
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten eBook dedykuję wszystkim odważnym marzycielom. 
Osobom, które nie akceptują status quo, czyli stanu zastanego. 

Tym kobietom i mężczyznom, którzy gotowi są kwestionować prawidła 
konsumpcyjnego stylu życia, słuchać siebie i odważnie podążać za głosem 

swojego serca, kierując się własnym zdrowym rozsądkiem i stale podnosząc 
swoje kwalifikacje do bycia dobrym, szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. 

  
Powodzenia! 

 
  



 

 
Spis treści 
 
 
Kilka słów na początek 4	

Prezent na Mikołajki 5	

Program Pajacyk 6	

Jak możesz wspomóc „Pajacyka”? 8	

Organizacja tego eBooka 9	

041:  15 najważniejszych lekcji i refleksji, które dał mi rok 2014 11	

042:  Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli moja kręta droga do bloga wartego 
miliony – część 1 30	

043:  Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli moja kręta droga do bloga wartego 
miliony – część 2 50	

044:  25 aplikacji i kilka urządzeń, które pomagają mi w efektywnej pracy 70	

045:  Wenusjanki, czyli krzyżowy ogień pytań przedsiębiorczych kobiet 86	

046:  O wyzwaniach, dylematach i wartościach w blogowaniu – z Konradem Kruczkowskim 
z Halo Ziemia 109	

047:  „Świat według Janki”, czyli inspirująca książka o istocie pomocy humanitarnej 145	

048:  O konferencji ALIVE, podążaniu za marzeniami i życiu jak koczownik – po angielsku 157	

048:  O konferencji ALIVE, podążaniu za marzeniami i życiu jak koczownik – po polsku 178	

049:  Jak przeprowadzić się na drugi koniec świata – opowiada Piotr Motyl z Tajlandii 197	

050:  Podcast od kuchni – sprzęt, narzędzia, koszty, proces produkcyjny, emocje oraz blaski 
i cienie pracy podcastera 218	

051:  Pieniądze w świetle Ewangelii – o książce nie tylko dla katolików rozmawiam 
z Konradem Kruczkowskim 253	

052:  Jak uczyć dzieci finansów i nie popełniać błędów? - rozmowa z Dorotą "Supernianią" 
Zawadzką 276	

053:  5 osób i 5 historii jak wyjść ze spirali długów - scenariusze napisane przez życie 
Czytelników bloga 320	

054:  Co może windykator i jak sobie z nim radzić? – przewodnik dla osób zadłużonych 354	

055:  Jak się uczyć i skąd zdobywać bezpłatnie wiedzę? - kilkanaście źródeł 386	

056:  Jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczej - wyjaśnia Michał Stanisz 398	

057:  13 dobrych książek na urlop (i nie tylko) oraz zapowiedź mojej książki 412	

058:  Refinansowanie kredytu hipotecznego - czy i kiedy warto to zrobić? 428	

059:  Jak przeprowadzić skuteczną kampanię PR w mediach? - case study 454	

060:  Jak stworzyć “niewacikowy” biznes z duszą? - rozmowa o przedsiębiorczości kobiet 470	



4 / 492 

 

 

Kilka słów na początek 
 
 
Cześć! Jestem Michał i jestem blogerem. 
Pełnoetatowym. Udało mi się znaleźć idealny 
model prowadzenia bloga, dzięki któremu mogę 
oddawać dzielić się moją wiedzą i 
doświadczeniami za darmo i jednocześnie 
świetnie na tym zarabiam. Paradoks? Absolutnie 
nie! Właśnie takie możliwości stwarza Internet 
tym osobom, które gotowe są zaryzykować i 
jednocześnie gotowe są systematycznie 
dostarczać wartościowe treści dla Czytelników. 
 
Ostatnie trzy lata to czas niesamowitej podróży, 
w której non-stop przekonuję się, że dobro 
powraca. I chociaż brzmi to jak tandetny slogan, 
to mam liczne dowody, że to prawda. I właśnie za 
te dowody i tę wspólną podróż jestem Ci 
niesamowicie wdzięczny. Jako Czytelnik mojego 
bloga i Słuchacz mojego podcastu sprawiasz, że moja praca nabiera sensu. A dla mnie bardzo 
ważna jest świadomość, że to co robię jest rzeczywiście potrzebne.  
 
Kończący się właśnie rok 2015 był najlepszym w moim życiu. Poza dziesiątkami wpisów na 
blogu zrealizowałem także bardzo ważny projekt – bezpłatny kurs „Pokonaj swoje długi”. Do 
chwili, gdy piszę te słowa, skorzystało już z niego ponad 9500 osób. Udało się również 
zbudować kilkusetosobową grupę, która dzieli się swoimi sukcesami w walce z długami i 
wspiera w trudnych chwilach. Jestem z Was bardzo dumny!  
 
W trzecim tomie książki „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” znajdziesz zapis treści 
dwudziestu odcinków mojego podcastu. Co dwa tygodnie dzielę się w nim moimi 
obserwacjami i doświadczeniami, a także prowadzę rozmowy z inspirującymi gośćmi. To 
niesamowite, że poszczególne odcinki wysłuchaliście już łącznie blisko milion razy!  
 
Bardzo, ale to bardzo mocno dziękuję, że trwasz przy mnie. Mam nadzieję, że ta blisko 500-
stronicowa publikacja będzie dla Ciebie inspirująca i pomoże Ci przenieść Twoje finanse na 
wyższy poziom. 
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Prezent na Mikołajki 
 
 
Publikuję tego eBooka 6 grudnia 2015 r. – dokładnie w Mikołajki. 
 
E-book jest bezpłatny, ale chroniony moimi prawami autorskimi. Możesz jednak śmiało 
udostępniać go w niezmienionej postaci innym osobom. To samo dotyczy także jego dwóch 
poprzednich tomów. Zawsze aktualne wersje w formatach PDF, EPUB i MOBI znajdziesz tutaj:  
 

§ Tom I –http://jakoszczedzacpieniadze.pl/wnop-ebook 
§ Tom II – http://jakoszczedzacpieniadze.pl/wnop-ebook-2 
§ Tom III – http://jakoszczedzacpieniadze.pl/wnop-ebook-3 

 
Jeśli uznasz tę książkę za wartą chociażby symbolicznego rewanżu, to mam do Ciebie 
olbrzymią prośbę: poniżej zamieszczam informacje o programie Pajacyk, który od wielu lat 
pomaga głodnym dzieciom w Polsce oraz od kilku lat - także na świecie. Zaangażowałem się 
w pomoc Pajacykowi – w tym roku chciałbym zebrać pieniądze na 10 000 posiłków dla 
niedożywionych dzieci. I wierzę, że z Twoją pomocą się to uda. 
 
Z góry dziękuję jeśli zdecydujesz się zrewanżować udzielając chociażby symbolicznego 
wsparcia dla „Pajacyka”. Można to zrobić nawet bez wyciągania pieniędzy z portfela.  
 
A jeśli masz dostęp do iTunes, to bardzo się ucieszę i będę wdzięczny za ocenę oraz Twoją 
krótką recenzję mojego podcastu:  
 
https://itunes.apple.com/pl/podcast/wiecej-niz-oszczedzanie-pieniedzy/id629003560 
 
Miłego dnia! 
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Program Pajacyk 
 
 
Jedzenie to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Najbardziej podstawowa. 
Bez jedzenia po prostu umieramy. 
 
Szacuje się, że na całym świecie żyje 795 mln osób cierpiących z powodu głodu, a grupą 
najbardziej narażoną są dzieci. 66 milionów dzieci w krajach rozwijających się chodzi do 
szkoły głodne. 
 
Jeżeli wydaje Ci się, że problem ten nie dotyczy Polski, to jesteś w błędzie. Według różnych 
badań szacuje się, że: 
 

§ w podstawówkach niedożywionych jest 160 tysięcy dzieci (źródło: Millward Brown) 
§ nawet co 10-te dziecko w Polsce jest głodne, co oznacza, że problem niedożywienia 

może dotyczyć aż 800 tysięcy dzieci i młodzieży (źródło: Dom Badawczy Maison) 
§ 1,4 miliona dzieci i młodzieży żyje w niedostatku i biedzie (źródło: GUS) 

 
Jak żyje się z ciągłym poczuciem głodu? Każdy może to sprawdzić samodzielnie – wystarczy 
nie zjeść śniadania i obiadu. Dorosły poradzi sobie z tym lepiej niż dziecko. Głodne dzieci 
wolniej się rozwijają, częściej chorują, tracą chęć do nauki i zabawy, są apatyczne lub wręcz 
przeciwnie – rozdrażnione, co dodatkowo utrudnia ich kontakty z rówieśnikami. Głód może 
wzmagać poczucie bycia „gorszym” od kolegów i negatywnie wpływać na samoocenę dziecka. 
Dzieci po prostu muszą jeść codziennie. 
 
Programem, który pomaga głodnym dzieciom, jest 
Pajacyk prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną 
(PAH). Program ten działa nieprzerwanie od 1998 
roku finansując posiłki w polskich szkołach 
i świetlicach, a także – od kilku lat – zapewniając 
dostęp do żywności tam, gdzie jej nie ma – 
w regionach świata, gdzie panuje ubóstwo lub toczą 
się wojny i trwałe konflikty zbrojne (aktualnie w Syrii 
oraz na Ukrainie). 
 
Pomoc w ramach Pajacyka udzielana jest mądrze, tzn. 
trafia do tych dzieci w Polsce, które takiego 
dożywiania potrzebują, a z różnych przyczyn nie są 
objęte wsparciem ośrodków pomocy społecznej. Ilość 
dzieci, którym uda się zapewnić codzienny posiłek 
w szkole, zależy w prostej linii od tego, ile środków 
pieniężnych uda się pozyskać PAH od darczyńców. 
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W roku szkolnym 2015/2016 do programu zgłosiły się 184 szkoły z całej Polski, które 
wnioskowały o posiłki dla 5000 dzieci. Niestety, środków z programu Pajacyk wystarczyło na 
zakwalifikowanie 103 placówek i objęcie dożywianiem 1782 dzieci. 
 
Potrzeby znacznie przekraczają dzisiejsze możliwości finansowe programu. Ja jednak gorąco 
wierzę, że wspólnymi siłami Czytelników bloga „Jak oszczędzać pieniądze” można poprawić 
ten wynik. 
 
Średni koszt codziennego obiadu dla jednego dziecka wynosi 4 zł. Formy pomocy są 
różnorodne i nie ograniczają się wyłącznie do przekazania pieniędzy. Najpopularniejszym 
sposobem wspierania Pajacyka jest od lat klikanie w jego brzuszek na stronie 
http://pajacyk.pl. Każde jedno kliknięcie na osobę dziennie przyczynia się do zwiększenia 
kwoty przekazywanej na Pajacyka przez sponsorów tego programu. 
 
Pajacyk działa także za granicą. Zaczął w 2010 od dożywiania dzieci i matek karmiących 
w Somalii oraz dzieci w Sudanie Południowym. Pomoc trafiła tam łącznie do 35 tys. osób. 
Aktualnie pomoc trafia do dzieci w Syrii, gdzie wojna doprowadziła kraj do kryzysu 
żywnościowego i gdzie szacuje się, że aż 5,5 mln dzieci potrzebuje natychmiastowego 
wsparcia. PAH, poprzez dystrybucję mąki do piekarni, dożywia około 12,5 tys. syryjskich 
rodzin. 
 
Będę Wam wdzięczny za każdą formę pomocy i bardzo mocno za nią dziękuję. 
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Jak możesz wspomóc „Pajacyka”? 
 
 
Program Pajacyk można wesprzeć na cztery sposoby: 
 
1. Przekazując darowiznę: 
 

§ Online na stronie Pajacyka - http://www.pajacyk.pl/#darowizna 
§ Przelewem na konto PAH (polecana przeze mnie metoda): 

 
Polska Akcja Humanitarna 
ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031 Warszawa 
 
Bank:   BPH S.A. 
Numer konta:  66 1060 0076 0000 3210 0014 7020 
Tytuł przelewu:  JOP Pajacyk 
 
Dzięki mojej współpracy z PAH taki tytuł przelewu pomoże nam policzyć ile 
posiłków razem ufundowaliśmy. J 
 
Numer konta możecie zweryfikować na tej stronie: 
http://www.pah.org.pl/o-pah/487/numery_kont_bankowych 

 
2. Klikając codziennie w brzuszek Pajacyka na stronie http://pajacyk.pl   
 

Aby o tym nie zapomnieć, wystarczy ustawić sobie stronę Pajacyka jako startową 
w przeglądarce internetowej. 

 
3. Kupując gadżety z Pajacykiem w Sklepie Przyjaciół PAH 

 
http://www.sppah.org.pl/Kampanie_PAJACYK(2,11,).aspx  

 
4. Przekazując swoje punkty PAYBACK na program Pajacyk 
 

Jest to o tyle istotny sposób, że pod koniec lutego każdego roku część niewykorzystanych 
punktów PAYBACK traci swoją ważność. Bezkosztowo można je przekazać na wsparcie 
Pajacyka. 
 
https://sklep.payback.pl/pah 
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Organizacja tego eBooka 
 
 
eBook to nic więcej niż zapis dwudziestu nagranych przeze mnie odcinków podcastu. Zapis 
jest chronologiczny, ale poniżej - dla ułatwienia - pogrupowałem poszczególne odcinki 
tematycznie. 

Finanse osobiste 
 

§ 051: Pieniądze w świetle Ewangelii – o książce nie tylko dla katolików rozmawiam 
z Konradem Kruczkowskim 

§ 052: Jak uczyć dzieci finansów i nie popełniać błędów? - rozmowa z Dorotą 
"Supernianią" Zawadzką 

Wychodzenie z długów 
 

§ 053: 5 osób i 5 historii jak wyjść ze spirali długów - scenariusze napisane przez życie 
Czytelników bloga 

§ 054: Co może windykator i jak sobie z nim radzić? – przewodnik dla osób zadłużonych 

Mieszkania i nieruchomości 
 

§ 058: Refinansowanie kredytu hipotecznego - czy i kiedy warto to zrobić? 

Podróżowanie i styl życia 
 

§ 048: O konferencji ALIVE, podążaniu za marzeniami i życiu jak koczownik – po 
angielsku 

§ 048: O konferencji ALIVE, podążaniu za marzeniami i życiu jak koczownik – po polsku 
§ 049: Jak przeprowadzić się na drugi koniec świata – opowiada Piotr Motyl z Tajlandii 
§ 056: Jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczej - wyjaśnia Michał Stanisz 

Przedsiębiorczość 
 

§ 045: Wenusjanki, czyli krzyżowy ogień pytań przedsiębiorczych kobiet 
§ 059: Jak przeprowadzić skuteczną kampanię PR w mediach? - case study 
§ 060: Jak stworzyć “niewacikowy” biznes z duszą? - rozmowa o przedsiębiorczości 

kobiet 
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Blogowanie 
 

§ 042: Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli moja kręta droga do bloga 
wartego miliony – część 1 

§ 043: Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli moja kręta droga do bloga 
wartego miliony – część 2 

§ 046: O wyzwaniach, dylematach i wartościach w blogowaniu – z Konradem 
Kruczkowskim z Halo Ziemia 

§ 050: Podcast od kuchni – sprzęt, narzędzia, koszty, proces produkcyjny, emocje oraz 
blaski i cienie pracy podcastera 

Produktywność, rozwój osobisty, inspiracja 
 

§ 041: 15 najważniejszych lekcji i refleksji, które dał mi rok 2014 
§ 044: 25 aplikacji i kilka urządzeń, które pomagają mi w efektywnej pracy 
§ 047: „Świat według Janki”, czyli inspirująca książka o istocie pomocy humanitarnej 
§ 055: Jak się uczyć i skąd zdobywać bezpłatnie wiedzę? - kilkanaście źródeł 
§ 057: 13 dobrych książek na urlop (i nie tylko) oraz zapowiedź mojej książki 
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041: 15 najważniejszych lekcji i refleksji, które dał 
mi rok 2014 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/041 
 
 
 
 
Życie to nie tylko sukcesy. Dzisiaj otwarcie przyznaję się także do moich porażek w 2014 roku, 
rozliczam z przeszłością i próbuję wyciągnąć wnioski. 
 
W ubiegłym tygodniu zamieściłem na blogu artykuł z podsumowaniem 2014 roku. Tam 
pisałem o liczbach i absolutnie rekordowych statystykach bloga. Obiecałem Wam także drugą 
część tego podsumowania. Mniej lukrowaną. Taką, w której podzielę się emocjami, wnioskami 
i brutalnymi niekiedy prawdami dotyczącymi tego, co mi się udało a co nie i dlaczego. 
 
W dzisiejszym podcaście mówię właśnie o tym – o lekcjach i naukach, które wyniosłem 
z 2014 roku i na podstawie których chcę zmieniać siebie, działać lepiej i inaczej w roku 2015. 
To taka synteza przemyśleń osoby, która odniosła duży sukces – taki na który nie była 
przygotowana – i która próbuje ten sukces zaakceptować, “oswoić”, uznać za swój własny 
i zbudować na jego bazie coś, co pozwoli śmiało stawiać kolejne kroki. 
 
Marcin, który montował ten odcinek skomentował mi go tak: “Kolejny świetny odcinek. Mocno 
spod serducha, mega szczery, bardzo refleksyjny i wartościowy”. I myślę, że nie mam dla Was 
lepszej rekomendacji. 
 
Skrót dla nie lubiących czytać 
 
Tradycyjnie, w ciągu około dwóch tygodni, będziecie mogli przeczytać spisaną treść tego 
odcinka (link jak zwykle na końcu wpisu), ale dla ułatwienia zamieszczam niżej listę 
wszystkich 15 lekcji, które wyniosłem z 2014 roku. Jest ich oczywiście więcej, ale uznałem, że 
tymi 15-oma chcę się z Wami podzielić w ramach podcastu. 
 

1. Muszę mierzyć zamiary na siły i dbać o siebie i moją kondycję na wszystkich 
płaszczyznach – nie tylko zawodowej, ale także emocjonalnej, rodzinnej i zdrowotnej. 

2. Sukces i popularność są jak narkotyk. Trzeba na bieżąco pytać siebie, czy na pewno 
wiem co robię i weryfikować, czy się nie zagubiliśmy. 
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3. Gigantyczny i niespodziewany sukces zbyt łatwo można uznać za przypadek – a to jest 
niebezpieczne. Warto wziąć odpowiedzialność za swoje osiągnięcia. Uznać, że są one 
moją zasługą i przekonać się, że potrafię je powtórzyć. 

4. Szczęście sprzyja przygotowanym. Timing – czyli robienie odpowiednich rzeczy 
w odpowiednim czasie – także ma znaczenie. 

5. “Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije” – warto wychodzić ze swojej strefy komfortu 
i podejmować skalkulowane ryzyko. 

6. Nie ma nic ważniejszego niż plan działania – nawet jeśli zrealizowałem go tylko 
w 30%. 

7. Bardziej od osiągnięcia celu liczy się styl, w jakim to robię i radość z tego co osiągam 
każdego dnia. 

8. Praca zrywami jest bardzo wyczerpująca. Podstawa to systematyczność. 
9. To ja jestem swoim największym krytykiem i hejterem. I to ja hamuję moją 

kreatywność i sam doprowadzam do frustracji. 
10. Media społecznościowe to olbrzymi złodziej czasu, a ja pozwoliłem go sobie kraść. 
11. Jeśli nie jestem za czymś definitywnie na „tak”, to oznacza to, że bez wahania 

powinienem z tego zrezygnować. Zwłaszcza teraz – gdy jestem na topie i otrzymuję 
szereg przeróżnych propozycji. 

12. Warto kwestionować otaczającą rzeczywistość i nie dawać sobie wmówić, że czegoś 
się nie da. 

13. Jednorazowe współprace na blogu kosztują dużo energii i mają dużo mniejszy efekt 
niż współprace długofalowe. 

14. Warto mieć wokół siebie osoby, z którym można dzielić sukcesy. 
15. Dobro naprawdę powraca. 

 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Jakie sukcesy odniosłem w 2014 roku? 
§ Ile z planów na rok 2014 udało mi się zrealizować? 
§ W jaki sposób podchodzę do planowania moich celów? 
§ Ile osób odwiedziło mój blog w ostatnim roku? 
§ Co daje mi energię do działania? 
§ Jak dużo biorę na siebie i w jaki sposób to znoszę? 
§ Co jest dla mnie ważne w życiu osobistym? 
§ Ile waży Michał Szafrański? ;) 
§ Czy poradziłem sobie z sukcesem, jaki przyniósł mi rok 2014? 
§ Na czym zarabiałem w zeszłym roku? 
§ Dlaczego nie muszę zarabiać więcej? 
§ Czy potrafię powtórzyć działania, które dały mi sukces? 
§ Na co chciałbym przeznaczyć więcej czasu w 2015 roku? 
§ Podsumowanie moich występów w telewizji. 
§ Dlaczego konkretne akcje i wpisy były publikowane w konkretnym czasie? 
§ Jakie “awaryjne furtki” przygotowaliśmy ze Zbyszkiem z bloga App Funds dla 

“Elementarza Inwestora”? 
§ Do jakich negatywnych efektów doprowadził mój perfekcjonizm? 
§ Jaki ruch generują na blogu media społecznościowe? 
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§ Plusy i minusy mojej asertywności (lub jej braku). ;) 
§ Jakie działania chciałbym w przyszłym roku ograniczyć? 
§ Jakiego rodzaju akcje reklamowe są przeze mnie preferowane? 
§ Jak wygląda mój proces współpracy z reklamodawcą? 
§ Jakie są wyzwania związane z pracą ze współpracownikami? 
§ Jak reaguję na e-maile od Czytelników? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek czterdziesty pierwszy.  
Dzisiaj opowiem Wam jakie błędy popełniłem i czego nauczyłem się w roku 2014. 
 
Cześć i dzień dobry w Nowym Roku! Witam Cię w czterdziestym pierwszym odcinku podcastu 
„Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 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! 
 
Uff, no i mamy 2015 rok! Życzenia Wam już złożyłem na blogu, Słuchaczom podcastu złożę 
jeszcze raz, wszystkiego najlepszego! Realizacji marzeń, to tak na dzień dobry. Początek 
każdego roku to jest dobry czas na planowanie swoich celów na ten kolejny rok. Jesteśmy 
wtedy naładowani energią, traktujemy start Nowego Roku, jako w pewnym sensie „nowe 
otwarcie”.  
 
