale nie zakłada to w ogóle 
zmiany modelu mojego życia. Jeżeli pojawi się jakiś start-up z branży FinTech, który będzie 
chciał zrobić coś poważnego i uwierzę w to, być może w coś takiego wejdę – nie wiem, bez 
konkretów.  
 
Tam było pytanie jeszcze. To może jeszcze ze trzy pytania i kończymy definitywnie.  
 
Marcin: Cześć, Michał, tu Marcin.  
 
Michał Szafrański: Cześć.  
 
Marcin: Mam pytanie: co byś zrobił, jeżeli miałbyś gotówkę na całe mieszkanie do zakupienia 
w celach inwestycyjnych – czy kupiłbyś dwa mieszkania, posiłkując się kredytem, czy jedno 
w 100% za gotówkę i wziął w wynajem?  
 
Michał Szafrański: Wiesz co, to jest bieżący temat – dokładnie nad tym się zastanawiałem 
teraz. Dobrze pytasz: „Co byś zrobił?” – ja Ci mówię, co ja bym zrobił, czy to jest dobre, czy złe 
dla kogokolwiek innego – nie wiem, ale mój plan jest taki: mam kwotę x, którą chcę 
przeznaczyć na zakup nieruchomości – tak jak mówię: w modelu, że ktoś za mnie zarządza 
itd. Wymyśliłem sobie, że zamiast kupować jedną nieruchomość, kupię trzy z wkładem 
własnym 30% w każdą z nich.  
 
Nie chodzi o to, że chcę się jakoś strasznie lewarować, ale zgodnie z tym, co mówiłem 
w podcaście, nie czuję się do końca bezpiecznie, trzymając pieniądze w polskich bankach 
w chwili obecnej. I to jest moje odczucie – nie trzeba się ze mną zgadzać. Taki scenariusz mi 
chodzi po głowie – przy czym, kupując za gotówkę, zyskujesz dużo lepsze możliwości, niż 
kupując w kredycie, przynajmniej jeśli chodzi o negocjowanie ceny nieruchomości, dobicie tej 
transakcji itd. Plan jest taki: kupować za gotówkę i refinansować.  
 
Marcin: Właśnie o taki przykład pytałem.  
 
Michał Szafrański: To tak właśnie bym zrobił. Tylko jest jedna niepewność: czy masz zdolność 
kredytową na to, żeby dostać np. trzy kredyty? Jeżeli masz – akurat ja też mam – to ten 
scenariusz jest realizowalny – on nie musi być realizowalny w przypadku innych osób. 
Czasem ktoś dostanie jeden kredyt i więcej nie dostanie.  
 
Jeden czynnik ryzyka, na który bym zwrócił uwagę w tej chwili: nie sprawdzałem, na ile 
ostatnie zmiany w bankach rzeczywiście wpłynęły na marże kredytowe.  
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Marcin: 0,3–0,4%.  
 
Michał Szafrański: To jeszcze akceptowalne.  
 
Marcin: Nie obawiasz się skoku WIBOR-u: że stopy procentowe pójdą, powiedzmy, w ciągu 
pięciu lat, mocno do góry i takie inwestycje będą bardzo nieopłacalne?  
 
Michał Szafrański: Widzisz, bo ja to policzyłem, więc wiem, ale pytanie: czy liczyłeś, co się 
wydarzy, jeżeli stopy procentowe pójdą w górę o 3,5%, 5%?  
 
Marcin: W perspektywie 3,5% jeszcze liczyłem, tylko że zasięg jest do 15% nawet.  
 
Michał Szafrański: No dobra, OK.  
 
Marcin: Do 15% już się dzieją złe rzeczy.  
 
Michał Szafrański: A jeżeli stopy procentowe będą tak wysoko, to co będziemy mieli? Inflację. 
Czy nie będziemy mieli inflacji?  
 
Marcin: Na pewno będziemy mieli.  
 
Michał Szafrański: Właśnie – oczywiście jedno jest z drugim powiązane. Pytanie: jeśli 
będziemy mieli inflację, to podwyższysz cenę najemcom czy nie?  
 
Marcin: Raczej tak.  
 
Michał Szafrański: I teraz pytanie: czy najemcy to zaakceptują, czy nie? Czy uciekną do 
konkurencji?  
 
Marcin: Konkurencja zrobi to samo.  
 
Michał Szafrański: Konkurencja zrobi to samo – biedni najemcy.  
 
Marcin: Cena mieszkania jest wtedy zamrożona dokładnie w momencie kupowania.  
 
Michał Szafrański: Tak, inflacja działa na naszą korzyść. To jest właśnie to, co trzeba dodać: 
wynajem to coś, co zabezpiecza nas dobrze przed inflacją – w sensie takim, że chroni nas. 
Oczywiście jedni wam powiedzą, że jest słaba demografia w Polsce i za chwilę tych mieszkań 
będzie mniej potrzebnych, w związku z tym ceny spadną, trudniej będzie wynajmować itd. – 
pewnie w jakimś stopniu to prawda. Z drugiej strony uważam, że jesteśmy bardzo atrakcyjnym 
i będziemy coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla obcokrajowców, czytaj: uchodźców 
z innych krajów – oni też będą musieli gdzieś mieszkać.  
 
Można się śmiać: ha, ha, ha, ale powiem Wam tak: z Ukrainy od groma osób przyjechało do 
Polski – skala migracji z Ukrainy jest gigantyczna w porównaniu z jakąkolwiek inną. Ci ludzie 
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też muszą gdzieś mieszkać – to są ludzie zdeterminowani do tego, żeby się osiedlić w nowym 
miejscu. Wystarczy popatrzeć na to, jak wygląda Warszawa w tej chwili, jeżeli chodzi o napływ 
osób. Ile z Was jest spoza Warszawy, a mieszka w Warszawie? W skali typu: demografia, 
Polska jako kraj docelowy dla uchodźców itd. będzie się działo dokładnie to samo. Mówi się: 
słoik, który przyjeżdża spoza Warszawy – OK, takich słoików będziemy mieli z Ukrainy, 
z innych krajów.  
 
Zachęcam do poczytania rzeczy typu: co się dzieje z wodą i w jaki sposób braki w wodzie 
w państwach, powiedzmy, na południu w stosunku do nas spowodują ruchy migracyjne 
w drugą stronę – prognozuje się, że do Europy napłynie sporo Afryki. To takie rzeczy, które się 
wydarzą – czy tego chcemy, czy nie – i teraz pytanie, jak to zmieni rynek wynajmu – czort 
wie, ja nie wiem. Wiem, że ostatnia rzecz, której powinienem się obawiać, wynajmując, to 
demografia – naprawdę.  
 
Jak poczytacie komentarze, chociażby u mnie na blogu, to oczywiście jest kupa osób, które 
mówią: „Za chwilę podatek katastralny zostanie wprowadzony”. I co? Jak zostanie wprowadzony, 
to wszyscy będą go płacić – wszyscy mieszkańcy miast będą płacili więcej niż inni – spoza, 
spod miast, bo podatek katastralny ma być wyższy na atrakcyjnych terenach. Jeżeli zostanie 
wprowadzony, to wszyscy będziemy go płacić – a skoro wszyscy będziemy płacić, to ceny 
pójdą w górę. To tak, jak z podatkiem bankowym: kto wierzy w to, że podatek bankowy nie 
odbije się na klientach? Kto wierzy w to, że podatek od handlu, od hipermarketów, czy jak go 
tam nazwą, nie odbije się na cenach produktów, które będziemy kupować? Litości. Minister 
Szałamacha wierzy, gratuluję – właśnie na Twitterze go ze trzy razy punktowałem. To jest 
demagogia.  
 
Radek: Super, cieszę się, że się załapałem. Cześć, Michał, Radek.  
 
Michał Szafrański: Radek, ja Cię kojarzę. Cześć, Radek.  
 
Radek: Cześć, Michał. Chciałem Ci podziękować za wspomnienia, bo jesteśmy z podobnego 
roku, więc też doskonale wiem, co to jest 0-20 21 22. Chciałem Ci podziękować za to też, że 
z każdym chcesz przybić piątkę.  
 