No, ale zanim jednak zaplanuje się te nowe cele, to warto uczciwie spojrzeć wstecz. 
Zastanowić się, dzięki czemu odnosiło się sukcesy. Jakie sukcesy się odniosło. Ale też z drugiej 
strony, jak to się biblijnie mówi, stanąć w prawdzie, w stosunku do siebie samego 
i przypomnieć sobie, co tak naprawdę poszło nam źle, jakich zobowiązań nie udało nam się 
dotrzymać. Przeanalizować dlaczego tak się stało.  
 
Ja w tym odcinku przedstawię moje lekcje, które dał mi rok 2014. Albo inaczej – takie, które 
ja sobie sam, w zasadzie, dałem w tamtym roku. Z tym, że analizuję je teraz, znając wszystkie 
fakty. I od razu Wam powiem, że ten podcast nagrywam w sobotę, późnym wieczorem, jest 
godzina 21:03, trzeciego stycznia. A ja nadal nie mam szczegółowo zaplanowanych celów na 
2015 rok. Mam oczywiście pojedyncze pomysły, pojedyncze projekty, które sobie 
wypracowałem. Ale jeszcze nie ułożyłem tego wszystkiego w całość, a w szczególności tych 
celów osobistych. Poza tym, że wiem, jaka jest potrzeba mojego serca, to jeszcze tego 
szczegółowo nie zaplanowałem.  
 
Jak by nie patrzeć już na początku tego roku jestem spóźniony, ale póki co jeszcze nie 
panikuję. Nie wykonuję żadnych nerwowych ruchów, w pierwszej kolejności muszę się 
spokojnie rozliczyć z rokiem ubiegłym. Na planowanie przyjdzie czas. Ja na niego 
przeznaczam sobie całą pierwszą połowę stycznia.  
 
No właśnie, a jeżeli byście chcieli przy okazji usłyszeć i przypomnieć sobie w jaki sposób ja 
podchodzę do planowania moich celów, to bardzo szczegółowo o tym mówiłem 
w siedemnastym odcinku podcastu, który nagrywałem dokładnie rok temu. Możecie go 
znaleźć pod adresem http://jakoszczedzacpieniadze.pl/017. 
 
Dzisiejszy odcinek podcastu w zasadzie uzupełnia podsumowanie roku, które publikowałem 
w ubiegłym tygodniu na moim blogu. Jeśli jeszcze go nie czytaliście, to bardzo gorąco do tego 
zachęcam. Link znajdzie się oczywiście w notatkach do tego odcinka, tam pisałem o liczbach, 
które w tym roku, a w zasadzie w zeszłym już roku, były absolutnie rekordowe. O statystykach 
mojego bloga. W całym 2014 roku odwiedziło go ponad 1 mln 600 tysięcy osób. A w grudniu, 
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samym grudniu, było to blisko ćwierć miliona Czytelników - co jest z mojej perspektywy 
wynikiem absolutnie fenomenalnym. Jak by nie patrzeć, ten wynik jest po prostu niesamowity. 
 
I to, co chcę zrobić dzisiaj tutaj, to podzielić się pewnymi emocjami i wnioskami. W zasadzie 
takimi brutalnymi prawdami, dotyczącymi moich wniosków wyciągniętych na podstawie roku 
2014, z takiej perspektywy trochę krytycznej. Tzn. co mi się nie udało i dlaczego mi się nie 
udało.  
 
To jest też dobra podstawa do tego, żeby zmienić coś, żeby wiedzieć jaki ja mam punkt 
startowy do tego kolejnego roku. Tych lekcji sobie wypisałem dokładnie 15 i teraz je po kolei 
omówię. One są z bardzo różnych obszarów, przez co, to co mówię może być trochę 
chaotyczne, ale mam nadzieję, że tak czy siak, będzie to dla Was przydatne.  
 
1. Muszę mierzyć zamiary na siły i dbać o siebie, i moją kondycję na wszystkich płaszczyznach 
– nie tylko zawodowej, ale także emocjonalnej, rodzinnej i zdrowotnej. 
 
To jest najważniejsza lekcja, jaką wyniosłem z zeszłego roku. Naprawdę. Ja za mało dbałem 
o siebie. Jak by nie patrzeć, składam się z tych wszystkich elementów, z tych wszystkich 
płaszczyzn. I dopiero, kiedy te wszystkie trybiki ze sobą idealnie pasują, to jest takie źródło 
mojej siły, która daje mi energię do działania i poczucie, że niczego nie zawalam. 
 
Ja wziąłem sobie w zeszłym roku bardzo dużo na głowę. W szczególności miałem już pod 
koniec roku bardzo dosyć reżimu, który sobie ze Zbyszkiem narzuciliśmy w cyklu „Elementarz 
Inwestora”. Tam mieliśmy zobowiązania w stosunku do Partnerów, którzy płacili za to, że byli 
naszymi Partnerami. Ale też mieliśmy pewne zobowiązania w stosunku do siebie samych 
i powiem szczerze, bardzo trudno mi było, już pod koniec roku, tę poprzeczkę podnosić coraz 
wyżej. Pytanie, czy to w ogóle było zasadne i potrzebne. Ale z drugiej strony wiedziałem, że te 
tematy, które mamy do poruszenia, w szczególności IKE pod koniec roku, były bardzo ważne. 
I jeżeli spojrzycie na to, co ja zrobiłem, w kontekście IKE i IKZE (trylogia artykułów na ten 
temat), no to wymagało naprawdę bardzo dużo energii.  
 
Z drugiej strony jeżeli spojrzymy na to, co robiłem, to w dużym stopniu troszczyłem się o inne 
osoby, a za mało o siebie samego. Ja zapominałem o swoich potrzebach, chociażby takich jak 
dobre wyspanie się, spędzenie czasu z rodziną, co jest bardzo ważne nie tylko dla zdrowia 
mojej rodziny, ale również dla mojego zdrowia psychicznego również. Jak by nie patrzeć, jest 
to taki element, który daje mi niesamowitą stabilność i poczucie bezpieczeństwa, że zawsze, 
nawet jeżeli zawodowo coś idzie nie do końca po mojej myśli, to rodzina mnie będzie 
wspierała.  
 
Przypomniał mi się taki świetny cytat, który zacytuję. Któregoś dnia rano leżę w łóżku i nie 
chce mi się wstać i mówię: „O rany… Gabi, mam taki słaby dzień, jeszcze nie wstałem, a już czuję, 
że mam taki słaby dzień”. Ja, wieczny optymista, też mi się zdarza tak powiedzieć czasami. 
A Gabi mówi pocieszająco: „Eee tam, wstawaj!”. [śmiech] Taki kopniak w tyłek też jest czasami 
potrzebny i to od samego rana. Ta dodatkowa stabilizacja emocjonalna również jest istotna. 
I taka spokojna codzienna refleksja nad tym, co jest dla mnie ważne, a co nie. Tego mi 
brakowało przy tym tempie, w którym się znajdowałem. 
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I element, którego także mi brakowało w zeszłym roku, czyli zadbanie o moją formę, o moje 
zdrowie. Wiecie, bo o tym mówiłem, że pompki robię, ale zdarzały się ciągi dni, kiedy nie 
wychodziłem w ogóle na zewnątrz. Czyli siedziałem sobie i pracowałem, nie miałem takiej 
potrzeby, żeby wyjść na zewnątrz. A jednak takie przesiadywanie przy komputerze, brak 
dotlenienia się, destrukcyjnie wpływa na pracę, o czym będę także mówił w kolejnych 
punktach.  
 
Ja generalnie niestety pozwoliłem się sobie zapuścić. Przytyłem parę kilo, co przy mojej 
wadze, która jest dosyć niska, to jest naprawdę kolosalna różnica, bo waga mi skoczyła z 61 
do 68 kg. Ja to naprawdę odczuwam, także pod koniec roku już ewidentnie „brakowało mi 
paliwa”. Także z powodu innych czynników, o których będę za chwilę wspominał. 
 
I w roku 2015, ten obszar, zadbanie o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich tych 
kontekstów, w których występuję, jest dla mnie najważniejsze. Chociaż jeszcze nie spisałem 
tych planów, ale już wiem, że jest to dla mnie najważniejsze. Muszę przede wszystkim sobie 
dawać to, czego potrzebuję, a niekoniecznie to, czego chcę. Bo to są dwie różne rzeczy.  
 
2. Sukces i popularność są jak narkotyk. Trzeba na bieżąco pytać siebie, czy na pewno wiem 
co robię i weryfikować, czy się nie zagubiliśmy. 
 
Skala mojego sukcesu w zeszłym roku absolutnie przerosła moje oczekiwania! Niby to 
wszystko jest w porządku. Fajnie jest odnosić sukcesy, ale ja też czuję, że nie byłem na nie 
przygotowany. Zobaczcie: postawiłem sobie jakieś cele na początku 2014 roku, nie pamiętam 
już w tej chwili, czy Wam je oficjalnie ogłaszałem, czy nie...  
 
Najważniejszym z nich dla mnie wtedy było takie ustawienie mojego blogowania i tych 
sposobów zarabiania na blogu i wokół bloga, żebym zaczął zarabiać, a nie „palić” nasze 
oszczędności. 
 
I to się udało w zasadzie, można powiedzieć, nieco przez przypadek. Dlatego, że większość 
naszych przychodów w zeszłym roku, to były przychody z afiliacji, czyli z polecania Wam 
produktów finansowych, produktów banków. I można powiedzieć, że tego w ogóle nie 
planowałem. To się wydarzyło nieco przypadkiem.  
 
Z drugiej stronie mieliśmy, mówię w liczbie mnogiej, już tak integruję się z Wami… Z drugiej 
strony miałem bardzo dużo zewnętrznych oznak, że to, co robię jest istotne. Znalazłem się 
w styczniu w rankingu Kominka. Później był konkurs Blog Roku, w którym zgarnąłem aż 3 
statuetki. Były inne sukcesy. Były występy na konferencjach, za granicą, występy w telewizji. 
To wszystko się działo a ja w pewnym sensie ulegałem temu tempu.  
 
To spowodowało też, że nieco się pogubiłem. Ja wskoczyłem na tę falę popularności, o czym 
będę też zaraz wspominał, ale to też uśpiło trochę moją czujność. I prawda jest taka, że 
trochę pędziłem, nie do końca wiedząc, po co to robię. Ja łapałem tę falę popularności, 
o której mówiłem chociażby na Blog Forum Gdańsk. Bo skoro takie okazje się pojawiają, to 
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warto je łapać, ale nie można tego robić przez cały czas. Wtedy brakuje czasu na realizację 
innych naszych zobowiązań.  
 
Łatwo jest wpaść w pogoń za uciekającym króliczkiem. Albo jak taka mysz, w pędzącym kółku. 
Kręcimy się, kręcimy, przebieramy tymi nogami, bo... przebieramy tymi nogami, po to, żeby się 
poruszać do przodu. Tylko tak naprawdę, w ogóle się do przodu nie poruszamy.  
 
I ten moment refleksji był dla mnie dosyć brutalny, w tym sensie, że musiałem usiąść 
i poważnie się zastanowić. To nastąpiło gdzieś na koniec roku. I pierwszy wniosek, do którego 
doszedłem, to taki, że ja absolutnie nie chcę być celebrytą.  
 
Absolutnie nie mam również zamiaru zarabiać jakichś niewyobrażalnych pieniędzy. Czyli to, 
co się wydarzyło w tym roku, jest bardzo fajne, ale mi do spokojnego życia, naszej rodzinie, 
wystarcza jakieś 200 000 złotych rocznie. To jest całkiem dużo, ale z drugiej strony to są 
pieniądze, które są w moim zasięgu jak najbardziej. I m.in. w Święta zacząłem sobie próbować 
odpowiedzieć na takie pytanie „czy warto zabijać się o więcej?”. Bo w gruncie rzeczy tam, gdzie 
następuje duże moje poświęcenie, to pojawia się pytanie: „Po co?”. 
 
Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, czyli powinienem zwolnić tempo. Tak ta lekcja druga 
wygląda. Tak że z tym sukcesem i popularnością też trzeba uważać. Ja mam wrażenie, że mi 
sodówa nie odbiła jeszcze. Mam nadzieję, że mi nie odbije, ale z drugiej strony, gdzieś mimo 
wszystko się pogubiłem.  
 
3. Gigantyczny i niespodziewany sukces zbyt łatwo można uznać za przypadek – a to jest 
niebezpieczne. Warto wziąć odpowiedzialność za swoje osiągnięcia. Uznać, że są one moją 
zasługą i przekonać się, że potrafimy je powtórzyć. 
 
To jest gigantyczna sprawa. Tak jak mówiłem, moje zarobki w ubiegłym roku czterokrotnie 
przekroczyły zarobki w najlepszym roku dotychczas w moim życiu. Kolosalne pieniądze do 
mnie trafiły. I zamiast się z tego cieszyć, ja zacząłem się martwić, bo zacząłem się 
zastanawiać, czy to, co mi się przytrafiło przez cały ten rok, to nie jest jakiś zbieg okoliczności. 
Szczęśliwy, ale być może totalnie przypadkowy. Być może już nigdy więcej takiego 
szczęśliwego zbiegu okoliczności nie będzie.  
 
Zacząłem to analizować i zastanawiać się nad tym. Zobaczcie, jest łatwo wpaść w takie coś, 
że uznamy, że to, co się wydarzyło nie zależało od nas. Czyli jeżeli coś rzeczywiście 
przekracza nasze marzenia, nasze wyobrażenia, osiągamy te cele, które sobie wymarzyliśmy, 
a wręcz wielokrotnie są one przekraczane, to się zastanawiamy co dalej zrobić.  
 
Gdzieś usłyszałem, że jest coś takiego jak syndrom astronauty. Leci ktoś w kosmos, np. 
chłopak, który ma 30, czy nawet mniej lat, jest pilotem, trafia do NASA i spełnia się jego 
marzenie, żeby polecieć w kosmos. Być może już nie chodzą ludzie po księżycu, ale gdzieś 
blisko tego są, dotykają gwiazd. Wraca na ziemię i mówi: „Cholera jasna, osiągnąłem wszystko, 
co chciałem osiągnąć w życiu, a jestem dopiero przed trzydziestką. Co ja teraz będę robił, jaki 
będzie mój cel?”. I często ci ludzie (to jest potwierdzone i udokumentowane - możecie to 
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zweryfikować) wpadają w problemy. Zaczyna się depresja itd., bo spełnili swoje największe 
marzenie i nie mają do czego dążyć. 
 
I zacząłem się zastanawiać, czy mi to nie grozi. Pierwsza rzecz, którą musiałem zrobić, to po 
pierwsze pogodzić się z tym sukcesem. Uznać, że na to wszystko zapracowałem, że to nie jest 
przypadkowe, że owszem - zyskałem pewien oddech finansowy - ale dzięki temu, że ten 
sukces był, to mam nareszcie szansę, żeby nadrobić w tych obszarach, w których poniosłem 
klęskę. Mieć więcej czasu dla Gabi, spędzać więcej czasu z dzieciakami, zadbać o swoje 
zdrowie. Bo gdzieś tam w głębi serca naprawdę mi tego brakuje. I z drugiej strony to, co 
zrobiłem w zeszłym roku, to próbowałem potwierdzić, czy te sukcesy, które się wydarzają, są 
czymś jednorazowym, czy nie. 
 
Teraz Wam podam parę przykładów. Zobaczcie, że występowałem wiele razy w telewizji. Nie 
raz, nie dwa - wiele. Między innymi też po to, żeby zweryfikować, czy ja rzeczywiście jestem 
kimś, kto może w ciągu paru minut przekazać jakieś wartościowe informacje. Sprawienie, że 
bardziej uwierzę w siebie, że będę w stanie w tym medium także mówić konkretnie, 
merytorycznie, szybko, sprawnie. To był jeden aspekt. Drugi aspekt był taki, że też chciałem 
zweryfikować, czy te media mnie chcą. Tzn. czy oni są gotowi zapraszać mnie częściej, 
gęściej. No, i zapraszali mnie. I powiem szczerze, byłem zbyt wiele razy w tych mediach 
[śmiech]. Taką mam dzisiaj opinię. Czasami miałem wrażenie, że po prostu, niewiele 
przekazuję. Czyli powinienem być może dużo skrupulatniej dobierać występy, żeby pojawiać 
się w konkretnych programach. 
 
Zauważcie też, że sprzedaż kursu „Budżet domowy w tydzień” realizowałem w takich cyklach 
zamkniętej sprzedaży. Czyli rusza sprzedaż, kończy się sprzedaż. Z jednej strony chciałem się 
upewnić, że potrafię obsługiwać te zgłoszenia, czy problemy, które będą się tam pojawiały. To 
był jeden powód, ale drugi powód był też taki, żeby zweryfikować, czy jestem w stanie robić 
to w sposób powtarzalny. Czyli jeżeli uruchamiam sprzedaż po raz pierwszy, to wiadomo, że 
jest to pierwsza premiera, prawdopodobnie znajdzie się wielu nabywców, bo czekacie na ten 
produkt… Pytanie, czy przy drugim „strzale” też uda się ten sukces powtórzyć. I to, co było dla 
mnie istotne to to, że było to powtarzalne. I pomimo, że podniosłem po drodze cenę, to też 
spora liczba z Was kupiła ten kurs. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że jeśli to zrobię 
trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy raz, to też nie powinno być źle. Co już też daje mi 
pewne poczucie stabilności. Jeżeli będę sobie chciał zapewnić stały dopływ gotówki, to mogę 
sobie tę sprzedaż otwierać i mogę liczyć na to, że znajdą się kolejni chętni na ten produkt.  
 
Podobną sytuację miałem tez przy promocji dużych ofert afiliacyjnych. Absolutnym sukcesem 
była oferta, którą udostępniłem wspólnie z BGŻ Optima, czyli ta lokata, która dawała premię, 
już nie pamiętam w tej chwili jaką. I tam było założonych kilka tysięcy lokat łącznie.  
 
Później, w trakcie roku mówię: „OK, to jest taki efekt świeżości. Pierwszy raz Wam przedstawiłem 
taką ofertę, nie jestem pewien czy uda się to kiedykolwiek powtórzyć”. Próbowałem kolejne razy. 
Oferta, która była wspólnie z Meritum Bank. Ponownie udostępniłem Wam informację o niej 
i ponownie założyliście kilka tysięcy lokat. Czyli to też jest powtarzalne. 
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Ja nie zostawiam sobie pola do interpretacji w tej chwili. Nie pozwoliłem sobie sądzić, że to 
było coś jednorazowego - od razu starałem się to weryfikować. Robiłem to po to, żeby też 
przekonać siebie, że kontroluję sytuację, a nie ona kontroluje mnie.  
 
I też z drugiej strony, żeby nie uznać, że na wszystko mamy wpływ i wszystko jest pod naszą 
kontrolą. Przejdę do kolejnej kwestii, która też wydaje mi się pioruńsko istotna…  
 
4. Szczęście sprzyja przygotowanym. Timing – czyli robienie odpowiednich rzeczy 
w odpowiednim czasie – także ma znaczenie. 
 
Sęk w tym, że prowadząc jakąkolwiek działalność można robić naprawdę wszystko dobrze 
i wcale nie osiągnąć sukcesu. A mi się jednak jakoś udało. Specjaliści od rozwoju osobistego 
na to moje: „Udało mi się!” pewnie by powiedzieli: „Nie mów, że ci się udało, bo to jest tak, że ty 
na to zapracowałeś”. Ja, chociaż uważam, że naprawdę stać nas na wiele i to, gdzie jesteśmy 
w dużym stopniu zależy od tego, ile wysiłku i pracy włożymy w te nasze projekty 
i przedsięwzięcia, to doceniam rolę takiego czynnika, który można nazwać szczęściem. Albo 
można nazwać co najmniej znalezieniem się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. 
I rok 2014 to był dla mnie czas takiego reagowania na nadarzające się okazje. One się 
pojawiały, ja byłem na nie przygotowany i w jakiś sposób je chwytałem.  
 
Jak usiadłem do podsumowania i do zastanowienia się nad całym rokiem, to oczywiście taka 
analiza wstecz też mi uświadomiła, że to nie było tylko szczęście. Ja miałem swoje plany, nie 
wszystkie z nich wypaliły, ale wiele jak najbardziej tak. Bo szczęściu trzeba pomagać. Czyli np. 
próbować robić rzeczy w takim okresie, który wydaje nam się optymalny. Co gorsza, nigdy nie 
wiadomo kiedy jest ten optymalny czas. Ale przynajmniej warto sobie w głowie gdzieś to 
„przemyśliwać” i analizować. 
 
Dwa przykłady Wam podam tutaj, dotyczące dosyć dobrego wstrzelenia się w dobrym 
momencie. Pierwszy przykład, to ostatnia akcja z Domem Maklerskim Banku Ochrony 
Środowiska, którą realizowaliśmy wspólnie ze Zbyszkiem, czyli udostępnienie Wam rachunku 
maklerskiego. Wypuściliśmy go w październiku. Ja wiedziałem od samego początku, że on 
będzie również obejmował konto IKE, a zawsze, co roku jest tak, że w okresie listopad-
grudzień, czyli pod koniec roku, jest szczyt liczby otwieranych rachunków IKE... no i IKZE 
(aczkolwiek ich jest bardzo mało otwieranych). Czyli w pewnym sensie temu blogerskiemu 
rachunkowi maklerskiemu stworzyliśmy optymalne środowisko do tego, żebyście Wy byli tym 
produktem zainteresowani. Żeby to był sukces. Oczywiście nie mieliśmy żadnej gwarancji, że 
będziecie tym produktem zainteresowani, ale ze swojej strony nie zostawiliśmy żadnej 
przypadkowości. Czyli próbowaliśmy wstrzelić się w jak najlepszy czas. Wykorzystaliśmy ten 
czas na naszą korzyść. 
 
Inny przykład podam: temat forexu, który realizowaliśmy z TMS Brokers. Realizowaliśmy go 
w okresie maj-czerwiec-lipiec w akcji „Elementarz Inwestora”. My się ze Zbyszkiem,  tu z ręką 
na sercu mówię, baliśmy jak cholera tego tematu! Baliśmy się strasznie. Dlaczego? Dlatego, 
że bez względu, jak duży wysiłek się włoży w to, żeby opracować ten temat dobrze, to on ma 
bardzo złe konotacje. Większość ludzi traci pieniądze na forexie - takie są fakty. A z drugiej 
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strony zależało nam, żeby w akcji „Elementarz Inwestora” o tym opowiedzieć - również 
przestrzec.  
 
No, i wymyśliliśmy to sobie tak: „bardzo dobrze, że to się dzieje w okresie maj-czerwiec-lipiec, bo 
nawet, jeżeli będzie bardzo zły odbiór tego, co robimy...” - nie wiedzieliśmy jakie artykuły nam 
się uda napisać, wyszło świetnie w ogóle. Konferencja na Stadionie Narodowym wyszła 
świetnie, ale wcześniej tego nie wiedzieliśmy. Wymyśliliśmy to tak, że „... nawet jeżeli nam coś 
pójdzie źle, to do końca roku, czyli do końca akcji Elementarz Inwestora mamy jeszcze parę 
miesięcy”. I ten czas, gdyby coś poszło źle, w trakcie tego partnerstwa z TMS Brokers, 
moglibyśmy wykorzystać na to, żeby odbudować potem naszą reputację, wiarygodność. 
Zatrzeć to złe wrażenie, które gdzieś po drodze mogło powstać. 
 
Na szczęście wszystko poszło idealnie, ale to też pokazuje, w jaki sposób my ze Zbyszkiem 
podchodzimy do planowania tego typu inicjatyw. Staraliśmy się sobie stworzyć jak najlepsze 
warunki i również zagwarantować gdzieś to, że będziemy mieli furtkę bezpieczeństwa, 
z której ewentualnie będziemy mogli skorzystać.  
 
5. „Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije” – warto wychodzić ze swojej strefy komfortu 
i podejmować skalkulowane ryzyko. 
 
Jak wiecie, całkiem dużo stawiam na szali, ale dzięki temu też dużo wygrywam. No, ale mogę 
też dużo przegrać. Nie ma sukcesów bez ryzyka! Chociażby takiego ryzyka, że stracimy bardzo 
dużo czasu. 
 
Zacznę od tego, że rzuciłem etat – o tym dobrze wiecie. Skoncentrowałem się na blogowaniu. 
Poprosiłem Was o wyciągnięcie pieniędzy z Waszej kieszeni, wtedy, kiedy opracowałem 
i zacząłem sprzedawać swój własny kurs. Dopuściliśmy kilku kontrowersyjnych dużych 
partnerów, jak TMS Brokers, do współpracy z nami, co też nie było łatwą decyzją. Odszedłem 
również od mojej głównej strategii na blogu, czyli pisania wyłącznie tekstów 
ponadczasowych. Ale dzięki temu zarobiłem na ofertach afiliacyjnych. Zobaczcie ile tu jest 
tych paradoksów, można powiedzieć…  
 
I w 2015 roku to, co zobaczycie to też będzie w pewnym sensie ryzykowne działanie, bo 
decyduję się na współpracę z jednym dużym partnerem, który będzie partnerem bloga przez 
całe 12 miesięcy. To jest też coś, co nie wiem jak się skończy, ale zaplanowaliśmy taki szereg 
działań, który powinien Wam się bardzo, bardzo spodobać. Ale jak to zostanie odebrane, to 
tego tak naprawdę nie wiem. 
 
To są wszystko takie działania, które kłują niektórych w oczy. Ja widzę w nich wartość, bo 
wiem, że dzięki takim inicjatywom, mogę robić nowe rzeczy. Takie rzeczy, które są korzystne 
dla Was, dla Czytelników, dla Słuchaczy, ale także dla Partnerów i dla mnie. Szukam tej 
optymalnej kombinacji. Ale każde z takich działań, autentycznie, może grozić jakimś 
potknięciem i utratą reputacji.  
 
Przykład podam: mogło się zdarzyć tak, że jeden z banków, którego ofertę polecałem, mógł 
z jakichś powodów się nie wywiązać. Akurat miałem niesamowite szczęście – znowu, 
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zobaczcie – nie polecałem Wam oferty BNP Paribas, gdzie była wielka „wtopa” z tabletami, 
gdzie bank powiedział: „Nie rozdamy tabletów, które Wam obiecaliśmy”. Na szczęście i tak się 
zaangażowałem w tę akcję, żeby te tablety jednak do Was trafiły i tu akurat super, że tak się 
stało, że udało się to pomyślnie rozwiązać, ale wcale tak nie musiało być.  
 
6. Nie ma nic ważniejszego niż plan działania – nawet jeśli zrealizowałem go tylko w 30%. 
 
Na Blog Forum Gdańsk w mojej prezentacji pokazywałem, jak niewiele z tych działań, które 
zaplanowałem na 2014 rok, tak naprawdę udało mi się zrealizować. Jeśli chcecie tę 
prezentację zobaczyć, to jak najbardziej możecie ją znaleźć - jest dostępna na YouTube. Link 
zamieszczę później w notatkach pod tym odcinkiem podcastu [znajdziesz ją tutaj: 
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/bfg2014]. Ale wiem jedno, gdybym ja tego planu nie 
posiadał, to zrobiłbym jeszcze mniej.  
 
Bez tego planu na pewno nie byłoby „Budżetu domowego w tydzień”, nie byłoby też pewnej 
systematyczności z jaką tworzę wpisy, czy nagrywam te podcasty. Niestety ja mam też taki 
problem i to też sobie bardzo uświadomiłem, jak spojrzałem w kalendarz z zeszłego roku, że 
zakładam, że przez 100% mojego czasu będę produktywny, a to w ogóle nie jest prawda.  
 
Nauczyłem się, że na pewno nie warto planować swojego czasu na 100%. Lepiej zaplanować 
sobie jakąś mniejszą alokację. Nie wiem, jak Wy macie, ale ja jestem bardzo dużym optymistą, 
co do swoich możliwości. A gorsze dni, czy okresy, oczywiście także się zdarzają i to 
kompletnie niezależnie ode mnie często. To, czego mi brakowało, to czasu na refleksję, na 
strategiczne myślenie.  
 
Ja, tak jak mówiłem, w siedemnastym odcinku podcastu, bardzo skrupulatnie sobie planuję 
czas. Także planuję comiesięczne przeglądy moich celów. Co miesiąc, ostatni piątek miesiąca 
mam wpisany w kalendarz „Spójrz w listę swoich celów, zweryfikuj czy poruszasz się do przodu, 
czy czegoś nie przeoczyłeś, czy czegoś nie zapomniałeś, czy nie oszukujesz sam siebie”. Tak 
uczciwie, czy nie oszukujesz Michał sam siebie? I niestety, pomimo, że miałem to wpisane 
w kalendarzu, to tylko w pięciu miesiącach z dwunastu, które były w tym roku, zrobiłem taki 
rzetelny przegląd. 
 
No, właśnie, ale też popatrzmy na to z optymistycznej strony. Gdybym nie miał tego 
wpisanego w kalendarzu, to prawdopodobnie w ogóle bym tego nie zrobił. 
 
Mówiliśmy o tych planach, o słabym ich wypełnieniu. Przejdę w takim razie do punktu 
siódmego. 
 
7. Bardziej od osiągnięcia celu liczy się styl, w jakim to robię i radość z tego co osiągam 
każdego dnia.  
 
To jest coś, co uświadamiam sobie coraz bardziej. Tak stopniowo. 
 
Na początku roku miałem bardzo konkretne cele. Byłem maszyną do pracowania, ale 
stopniowo coraz bardziej sobie uświadamiałem, że osiągnięcie celu nie jest tak fajne, jak ta 
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droga i cieszenie się tą drogą do tego celu. Pędzenie do przodu bez cieszenia się chwilą jest 
naprawdę słabe. I też uświadomiłem sobie, że opieranie całego mojego życia wyłącznie na 
realizacji takiego planu, czy realizacji oczekiwań względem siebie, potrafi być źródłem 
naprawdę głębokiej frustracji.  
 
Ja wolę od czasu do czasu odpuścić sobie tę realizację planu i docenić to, co osiągam tu 
i teraz, co życie mi daje. Absolutnie nie trzeba wszystkiego robić dla wyniku, czasami się robi 
niektóre rzeczy dla satysfakcji albo po prostu dla chwilowej uciechy. 
 
Też przykład Wam podam, który sobie zanotowałem. Kiedyś było tak, że biegałem wyłącznie 
wtedy, kiedy miałem wyznaczony plan treningowy. Kiedy wiedziałem, że te treningi gdzieś 
tam się skończą startem w półmaratonie, czy maratonie. I w momencie, kiedy to się 
skończyło, to nagle traciłem motywację do biegania. Pomimo, że bardzo to lubiłem. Lubiłem 
ten zastrzyk endorfin, tę radość podczas wracania z treningu, a jednak odpuszczałem. 
 
Teraz, całkiem niedawno, przeformułowałem sobie ten cel. Znowu biegam od jakiegoś czasu, 
ale powiedziałem sobie, że nie robię tego po to, żeby wystartować w jakimś biegu (pewnie 
będę i tak startował), ale robię to przede wszystkim dla swojego zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Teraz biegam regularnie, co drugi dzień, ale absolutnie nie ścigam się sam 
z sobą. Wręcz celowo nie biorę pulsometru, nie biorę GPSa, z którym kiedyś biegałem. 
Autentycznie nie wiem ile przebiegłem, tylko na oko dystans oceniam. Nie stawiam sobie 
żadnych celów. Jeśli fajnie mi się biega, to biegnę dłuższy dystans. Jeśli słabiej, to wracam po 
prostu do domu. I super się z tym czuję. Zero presji. Robię to dla siebie z jednej strony, 
a z drugiej strony po to, żeby sobie posłuchać fajnych podcastów, na które normalnie w domu 
nie mam czasu. 
 
Tak że styl tego, co robimy, to też jest ważna sprawa.  
 
8. Praca zrywami jest bardzo wyczerpująca. Podstawa to systematyczność. 
 
Ja oczywiście mam swój kalendarz publikacji. On jest ważny, bo wprowadza pewien reżim 
w moje blogowanie, ale też widziałem bardzo negatywne efekty korzystania z tego 
kalendarza i też chcę się tym podzielić. Czasami, żeby dokończyć jakiś konkretny artykuł, bo 
sobie zaplanowałem, że ukaże się w poniedziałek, czy we środę, czy kiedyś tam, siedziałem 
wiele godzin przed komputerem. Czasami weny nie było, a ja po prostu „cisnąłem”. Potem 
miałem serdecznie tego dosyć, kolejny dzień odpoczywałem, on był bezproduktywny, no i tak 
naprawdę nie byłem zadowolony z tego, co zrobiłem. 
 
Oczywiście efekt był fajny, artykuł był dopracowany itd. ale gdzieś ta radość z tego procesu 
tworzenia i dzielenia się czymś z Wami uciekała po prostu. A systematyczność to jest coś, co 
pozwala mi pracować stopniowo, ale poruszać się cały czas do przodu .  
 
Ja już nie mam ambicji takiej, jaką miałem w zeszłym roku, kiedy Wam komunikowałem, że 
chciałbym pisać 8 wpisów miesięcznie, lub inaczej mówiąc 2 wpisy tygodniowo i jeszcze do 
tego publikować 2 podcasty. To tempo jest dla mnie zabójcze. Jest zabójcze również dla 
jakości. Przy tego typu wpisach, które dzisiaj piszę, po prostu nie pozostaje mi czas na nic 
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innego, co się w życiu dzieje. A ja mam trochę innych ważnych rzeczy w życiu, a więc cały 
czas kombinuję, jak by tu jeszcze zmienić to swoje nastawienie mentalne. Być bardziej 
systematycznym z jednej strony, ale z drugiej strony mieć większy dystans do kalendarza, 
który niestety zaczął rządzić moim życiem. Powiem szczerze, nie mam tu wypracowanego 
rozwiązania. To się będzie dopiero działo. Zobaczymy, jak to pójdzie…  
 
9. To ja jestem swoim największym krytykiem i hejterem. I to ja hamuję moją kreatywność 
i sam doprowadzam do frustracji. 
 
[śmiech] Strasznie często słowa „frustracja” używam, ale nie jest aż tak źle – naprawdę – 
pomimo, że tak się powtarzam. W każdym razie jest tak, że rzeczywiście, perfekcjonizm mnie 
zabija. A i tak te moje wpisy nie są perfekcyjne. Ja cały czas sobie podnoszę tę poprzeczkę, 
a później sobie uświadamiam, że robię to zupełnie niepotrzebnie.  
 
Teraz jest tak, że coraz więcej czasu przeznaczam na pojedyncze teksty. Nawet przygotowanie 
do nagrania tego odcinka podcastu, wiecie - spisanie tych 15 punktów, które tu mam 
i notatek do nich, trochę czasu mi zajęło. No i w praktyce rzeczywiście tak jest, że jestem 
swoim największym krytykiem i przez to niestety wiele krótkich tekstów się nie ukazało na 
blogu. Bo ja je oceniałem jako słabe, za słabe na to, co już opublikowałem. Czyli w pewnym 
sensie sam sobie podniosłem poprzeczkę, a potem sam się cenzuruję. To jest totalnym 
idiotyzmem… 
 
Tutaj pomogła mi taka refleksja, że jak spojrzałem na listę dziesięciu najpopularniejszych 
artykułów na blogu w ciągu roku (możecie ją sobie zobaczyć, bo ona jest w tym artykule, 
o którym mówiłem, z podsumowaniem zeszłego roku na blogu), to się okazuje, że tam są 2, 
czy 3 teksty, które są naprawdę krótkie! I one cieszą się największą popularnością, bo 
odpowiadają na największą Waszą potrzebę, np. „jak przeliczyć kilowatogodziny na waty”, czy 
tam odwrotnie. I u mnie to dążenie do doskonałości powoduje taką nadmierną komplikację... 
powodowało… chyba nadal powoduje. Nie wiem. Spróbuję z tym walczyć.  
 
A czasem jest po prostu tak, że takie wrzucenie tekstu tu i teraz, proste podejście, kiedy mam 
proste rozwiązanie i podsunę je Wam, i nie będę się martwił o to, żeby je obudowywać 
w dużym stopniu treścią, to jest dokładnie to, co powinienem robić. I najwyżej, jeżeli okaże 
się, że to, co wrzuciłem, jest niewystarczające, to mi o tym powiecie i ja to będę mógł 
uzupełnić i stopniowo ulepszyć.  
 
Jak analizuję to przez pryzmat przykładu, to moją największą porażką w tej dziedzinie, 
w byciu własnym krytykiem, jest fragment kursu „Budżet domowy w tydzień”. Tam elementem 
kursu miał być materiał bonusowy, arkusz Excel do prowadzenia własnego budżetu 
domowego. Minęło pół roku od premiery pierwszej wersji produktu, ja ten arkusz miałem już 
dawno temu udostępnić, a go nadal poprawiam, zamiast go udostępnić. Chociaż z jednej 
strony wiem, że on mógłby pomóc autentycznie setkom osób, które ten kurs kupiły, to na 
razie testuje go tylko kilkanaście osób, które doszły do wniosku, że potrzebują jednak czegoś 
prostszego niż to, co ja wypracowałem. Przez to moje dążenie do doskonałości, nie dość, że 
„z gęby robię cholewę”, bo już kilka razy przekładałem udostępnienie tego materiału, to 
jeszcze nadmiernie komplikuję to, co autentycznie powinno być proste.  
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Brak tego arkusza z kolei powstrzymuje mnie przed wznowieniem sprzedaży tego kursu. Czyli 
mówię sobie: „Dobra, muszę go skończyć, wypuścić i dopiero wtedy ponownie otworzę sprzedaż 
kursu”. To jest bez sensu, bo sobie odcinam możliwość zarabiania w zasadzie. Także widzicie, 
to nie jest wcale tak, że jestem super-ideał świetny. Absolutnie nie.  
 
To, że mam sukcesy, to nie znaczy, że nie „daję ciała” w wielu obszarach, za co bardzo 
serdecznie wszystkich przepraszam. Ale tak, jak mówię, mnie to frustruje chyba najbardziej 
z Was wszystkich. Niektórzy z Was sobie w ogóle nie uświadamiają, że ja takie frustracje sam 
w sobie powoduję.  
 
 10. Media społecznościowe to olbrzymi złodziej czasu, a ja pozwoliłem go sobie kraść. 
 
Tak to właśnie wyglądało w roku 2014, że niestety... tak sobie tłumaczę, że muszę być 
aktywny, bo to pomaga i powiększa zasięg bloga i sprowadza trochę ruchu na bloga itd. 
Jednak z podsumowania rocznego jednoznacznie wynika, jakie są źródła ruchu na moim 
blogu. Media społecznościowe stanowią ok. 10%, czyli energia ładowana w to, żeby tam być 
jest potrzebna z jednej strony, ale z drugiej strony - ona jest niewspółmiernie duża do 
efektów, jakie daje.  
 
I taka jest brutalna prawda. Zamierzam zastosować , w zasadzie już w grudniu zacząłem 
stosować CoSchedule oraz Buffer. To są dwie takie usługi, które umożliwiają automatyzację 
publikacji statusów w sieciach społecznościowych. Np. większość tych statusów, który były 
wysłane do Was gdzieś tam rano, koło godz.8:30, 9:30, to były statusy, które zaplanowałem 
wcześniej.  
 
Czyli np. raz w tygodniu siadałem i przygotowywałem cały taki scenariusz publikacji i to 
automatycznie do Was było wysyłane. No i to działa! I żeby jednak sobie poradzić trochę 
z kradnięciem czasu przez media społecznościowe, to stwierdziłem, że wrócę znowu do 
takiego programowania, którego nie stosowałem w 2014 roku, który się nazywa RescueTime. 
To jest taka usługa, która pracuje na komputerze i patrzy z jakich aplikacji korzystamy, 
a później na koniec miesiąca przedstawia skrupulatny raport na temat tego ile czasu 
spędziliśmy na Facebooku, czy w innych serwisach. I to zamierzam wykorzystywać po to, żeby 
uświadomić sobie, jak wiele czasu marnuję. Bo ja nie chcę tego czasu marnować. Chcę go 
wykorzystywać jak najefektywniej. I będę to w 2015 roku intensywnie poprawiał. 
 
11. Jeśli nie jestem za czymś definitywnie na „tak”, to oznacza to, że bez wahania 
powinienem z tego zrezygnować. Zwłaszcza teraz – gdy jestem na topie i otrzymuję szereg 
przeróżnych propozycji. 
 
Sukces, jakiego ja doświadczyłem w tym roku, ma również skutki uboczne. Bardzo dużo osób 
odzywa się do mnie z jakimiś propozycjami współpracy, albo po prostu czegoś ode mnie 
oczekuje. I ja staram się być do bólu asertywny, no ale jednak, taka ludzka empatia gdzieś mi 
się od czasu do czasu włączy i po prostu chcę pomóc innym. Ale miałem już parę takich 
przypadków, że ta chęć pomocy była nadużywana, do tego stopnia, że mnie to gdzieś tam 
z jednej strony kłuło pod sercem, a z drugiej strony czasami mnie raziło po prostu. I tak się 
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zastanawiam nad tym i dochodzę do wniosku, że cierpią na tym te projekty, które realizuję, 
cierpi rodzina i cierpię ja sam.  
 
Tak jak mówię, gdzieś tam w serce kłuję. Tak że, ja muszę w większym stopniu nauczyć się 
mówić: „Nie”. I często jest tak, że intuicja mi podpowiada, żebym nie przyjmował jakichś 
propozycji, jakiegoś spotkania, bo nic z tego nie będzie. A ja tam mimo wszystko idę. Później 
okazuje się, że faktycznie siedziałem półtorej godziny, rozmawialiśmy o czymś tam, ale widać 
po pierwszych pięciu minutach, że nic z tego nie będzie.  
 
Powiem tak, to nie chodzi o to, że są to jakieś złe sytuacje, czy coś w tym stylu. Po prostu to 
są dla mnie w tej chwili rzeczy, które są zbędne. Czytaj: ja dzisiaj mam biznesowo nieco inne 
priorytety niż miałem jeszcze dwa lata temu. Pewnie dwa lata temu może bym za taką okazją 
podążył, ale dzisiaj już nie. Dzisiaj wolę ten wolny czas, który mam (albo chcę go mieć 
więcej), przeznaczyć na spotkania chociażby ze znajomymi przy dobrej kawie. A niekoniecznie 
marnować go na spotkania, z których niewiele wynika. 
 
12. Warto kwestionować otaczającą rzeczywistość i nie dawać sobie wmówić, że coś się nie 
da.  
 
Och, tej lekcji chyba nie muszę Wam tłumaczyć! Myślę, że ja jestem chodzącym przykładem 
na to, że można w bardzo krótkim czasie kompletnie się przekwalifikować i osiągać sukcesy 
w tym, co się robi. Takie postawienie na swoim, dopięcie swego, to jest bardzo ważne także 
dla zwiększenia wiary w siebie.  
 
Dla mnie, tak jak mówiłem, podstawowym wyzwaniem w pewnym sensie, w skali makro, były 
pieniądze. Znalezienie takiego modelu blogowania, który pozwoli systematycznie zarabiać. 
Teraz te pieniądze nie są problemem i patrząc na ich stan, sądzę, że nie będą problemem 
przez najbliższe 2-3 lata. I teraz, gdybym ja zaakceptował to status quo, w którym tkwiłem, 
ścieżkę kariery, która teoretycznie była mi pisana, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej.  
 
A rok ubiegły, rok 2014, udowodnił mi bardzo dobitnie, że potrafię się wcielić w taką nową 
rolę. I teraz, skoro pieniądze już nie są wyzwaniem, mogę spokojnie koncentrować się na 
ukierunkowaniu tej całej mojej energii na tworzenie rzeczy nowych, rzeczy fajnych, rzeczy dla 
Was.  
 
To jest taki model, do którego dążyłem i on się ziścił. To jest w ogóle coś pięknego i coś, co 
udowadnia, że rzeczywiście warto iść wbrew, a przynajmniej mocno się zastanawiać nad tym, 
czy to, co zewnętrzny świat nam podsuwa jest rzeczywiście dobre dla nas i zbieżne z naszymi 
wyobrażeniami o sobie samych. Każdy może mieć je inne. 
 
13. Jednorazowe współprace na blogu kosztują dużo energii i mają dużo mniejszy efekt niż 
współprace długofalowe.  
 
To jest mój wniosek. Pewnie niewiele ma wspólnego z Waszą rzeczywistością. Ale jak by się 
zastanowić, to może i tak. Szarpiemy się często, czyli coś pojedynczego robimy i nie potrafimy 



 26 / 492 

 

 

korzystać z doświadczeń, które już zdobyliśmy, albo inaczej, przy każdej kolejnej próbie, 
musimy powtarzać całą procedurę na nowo.  
 