Michał Szafrański: Jak się nostalgicznie zrobiło, Radek.  
 
Radek: Spoko, końcówka. Chciałem Ci przede wszystkim podziękować – to na pewno 
słyszałeś, ale ciągle trzeba Ci uświadamiać – że jesteś trenerem dla pojedynczych osób, 
którym pomogłeś. Moje pytanie brzmi tak – właściwie dwa: co byś polecił w internecie, żeby 
rozwijać się w jakimś kanale? Robisz podcast, YouTube też jest dobry do rozwijania się.  
 
Michał Szafrański: Ale poczekaj: mogę doprecyzować? Rozwijania się w sensie, żebyś Ty był 
obecny w internecie w różnych mediach, czy żebyś konsumował te media?  
 
Radek: Chodzi mi o przekazywanie wiedzy – np. masz wiedzę i chcesz przekazać ją w nowym 
kanale. Jesteś na Facebooku, jesteś na podcastach – czy zastanawiałeś się jeszcze nad czymś 
innym?  



 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 18 

 

 

 
Michał Szafrański: Dobra, to jest pierwsze pytanie. A drugie?  
 
Radek: Drugie jest takie: jeśli będziesz już na emeryturze – 50 lat, tak? – będziesz zakładał 
dalsze, bardziej ryzykowne decyzje finansowe, inwestycyjne czy dalej będziesz już schodził 
w dół?  
 
Przepraszam, ostatnie: to jest dla mnie interesujące: zostawiłeś etat i na ile Ci Twoje 
znajomości pomogły, żeby – oprócz kasy, o której mówiłeś – wystartować z blogiem?  
 
Michał Szafrański: Od końca zacznę – bo to się chronologicznie układa. Start z blogiem był 
kompletnie niezwiązany z moją pracą etatową, nie wiedziałem niczego o blogowaniu, zanim 
wystartowałem – z pewnym wyprzedzeniem musiałem jakąś wiedzę zdobyć. W ogóle mi nie 
pomogło to przy blogowaniu – można powiedzieć, że zacząłem nabywać totalnie nowy 
zestaw doświadczeń i znajomości. Jedno z drugim było kompletnie niezwiązane. Oczywiście, 
masz jakichś znajomych na Facebooku – ja miałem znajomych na Facebooku i część z nich to 
byli prawdopodobnie pierwsi czytelnicy mojego bloga, ale nie mogę powiedzieć, że jedno 
czerpało z drugiego – absolutnie nie. Oczywiście miałem pewne swoje doświadczenia 
związane chociażby z prowadzeniem bloga – trochę do bloga podszedłem jak to prowadzenia 
projektu informatycznego, nazwijmy to. Doświadczenie mi pomogło, ale nie znajomości – 
kompletnie żadnych znajomości, wszystko od zera budowane. To ta pierwsza rzecz.  
 
Drugie Twoje pytanie, czyli: co będzie na emeryturze i czy będę starał się inwestować 
bezpieczniej – tak, myślę, że tak, przy czym dla mnie moment przejścia na emeryturę to nie 
jest coś takiego, że stanę w miejscu i od tego dnia już koniec – nic więcej nie robię – raczej 
traktuję to jak moment, że mogę przejść na emeryturę w wieku 50 lat, jesteśmy na tyle 
zabezpieczeni finansowo, że nie muszę pracować, ale to nie znaczy, że nie będę pracował. 
Prawdopodobnie będzie mi się to zmieniało, bo dla mnie idealny moment przejścia na 
emeryturę to moment, nazwijmy to, w którym dochód pasywny zrównuje się z moimi 
potrzebami, czyli, można powiedzieć, klasyczny model Kiyosakiego, gdzie on mówi: jak już 
masz tyle nieruchomości, które zarabiają dla Ciebie tyle, ile konsumujesz, to w zasadzie jesteś 
emerytem – nie musisz mieć pieniędzy w banku, tylko po prostu twoje inwestycje dla ciebie 
zarabiają.  
 