To jest coś, na co właśnie ja cierpiałem na blogu w 2014 roku. Widzieliście m.in. na blogu 
kilka artykułów sponsorowanych (to są takie publikacje, w których pojawia się informacja 
o jakiejś firmie, np. to był w tym roku serwis Pracuj.pl, to było również Lenovo), w których 
treść artykułu jest w pewnym sensie dopasowana do zakresu działalności danej firmy. U mnie 
to oczywiście zawsze są materiały autorskie, które i tak bym napisał, czy to z partnerem czy 
bez partnera. Ale sama możliwość przyklejenia logo takiej firmy do artykułu dla mnie oznacza 
każdorazowo zarobek kilkunastu tysięcy złotych. Jeżeli spojrzycie na to z boku, powiecie: 
„Wow! Kilkanaście tysięcy złotych. Super sprawa!”. Ale z drugiej strony każda taka jednorazowa 
współpraca to jest jednak dosyć uciążliwy proces, który stoi za nią w tle.  
 
Jest ustalanie warunków, zakresu tej współpracy, przygotowanie oferty z mojej strony, 
negocjacje zapisów umowy chociażby, bo cen nie negocjuję oczywiście. Ale same zapisy 
umowy jak najbardziej. Podpisywanie tej umowy, potem realizacja w jakimś konkretnym 
terminie, czyli ten artykuł zwykle musi się okazać jakiegoś konkretnego dnia, bo firma się 
tego spodziewa, bo zaplanowała jakieś inne działania. Zafakturowanie. Jeszcze do tego, jeżeli 
coś się tam posypie w firmie, jest przekładanie terminów. To z kolei komplikuje mój 
kalendarz. Zaczyna być po prostu nerwowo.  
 
Tych trybików jest po drodze strasznie dużo i jest wiele takich elementów potencjalnie 
„zapalnych”. Tak że z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony za każdym razem 
powoduje masę takiej papierkowej, biurokratycznej roboty, której ja po prostu nienawidzę. Ja 
nie chcę tego robić. Wolę realizować pracę kreatywną. I dlatego moim celem – jeszcze na 
2014 rok – było dopracowanie się takiej współpracy długofalowej, gdzie umowa jest 
podpisywana raz, a współpraca trwa co najmniej kilka miesięcy.  
 
Taki mieliśmy cel w listopadzie 2013 roku, gdy ruszaliśmy z „Elementarzem Inwestora” ze 
Zbyszkiem. Szukałem partnera na cały rok. Nie udało nam się znaleźć takiej firmy, ale udało 
się akcję podzielić na kilka kawałków i łącznie ta akcja, pomimo, że było tylko trzech 
partnerów dała nam zarobić ponad 220 000 złotych w całym 2014 roku. Oczywiście do 
podziału między Zbyszka i mnie. 
 
I to jest zupełnie inna para kaloszy, taka długofalowa współpraca. W 2015 roku będzie jeszcze 
lepiej. Właśnie w styczniu Wam ogłoszę kim jest duży strategiczny partner bloga na cały rok 
2015. I dla mnie to jest sytuacja o tyle komfortowa, że wynagrodzenie z tego jednego 
kontraktu od tego jednego partnera pozwoli mi i naszej rodzinie żyć przez cały rok, w ogóle 
nie martwiąc się o to, co do garnka włożymy.  
 
Czyli zobaczcie, jaki mam niesamowity luksus w tej chwili - właśnie dzięki temu, że 
postawiłem na współprace długofalowe. Starałem się znaleźć takiego partnera, czy partnerów 
i dać im taką propozycję, żeby oni za taką współprace chcieli zapłacić. O tym, jak to się stało 
itd. pewnie będę jeszcze opowiadał bardzo szczegółowo. Nic tam w zasadzie nie jest 
tajemnicą, z tego co się wydarzy. Ale dopiero po tym, jak zostanie ogłoszone. No i daje mi to 
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też taki luksus, że mogę w końcu zrezygnować z tych współprac jednorazowych, co powinno 
mi znowu uwolnić dodatkowy czas. 
 
14. Warto mieć wokół siebie osoby, z którymi można dzielić sukcesy. 
 
Co mogę Wam powiedzieć? No prawdę! Nudno jest grać w pojedynkę. Jakiś czas temu 
szukałem na siłę przyjaciół czy znajomych w blogosferze. Takich osób, z którymi mogę 
wymieniać doświadczenia. Na szczęście takie osoby znalazłem. Mogę z nimi się na kawę 
umówić, porozmawiać i pogadać na Skypie. Nawet jeżeli nie wymieniam się z nimi 
doświadczeniami, to po prostu mogę się wygadać na różne tematy, które są po prostu 
interesujące dla nas. Bo np. z Gabi nie porozmawiam o blogowaniu, bo nieszczególnie mamy 
tutaj wspólny temat. Na szczęście znalazłem takie bratnie dusze w blogosferze i to jest 
bardzo, bardzo fajne.  
 
Jest jeszcze druga grupa osób. Oczywiście mam kilku współpracowników, którzy pomagają mi 
w ogarnianiu tych spraw związanych z blogiem. Tu, niestety, powiem szczerze, nie wszystko 
poszło po mojej myśli. Jedna z osób, z którą bardzo blisko współpracowałem, wybrała niestety 
inną drogę, co też dla mnie było bardzo trudne. Wydarzyło się w takim dosyć trudnym 
momencie – w listopadzie – i powiem szczerze, że do końca miesiąca, bardzo trudno było mi 
się pozbierać. Bo właśnie byłem w trakcie negocjacji tego dużego kontraktu z dużym 
partnerem, w trakcie realizacji wielu innych projektów i - jak możecie sprawdzić na blogu – 
w miesiącach listopad-grudzień odbiło się to również na częstotliwości publikowania wpisów. 
Rozstanie to spowodowało też pewną taką niepewność i nieufność co do współpracy 
z kolejnymi osobami. I muszę to sobie w głowie poukładać, przewartościować.  
 
Na dłuższą chwilę skomplikowało mi to plany, więc to, co mnie czeka, czyli planowanie roku 
2015, też będzie obejmowało na pewno szukanie osób, bądź jednej osoby, która będzie mogła 
mi przy blogu pomagać. Nie traktujcie tego jako ogłoszenia, to nie jest nabór otwarty... 
Dopóki nie ogłoszę tego, to tematu nie ma póki co. Znowu nostalgicznie się zrobiło, 
a chciałem powiedzieć o tym, że jest tak fajnie.  
 
Lekcja 15 jest lekcją ostatnią, ale jest lekcją… jeśli nie najważniejszą ze wszystkich, to bardzo, 
bardzo ważną.  
 
15. Dobro naprawdę powraca. 
 
Mogliście słyszeć to z moich ust już wiele razy. Rok temu było tak, że w to głęboko wierzyłem. 
Głęboko wierzyłem, że tak jest, ale dowodów nie miałem. Albo inaczej, miałem nieliczne 
dowody na to... A teraz mam dowody najtwardsze na świecie.  
 
Chcę Wam bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną i wspieracie, i się przyczyniacie 
również do tych sukcesów finansowych, które, tak jak mówiłem, pozwalają mi ze spokojem 
patrzeć w przyszłość z jednej strony, a z drugiej strony wiedzieć, że mam w Was takie duże 
oparcie, że jestem w stanie... góry przenosić! I, że tak naprawdę... brak mi słów generalnie…  
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Wszystkie maile, które od Was dostaję, to jest coś absolutnie fenomenalnego. Od czasu do 
czasu Gabi robię forward i mówię: „Zobacz! Zobacz po co to robię”. Gdzieś tam, komuś udało się 
pomóc w taki, czy inny sposób. 
 
15 lekcji, które wyniosłem. Tych lekcji jest na pewno więcej, ale wymienione, to te, 
w przypadku których uznałem, są na tyle ważne, żeby się z Wami nimi podzielić. To są też 
takie lekcje, które nie są oczywiste. Mógłbym mówić o składnikach sukcesu itd. ale nie uznaję, 
że to ma jakieś większe znaczenie – to byłyby w dużym stopniu truizmy. Możemy sobie 
kiedyś przy okazji innego tematu sobie to szczegółowo przeanalizować…  
 
Aby formalnościom stało się zadość powiem, że linki do wszystkich aplikacji, czy artykułów, 
które wymieniałem w tym odcinku podcastu znajdziecie pod adresem 
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/041, tak jak czterdziesty pierwszy odcinek podcastu.  
 
Chcę jeszcze dwa ogłoszenia na koniec zrobić. Jedno z nich na pewno Wam się bardzo 
spodoba – szczególnie tym, które mieszkają w Poznaniu. Zacznę od drugiego: przypominam, 
że w najbliższy weekend – 11 stycznia 2015 r. – odbywa się finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Nawet jeżeli nie planujecie niczego wrzucać do puszek, to możecie 
pomóc w inny sposób, o ile tylko macie konto na Twitterze.  
 
Powiem Wam co trzeba zrobić. Jeżeli tego dnia, 11.01 wyślecie tweeta, do którego dodacie 
taki hashtag: #MasterCardGrazWOSP, to za każdą osobę, która wyśle takiego tweeta na konto 
WOŚP trafi 5 złotych od MasterCard. To nie jest bullshit, ani nic zmyślonego. To jest oficjalnie 
potwierdzone z MasterCardem. Taką akcję MasterCard już robił w zeszłym roku i w ten sposób 
trafiła tam całkiem spora kwota pieniędzy. Nie pamiętam w tej chwili jaka, więc nie będę 
kłamał. Na pewno to było kilkadziesiąt tysięcy złotych, a może nawet i więcej. 
 
A dla tych z Was,  którzy wytrwale wytrwali (masło maślane) do końca tego odcinka i są 
przypadkiem z Poznania, mam super informację. W środę, 14 stycznia 2015 r. o godz. 18:00 
będę występował na poznańskim spotkaniu Aula Polska. Wszystkich z Was, którzy by chcieli 
przyjść przybić piątkę, posłuchać tego, co będę tam mówił, serdecznie zapraszam! Będzie mi 
niesamowicie miło spotkać się z Wami! 
 
Nie wiem jeszcze, czy będę organizował jakieś dodatkowe spotkanie w Poznaniu. Zobaczymy, 
czy czas mi na to pozwoli. Ale jeżeli tak, to będę o tym informował na blogu, bądź poprzez 
newsletter wyłącznie. Bo ostatnio chyba o spotkaniach informowałem wyłącznie osoby, które 
są zapisane na newsletter. Tak że jeżeli byście chcieli, to informację o Auli znajdziecie na 
stronie http://aulapolska.pl/poznan.  
 
Myślę, że to już tyle na dzisiaj. Bez względu na to, gdzie jesteście, czy biegacie, czy siedzicie 
przed komputerem, czy siedzicie w samochodzie i słuchacie tego podcastu (coraz więcej osób 
informuje mnie, że słucha w samochodzie), czy może stoicie i zmywacie naczynia, czy 
prasujecie, czy zmywacie podłogę, czy macie przerwę w pracy - bo też tak słyszałem od 
niektórych osób - to życzę Wam naprawdę wszystkiego najlepszego! Świetnego dnia! 
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Dzięki, że jesteście, jesteście absolutnie niesamowici! Jest Was coraz, coraz więcej. Dzięki 
wielkie! Dzięki za wspólnie spędzony czas. I życzę Wam skutecznego przenoszenia Waszych 
celów finansowych na wyższy poziom! Trzymajcie się, do usłyszenia!  
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ WNOP 017: 10 wskazówek jak skutecznie planować cele, opracować konkretny 
plan działania i uniknąć słomianego zapału 

§ Artykuł “Pożegnanie z rokiem 2014 – emocje, sukcesy, porażki, finanse 
i rekordowe statystyki” 

§ Cykl Elementarz Inwestora 
§ Wystąpienie na Blog Forum Gdańsk 2014 – Zarabiający blog “od kuchni” – tam 

opowiadałem m.in. o tym co planowałem (i co zrealizowałem) w 2014 roku. 
§ Artykuł “Do it! – czyli dlaczego nie możesz utknąć w strefie komfortu” 
§ CoSchedule – kalendarz (plugin) do WordPressa pomagający zaplanować 

działania na blogu oraz wysyłać komunikaty do mediów społecznościowych. 
§ Buffer – pomaga mi w publikowaniu wpisów w mediach społecznościowych. 
§ RescueTime – aplikacja mierząca czas spędzany przy komputerze i pokazująca 

na co go poświęciliśmy. Pomaga w uświadomieniu sobie ile czasu marnujemy. 
§ #MasterCardGrazWOSP – taki hashtag dołączajcie na Twitterze w dniu finału 

WOŚP (11 stycznia). 
§ Aula Polska – Poznań – tu będę miał okazję występować w dniu 14 stycznia 

2015. 
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042: Dlaczego warto kwestionować status quo, 
czyli moja kręta droga do bloga wartego miliony – 
część 1 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/042 
 
 
 
 
WHY, HOW i WHEN – to najważniejsze pytania, jakie sobie zadaję. Odpowiedź płynie z głębi 
mnie i często stoi w opozycji do otaczającej rzeczywistości. 
 
O tym właśnie mówiłem podczas mojego wystąpienia na Aula Polska w Poznaniu, które 
przyciągnęło blisko 400 osób (!!!). W tym odcinku podcastu usłyszycie zapisu całej mojej 
prezentacji. A już za tydzień – w kolejnej części – poznacie odpowiedzi na wszystkie trudne 
pytania zadane mi przez reprezentantów publiczności. Co ciekawe seria pytań i odpowiedzi 
trwała dłużej niż moje wystąpienie. :) 
 
W wystąpieniu omawiam mój proces przekraczania granic. Na przykładach i faktach z mojego 
życia pokazuję drogę, którą udało mi się przebyć. Przedstawiam także kluczowe pytania, na 
które musiałem sobie odpowiedzieć. Podpowiadam także, jak każdy z Was może próbować 
zidentyfikować to, co naprawdę jest dla niego ważne. Tłumaczę także, jak dużą rolę 
w postrzeganiu siebie samego, odgrywają zdrowe finanse. 
 
Prezentacja z Aula Polska Poznań 
 
Ten odcinek podcastu jest w pełni “autonomiczny”, tzn. że można go słuchać bez patrzenia 
w slajdy. Niemniej jednak na Auli w Poznaniu posługiwałem slajdami. Link do prezentacji: 
http://www.slideshare.net/MichaSzafraski/dlaczego-warto-kwestionowa-status-quo-czyli-
moja-droga-do-bloga-wartego-miliony 
 
Pełną galerię zdjęć z tego wydarzenia możecie znaleźć na Facebooku. Autorem wszystkich 
zdjęć jest Tomek Cholewa. Tu znajdziecie kilka z nich. 
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Spotkanie #JOPlive Poznań 
 
To co spotkało mnie w Poznaniu było absolutnie fenomenalnym doświadczeniem. Po mojej 
45-minutowej prezentacji przeszliśmy do sesji pytań i odpowiedzi, która zajęła kolejną 
godzinę. A potem – około stu osób zostało i ustawiło się w kolejkę, aby przybić ze mną 
piątkę, co zajęło kolejne kilkadziesiąt minut. 
 
Bardzo Wam dziękuję! Szalenie miło było mi poznać Was w końcu osobiście! 
 
Część osób przemieściła się także na spotkanie #JOPlive Poznań, które po raz pierwszy odbyło 
się bez żadnych ograniczeń – mógł przyjść każdy. Bałem się efektu takiego publicznego 
ogłoszenia, ale ostatecznie było bardzo OK. Opowiadam o tym w podcaście, a poniżej 
prezentuję zdjęcie tych osób, które wytrwały do końca, czyli ok. 1:30 w nocy. J Dziękuję, że 
byliście. 
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Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Dlaczego warto kwestionować status quo? 
§ Jak szukać w sobie odpowiedzi na pytanie “co mnie napędza”? 
§ Dlaczego napisałem książkę o Windows 95 i jakie były efekty jej sprzedaży? 
§ Jakie przychody miałem w swojej pierwszej pracy na etacie? 
§ Skąd brały się pieniądze w moim życiu? 
§ Czy warto pracować tyle co ja? 
§ Jakie popełniałem błędy i w jaki sposób pieniądze wyciekały mi z portfela? 
§ W jaki sposób udział w konferencji ALIVE w Berlinie pomógł mi zidentyfikować to co 

ważne? 
§ Jak poradzić sobie z brakiem czasu i pieniędzy? 
§ Jak zmienia się lista priorytetów w zależności od ilości dostępnego czasu? 
§ Jak ułatwić sobie podejmowanie trudnych decyzji? 
§ W jaki sposób stan naszego portfela wpływa na naszą samoocenę? 
§ Na czym polega “Hell week” w oddziałach specjalnych Nave Seals? 
§ Jak “Hell week” ma się do mojego wypadku? 
§ Kiedy wprowadzać zmiany w swoim życiu? 
§ Czy nie jestem za stary na zmiany? 
§ Jak mój finisz na maratonie wpłynął na kolejne lata życia? 
§ Co obecnie jest dla mnie najważniejsze? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” − odcinek czterdziesty drugi. Dzisiaj 
opowiem, dlaczego warto kwestionować status quo i otaczającą nas rzeczywistość. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w czterdziestym drugim odcinku podcastu „Więcej niż 
oszczędzanie pieniędzy”. Ja 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! 
 
Nie wiem, czy to słyszycie, ale mój głos jest dzisiaj troszeczkę odbiegający od standardu. 
W ubiegłym tygodniu miałem okazję gościć w Poznaniu, gdzie występowałem na Auli Polska, 
to są takie cyklicznie organizowane spotkania, później mieliśmy spotkanko po moim 
wystąpieniu i powiem szczerze, coś mi się z głosem już zaczyna dziać. Gdzieś tam chrypka się 
wdarła. 
 
A w dzisiejszym odcinku podcastu usłyszycie kompletny zapis tamtego wystąpienia. Ono było 
zatytułowane: „Dlaczego warto kwestionować status quo? Czyli moja kręta droga do bloga 
wartego miliony”. Ale zanim przejdę do tego tematu, to chcę Wam przede wszystkim bardzo 
serdecznie podziękować. A w szczególności tym osobom, które w dniu finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, wysyłały tweety z hashtagiem #mastercardgrazwosp, tym 
osobom, które odpowiedziały na mój apel, żeby to robić. 
 
W skrócie, ta cała akcja polegała na tym, że za każdego użytkownika, który tego dnia wysłał 
tweeta, firma MasterCard przekazała na konto WOŚP-u 5 zł, no ale tam był limit, również 
w całej tej akcji, że na konto WOŚP-u trafi 5 zł za każdego użytkownika, ale nie więcej niż 
łącznie 100 000 złotych. Dzięki Waszemu zaangażowaniu tego dnia wysłaliśmy łącznie ponad 
115 000 tweetów i zrobiło to ponad 25 000 osób, dokładnie 25 750 osób. Mi się nawet udało 
Pata Flynna zachęcić do tego, żeby wysłał tweeta z takim hashtagiem! 
 
I ten limit 100 000 złotych osiągnęliśmy w zasadzie wczesnym popołudniem w dniu finału i ja 
wtedy stanąłem na uszach, żeby zachęcić MasterCard do podwyższenia tego limitu. Na 
szczęście firma była bardzo zaskoczona tak dużym odzewem użytkowników Twittera 
i ostatecznie we wtorek ogłosiła, że przekaże na konto WOŚP nie 100 000 zł, ale 200 000 zł, 
tak że można powiedzieć, że wywalczyliśmy dwukrotnie większą kwotę dla Fundacji. 
 
Dla mnie osobiście to jest też taka olbrzymia nagroda, której nie tyle aspekt finansowy jest 
ważny, ale że po raz kolejny przekonałem się, że nie warto odpuszczać do samego końca. 
Warto cisnąć, warto te tweety wysyłać, przekraczać granice i zachęcać też innych swoją 
postawą do tego, żeby te granice przekraczały. Także takie duże firmy jak MasterCard. 
 
Tak że jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za poparcie tej akcji, nawet jeżeli nie macie takiego 
wrażenia, że to było coś bardzo, bardzo dużego. Było to bardzo duże, nawet w skali Twittera, 
było to zauważalne, bo #mastercardgrazwosp był tego dnia po pierwsze najpopularniejszy 
w Polsce, ale po drugie trafił też na listę piętnastu najpopularniejszych hashtagów w skali 
całego świata tego konkretnego dnia, 11 stycznia. Tak że gratuluję Wam, gratuluję 
MasterCard sprawnej reakcji i bardzo fajnej i dobrej decyzji! 
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Teraz już przejdę do wprowadzenia do dzisiejszego tematu. Jeszcze 3 słowa, żebyście dobrze 
poczuli kontekst tej prezentacji. Ja przed przyjazdem do Poznania zapytałem Magdę, która 
organizowała Aulę w Poznaniu, o to, jaki temat życzyłaby sobie usłyszeć z moich ust. Czy to 
ma być wystąpienie na temat finansów osobistych, czy to ma być wystąpienie raczej 
inspirujące, pokazujące drogę, jaką przebyłem. Magda zdecydowanie opowiedziała się za tym, 
żeby to było inspirujące. No ale powiedziała: „Też wpleć tam trochę finansów”, więc 
próbowałem zrobić taki najlepszy mariaż, dostosowując się do tych wytycznych. 
 
Zainteresowanie tym wystąpieniem kompletnie przekroczyło moje oczekiwania, bo w dzień 
przed moim przyjazdem zapisanych było 380 osób i nawet wymieniono salę na większą 
w Auli, czterystuosobową, rzeczywiście ona była wypakowana w zdecydowanej większości, 
pojedyncze miejsca były puste. Sama prezentacja trwała ok. 45 minut, ale po niej nastąpiła 
też cała seria pytań i odpowiedzi, które zajęły kolejną godzinę. 
 
Ja od początku miałem taki plan, że nagram to wystąpienie, zamieszczę je w podcaście 
i w zasadzie mogę powiedzieć, że nagrałem dwa odcinki. Bo dzisiaj zamieszczę moje 
wystąpienie, a za tydzień, wyjątkowo za tydzień, nie za dwa tygodnie, opublikuję kolejny 
odcinek, w którym będziecie mogli posłuchać wszystkich, tych trudnych i nie tylko trudnych, 
pytań, które zostały mi zadane, oraz moich odpowiedzi. 
 
Dodam też, że podczas prezentacji posługiwałem się slajdami i w notatkach do tego odcinka 
podcastu pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/042 znajdziecie te slajdy, aczkolwiek one 
nie są zupełnie potrzebne do zrozumienia tego, o czym mówiłem, bo w zasadzie tylko 
uzupełniały. 
 
Te kluczowe informacje, które tam były, i tak wypowiedziałem, tak że możecie spokojnie 
wysłuchać nagranie. I pod koniec, już nie przedłużam, jeszcze powiem Wam, co wydarzyło się 
po moim wystąpieniu. A tymczasem serdecznie zapraszam do wysłuchania zapisu tej 
prezentacji. 
 