Widzisz, my tu liczyliśmy tę stopę zwrotu, ale tak naprawdę to może być coś zupełnie innego 
– to może być 10 mieszkań, z których każde zarabia dla Ciebie 800 zł, Ty chcesz mieć 8000 zł 
emerytury i na to wychodzisz, załóżmy. Jeżeli uda mi się zbudować takie źródła dochodów, 
które spowodują, że ta kasa będzie płynęła w sposób w zasadzie stały, uśredniała się na 
jakimś tam poziomie, to mogę być emerytem – mogę, ale nie muszę – mogę nadal 
powiększać swój kapitał. Ja bardzo elastycznie to traktuję – ta pięćdziesiątka to dla mnie 
punkt docelowy, czyli jeszcze parę lat popracować…  
 
No i niestety technologia zawiodła na sam koniec i nagranie się urwało, tak że dokończę ten 
fragment wypowiedzi, który się nie nagrał. Radek pytał jeszcze o to, jakie kanały komunikacji 
w internecie poleciłbym tym osobom, które chcą dzielić się swoją wiedzą z innymi. Mówił 
o tym, że jestem obecny na blogu, mam podcast – w sposób oczywisty to słyszycie – że 
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jestem również obecny w mediach społecznościowych – na Facebooku. Radek zastanawiał 
się, dlaczego mnie nie ma albo czy poleciłbym inne kanały, albo komu bym polecił inne 
kanały, jak: YouTube, serwisy społecznościowe – wiele jest tych serwisów, ale ostatnio dosyć 
dużą furorę robi Snapchat. Ja mam dość specyficzne podejście do tego, dlatego że dla mnie 
podstawowym kanałem komunikacji nadal pozostaje blog, podcast również – i trzeci kanał 
komunikacji, który jest mój i tylko mój, to newsletter. Te kanały, uważam, w zasadzie są pod 
pełną moją kontrolą – mam dostęp do wszystkich plików, do wszystkich zapisanych treści, do 
wszystkich adresatów, tylko ja kontroluję, do kogo moja informacja dotrze.  
 
Oczywiście wiadomo: blog i podcast to media ogólnodostępne, newsletter to coś, co ja 
rozsyłam, ale staram się nie przywiązywać do tych mediów, które nie są mediami moimi albo 
w których, jak to się ładnie mówi, moje zasięgi mogą być ograniczane – mówimy tutaj 
o Facebooku, Twitterze – no właśnie – Google jako kanał pozyskiwania odbiorców naszych 
treści. Liczę się z tą myślą, że prędzej czy później te kanały mogą się skończyć: że Facebook 
czy Google mogą w taki sposób zmienić swoje zasady działania, że mnie po prostu tam nie 
będzie albo treści, które tworzę za pośrednictwem bloga i podcastu, po prostu będą mniej 
widoczne i słabiej dostępne dla nowych osób – to pierwszy podział, który stosuję.  
 
Nie ma mnie na YouTubie – dlaczego? Druga zasada, którą, myślę, warto się kierować: warto 
być tam, gdzie dobrze się czujemy – warto uprawiać nasze rzemiosło, jeżeli już się dzielimy 
jakimiś treściami i chcemy nimi się dzielić, w taki sposób, żeby czuć się w tym dobrze – czuć 
się dobrze z formą przekazywania myśli. Dla mnie dzisiaj blog i podcast jak najbardziej są 
mediami, w których czuję się dosyć dobrze i naturalnie, i bardzo cieszę się z postępów, które 
robię np. w podcaście – uważam, że cały czas robię postępy i z jednej strony rozwija się mój 
warsztat, z a drugiej – umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, mówienia do Was 
w płynny sposób też się poprawiają. To jest dla mnie fajne.  
 