Dlaczego warto kwestionować status quo? Chyba tak to się mówi. Tak czy nie? Chyba tak. Ja 
jestem na Twitterze, na Twitterze jestem jako @szaffi, będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie 
tweetowali, bardzo chętnie odpowiem. 
 
Dzisiaj Twittera wykorzystuję jako podstawowy kanał jeden do jednego, bo on jest cudowny, 
140 znaków, czyli musi być krótkie pytanie i krótka odpowiedź. I to mi się strasznie podoba, 
bo gubię się już trochę w takiej komunikacji facebookowej czy mailowej, zresztą jeżeli 
czytacie mojego bloga, to o tym wiecie. Kto czyta mojego bloga? 
 
To mnie znacie, to nie będę o sobie gadał. Blog się super rozwija, tak że bardzo się cieszę, 
pominę podstawowe slajdy i zrobię szybką ankietę. Kto z Was ma powyżej czterdziestu lat? 
Ręka w górę. Ja też. Niewiele nas. A kto ma, no właśnie, pomiędzy trzydziestką 
a czterdziestką? Dobra. Zjeżdżamy niżej, pomiędzy dwudziestką a trzydziestką. Dobra, 
większość. Fajnie, bardzo fajnie. A kto jest przed dwudziestką? Super. Nie bez powodu pytam, 
bo trochę inaczej profiluję to, co chcę powiedzieć. 
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I teraz takie kluczowe pytanie, trochę trudniejsze. Kto z Was pracuje i kocha swoją pracę? Ale 
mówię poważnie, kocha swoją pracę. Jesteście pewni? Nie ma się czego wstydzić, nie? Dobra, 
to drugie trudniejsze pytanie. Kto z Was budzi się rano z takim powerem, że „Wow, nareszcie 
nowy dzień, chcę wstać, chcę zrobić to, co sobie zaplanowałem!”? Dobrze, nie jest tak źle w tym 
narodzie jak widzę. Myślałem, że będzie gorzej. [śmiech] 
 
Ta moja dzisiejsza prezentacja, o tym kwestionowaniu tej rzeczywistości, która nas otacza, po 
to, żeby robić fajniejsze rzeczy, takie większe, trochę przerastające nas, to jest w gruncie 
rzeczy odpowiedź na 3 pytania. Czyli: Why? How? When? Co nas motywuje? Jak chcemy do 
tego doprowadzić, żeby być tam, gdzie chcielibyśmy być? I na koniec kiedy to zrobić, kiedy 
zacząć? Jak to przeprowadzić, żeby sobie guzów za dużo w życiu nie ponabijać? Ja będę 
oczywiście opowiadał na przykładzie mojej historii i tego, jak mi się w życiu poukładało. 
 
Efekty, jak widzicie, są... znaczy ja pewnie widzę je bardziej spektakularnymi niż Wy. Myślę, że 
to jest ciekawa podróż. Zacznę od „Why?”, czyli od tego, co nas napędza, co powoduje, że 
robimy to, co robimy. I to jest tak naprawdę pytanie o szukanie takiego własnego „ja”. Na 
różnych etapach życia, jak jesteście młodzi, to się zupełnie inaczej układa. 
 
Ja miałem zupełnie inne priorytety jak miałem lat -naście, zupełnie inne jak miałem lat 25 
i zupełnie inne mam teraz. Ale cały czas to jest pytanie o to, dokąd zmierzam, co chcę po 
sobie zostawić? 
 
Kiedyś to były inne pytania, np. jak zarobić kasę na samochód, nie? Ale ważne jest to, że 
zadajemy sobie różne pytania, które nas doprowadzają do jakichś celów. I jeśli sobie tych 
celów nie stawiamy, to w gruncie rzeczy się nie rozwijamy. Ja nie wartościuję tych motywacji. 
W gruncie rzeczy każda motywacja jest dobra, pod warunkiem, że rzeczywiście idzie za nią 
pewien rozwój. 
 
Dla mnie takie pytania, które sobie w przełomowych życiach zadawałem, to były takie mniej 
więcej jak widać na slajdach. Co chcę robić za 5−10 lat? I na to pierwsze pytanie sobie nie 
potrafiłem często odpowiedzieć. Tzn. to nie jest tak, że przychodzimy na rozmowę 
kwalifikacyjną i nagle ni stąd, ni zowąd, trzecie czy czwarte pytanie: „No dobrze, a co byś chciał 
robić za 5 lat?”. A skąd ja mam kurczę wiedzieć? Przychodzę tutaj, chcę zarabiać kasę, być 
może dobrze ją wydawać, a może oszczędzać. Ale nie mam pomysłu na siebie jeszcze, może 
gdzieś po drodze go znajdę. 
 
Lepsze pytanie, które mi bardziej pasowało, na które potrafiłem znaleźć odpowiedź, to czy to 
co robię w tej chwili, to jest coś, co chciałbym robić za 5 lat. Jeżeli sam sobie odpowiadałem, 
że nie, to się pytałem: „OK, a za 2 lata?”. Nie? No to cholera, trzeba zacząć działać! Coś trzeba 
zacząć zmieniać! 
 
Może Wam opowiem historię. Zaczęło się to u mnie tak, że miałem ileś przełomowych 
momentów w swoim życiu, każdy ma takie elementy w swoim życiu, Anglicy ładnie mówią, że 
to jest taki defining moment. To jest coś, co nas definiuje, co nas określa, co dla nas samych 
jest taką trampoliną, strefą bezpieczeństwa, że jeżeli coś w życiu się źle potoczy, to my 
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sięgamy do tych momentów i w nich znajdujemy pewną motywację, żeby iść dalej. Mówimy: 
„OK, to mi się w życiu udało, to inne rzeczy być może też mi się udadzą”. 
 
Często mamy błąd takiej samooceny, to też jest istotne. Często jesteśmy bardzo krytyczni 
w stosunku do siebie, mamy nieufność, pewną niewiarę w swoje możliwości. Świat 
zewnętrzny często ocenia nas lepiej niż my sami. To jest normalne, tu nie ma nic dziwnego. Ja 
w 1995 roku napisałem książkę. Napisałem książkę pt. „Windows 95”, taki system operacyjny 
kiedyś był. Był to taki moment, który był dla mnie o tyle przełomowy, że ja byłem wtedy 
gówniarzem, nikt mi nie powiedział, że gówniarze nie powinni pisać książek, w związku z tym 
mi się udało. Czyli opracowałem książkę, załatwiłem nawet wypowiedź szefa marketingu 
Microsoft Polska na okładkę, ta książka się ukazała i sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach 
egzemplarzy. I to, co jest fajne, to jest to, że rzeczywiście przez długi okres życia to była dla 
mnie taka trampolina. Czyli ja w momentach, w których musiałem podjąć ważne decyzje, 
mówiłem: „Na pewno mi się uda, skoro to mi się udało, to ta kolejna rzecz także mi się uda”. 
 
Dla mnie też taka nauka, która z tego płynęła, była taka, że poznałem, można powiedzieć, siłę 
koncentracji. Uświadomiłem sobie, że jeżeli w krótkim czy dłuższym okresie czasu 
skoncentruję się absolutnie na jednej rzeczy, tą jedną rzeczą było napisanie książki, to mi się 
to uda. 
 
Tę książkę napisałem w ciągu niecałych 3 miesięcy, 400 stron, wyszła, super. I kolejna rzecz, 
która była istotna, dlatego mówię, że to jest taki moment definiujący, to jest to, że 
przekonałem się, że książkę się pisze raz, a zarabia się na niej przez kilka lat. Czyli raz 
wkładam pracę, a korzyści z tego czerpię przez kilka lat. Ta książka zarobiła na moje pierwsze 
mieszkanie. I to też było coś takiego wspaniałego i fajnego − nie pracuję, a pieniądze płyną. 
 
Powiem szczerze, że szukałem później tego modelu przez długi czas, blog jest w pewnym 
sensie takim modelem. Ale nie znalazłem niczego, co by do mnie mentalnie pasowało, a jeżeli 
mówimy o pisaniu książek, to niestety czytelnictwo w Polsce spada, konkurencja jest całkiem 
spora, całkiem dużo tłumaczeń się pojawiło. Dzisiaj takiej książki bym nie sprzedał 
w trzydziestu czy czterdziestu tysiącach egzemplarzy, absolutnie. 
 
Czyli ten model gdzieś tam się kończy. Chcę Wam pokazać też drugą rzecz, to są moje PIT-y 
sprzed piętnastu lat. Dlaczego je pokazuję? Bo kwoty są całkiem fajne, to jest PIT za 1999 rok, 
162 tysiące przychodów, możecie wziąć pod uwagę inflację itd. Wtedy wartość nabywcza 
pieniądza była dużo wyższa. Kolejny, rok później, 188 tysięcy i 2001 rok, 205 tysięcy zł 
przychodu. Tu są tylko moje, nie ma przychodów mojej Żony. Dlaczego to jest takie ważne 
z mojej perspektywy? 
 
To był taki moment życia, kiedy... ja zawsze mówię, że byłem kuloodporny, czyli szedłem do 
przodu. Co rok zwiększały się moje przychody, co rok udowadniałem sobie, że potrafię 
zarabiać więcej, miałem wtedy 25−26 lat. Czyli w młodym wieku można było zarabiać 
konkretne pieniądze w Polsce. W czasach, w których, można było powiedzieć, mogły być 
świetne, mogły być trudne. Akurat 2000 rok mieliśmy kryzys dotcomów, tak? Więc tak różowo 
nie było, a jednak udawało się te pieniądze zarobić! 
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To, co mi dało to, że te pieniądze są, to przekonało mnie, że te poziomy są dla mnie 
osiągalne. I jeśli mówimy o takim zdrowym podejściu do pieniędzy, to jest też coś takiego, że 
trzeba umieć zaakceptować to, że my jesteśmy „godni tego, żeby zarabiać duże pieniądze”. To 
jest trudne, bo to wymaga przestawienia klapek w mózgu. 
 
Z drugiej strony, jeżeli wcześnie w życiu macie takie momenty, że zaczynacie zarabiać 
konkretne pieniądze, to nie jest tak, że te pieniądze przyszły bez ciężkiej pracy. Ja pracowałem 
na dwa etaty. Byłem równocześnie dziennikarzem, później redaktorem w piśmie 
komputerowym i byłem szefem IT w wydawnictwie. Ludzie mi podlegali itd. Tak że to nie 
była lekka praca. 
 
Zaharowywałem się, ale ta kasa była. Oczywiście, później zaczynałem sobie zadawać pytania, 
tak? Czy warto tyle pracować dla takiej góry pieniędzy, z którą i tak nieszczególnie możecie 
coś zrobić. Mieszkanie pierwsze kupiliśmy chyba za niecałe 200 000 zł, 70 m² w Warszawie, 
tak że generalnie było nas stać na to, żeby tego typu zakupy w życiu dokonywać. 
 
Ale w takich sytuacjach pojawiają się także ryzyka i zagrożenia. Popełnia się także błędy 
i w momencie, w którym jako człowiek młody mam do dyspozycji dużo pieniędzy, to te 
pieniądze zaczynają przez palce przeciekać. To nie jest tak, że ja byłem oszczędny z natury 
przez całe życie. Po prostu wydawałem mniej, niż zarabiałem, a że zarabiałem dużo, to 
wydawałem też bardzo dużo. 
 
To, co mogę powiedzieć, że było taką dosyć dużą wartością w moim życiu, to było to, że 
jednak uczyłem się na błędach. Próbowałem wyciągać wnioski z tych błędów, które 
popełniałem. To były zarówno nietrafione inwestycje, trochę kasy na giełdzie poszło, trochę 
kasy w funduszach poszło. 
 
Przekonałem się także, że nie każda nietrafiona inwestycja jest z gruntu rzeczy zła. Dlatego że 
jeżeli gdzieś ulokujemy pieniądze... taki przykład mam z tej chwili, próbuję sprzedać działkę. 
Próbuję ją sprzedać od czterech lat. Tam jest kupa pieniędzy ulokowana. I niedużo na tym 
zarobiłem, można powiedzieć, jeszcze nie zarobiłem, bo jeszcze nie sprzedałem, niedużo 
potencjalnie zarobię. Działkę kupiłem w roku 2000, problem jest taki, że gdybym ją sprzedał 
6 lat temu, to bym zarobił kokosy, dzisiaj ona nie jest tyle warta. I teraz pytanie, czy warto 
było w taką inwestycję wchodzić, skoro średnio roczna stopa zwrotu, po uwzględnieniu 
inflacji, może wyniesie 4, może 5%. 
 
No, o tyle było warto, że przynajmniej tych pieniędzy nie przepuściłem! I warto Wasze 
decyzje, jakiekolwiek w życiu podejmujecie, analizować z różnych perspektyw. Zastanawiać 
się, nie tylko wycinkowo patrzeć na dane działanie, ale także rozpatrywać, jakie byłyby inne 
konsekwencje, gdybyście podjęli inną decyzję. Bo być może byłyby gorsze, przynajmniej ten 
kapitał w tej chwili ma. 
 
Masę czasu poświęciłem na naukę gry w kręgle, autentycznie 3 treningi tygodniowo. Tysiąc 
pięćset, dwa tysiące miesięcznie, wydawane tylko na to, żeby ktoś mi tory przesmarował 
i żeby zapłacić za czas grania, plus za trenera. Grałem również w Counter Strike’a, absolutnie 
się tego nie wstydzę, wręcz jestem dumny, bo to mi dało taką naukę, to też jest 
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kwestionowanie takiego status quo, które zastaniecie, że można w Polsce zrobić coś inaczej... 
w Polsce, takie szumne słowo, że można ogólnie coś inaczej, wbrew wszystkim i jednocześnie 
osiągnąć sukces. 
 
Ja postawiłem serwery counter-strike’owe, na których nie można było przeklinać. A jeżeli 
popatrzycie na to, jak gracze Counter Strike’a grają i jakich słów używają, to przekleństwo jest 
po prostu przecinkiem, to jest normalne, sam tak się zachowywałem. I chciałem to 
wykorzenić. Słuchajcie, długi bój, udało się! I mieliśmy jedne z najszybszych serwerów 
w Polsce, na których jednocześnie nie można było przeklinać. 
 
Ci sami ludzie, którzy na innych serwerach wiązankami sypali równo, jeżeli przychodzili do 
nas, po prostu piękna czysta polszczyzna. I to był też taki moment definiujący w pewnym 
sensie, który mi powiedział: „Stary, jeżeli dostarczasz coś wysokiej jakości, to ludzie gotowi są 
dostosować się do zasad, które ty narzucasz, żeby tą wartość i jakość otrzymać”. 
 
W pewnym sensie jest to zapłata za to, co wykonuję. Tylko oczywiście, jak by to powiedzieć, 
w serwerach gier nie ma pieniędzy, więc raczej bym rodziny z tego nie utrzymał. Ale naukę 
pewną wyciągnąłem. 
 
Przez długi okres w życiu w zasadzie nie miałem takiej wewnętrznej odpowiedzi dobrej, co ja 
chcę w życiu osiągnąć, co ja chcę po sobie zostawić. I w zeszłym roku miałem przyjemność 
niesamowitą wziąć udział w takiej konferencji Live w Berlinie, która była znowu kolejnym 
definiującym, przełomowym momentem. Dlaczego? Po pierwsze, spotkałem się, ja jako ten 
aspirujący bloger z Polski, zakompleksiony, bo ta nasza dziura, ten nasz grajdół polski itd., 
spotkałem się z wierchuszką blogerów amerykańskich. I co ciekawe, wystąpiłem również na 
tej konferencji, obok nich. I to było super! 
 
Spotkałem Chrisa Guillebeau, autora świetnej książki pt. „The 100-Dollar Startup”, ktoś czytał? 
Mało... brawo! Polecam! Jeżeli myślicie o zmianie swojego postrzegania świata, bo to nie jest 
książka o start-upach absolutnie, to jest książka o ludziach, którzy szukają nowej drogi 
w życiu i małym kosztem zaczynają na boku jakiś biznesik, cokolwiek. I nagle to przerasta 
przychody, które mają z regularnej pracy, dzięki czemu oni mogą się w to zaangażować na 
100%. 
 
To jest trochę ten scenariusz, który ja na sobie przećwiczyłem. Ona była jednym z głównych 
inspiratorów do mojego działania. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, 
że na tej konferencji Live… szukamy sposobu na to, jak określić to własne „Why?”, tak? Na tej 
konferencji Live taką otwierającą prezentację miał człowiek, Greg, który ma problem 
z nerkami. Problem na tyle istotny, że nerki go nie filtrują, toksyny mu organizm zatruwają, 
gość miał przeszczep nerki i ten przeszczep został odrzucony. Nie ma szansy na to, żeby 
dostać drugą nerkę, jeśli jest jakaś niezgodność, bo przeszczep był odrzucony, on ląduje na 
końcu listy, drugiej nerki nie dostanie. Problem polega na tym, że facet wie, że umrze. 
I pokazał nam coś, co nazwał zegarem śmierci. Miał z grubsza określony czas, ile mu życia 
zostało. 
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Dwieście siedemdziesiąt trzy dni, ten dzień wypada całkiem blisko, to jest strasznie ciężko 
mówić o tym, jak się tego gościa zna i się z nim rozmawiało. I Greg zrobił na nas takie 
ćwiczenie. Powiedział coś takiego: „Wypiszcie wszystko, co chcecie w życiu osiągnąć 
w perspektywie swoich trzydziestu lat. Wypiszcie swoje priorytety”. To jest ćwiczenie, które 
spokojnie możecie sobie w domu zrobić, to nie są warsztaty, nie będziemy tego robić tutaj. 
 
Później mówi: „Załóżcie, że macie 10 lat na realizację tych rzeczy. Jak ta lista się zmieni? Co 
z tego wykreślicie, a co tam zostanie?”. Nie wiem, chcecie więcej czasu spędzać z rodziną, 
chcecie czegoś tam dokonać, coś po sobie zostawić, częściej spotykać się ze swoimi 
znajomymi, zarobić milion dolarów, chcecie przeczytać tysiąc książek, odwiedzić wszystkie 
kraje świata, cokolwiek. Różne priorytety można mieć. „A teraz pomyślcie, że macie na to 
wszystko tylko 2 lata. Jak się ta Wasza lista zmieni? Jakie będzie to Wasze wewnętrzne »why?«? Do 
czego będziecie dążyć?”. 
 
I jak sobie uświadomicie, że stoi przed Wami facet, który prawdopodobnie ma niecały rok 
życia przed sobą, to rzeczywiście się nad tą listą pracuje. Ja wtedy pracowałem nad tą listą 
prawie dwie godziny. I powiem Wam, że bardzo dużo rzeczy wykreśliłem jako rzeczy 
nieistotne. 
 
Oczywiście, doprowadzenie do tego, żeby rzeczywiście tym żyć... my mamy tendencję do 
takiego optymizmu życiowego. „Eee, emerytura daleko”, „Eee, nic nam się nie przytrafi”, „Eee, 
wypadek to nie my. Dom nam się nie spali, samochód nam się nie spali”, „Po co ubezpieczenie 
posiadać?”, nie? 
 
Niestety słabe sytuacje w życiu się zdarzają. Tak że jeżeli już zrobicie takie ćwiczenie, jeżeli 
dojdziecie do tych paru punktów, które są dla Was istotne, to pojawia się drugie pytanie: „Jak? 
Jak do tego doprowadzić?”. W jaki sposób przejść z tego punktu, gdzie jestem dzisiaj, do tego 
punktu, gdzie chcę być? W jak najkrótszym czasie. No i zaczynają się pojawiać wymówki. 
 
W życiu generalnie jest tak, że mamy za mało dwóch rzeczy: czasu i pieniędzy. Każdy się 
pewnie może pod tym podpisać. Nie ma takiej ilości pieniędzy, której nie dałoby się wydać, 
nie? Jeżeli chodzi o czas, to polecam Wam taką lekturę, która się nazywa „Essentialism” – 
Greg McKeown. Bardzo fajna książka, która porządkuje bardzo dużo w kontekście czasu 
i wprowadza takie truizmy niby, każdy z nas sobie to uświadamia, że jeżeli stoimy przed jakąś 
decyzją, którą mamy do podjęcia i tę decyzję odraczamy, to ktoś zdecyduje za nas. 
 
Jeżeli ktoś Wam przesyła zaproszenie na spotkanie, wysyła je do pięciu osób u Was w firmie 
i Wy jesteście jedną z pięciu osób i to jest przypadkiem szef. Rzadko kiedy zadajemy pytanie: 
„A jaka będzie agenda?”, „A po co to spotkanie?” itd. Zazwyczaj akceptujemy, później idziemy, 
spędzamy tam godzinę, półtorej, może dwie, nic z tego nie wynika, nikt nie notował. Tak? 
Czas zmarnowany. A tego czasu mamy bardzo, bardzo mało. 
 
Greg mówi, jeżeli coś nie jest definitywnym „Tak”, to znaczy, że jest definitywnym „Nie”. Jeżeli 
nie jesteś czegoś pewien, nie chcesz czegoś robić, to musisz temu powiedzieć „Nie”. Ja staram 
się swoje życie przestawiać w ten sposób, ale jest bardzo, bardzo ciężko. Powiem Wam, co 
ułatwia podejmowanie takich decyzji. Jeżeli znacie to swoje „Why?”, mój przykład podam: 
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jeżeli znam projekty, które chcę zrealizować w tym roku, które są dla mnie ważne, to dużo 
łatwiej jest mi powiedzieć „Nie” wszystkim innym projektom. 
 
Na przykład teraz wprowadziłem abstynencją medialną. Do końca lutego nie występuję 
w mediach, bo przychodzi w tej chwili tych zaproszeń tak dużo, szczególnie po rankingu 
Kominka, który był opublikowany w tym tygodniu czy w zeszłym tygodniu, masowo zaczęły 
przychodzić zaproszenia. Wystąp tu, a powiedz tu, powiedz, jak to zmienia Twoje życie. 
Dziękuję, do końca lutego mam abstynencję medialną. Jedyny kontekst, w którym się 
pojawiam, to kontekst związany z konkursem Blog Roku, takie założenie przyjąłem. 
 
Wiecie, jak łatwo jest odmówić, jak się ma takie zasady? Tylko te zasady trzeba sobie najpierw 
sformułować. Do tego Was też zachęcam. To jest w kontekście czasu, o czasie nie będę więcej 
mówił. Ale za to mogę się wymądrzyć na temat finansów. Czyli jeżeli brakuje nam czasu 
i brakuje nam pieniędzy, to 3 słowa o pieniądzach. 
 
Problem z pieniędzmi jest taki, że jeżeli nie mamy żadnych oszczędności, o tym wiecie, 
chociażby z mojego bloga, to mamy obniżone poczucie bezpieczeństwa ogólnie. I pieniądze 
są nierozerwalnie związane z tym, na ile my dobrze psychicznie się czujemy. Możecie to 
kwestionować, ale możecie to przetestować też na sobie. Szczególnie te osoby, które gdzieś 
tam mają długi. Doskonale wiedzą, jak to potrafi zrujnować życie rodzinne, jak to potrafi 
zaniżyć samoocenę, jeżeli sobie z tym nie radzą. 
 
Tak że takie podstawowe zasady higieny finansowej z mojej perspektywy, to jest to, żeby po 
pierwsze budować i mieć poduszkę finansową, czyli coś, co stanowi ekwiwalent naszych 
kosztów przez 6 do 12 miesięcy. Jeżeli będziecie mieli na swoim koncie kasę na przeżycie 
sześciu miesięcy, to dużo łatwiej będzie Wam powiedzieć Waszemu szefowi w pracy: „Stary, 
sorry, ja tego nie zrobię. To jest poza moim zakresem obowiązków. Jeżeli chcesz, żebym 
konsekwentnie realizował Twoje pomysły, nietrafione, to porozmawiajmy i renegocjujmy warunki 
mojego zatrudnienia”, tak? I wtedy jesteście gotowi podjąć ryzyko, że on Was wywali na zbity 
pysk, to tak mówiąc wprost. 
 
Daje to niesamowity komfort psychiczny. Daje to również taki luksus, że potraficie podjąć 
decyzję typu: „Stać mnie na to, stać mnie na wakacje, ale nie pojadę na nie, bo mam inne »Why?«, 
bo zbieram na coś innego”. Znowu, jeśli macie to „Why?”, jeżeli macie pieniądze, to otwierają 
się zupełnie nowe możliwości przed Wami. 
 
Niskie koszty stałe, to wszystko, co słyszeliście, optymalizacja podatkowa, nie wiem, czy 
widzieliście na tych slajdach, ja wrócę do mojego PIT-a. Tak jak mówiłem, to są lata 1999, 
2000, 2001, ja nigdy nie wierzyłem w to, że liczy się coś innego niż to, co wpływa na moje 
konto. Czyli nie wierzyłem, że warto płacić składki zdrowotne, składki emerytalne. Mówię 
zupełnie poważnie. Trzeba płacić, ale to nie znaczy, że trzeba się dawać kroić, mówiąc 
zupełnie wprost. 
 
Spójrzcie, to jest mój przychód, a to są zaliczki, które zapłaciłem. Wszystko było rozliczane 
albo umowami o dzieło, można mówić, że to są umowy śmieciowe itd., to są umowy, które 
powodują, że na Wasze konto wpływa najwięcej pieniędzy przy najniższym koszcie pracy dla 
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pracodawcy. Ale również dla Was. Bo pracodawca zawsze przerzuci ten koszt na pracownika, 
zawsze, OK? 
 
Jako dziennikarz w ogóle zarabiałem tak, że koszty uzyskania przychodu to była połowa moich 
przychodów. Dziennikarze mają takie świetne warunki pracy, że oni etat mają traktowany tak 
jak umowa o dzieło. To też jest fajne. Tak że polecam myśleć o tym i zastanawiać się, bo ta 
optymalizacja podatkowa jest po prostu ważna. 
 
Dodatkowe przychody, czyli coś, co zarabiamy na boku, ale też jeżeli macie jakiś pomysł 
biznesowy na siebie, to warto zainwestować swój czas dodatkowy, poza pracą, po to, żeby 
przetestować tę Waszą koncepcję na nowe, lepsze życie. Równolegle niejako z pracą na 
etacie. 
 
Oczywiście, wtedy 8−10 godzin spędzacie na etacie, nie wiem, ile pracujecie, i jeszcze 
dodatkowo parę godzin w domu nad swoim własnym projektem. Ale może się okazać, że ten 
biznes, który sobie wystrugaliście na boku, w pewnym momencie zaczyna przynosić Wam 
połowę Waszego przychodu z pensji. 
 
Wtedy dużo łatwiej Wam będzie podjąć taką decyzję czy w ogóle rozważyć taki scenariusz, 
gdzie mówicie sobie: „OK, a może by jednak zrezygnować z mojej pracy na etacie?”. To jest 
dokładnie to, co ja zrobiłem, w pewnym sensie. No i ostatnie. Zasada ograniczonego zaufania 
do siebie i do innych. Ja myślę tutaj o takich scenariuszach, zresztą to było też w prezentacji 
powiedziane, żeby nie ufać rodzinie za bardzo, nie słuchać rodziny itd. w takich ważnych 
decyzjach. 
 
Macie swoje głowy, ja mam swoją głowę. Jeżeli mama mówi: „Synku, ty musisz mieć własne 
mieszkanie! Musisz, bo przecież kiedyś, jak będziesz chciał się hajtnąć, to gdzie ty będziesz 
mieszkać?”. To są wszystko mity. Nie musicie mieć własnego mieszkania, nikt nie musi mieć 
własnego mieszkania. Tzn. ci, co wynajmują mieszkania, muszą mieć własne, żeby 
wynajmować, no nie? 
 
Ja powiem tak, można oczywiście, to wszystko zależy od preferencji osobistych. Ale powiem 
Wam tak, dzisiaj jest tyle możliwości i zmiany pracy i przemieszczania się do innego miasta 
i mieszkania w mieszkaniach, które najmujecie od kogoś, zmieniania tych mieszkań, 
dostosowując czynsz, który płacimy, do naszej aktualnej sytuacji finansowej, np. ograniczając 
koszty naszego dojazdu do pracy. Często się na to uwagi nie zwraca, mówimy: „OK, tę samą 
kwotę, którą płacę za czynsz, mógłbym płacić bankowi”, no mógłbyś, tylko że bankowi spłacasz 
to mieszkanie razy dwa, w gruncie rzeczy. 
 
Jeżeli weźmiesz kredyt na 30 lat, to zapłacisz dwa razy tyle, ile wziąłeś tego kredytu. Taka jest 
rzeczywistość. Można oczywiście to liczyć, ale znowu optymistycznie myślimy o naszym życiu 
i zapominamy o tym, że nie musi być w naszym życiu tak ekstra, jak było dotychczas. Możemy 
mieć w życiu takie okresy, że ta pensja na nasze konto nie będzie wpływać. Zwłaszcza jeżeli 
pracujemy dla kogoś. Bezpieczeństwo zatrudnienia już się dawno skończyło! 
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Tak że ograniczone zaufanie do siebie i do innych. I koniecznie unikanie wszelkich długów. 
Uczyć się żyć za to, co zarabiamy i najlepiej wydawać mniej, niż zarabiamy. Bo wtedy 
w każdej sytuacji sobie poradzimy, będziemy potrafili zaplanować te nasze wydatki. 
I dlaczego o tych długach powiedziałem na koniec? Tak jak mówiłem, długi mają gigantyczny 
wpływ na naszą samoocenę, z jednej strony, na naszą wiarę w siebie. I tutaj też można 
w bardzo różny sposób sobie radzić. 
 
Ja powiem tylko tak, że to, co nam się wydaje naszym największym problemem, czyli brak 
pieniędzy i brak czasu, to nie jest prawda. Najczęściej problemem jest nasze nastawienie. 
Dlatego bardzo ważna jest praca nad samym sobą, w pewnym sensie samorozwój, edukacja. 
I również kwestionowanie tego, gdzie się znajdujemy. Pomaga również budowanie pewnych 
pozytywnych nawyków. 
 
Książka kolejna, którą polecam, pt. „The Miracle Morning”, o budowaniu codziennych, 
porannych nawyków, typu chwila z samym sobą, zastanowienie się nad tym, co mamy do 
zrobienia, przypomnienie sobie pewnych sukcesów w naszym życiu, tych momentów, które 
stanowią trampolinę do rzeczy większych, niż robimy w tej chwili. Zdecydowanie polecam! 
 
Chcę dać dwa przykłady i dwie historię pokazać. Nie wiem, czy wiecie, co to jest Hell Week? 
To jest takie szkolenie, tydzień tortur, można powiedzieć w Navy Seals, czyli w tych 
oddziałach fok amerykańskich. Armia amerykańska jest armią bardzo sprytną, czyli jak bierze 
kadetów, którzy mają służyć w Navy Seals, to już w trzecim tygodniu szkolenia organizuje im 
Hell Week. Hell Week to jest 5,5 dnia bardzo trudnych fizycznie, psychicznie ćwiczeń, testów, 
sprawdzianów, które mają pokazać wytrzymałość tych kadetów na ból, na różne 
niedogodności psychiczne, na zimno, brak snu. Także nastawienie na to, żeby działać 
zespołowo. Tam jest taka bardzo fajna zasada, tego nie przeczytacie pewnie, ja też tego nie 
przeczytam, istotne jest to, że przez ten tydzień przechodzi tylko 25% kadetów. Większość 
odpada. Ale to przeczytacie, tam jest taka niepisana zasada, że jeżeli ktoś ma narzekać, to 
niech to zostawi dla siebie samego, bo narzekanie obniża morale całego zespołu. 
 
Narzekanie na swoją sytuację niczego nie poprawi. Wiadomo, że każdy ma trudną sytuację 
tam. W związku z czym narzekanie niczego nie poprawi i nie pomaga rozwiązać sytuacji, 
w której ci goście się znajdują. Tak że, krótko mówiąc, stawia się kadetów przed takim 
wyborem. „Stary, albo wybierasz pozytyw w tej sytuacji, albo masz dobre swoje »Why?«, dlaczego 
ty chcesz być foką, albo po prostu spadaj!”. Ten test służy wyłącznie temu, żeby odsiać ziarno od 
plew. 
 
To jest cytat, który mówi, że przez lata, w trakcie, kiedy ten Hell Week się odbywa, przez lata 
psychologowie pracujący z wojskiem próbowali znaleźć wspólne cechy tych osób, które ten 
test przechodzą, tych 25% i jedyne, co znaleźli, to jest motywacja, nic więcej. To nie jest tak, 
że najsilniejsi przetrwają. Ci, którzy są najszybszymi pływakami, przetrwają ten tydzień. Nie, 
nie. Mówią, że jedyna rzecz, która odróżnia tych ludzi, to jest ten błysk w oku. Oni wiedzą, po 
co to robią. 
 
Tu jest taka fajna scena, którą widzicie, kolesie pływają ze związanymi rękami, ze związanymi 
nogami, aż nie padną, przez kilka godzin. Można? Można. Pokonywać własne bariery. 
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Dlaczego ja ten przykład wyciągam? Bo widzę sporo analogii do tego, co mi się wydarzyło. 
Dla mnie takim momentem kolejnym definiującym, czytaliście o tym na blogu na pewno, był 
mój wypadek. Ja byłem gościem, który uważał się za kuloodpornego, nieomylnego, w zasadzie 
przez długi okres czasu nie kwestionowałem tej swojej nieomylności. I niestety rzeczywistość 
to brutalnie zweryfikowała. 
 
Jeździłem sobie poza trasami, jak były trasy. To są zdjęcia z moich szlaków. Przez lasy gdzieś 
tam się przedzierałem itd. Wszystko fajnie do grudnia 2007 roku, kiedy któryś tam skok mi się 
nie udał i złamałem sobie obydwie nogi, jak to powiedzieli lekarze, to było typowo 
spadochronowe złamanie, czyli jak przyjechałem do kliniki na operację, to mówili: 
„O, spadochron!”, a ja mówiłem: „Nie, snowboard”. „Niemożliwe”. A jednak. 
 
To jest tak, że piszczele się rozsypały po uderzeniu w stopy, tak w dużym uproszczeniu. Dla 
mnie to oznaczało jedno, że z moją miłością, którą były sporty ekstremalne, mogę skończyć, 
bo jest mało prawdopodobne, że do tego wrócę. Co więcej, było ryzyko, powierzchnie 
stawowe były porysowane, że było poważne pytanie, czy ja w ogóle będę chodził. Więc jak ja 
usłyszałem tę informację, to był totalny disaster. Mi się wszystko rozsypało. Powiem Wam tak, 
w momencie, kiedy mnie zoperowano, to jeszcze byłem optymistyczny. 
 
Uznałem, że znowu, dlatego mówię o tym nawiązaniu do Navy Seals, uznałem, że to ja 
decyduję, czy się będę czuł dobrze, czy źle. W związku z tym powiedziałem sobie: „A, już po 
operacji, to teraz tylko pół roku i będzie wszystko w porządku. Pół roku jeżdżenia na wózku, rok 
rehabilitacji”. Ale wiecie o tym, że postawiłem sobie taki cel, że przebiegnę maraton, totalnie 
absurdalny. 
 
Problem się dopiero zaczął w 2009 roku, kiedy pobiegłem w maratonie, ale nie dobiegłem do 
mety. I wtedy ten plan, misternie układany, znowu się posypał. Znowu się posypał! Nie 
miałem jakichś takich dobrych punktów zaczepienia dla siebie samego. Znowu musiałem 
bardzo głęboko poszukać tego swojego „Why?”. Jednym z powodów założenia mojego bloga 
było to, że gdzieś w życiu iluś osobom pomogłem wykaraskać się z problemów finansowych. 
 
I to te osoby powiedziały mi: „Michał, to jest wartość. To jest coś, co możesz dawać innym, 
z czego inni mogą skorzystać”, ja tak nie do końca w to wierzyłem, ale z pewną dozą 
niepewności ten mój blog odpaliłem. I to była dosyć dobra decyzja. I jeszcze powiem o tym 
okresie. 
 
Generalnie to było tak, że, zobaczcie, ta zmiana, która się w nas dzieje, zawsze się zaczyna od 
jakiejś decyzji. Albo się poddajemy jakiejś sytuacji, albo uznajemy, że mamy na nią wpływ. 
I jeżeli się poddajemy, mówimy, że oddajemy losowi władzę i potem mówimy: „To los tak 
zdecydował”, jeżeli natomiast my decydujemy w jakiś sposób, chociażby taki, podam bardzo 
prosty przykład... 
 
Jadę metrem. Patrzy na mnie jakaś starsza pani. Uśmiechnąłem się. Drugi raz, jak wsiadam do 
pociągu, taszczy biedna kobiecina wielką walizkę, pytam się: „Może pani pomóc?”, „Nie, nie, 
nie”, no i w końcu jej nie pomogłem, ale przynajmniej wykonałem ten krok do przodu. To jest 
coś, co daje mi takie małe radości każdego dnia. Gdzieś tam czuję, że robię coś przydatnego, 
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w mniejszej lub większej skali. Wszystko zaczyna się od decyzji, można dzioba nie otworzyć, 
można tych mięśni tutaj nie użyć, żeby się podniosły kąciki ust. Tyle, nie? 
 
Jeżeli my już wiemy, tak naprawdę, „Why?” i „How?”, to zostaje „When?”. Prawda jest taka, że 
nigdy nie ma optymalnego momentu na to, żeby wprowadzać w swoim życiu zmiany. Można 
powiedzieć, że zrobię to od jutra. Można też powiedzieć, że robię to teraz. Bo każda decyzja, 
którą podejmujemy, w jakiś sposób traktuje naszą przyszłość. 
 
Ja się zastanawiałem, czy jest gdzieś taki moment w życiu, kiedy jest już za późno na 
wprowadzenie zmian. Zastanawiałem się, odchodząc z mojego poprzedniego etatu, w wieku 
lat czterdziestu, czy to już nie za późno. Czy nie zmarnowałem dziesięciu lat? Nie 
zmarnowałem, czegoś się tam nauczyłem, to nie jest tak, że byłbym równie dobrym 
przedsiębiorcą, gdybym zaczął dziesięć lat wcześniej. 
 
Ci goście zaczęli bardzo późno. Darwin teorię ewolucji napisał jak miał pięćdziesiąt parę lat, 
Reagan był aktorem, dopiero w wieku pięćdziesięciu pięciu lat został gubernatorem, został 
politykiem, można powiedzieć. Tego gościa z KFC to znacie, pułkownik Sanders, 65 lat miał, 
jak otworzył sieć. Wcześniej jakiś warsztat samochodowy prowadził. Tak że totalnie inne 
doświadczenia miał wcześniej. 
 
To są ludzie, którzy udowodnili, że się da. Szef McDonalda też chyba miał 52 lata, jak 
wymyślił markę McDonald, kogoś od Coca-Coli jeszcze chyba widziałem, tak John Pemberton 
– 55 lat, gdy opracował formułę Coca-Coli. Oczywiście, im jesteśmy młodsi, tym lepiej, jak 
nam te synapsy zaczną pracować. Ale nie musi tak być, nigdy nie jest za późno! 
 
Dla mnie ten moment, znowu przełomowy, to był wrzesień 2012 roku, kiedy wbiegłem na 
metę maratonu, kiedy uznałem, i to też jest istotne, że nie ma sensu się wstydzić mojej wiary, 
że nie boję się jakiś konwenansów publicznych, deklaracji dokonywać itd. Mam to w nosie, 
robię po prostu swoje. To było dokładnie 4 miesiące po rozpoczęciu prowadzenia bloga i też 
4 miesiące przed tym, jak powiedziałem mojemu szefowi, że odchodzę z pracy. 
 
To, że w końcu zamknąłem ten rozdział mojego życia, czyli dokonałem gdzieś przełomu, to 
jest coś, co pozwoliło mi nabrać wiatru w żagle, mówiąc wprost. Później ruszyło takie domino, 
taka lawina, mniejsze rzeczy, które się dzieją, większe, które się dzieją. Niektórych rzeczy Wy 
nie widzicie, a ja je dostrzegam, niektórymi się z Wami podzielę i to jest super! 
 
Pat Flynn, który był moim bogiem, moim wzorcem blogowania. Od niego się uczyłem, jak 
prowadzić dobrego jakościowo bloga w Polsce. Pat Flynn na którejś z konferencji pokazał 
moje zdjęcie i powiedział: „Ten gość wbiegł na metę maratonu, dziękując mi za to, że pomogłem 
mu przygotować się i do maratonu, i otworzyć bloga”. 
 
Jak będziecie chcieli Patowi wysłać, to jest Twitter jego, jak będziecie chcieli wysłać, 
zatweetować jemu, że prowadzę prezentację i mówię o nim, to bardzo chętnie. Możecie 
napisać, nie wiem np. „Hi Pat, @szaffi is speaking about you”. To wystarczy. To jest gość, 
z którym nawzajem taki ping-pong stosujemy w tej chwili, gdzieś tam siebie popychając. 
Mówię zupełnie poważnie. Za chwilę pokażę, dlaczego to jest takie ważne. Podam Wam 
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jeszcze inny przykład pokonywania barier, które teoretycznie są nie do pokonania, taki 
totalnie absurdalny. Po konferencji Alive rozmawiałem z jednym z blogerów, który też był dla 
mnie dosyć dużą inspiracją, to jest Tom Ewer z takiego bloga Leaving Work Behind. 
 
On pisał bloga o tym, jak rzucił etat, jak sobie radzi freelansując, zarabiając na pisaniu tekstów, 
na różnych fuchach. I ja się dowiedziałem, że Tom będzie jechał na konferencję do Stanów 
i że tam się spotka z Patem Flynnem i mówię: „Stary, ja się z Patem nie widziałem jeszcze”, 
kiedyś to nastąpi, definitywnie do tego dojdzie, ale mówię „nie widziałem się jeszcze z Patem, 
ale zrób coś dla mnie. Prześlij mu mój uścisk. Zrób mu miśka”. 
 
Zrobiliśmy sobie zdjęcie i wysłaliśmy zdjęcie do Pata i powiedzieliśmy: „Pat, ten misiek jest 
w drodze do Ciebie”. I to jest coś, co wydarzyło się, jak byłem na urlopie. Pierwszy uścisk miał 
miejsce pod koniec maja, a ten drugi wydarzył się w lipcu i powiem Wam, otwieram oczy, bo 
to czas amerykański, oni późno w nocy to przysłali... otwieram oczy i dostaję tweeta, 
sprawdzam telefon i mówię „Oh my goodness”, mój misiek dotarł gdzieś tam na koniec świata. 
 
Takie proste rzeczy, które są w pewnym sensie banalne, ale bardzo mocno wpływają również 
na to, jak siebie samych postrzegamy i jak postrzegamy to, co robimy. Przekonujemy się, że 
warto takie drobne wysiłki podejmować, bo nigdy nie wiemy, czym one zaowocują, bo może 
zaowocują czymś większym. Może właśnie przybliżyłem coś większego. 
 
Chcę Wam jeszcze podsumować, jakie jest moje „Why?”, moje „How?” i moje „When?” w tej 
chwili. Moje „Why?”, będę to czytał. Poza takimi celami prywatnymi, rodzinnymi itd. to moim 
„Why?” zawodowym jest to, żeby pomagać jak największej liczbie ludzi zapanować nad swoim 
portfelem, nad swoimi finansami. Będziecie tego widzieli coraz więcej. Bo, o ile rok 2014 był 
dla mnie naprawdę taką rozbiegówką, w tym sensie, że gdzieś tam dużo działań 
wykonywałem, nie do końca wiedziałem, co jest sensowne, a co nie. Też musiałem się tego 
nauczyć. 
 
To w 2015 staram się być już bardzo skoncentrowany i ucinać to, co jest z mojej perspektywy 
nieistotne, a kierować swoją energię tam, gdzie ona będzie miała największy efekt. I do tego 
„Why?” dobieram swoje „How?”. 
 
Na początku blogowania, to też jest istotne, powiedziałem sobie: „Ja jestem cieniasem. To jest 
dziedzina, o której ja nic nie wiem. Muszę się jej nauczyć. Jeśli mam się jej uczyć, to muszę się 
uczyć od najlepszych, od blogerów amerykańskich”. Autentycznie w Polsce nie znalazłem 
dobrych przykładów na blogi eksperckie. 
 
To, że powiedziałem sobie, że jestem cieniasem i całe moje doświadczenie, pomimo że mam 
20 lat doświadczenia w pracy zawodowej, mogę wywalić do śmietnika, bo ono jest totalnie 
niezwiązane z tą dziedziną, pozwoliło mi startować z poziomu, z którego ja z jednej strony 
traktuję to jako zabawę, ale z drugiej strony wiem, że to jest rafa, gdzieś tam pod tą wodą i co 
chwila mogę popełniać błędy. Dlatego bardzo zwracałem uwagę na to, co robię, 
analizowałem swoje zachowania. 
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I powiem Wam, to jest najlepsze, co można dla siebie zrobić. Dlatego mówię, o tym 
kwestionowaniu status quo, nie polegamy wyłącznie na swojej intuicji, wszystko, co robimy, 
testujemy, sprawdzamy. Zastanawiamy się nad tym. Podważamy te nasze wybory. Szukamy 
dziury w całym, bo dzięki temu zdobywamy nową wiedzę, możemy iść do przodu. Jeżeli 
oceniać po efektach, to widać, że to się sprawdziło. No i „When?”, to był ten lipiec 2012, kiedy 
powiedziałem, że odpalam bloga. 
 