Video nie jest dla mnie takim medium dzisiaj, z którym czuję się komfortowo, pomimo że być 
może bym się widział w filmie. Wiem, że dzisiaj video jest takim medium, które umożliwia 
dotarcie do większej liczby osób, dlatego że sposób konsumpcji video jest po prostu 
łatwiejszy niż konsumpcja treści pisanej czy podcastów, a jednak bardzo trudno mi się 
przełamać i nie wierzę, że jestem w stanie dobrze wyglądać przed kamerą – nie chodzi o to, 
że muszę dobrze wyglądać przed kamerą, po prostu źle się czuję przed kamerą.  
 
Tam, gdzie jest to konieczne, jak kursy „Pokonaj swoje długi” czy „Budżet domowy w tydzień”, 
tam w jakiś sposób występowałem, ale generalnie stronię od kamery – to nie jest dla mnie 
fajne. Myślę, że to jest też istotny aspekt: tam, gdzie czujemy się dobrze. Dlaczego? Dlatego 
że jeżeli nie będę czuł się dobrze przed kamerą, to to, co będę robił, jak będę występował, 
będzie po prostu wyglądało sztucznie, a ja nie chcę sztuczności – i myślę, że taka sztuczność 
może zostać dość szybko wychwycona przez osoby, które obserwują, w związku z tym, jeśli na 
coś się silimy, nie będzie to przyjemne do oglądania. Czasami takie filmy widzę i mnie to aż 
zaskakuje, że te osoby są aż tak zdeterminowane, żeby to video tworzyć, a nie w inny sposób 
docierać.  
 
Jest taki koncept, który przy wyborze mediów, przez które się komunikujemy, w zasadzie ma 
dosyć duże znaczenie – ja się całkowicie zgadzam, że ten koncept jest prawidłowy – mówi 
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się o treściach stock and flow. Mamy treści typu stock – to takie treści, materiały, które są 
ponadczasowe i są materiałami budulcowymi – to np. artykuły, które tworzę na bloga: raz 
napisałem i ten materiał jest cały czas dostępny, w mniejszym lub większym stopniu aktualny, 
i są takie treści, w których nie liczy się sama treść, tylko pewna chwilowość – to są treści typu 
flow. Mówi się, że to chwilowy komentarz, coś ulotnego z założenia, coś, co ma tak naprawdę 
podtrzymywać zainteresowanie Waszą osobą bądź tym tematem, którym się zajmujecie – coś, 
co służy budowaniu zaangażowania w gruncie rzeczy.  
 
Czyli: z jednej strony tworzymy treści, które wymagają od nas dużego nakładu pracy, 
a z drugiej – można powiedzieć, komunikujemy się z naszą społecznością po to, żeby ona 
czuła się cały czas zainteresowana tym, żeby po nasze treści sięgać – czyli podrzucamy jej 
ciekawostki nie tylko nasze, ale również ciekawostki ze świata zewnętrznego, komentarze, 
zabawne obrazki – w różny sposób różne osoby się komunikują. Wtedy nie jest istotą treść, 
tylko sama komunikacja i to, żeby zaangażowanie podtrzymywać.  
 
Tu też warto przynajmniej jedną rzecz powiedzieć: to, czy będziecie komunikowali się 
w trybie stock i w trybie flow, zależy od tego, co Wam w duszy gra i co tak naprawdę chcecie 
robić. Dla mnie to, co uważam za naprawdę wartościowe, to tworzenie tych treści, które mam 
na blogu – oczywiście muszę zajmować się ich marketingiem, muszę powodować, że coraz 
więcej osób będzie się dowiadywało o tym, że coś ciekawego mam do zaoferowania, ale 
trochę traktuję to jak zło konieczne. Tam, gdzie komunikacja jest w celu komunikacji, 
podtrzymania rozmowy, to jest fajne, to ja z rozmów czegoś się dowiaduję – ale samo dla 
siebie, dla tych treści promowanie tego wszystkiego to nie jest coś, co uważam za 
superseksowne.  
 