Lipiec 2013, kiedy definitywnie odszedłem z pracy, w styczniu podjąłem decyzję 
i zakomunikowałem mojemu szefowi, tak że mój proces odejścia z pracy etatowej także był 
bardzo długi, pół roku to trwało. I 2014, kiedy się okazało, że doganiam tych moich idoli, na 
których się wzoruję. Jeżeli zobaczycie na to, jaki ruch na blogu miał Pat w całym 2014 roku, to 
w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy blisko. On miał 1 660 000 na swoim blogu przez 
cały rok, a ja miałem 1 620 000. Co dopiero teraz w styczniu, jak analizowałem te dane, do 
mnie dotarło! Bo on też opublikował swoje statystyki. 
 
I teraz, zobaczcie, jesteśmy tu w Polsce. On jest gdzieś tam globalnie. Możemy tu, z Polski 
i w Polsce, niekoniecznie wychodząc za nią, ja bloguję i podcastuję po polsku, docierać do 
nawet większej liczby osób niż ci wielcy, na których my się wzorujemy. Absolutnie nie mamy 
powodów do jakichkolwiek kompleksów. To, co w Polsce się dzieje, a mówię to jako bloger, 
który już się orientuje troszeczkę w blogosferze, jeżeli chodzi o współprace komercyjne 
pomiędzy firmami, brandami a blogosferą, jest absolutnie unikalne na świecie. 
 
Mogę z przyjemnością ogłosić, bo podcast się ukaże z opóźnieniem, że we wrześniu, 
w połowie września będę występował na takiej konferencji – to jest odłam konferencji 
amerykańskiej. Konferencja się nazywa New Media Europe w Manchesterze, gdzie będę 
właśnie opowiadał o przykładach udanych współpracy pomiędzy firmami a blogosferą. Jak 
wysłałem przykłady case’ów, o których mógłbym opowiedzieć, to się okazało, że nigdzie na 
świecie się tego nie robi. Tak że jesteśmy, możemy być również w tym obszarze, jakimś 
wzorem dla świata. Oczywiście to nie jest jedyny obszar, w którym możemy być wzorem dla 
świata. 
 
Kończę, podsumowując. Na koniec: „Why?”, „How?” i „When?”, odpowiedzcie sobie przede 
wszystkim, co Was motywuje! Poszukajcie, jeżeli dzisiaj nie macie tego, to poszukajcie 
w sobie! Dla mnie to jest dzisiaj odpowiedź na pytanie: co chcę zostawić po sobie? Co ktoś 
będzie mógł napisać na moim nagrobku? To nie jest taki trywialne pytanie. Wspaniały ojciec 
czy może ojciec, którego nie było? Gość, który pomógł ludziom, czy może gość, który nie 
wiadomo co robił, fajne fury sobie kupował. Fajne fury są fajne. 
 
By the way, informacja dla Was. Fajnych fur nie opłaca się kupować w tym kraju ani w żadnym 
innym. Wiecie, ile kosztuje wypożyczenie Ferrari we Włoszech? Ktoś ma w ogóle pojęcie? 
Jedziemy do Maranello i wypożyczamy Ferrari. Hm? 300 euro za godzinę jeżdżenia chyba. 
Gdzie siadamy z ekspertem, on nas wiezie itd. 300 euro − każdy z Was to ma! Ferrari można 
pojeździć za naprawdę małe pieniądze, nie ma sensu go trzymać w garażu. I tak dalej, i tak 
dalej. 
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Warto przewartościowywać to, co widzicie. Niekoniecznie musicie wierzyć w to, co Wam świat 
zewnętrzny podpowiada. „How?”, „When?”, no i znowu, im szybciej poznamy swoje „Why?”, tym 
szybciej znajdziemy sposób na to i odpowiedni czas na zmiany, czego wszystkim Wam życzę! 
 
Ostatni punkt, każdy z nas ma taką samą ilość czasu. Steve Jobs, Wy, ja, Mark Zuckerberg czy 
kogokolwiek sobie wymienicie. 24 godziny na dobę. Decyzja jest Wasza! Dzięki wielkie! Mam 
nadzieję, że to było motywujące, tak miało być. 
 
Wow! Marcin, który montował ten odcinek, bardzo sprawnie wyciszył brawa, żeby moje ego 
zbytnio nie urosło. Tak jak mówiłem na samym początku, kontynuację tego wystąpienia, czyli 
serię pytań i odpowiedzi, usłyszycie w kolejnym odcinku podcastu za tydzień. Tam, między 
innymi, dowiecie się, dlaczego jeszcze nie spotkałem się z Patem Flynnem. Ale nie tylko. 
 
Usłyszycie także, jak moja rodzina reaguje na mój sukces, a także inne mniej lub bardziej 
trudne pytania. Teraz chcę przede wszystkim bardzo mocno podziękować wszystkim Wam, 
którzy przyszliście na moje wystąpienie! Naprawdę zobaczyć dużą salę pełną, wypełnioną po 
brzegi, to jest z jednej strony coś podbudowującego, a z drugiej strony przerażającego. I na 
szczęście, ja byłem tak mocno skoncentrowany na tym zadaniu, które mam przed sobą, że 
poszło mi całkiem sprawnie. Chcę też podziękować wszystkim tym, którzy zostali po 
prezentacji i po pytaniach na kolejne kilkadziesiąt minut, żeby przybić ze mną piątkę! Dla 
mnie to jest pioruńsko miłe, że w końcu mogłem zobaczyć Wasze twarze, usłyszeć Wasz głos. 
Brakuje mi tego! I bardzo za to dziękuję. 
 
Późnym wieczorem też, po tym spotkaniu, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, pojawiłem się 
w restauracji hotelowej, tam zorganizowaliśmy sobie spontaniczne, po raz pierwszy 
zorganizowane bez żadnych ograniczeń, każdy mógł przyjść, spotkanie JOP Live, spotkanie 
z Czytelnikami bloga. Na szczęście nie było Was zbyt wiele. Zaczęliśmy późno, bo zaczęliśmy 
ok. 22:00, skończyliśmy ok. 1:30 w nocy. Przewinęło się tam, myślę, ok. 25 osób. 
 
Dyskutowaliśmy sobie tam i o finansach, i o podróżach. Były dwie osoby, które ruszają 
wkrótce w podróż dookoła świata, wyruszają na pół roku bądź na cały rok. To też jest tak, że 
ja na takich spotkaniach bardzo wielu ciekawych rzeczy od Was się dowiaduję i od Was się 
uczę! Rozmawialiśmy też o blogowaniu, ogólnie o życiu. O tym wszystkim, o czym chcieliście 
po prostu porozmawiać. 
 
Kilka fotek z tego spotkania można znaleźć na Facebooku, jedną zbiorczą załączę też 
w notatkach do tego odcinka podcastu. Chcę jeszcze podziękować bardzo Weronice, która 
brała udział w tym spotkaniu, napisała po nim bardzo fajny wpis na swojego bloga, w którym 
w przemiły sposób komplementowała moją przeciętność. I bardzo mi się to podobało. 
 
Miło to usłyszeć, bo mi autentycznie bardzo zależy na tym, żeby palma mi nie odbiła pod 
wpływem tych wszystkich sukcesów, które są w moim życiu. Aby nadal pozostać bardzo 
normalnym gościem. Link do tego artykułu także znajdziecie w notatkach do tego podcastu, 
serdecznie zapraszam pod adres jakoszczedzacpieniadze.pl/042, jak czterdziesty drugi 
odcinek podcastu. 
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No, a teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas! Życzę skutecznego przenoszenia 
Twoich celów finansowych na wyższy poziom! Do usłyszenia za tydzień! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Aula Polska Poznań 
§ Ja na Twitterze 
§ Konferencja ALIVE w Berlinie 
§ Książka “The $100 Startup: Reinvent the Way You Make a Living, Do What You Love, 

and Create a New Future” – Chris Guillebeau. Polskie tłumaczenie książki możecie 
znaleźć tutaj. 

§ Książka “Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less” – Greg McKeown 
§ Książka “The Miracle Morning” – Hal Elrod 
§ Pat Flynn na Twitterze 
§ Konferencja New Media Europe – Manchester 2015 
§ “Cała prawda o blogerach” – artykuł, który podsumowuje poznański #JOPlive oczami 

Weroniki – jednej z uczestniczek J 
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043: Dlaczego warto kwestionować status quo, 
czyli moja kręta droga do bloga wartego miliony – 
część 2 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/043 
 
 
 
 
W drugiej części podcastu z występu na Aula Poznań szczerze odpowiadam na trudne i łatwe 
pytania uczestników. 
 
Ten odcinek to obiecana Wam tydzień temu kontynuacja podcastu WNOP 042. Tam mogliście 
usłyszeć treść mojego wystąpieniu na Aula Polska w Poznaniu, a dziś możecie wysłuchać 
długiej sesji pytań i odpowiedzi. 
 
Odpowiadałem bez cukrzenia i owijania w bawełnę. Szczerze i obszernie. Za chwilę będziecie 
mogli usłyszeć, w którą stronę zmierza mój blog, jaką mam strategię, gdzie jeszcze planuję 
występować w tym roku, jak moja najbliższa rodzina reaguje na moje sukcesy, dlaczego nie 
odwiedziłem jeszcze Pata Flynna, jak sobie radzę z obowiązkami domowymi, czy nie mam 
obaw, że stracę wiarygodność, jak radzę sobie z pułapką perfekcjonizmu, jakie mam 
podpowiedzi dla osób, które dopiero myślą o rozpoczęciu blogowania i odpowiedzi na wiele 
innych pytań. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Czy element motywacyjny w mojej prezentacji był zamierzony? 
§ Jakie mam plany na rok 2015? 
§ Jaka będzie tematyka kursu, który chcę wypuścić w tym roku oraz dlaczego będzie za 

darmo? :-) 
§ Czy cykl “Elementarz Inwestora” będzie kontynuowany? 
§ Jak sobie radzę z obowiązkami domowymi? 
§ Dlaczego nie odwiedziłem jeszcze Pata Flyna? 
§ Jak moje najbliższe otoczenie zareagowało na sukces bloga 

jakoszczedzacpieniadze.pl? 
§ Czy miewam momenty zwątpienia i zastanawiam się czy poruszyć konkretny temat? 
§ Jak radzę sobie z pułapką perfekcjonizmu? 
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§ W jaki sposób wybrać temat do blogowania, gdy mamy wiele obszarów 
zainteresowań? 

§ Czy samemu stworzyłem blog od strony technicznej? 
§ Czy outsource’uję zadania związane z programowaniem? 
§ Jakie mam doświadczenie programistyczne? 
§ Jaka jest strategia rozwoju bloga na najbliższe lata? 
§ Jakie jest moje zdanie na temat dostępu do treści po zapłacie (tzw. paywall)? 
§ W jaki sposób zdobywałem pierwszych Czytelników? 
§ Czy myślałem o wyłączeniu systemu komentarzy na blogu? 
§ Jak rozwój internetu i blogosfery wpływa na wypieranie języka polskiego (zwłaszcza 

w sferze finansowej)? 
§ W jaki sposób przekonywałem różne ważne i zapracowane osoby do nagrania ze mną 

podcastu? 
§ Czy na początku blogowania miałem plany, by w ten sposób zarabiać? 
§ Czy zamierzam walczyć z instytucjami finansowymi? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek czterdziesty trzeci. Dzisiaj druga 
część mojego wystąpienia na Auli w Poznaniu, czyli odpowiedzi na łatwe i trudne pytania jej 
uczestników. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w czterdziestym trzecim odcinku podcastu „Więcej niż 
oszczędzanie pieniędzy”. Ja 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! Tydzień temu mieliście okazję posłuchać zapisu mojego wystąpienia na Auli 
w Poznaniu, które było zatytułowane „Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli moja 
kręta droga do bloga wartego miliony” – nieco przewrotny tytuł. Jeśli jeszcze nie słuchałaś 
albo nie słuchałeś tego odcinka, to gorąco zachęcam, by to uczynić. 
 
Niektóre z tych pytań, które pojawią się dzisiaj, nawiązują właśnie do tamtego wystąpienia. 
Ten odcinek jest kontynuacją prezentacji, musiałem podzielić ją na dwie części, bo byłaby 
zbyt długa. Dzisiaj usłyszycie sesję pytań, która trwała około pięćdziesięciu minut. 
 
Dowiecie się z niej m.in. w którą stronę zmierza mój blog. Gdzie jeszcze planuję występować 
w tym roku? Jak moja najbliższa rodzina reaguje na moje sukcesy? Dlaczego nie odwiedziłem 
jeszcze Pata Flynna? Jak sobie radzę z obowiązkami domowymi? Albo jak sobie nie radzę 
z obowiązkami domowymi? Czy nie mam obaw, że stracę wiarygodność? Pytano mnie także, 
jak radzę sobie z pułapką perfekcjonizmu i jakie mam podpowiedzi dla tych osób, które 
dopiero myślą o rozpoczęciu blogowania. Jest tam również wiele innych pytań i wiele innych 
odpowiedzi, tak że nie przedłużam już i serdecznie zapraszam do wysłuchania! 
 
Prowadząca: O! Jest pierwsze pytanie.  
 
Michał Szafrański: Ile zarobiłeś w zeszłym roku? 
 
Uczestnik 1: Cześć Michał, Jacek Adamczyk. 
 
Michał: Cześć! 
 
Uczestnik 1: Mam takie pytanie a propos tych elementów coachingowych, elementów 
motywacyjnych, które zawierasz w swoim blogu, podcastach, prezentacjach nawet. Dla mnie 
„Jak oszczędzać pieniądze” z tyłu głowy zapala pewne cyferki. Dzisiaj nawet w Twojej 
prezentacji było 90% elementów motywacyjnych. Czy to był jakiś element szerzej 
zakrojonego procesu w Twoim blogu, wprowadzanie tych elementów… 
 
Michał: O strategia. 
 
Uczestnik 1: … czy to wyszło przypadkiem? Takie jest moje pytanie. 
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Michał: Powiem tak, jak rozmawiałem z Magdą… Magda, gdzie jesteś? Jak rozmawiałem 
z Magdą przed wystąpieniem, to pytałem, Magda potwierdzi, czy mam zrobić taką prezentację 
z gruntu rzeczy finansową, czy bardziej inspirującą. I Magda powiedziała, że bardziej 
inspirującą. Później jeszcze na Twitterze się upewniałem, dwa dni temu czy wczoraj, zadałem 
takie pytanie, czy na pewno. I odpowiedzi były mieszane, ale raczej w kierunku inspiracji. 
 
To jest tak, ja na pewno nie chcę być takim gościem, który mówi o rozwoju osobistym, bo 
mnie ten temat mierzi, mówiąc wprost, jest bardzo dużo szarlatanów, jest dużo osób, które 
robią dużo szumu. A ja mam taki punkt widzenia, że się boję skrzywdzić, w tym sensie, że 
zwracam uwagę na to, żeby tym, co mówię i co komunikuję, nie doprowadzić kogoś do takiej 
sytuacji, że podejmie błędne decyzje. 
 
Tak że, jeszcze raz powiem, że to, co Wam pokazywałem, to są moje przemyślenia, moje 
doświadczenia na podstawie mojego życia. I to, czy one się aplikują, czy nie aplikują do 
Waszego życia, to jest oddzielna kwestia. Jeżeli wysupłacie z tej prezentacji 2 punkty, które 
były dla Was istotne, to już będzie mój sukces. Nie, nie mam takich planów. 
 
Mówiąc o planach blogowych zupełnie wprost, to jest tak, że na ten rok będę ogłaszał bardzo 
dużą współpracę z bardzo dużym partnerem. Chciałbym Wam powiedzieć wprost, ale nie 
mogę jeszcze. Ona będzie trwała 12 miesięcy i z tym partnerem zrealizuję rzeczy, których nie 
udało mi się zrobić w zeszłym roku. Między innymi zrobimy kurs dla osób, które są zadłużone 
i które chcą wyjść z długu, a nie wiedzą jak. Spirala zadłużenia i wydostawanie się z niej. 
Różne, różniste scenariusze i sposoby. 
 
Ten kurs będzie bezpłatny dla każdego chętnego, bo ja nie mam serca brać pieniędzy od 
ludzi, którzy są zadłużeni, w ogóle mi się to w światopoglądzie nie mieści. Więc to jest coś 
takiego, co bym chciał dać w tym roku jako jeden element. Wiem, że dam. Drugi element to 
jest książka, nad którą pracuję i która w drugiej połowie roku powinna się ukazać. Książka 
stricte o tematyce finansowej, ale obalająca sporo mitów czy wyobrażeń na temat tego, co jest 
ważne, co jest nieważne w kontekście finansów. 
 
Jeżeli obserwowaliście Elementarz Inwestora w zeszłym roku, to on będzie kontynuowany, 
tylko że muszę od niego odsapnąć po prostu, bo strasznie mnie zmęczył ten temat. My sobie 
tam ze Zbyszkiem narzucili straszny reżim – 48 artykułów i podcastów się w zeszłym roku 
ukazało na ten temat i szczerze mówiąc, pod koniec roku już miałem tak serdecznie dosyć tej 
tematyki… Zresztą wiem, że ona zdominowała, gdzieś tam się proporcje zachwiały. 
 
Dzisiaj traktuję blog jako coś, co służy innym, ale niekoniecznie musi być związane stricte 
z tematyką oszczędzania. Dzielę się też innymi doświadczeniami, z jakich narzędzi korzystam 
itd. Ale jednak gdzieś w tle te pieniądze są bardzo mocne i ta tematyka zostanie, będzie 
osadzona w finansach osobistych. Może nie tylko związana z oszczędzaniem, ale szerokie 
spojrzenie na finanse, również aspekty związane z finansami behawioralnymi. 
 
Czyli trochę psychologii i tego, w jaki sposób ona rzutuje na pieniądze. Jeżeli spojrzysz na 
psychologię z różnych aspektów, typu właśnie „Jak wstawać codziennie rano prawą nogą?”, to 
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trzeba to sobie jakoś w głowie poukładać. Nie mówię, że to są wszystko dobre rozwiązania. 
Nie. Każdy musi dobrać coś dla siebie. 
 
Na pewno nie będzie tak, że każdy tekst, który publikuję na blogu, trafia do każdej osoby, 
która blog czyta. Miałem kiedyś takie wyobrażenie, że tak powinno być. Ale już to 
przewartościowałem, już się sam pogodziłem z tym, że tak nie będzie. Zawsze będzie tak, że 
są osoby bardzo zadowolone z danego tekstu i zawsze znajdą się osoby skrajnie 
niezadowolone, powiedzą: „Nie, w ogóle odszedłeś od tematyki” itd. Ale już w tej chwili mam do 
tego dystans. Ja robię swoje. 
 
Chcę publikować dobre jakościowo materiały z różnych obszarów, dotykające finansów 
przede wszystkim oczywiście. A niech każdy po prostu wybiera to, co jest dla niego 
wartościowe. Trochę pokrętnie, ale chyba odpowiedziałem. 
 
Uczestnik 1: Jasne, dzięki. 
 
Michał: OK, proszę bardzo. 
 
Uczestnik 2: Mam dwa pytania. 
 
Michał: Śmiało. 
 
Uczestnik 2: Jak sobie radzisz z obowiązkami rodzinnymi, z ustawieniem priorytetów między 
rodziną a swoimi osobistymi celami, bo to się kompletnie zmienia w momencie, kiedy się 
pojawiają dzieci, rodzina, kredyty i tego typu rzeczy. A drugie pytanie, które mi się nasunęło: 
jak to się stało, że tak zmotywowana, zorganizowana osoba jeszcze do tej pory nie odwiedziła 
osobiście Pata Flynna? 
 
Michał: Dobra, to są bardzo dobre pytania! Jak masz na imię? 
 
Uczestnik 2: Bartek. 
 
Michał: Bartek, to są bardzo dobre pytania. Amerykanie tak zawsze mówią: „This is a very good 
question. Tough one”. Pierwsze pytanie. Dobrze, że mojej Żony tu nie ma, postaram się, żeby 
tego nie usłyszała, ale za dużo Was jest, muszę ważyć słowa. 
 
To jest tak, że ja sobie ewidentnie nie radzę. Ja jestem pracoholikiem, mam tego głęboką 
świadomość i mam to niesamowite szczęście i radość, że moja Żona jest bardzo wyrozumiałą 
i bardzo tolerancyjną osobą w stosunku do mojej aktywności. Co nie znaczy, że jej cierpliwość 
jest nieskończona, to jest pierwsza rzecz. 
 
Mój cel osobisty na ten rok, zresztą na zeszły rok też był, ale niewiele z tego wyszło, to jest: 
ciąć wszystko, co nie jest związane z core’owymi projektami, których wyznaczyłem sobie 3 
w tym roku, i stoi w kolizji z rodziną. Dlatego to wystąpienie, ono było wcześniej 
zakontraktowane, Magdzie obiecałem już dawno temu. Magda chciała, żebym przyjechał na 
pierwszą Aulę, rozmawiała o tym ze mną chyba w sierpniu w zeszłym roku. 
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Powiem tak, ja wycinam większość tego typu aktywności. Później mam wystąpienie gdzieś 
w Jankach w Warszawie i powiedziałem sobie: „Więcej nie”. Nawet odrzuciłem propozycję 
TEDx-a, mówię zupełnie poważnie. Była jakaś tam propozycja ze strony TEDx-a, nie 
warszawskiego, tylko jakiegoś tam regionalnego, odrzuciłem. Powiedziałem: „Guys, sorry. To 
nie jest ten moment”. 
 
Muszę w swoim życiu wprowadzić zmiany i to jest to, co Wam mówiłem. Tylko ja za to 
odpowiadam. To są bolesne decyzje, bo bardzo dużo rzeczy muszę wyciąć ze swojego życia, 
po to, żeby być bardziej dla rodziny. Ale znowu, to jest praca każdego dnia. Jeżeli siadam do 
odrobienia lekcji z moją córką, to już jest dobrze. To już jest dobrze, bo już jej pomogłem. To 
pierwsze pytanie. 
 