Niektóre osoby przedkładają, mam wrażenie, ten flow nad treściami typu stock, czyli 
w większym stopniu angażują się w budowanie zainteresowania swoją osobą 
i podtrzymywanie zaangażowania niż w tworzenie treści, które byłyby fundamentami tego, co 
mają do zaoferowania. Media takie jak Snapchat pokazują chwilowy wycinek naszego stylu 
życia – pokazujemy coś, co się u nas dzieje. Mnie nie ma na Snapchacie. Dlaczego? Bo nie 
uważam za szczególnie interesujące dla Was – audytorium – żeby dokumentować w sposób 
niemal ciągły moje życie. Oczywiście wiele pojedynczych, można powiedzieć, snapów, czyli 
wycinków z mojego życia, wrzucam w jakieś media społecznościowe – Twitter jest dzisiaj dla 
mnie takim miejscem – bo też chciałbym, żebyście wiedzieli, dowiadywali się, nad czym 
pracuję w danej chwili – coś, czego jeszcze nie ma, a może być za tydzień, za dwa, za miesiąc, 
trzy miesiące dopiero widoczne gdzieś na blogu czy w podcaście.  
 
To tak w dużym uproszczeniu. Krótko mówiąc: wybierać media takie, jakie do Was pasują, 
jeżeli chcecie dzielić się treściami, zwracać też uwagę na to, co jest pod Waszą stuprocentową 
kontrolą, bo jeżeli mielibyście generować dzisiaj bardzo dużo treści na Facebooku, to 
zauważcie, że one bardzo szybko giną – tych informacji nie da się sensownie przeszukiwać, 
trudno do nich trafić po jakimś tam czasie – nawet jeżeli coś ciekawego znaleźliśmy na 
Facebooku, to trafić na to drugi raz jest pioruńsko trudno, jeżeli tego nie zapisaliśmy – 
kolejny aspekt: tak naprawdę nie macie żadnej kontroli nad tym, kto widzi Wasze treści, a kto 
nie, dlatego że Facebook coraz mocniej przycina dostęp do tych treści, coraz bardziej je 
filtruje – wcale nie jest tak, że Wasi znajomi będą widzieli wszystko, co piszecie.  
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Ja wolę mieć takie media, które dają mi poczucie tego, że ten materiał, który opublikowałem, 
jest dostępny non stop – nawet jeśli mi firma hostingowa konto zamknie, to mam backup 
i będę w stanie udostępnić te treści ponownie z innego miejsca.  
 
Na koniec mam jeszcze jedną dobrą informację – nawet bardzo dobrą: nagrywam 
zakończenie i wstęp do tego odcinka dokładnie 6 maja, w piątek, i prace nad moją książką są 
autentycznie na finiszu – pisze się ostatni rozdział. Myślę, że w ciągu tygodnia będzie 
ukończony i od tego momentu dowiecie się o tym – ale gdy już będzie ukończone, od tego 
momentu zaczyna się bardzo ciężka praca, żeby wszystko spiąć w całość. Skład książki już się 
odbywa w tej chwili, już korekta i redakcja pierwszych rozdziałów też jest w trakcie, cała 
reszta trafi za chwilę do redakcji.  
 
Jeżeli chcielibyście śledzić to, co się dzieje w okolicy książki o roboczym tytule Finansowy 
ninja – może tak – to utworzyłem specjalnie dla Was grupę na Facebooku – nazywa się 
„Finansowy ninja – kulisy produkcji”. Zapraszam do jej wyszukania na Facebooku, do 
dołączenia do niej albo jeżeli nie chcecie tego robić, to w notatkach do tego odcinka 
podcastu też znajdzie się link do niej. Tam będę informował o tym, jak krok po kroku 
przebiega produkcja książki – najważniejsze elementy. Tak że zapraszam tylko te osoby, które 
naprawdę są zainteresowane śledzeniem, jak to od kulis wygląda. Osoby po prostu 
zainteresowane książką: w pewnym momencie będzie dostępna na blogu w przedsprzedaży 
i o tym też będę bardzo, bardzo szeroko informował.  
 
Oczywiście przypominam, że notatki do tego odcinka podcastu znajdują się pod adresem: 
jakoszczedzacpieniadze.pl/077 – jak 77. odcinek podcastu.  
 
W tej chwili już bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i oczywiście życzę skutecznego 
przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia! 