A drugie pytanie, dlaczego nie pojechałem do Pata Flynna. Jeszcze. Dobra, to powiem 
publicznie, możecie zachować dla siebie, możecie mówić publicznie, wszystko jedno. Mam 
z Żoną taki układ, że nie jeżdżę do Stanów Zjednoczonych. 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: Mówiłem zupełnie poważnie. Byłem, parę razy byłem, ale mam taki układ, że nie 
jeżdżę do Stanów Zjednoczonych, nie będę wnikał w powody. Była w zeszłym roku okazja, Pat 
Flynn był na Filipinach, przy czym w zeszłym roku, było coś takiego strasznego, że dopiero 
rzuciłem pracę na etacie i nie wiedziałem, czy będę w stanie tyle zarobić, żeby sobie pozwolić 
na wyjazd na Filipiny. To nie o to chodzi, że pieniędzy nie mam, ale racjonalnie podchodzę do 
tego. 
 
Te pieniądze, które mam, to są pieniądze, które wydajemy na życie. One nie są po to, żeby 
spełniać swoje zachcianki. I w tym roku, gdyby się wydarzył taki wyjazd, to bym pojechał bez 
problemu. Jakoś bym to z Żoną załatwił, zabrałbym ją, cokolwiek. 
 
Ale do Stanów niechętnie, to jest też ten ból, ja bardzo chętnie bym jeździł na konferencje do 
Stanów. Np. jednym z takich moich marzeń, powiem wprost, może jednak Żona usłyszy, jest 
to, żeby pojechać na World Domination Summit. To jest konferencja, bardzo inspirująca, dla 
ludzi: creatives, blogerów itd. organizowana przez Chrisa Guillebeau – tego, który jest 
autorem książki „The 100-dollar Startup”. To jest gość, którego jednym z celów w życiu, które 
sobie postawił, było odwiedzenie wszystkich krajów na świecie przed trzydziestką piątką… 
i cholera mu się udało! Nie? Tak że, świetny facet. Grupujący świetnych ludzi wokół siebie. 
Konferencja w Portland, zawsze w lipcu. 
 
No, już dwa razy naprawdę byłem nad „Kup bilet”, ale niestety zawsze Żona mówi: „Nie” 
[śmiech]. Dlatego nie jeżdżę. Ale myślę, że to nadejdzie. Pat wczoraj wysłał informację, że 
bardzo zazdrości tym, którzy przyjeżdżają na konferencje do Europy, bo się coraz fajniejsze 
konferencje zaczynają w Europie organizować. Mam nadzieję, że się kiedyś w końcu skusi 
i przyjedzie. Być może będzie okazja. To dojdzie do skutku. 
 
Uczestnik 2: Dziękuję. 
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Michał: Proszę bardzo. 
 
Uczestnik 3: Nazywam się Damian. Mam takie pytanko do Ciebie odnośnie tego, jak zacząłeś. 
Publicznie mówisz o swoim sukcesie, że inwestujesz, zarabiasz. I jak Twoje najbliższe 
otoczenie zareagowało? Taka polska zawiść, nie? Bo na pewno się to pojawiło. 
 
Michał: „Najbliższe” to co to jest? Taka najbliższa rodzina: tata, mama, ciocia, wujek? 
 
Uczestnik 3: Tak, ciotki, wujki, dalsze, bliższe. Znajomi oczywiście. 
 
Michał: Powiem tak, mam chyba w znajomych dwie ciocie na Facebooku, więcej nie mam. 
I nie widziałem jakichś przejawów zawiści, nienawiści czy czegokolwiek takiego. Myślę, że ja 
jestem trochę traktowany w rodzinie jako taki dziwak. Bo siedzę w domu, coś tam piszę 
i podobno zarabiam [śmiech]. Wiesz, jak to jest. 
 
Ja mam czterdziechę, nie? Ponad. Jak masz ciocię, no to ciocia ma pięćdziesiąt parę, 
powiedzmy sześćdziesiąt. To jej postrzeganie świata jest trochę inne. Jak to gość może nie 
chodzić, nie odbijać karty w fabryce i zarabiać pieniądze? Nie mam takiego też 
bezpośredniego feedbacku: „O, jak to dobrze, że świetnie sobie radzisz i zarabiasz kasę”. Też tego 
nie mam. Jest raczej cisza w rodzinie, niektórzy po cichu kibicują, jakieś siostry cioteczne itd. 
Wiadomo, dla nich to też jest zjawiskowe, że ich bratu ciotecznemu w internecie coś tam się 
udaje osiągnąć. 
 
Wiesz, ale jest taki efekt pozytywny, jak występowałem w telewizjach różnych i nikomu o tym 
nie powiedziałem w rodzinie, to później było: „Jak to? Byłeś w telewizji i nie dałeś nam znać, 
żebyśmy cię zobaczyli?”. Więc już od pewnego momentu daję cynk mojemu tacie i on jakoś to 
sprytnie rozprowadza po rodzinie. Zawsze jak idę do TVN, Polsatu, puszczam maila do taty, że 
jutro o 10:30. Ja już nie jestem w to zaangażowany. Tak że o tyle to jest fajne, że tylko tacie 
daję znać. 
 
Uczestnik 3: Czyli nie miałeś przypadku, że ktoś tam, jakiś kolega Ci powiedział: „Ej Michał, ja 
już Cię nie lubię, bo Tobie się powiodło” albo coś takiego? 
 
Michał: To jest też przestroga, dla wszystkich myślę, którzy zaczynają zarabiać pieniądze. To 
jest wręcz odwrotnie. Jak zaczynasz być gościem, który zdobywa jakąś popularność, a tym 
bardziej zaczyna mieć pieniądze, to masa znajomych się koło ciebie pojawia, takich 
fałszywych znajomych często też, nie? Ktoś tam odświeża kontakt po dziesięciu latach i mówi: 
„O cześć, co u Ciebie słychać?”. Ja mówię: „Wszystko w porządku, dziękuję”. 
 
Tak że raczej w drugą stronę bym patrzył na to. W tej chwili muszę dużo bardziej filtrować to, 
co się dzieje wokół mnie. I nawiązując do tego pytania Bartka, np. z kim się umawiam i po co. 
Bo szkoda mi czasu, mówiąc zupełnie wprost. Ja dzisiaj podejmuję takie decyzje, jeżeli 
walczyłem o to, żeby mieć czas dla znajomych, takich najbliższych, których czuję, że sam nie 
dopieszczam, za rzadko się spotykamy po prostu i dla rodziny. Tak że jeżeli to są moje cele, to 
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wcale nie powinienem szukać sobie nowych znajomych. To wcale nie jest takie oczywiste. 
Wiesz, o co chodzi? 
 
To nie jest tak, że ja jestem „anty” w stosunku do ludzi. Nie. Ale też chcę zadbać o te relacje, 
które uważam, że są ważne. Tylko nie widać, żeby one były ważne. Wiesz, o co chodzi. 
 
Uczestnik 3: Dziękuję. 
 
Michał: Proszę bardzo. 
 
Prowadząca: Ooo… [śmiech] 
 
Michał: Po kolei. Chociaż się streszczamy. 
 
Uczestnik 4: Cześć, jestem Patryk. Mam takie pytanie bardziej odnośnie blogowania, bo 
w jednym z ostatnich podcastów mówiłeś, że bardzo się zastanawialiście, czy robić 
Elementarz Inwestora o Foreksie, bo to śliski temat. I czy miałeś jeszcze inne momenty, 
w których się bardzo zastanawiałeś, czy wyjść, czy możesz stracić zaufanie? 
 
Michał: Cały czas mam. Nawet ta pierwsza oferta afiliacyjna to było takie pytanie: co się 
wydarzy? Przy czym przy pierwszej to była lokata BGŻOptima, mi się wydawało, że nic z tego 
nie będzie. Nie miałem przeświadczenia, że robię coś, z czego będzie pasztet. Historia jest 
dosyć zabawna. Jechałem do Berlina na konferencję Alive, potem wracałem pociągiem 
i mówię sobie: „Cholera jasna! 6 czy tam 7 dni bez artykułu na blogu, muszę coś puścić. Dobra, 
jest taka oferta, może coś zarobię jeszcze przy okazji”. 
 
To nie jest tak, że siedzę i analizuję każdą ofertę. Ale tę przeanalizowałem i mnie olśniło, że 
to są wielkie procenty. W takich sytuacjach tak, puszczam, to poleciało trochę na żywioł. Ale 
są takie sytuacje, Forex był bardzo trudnym tematem, on jest śliski, kontrowersyjny itd. Tak 
jak mówiłem w podcaście, baliśmy się ze Zbyszkiem. My wiedzieliśmy, że dołożymy wszelkich 
starań, żeby ten temat rozpracować dobrze. Ale ten efekt był niewiadomy. Dzisiaj mam bardzo 
dużą odwagę w robieniu tego, co chcę zrobić, bez liczenia się z konsekwencjami. 
 
Uważam, że nie ma takiego tematu, którym o ile chciałbym się zająć, to powinienem dobrze 
rozważyć jego skutki. Nie. Po prostu trzeba go dobrze zrobić. Jeżeli go dobrze zrobię, to niech 
się dzieje, co chce. Jakość sama się broni. Ale to przyszło z czasem. To przyszło w ubiegłym 
roku, gdzie przyszło 10−15 zewnętrznych potwierdzeń, że robota, którą robisz, jest dobra. To 
jak wszyscy ci mówią, że jest dobra, to nie ma podstaw, żeby w to nie wierzyć. 
 
Uczestnik 4: Dzięki! 
 
Michał: Proszę. 
 
Uczestnik 5: Cześć Michał, Bartek. 
 
Michał: Cześć! 
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Uczestnik 5: Mam pytanie. Domyślam się, wiem, że jesteś perfekcjonistą. Chciałem się 
dowiedzieć, jak radzisz sobie z pułapką związaną z perfekcjonizmem pod tytułem wieczne 
analizowanie, poprawianie swojej pracy, które ciągnie się w nieskończoność? Kiedy mówisz 
„Stop”? 
 
Michał: Jak zadawałeś pytanie, to myślałem nad odpowiedzią i mam gotową odpowiedź, nie? 
 
Uczestnik 5: Dawaj. 
 
Michał: Ale powiem ci, że ze 3 warianty przećwiczyłem, nie? [śmiech] Powiem tak, oprócz 
tego, że jestem perfekcjonistą, jestem gigantycznym leniem. Ja wiem, że tego być może nie 
widać po efektach, ale to jest tak, że gdzieś ten leń wewnętrzny mnie stopuje. On mówi: 
„Dobra, stary, przeginasz po prostu. Po co? Weź się zastanów. I tak to łykną”. Nie, to nie jest też 
tak, że ja nie popełniam błędów. 
 
Trochę jest tak, że to, że popełniam błędy, pomimo że wrzucę w coś dużo pracy, powoduje, że 
mam świadomość, że nie ma sensu w coś wkładać dużo pracy, bo i tak te błędy popełnię. Czyli 
dzisiaj np. wolę wypuścić wpis, oczywiście staram się, żeby był dopracowany, ale jeżeli ktoś 
w komentarzach wytknie, że się gdzieś rąbnąłem, co mi się czasami zdarza, to po prostu 
skoryguję. Dla mnie też jest przewaga tego medium internetowego. To nie jest tak, że wyszła 
książka i jest literówka na czwartej stronie i już się nic nie da zrobić. No, odpowiedziałem? 
 
Uczestnik 5: Dzięki! 
 
Michał: Proszę bardzo. 
 
Uczestnik 6: Cześć, ja mam takie pytanie, bo mówiłeś w swojej prezentacji, że nie byłeś 
specem od finansów, jak zaczynałeś… 
 
Michał: Nadal nie jestem. 
 
Uczestnik 6: … no i nadal nie jesteś i mam takie pytanie: jak wybrać temat, jeżeli nas 
interesuje bardzo dużo rzeczy? Jak wybrać temat, o którym moglibyśmy blogować? To pytanie 
dla początkujących blogerów. 
 
Michał: Dobra. To jest długi temat. Ale zacznę tak prosto. Pomyśl sobie nad tym, co Cię 
interesuje, a później spróbuj wymyślić, ja tak zrobiłem, 30 tematów albo 40 tematów, na które 
mogłabyś napisać, jeżeli myślisz o tym, żeby to robić sensownie, systematycznie i żeby to 
miało jakiś charakter ciągłości. 
 
Jeżeli wymyślisz 40 tematów i założysz, że artykuły się ukazują 2 razy w tygodniu na przykład, 
po miesiącu będziesz wiedziała, czy jesteś w stanie to pisać, czy nie. Ja tak sobie zakładałem 
na samym początku. Mówię: „Dwa razy w tygodniu, 8 materiałów miesięcznie. I potrzebuję mieć 
materiały na co najmniej 3−4 miesiące zaplanowane w głowie, nie napisane”. Żebym wiedział, co 
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zrobić. Wtedy pojawił się cykl „Budżet domowy” itd. Czyli już od pierwszego artykułu było 
wiadomo, że to będzie cykl. 
 
Jeżeli sobie to zaplanujesz i na każdy z tych tematów potrafisz sobie powiedzieć, że napiszesz 
to i to, uważam, że to będzie ciekawe, interesujące dla kogoś, kto na ten temat nic nie wie 
albo chciałby się dowiedzieć więcej, to będziesz wiedziała, że masz taki temat. I jednocześnie 
Twoje serce nadal będzie po stronie, żeby to robić, a nie, że zbuntujesz się i sama sobie 
powiesz: „Nie, jednak mi się znudził ten pomysł”, to jest dobra droga, żeby pójść do przodu. 
Autentycznie, czyli plan. 
 
Uczestnik 6: Właśnie chodzi mi o to, że jeżeli jest kilka takich tematów, które nie mogą 
egzystować razem na jednym blogu, bo po prostu staniemy się jakoś niewiarygodni, ludzie 
powiedzą: „Tu pisze o czymś takim, a zaraz jest całkowicie coś innego”. 
 
Michał: To nie ma nic wspólnego z wiarygodnością, możesz być bardzo wiarygodna, 
poruszając różne tematy. Oczywiście, ryzyko, które jest, to że ktoś, kto do Ciebie przychodzi, 
nie będzie wiedział, o czym Ty piszesz. Bo skaczesz z kwiatka na kwiatek. Zobacz, ja trochę 
zepsułem ten mój blog, piszę na różne tematy, pomimo że wytyka mi się czasami, że pomimo 
iż nazwa jest jakoszczedzacpieniadze.pl, to powinienem pisać o tym, jak oszczędzać 
pieniądze. Kropka. 
 
To nie jest tak, że w formule bloga, bez względu na jego nazwę, nie mieszczą Ci się różne 
tematy. Dlatego że ludzie nie przychodzą na bloga dla tematów w pewnym momencie. 
Oczywiście, z Google’a wpadają zawsze po konkretny temat, Google im podpowie. Kefiry, to 
tu. Ledy, to tu. Coś tam jeszcze. Ale jeżeli jesteś interesująca, zaczyna się wokół Ciebie 
pojawiać pewna społeczność… teraz, uwaga! Ta społeczność wcale nie musi być duża, to 
może być 100, 200, 500 osób, które chcą do Ciebie wracać, dlatego że podoba im się styl, 
w jakim to robisz, pogłębianie tematów itd. Ja mówię w kontekście bloga specjalistycznego. 
One będą wracać bez względu na to, co Ty napiszesz. Dlatego że w blogerze najcenniejsze, co 
jest, to mówię z całą świadomością, to podglądanie jego sposobu postrzegania świata. 
 
My wchodzimy do blogerów po to, żeby przeczytać ich subiektywną opinię. Nie obiektywną, 
ale subiektywną. Oczywiście, jeżeli jest to charakter poradnikowy bloga, to wiadomo, że to nie 
może być taka subiektywna opinia, która jest nieosadzona w rzeczywistości. Zobaczcie moje 
teksty, staram się obiektywizować, ale gdzieś tam pod spodem zawsze jest ta moja opinia czy 
moje stanowisko w stosunku do produktów typu dług, polisa UFK itd. Da się to wyłuskać. 
 
Jeżeli masz już to grono, możesz zacząć z jedną tematyką, a potem stopniowo poszerzać 
i patrzeć, co się dzieje. Czy ten ruch Ci spada, czy rośnie. Ja powiem tak, gdybym słuchał opinii 
osób, które komentują, na temat tego, jak ja powinienem prowadzić swój blog, to pewnie bym 
nie miał takich efektów, jakie mam dzisiaj. I to też taka wskazówka dla każdego, kto bloguje − 
procent osób, które komentują, w stosunku do procenta osób, które odwiedzają Waszego 
bloga, to jest mniej więcej jedna dziesiąta procenta, czasami nawet mniej. 
 
I teraz, jeżeli wśród tej jednej dziesiątej procenta, co jest kompletnie niereprezentatywne dla 
ruchu, jaki macie na blogu, znajdzie się 5% krytycznych głosów, to ile to jest po przecinku? Ile 
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to jest za zerem? Dużo, nie? Czwarte miejsce po przecinku? Wszystko jedno. Teraz pytanie, 
czy warto. A nasza głowa działa w taki sposób, jeżeli masz 10 komentarzy pozytywnych 
i jeden komentarz negatywny, to założę się, że ten jeden zwróci Twoją uwagę dużo bardziej 
niż te 10 pozytywnych. 
 
Bo do pozytywnych się bardzo szybko przyzwyczajamy i traktujemy je jako normę, a te 
stanowią pewne odstępstwo od reguły. To jest bolesne odstępstwo od reguły, bo być może 
ten komentarz jest podszyty krytyką, która jest celna, tak? Czyli krótko mówiąc, trafia do nas 
i musimy się w jakiś sposób do niej odnieść. Nie musimy jej komentować, ale wewnętrznie 
musimy to przetrawić. 
 
Żeby nie wyciągać za dużo wniosków na podstawie tych krytycznych głosów, bo wiadomo, że 
to są głosy, które powstały w wyniku pewnej polaryzacji. Ja napisałem coś, co pobudziło tę 
osobę do wyrażenia swojej opinii, a krytyczną opinię dużo łatwiej wyrazić niż konstruktywną 
wbrew pozorom. W internecie, bo twarzą w twarz nie. 
 
Uczestnik 6: Dziękuję. 
 
Prowadząca: Jeszcze jakieś pytania? Dobra, to teraz tam idę. 
 
Michał: Będą dwa mikrofony. 
 
Uczestnik 7: Cześć Michał, z tej strony Michał. 
 
Michał: Cześć Michał! 
 
Uczestnik 7: Po pierwsze gratuluję Ci szeroko pojętego sukcesu! 
 
Michał: Dzięki wielkie! 
 
Uczestnik 7: I dwa pytania. Pierwsze od strony technicznej a propos blogowania: na ile sam 
się uczyłeś programowania i pisania swojej strony, a na ile to outsourcujesz? I drugie pytanie: 
masz 40 lat z haczykiem, dwadzieścia parę lat spędziłeś na etacie, w tej chwili jest zmiana – 
tylko i wyłącznie blog, 3 zasady − Why? How? When? Co będzie dalej? Jak długo to się 
utrzyma? Jakie są plany na przyszłość? Pytam, wiem, że to jest później do zweryfikowania, ale 
chciałbym wiedzieć mniej więcej, jaki to będzie kierunek. 
 
Michał: Jasne, dobra, reguła stuprocentowej transparentności w tym przypadku, w związku 
z tym odpowiadam. Pierwsze pytanie było na temat tego, jak ogarniam szczegóły 
programistyczne itd. Ten blog, który widzicie, czyli to, co widać u mnie w tej chwili, to jest 
100% mojej pracy. Ja się wywodzę z IT. Byłem kiedyś tam administratorem, później byłem 
szefem działu IT, później przeszedłem na drugą stronę barykady, czyli zająłem się sprzedażą 
i business developmentem w firmie informatycznej. Czyli jakieś korzenie tam mam. Pisałem 
dema na XP, nawet napisałem grę na taki egzotyczny komputer, który się SAM Coupe 
nazywał, to było gdzieś tam w UK sprzedawane, oficjalnie wyszło jako gra. Pewne 
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doświadczenie programistyczne mam, aczkolwiek ono jest zupełnie nieprzydatne w świecie 
HTML, CSS i te wszystkie inne rzeczy. Ale powiedzmy, że łatwo jest mi przyswajać tę wiedzę. 
 
Jak gdzieś poczytam, jakieś wzorce przećwiczę, to po prostu wgryzam się w to. I nad tym 
szablonem, który jest, to jest gotowy szablon, który dostosowałem do swoich wymogów, to mi 
zajęło tygodnie, ale się udało. Ja już tego nie dotykam, mi się nie chce. Chciałbym mieć nową, 
fajniejszą szatę na blogu. Przydatniejszą, czytelniejszą, większe literki itd., ale po prostu już 
się boję dotykać w tej chwili. 
 
Teraz outsourcuję, ostatnio pracowałem na kursem „Budżet domowy w tydzień”, to całość 
była zrobiona przez developera. Ja już się nie dotykałem. Oczywiście z gotowych 
komponentów, ale on tam wszystkie zmiany wprowadzał. I to jest model, który jest dla mnie 
OK, dlatego że to jest bardzo prosta kalkulacja. Jeżeli dzisiaj wiem, ile zarobiłem w 2014 roku, 
jeżeli podzielę to przez liczbę godzin roboczych, to po prostu moja godzina kosztuje x. 
I nieważne, czy to jest odkurzanie, czy to jest ścięcie trawnika, którego nie mam, jako przykład 
tylko podaję, czy zatrudnienie kogoś do jakiejś pracy, którą mógłbym ja wykonać, to jest 
kwestia tego, że po prostu bardziej mi się opłaca zapłacić za to niż wykonywać to 
samodzielnie. A jeszcze jak weźmiemy pod uwagę ten skończony czas na to, po prostu 
totalnie nie ma to sensu. 
 
I super, że to w ogóle jest możliwe, że są możliwości finansowe na to, żeby płacić innym 
osobom za wykonywanie pracy. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie było na temat przyszłości 
i strategii, jak to będzie wyglądało. Trochę odwrócę, ale nawiążę do tego. Moim idealnym 
biznesem jest biznes jednoosobowy, w którym nie muszę polegać na innych osobach. 
 
Ja pracowałem jako business development director, miałem ludzi pod sobą. Ludzie są różni, 
czasem ma się świetny zespół, innym razem gorszy. Niektórzy performują lepiej, niektórzy 
gorzej. Cały czas było dla mnie dużym stresem zwalnianie pracowników i nadal jest. Nawet 
nie zwalnianie, ale jeżeli ktoś sam wybiera swoją ścieżkę życia i odchodzi po prostu z firmy, 
to jeżeli ja na nim polegam, to w pewnym sensie odbieram to personalnie. Ja sobie z tym 
nigdy do końca nie poradziłem. 
 
Jesteśmy ludźmi, tak? To są emocje. I powiem tak, zależy mi na tym, żeby budować biznes, 
który nie musi zatrudniać nikogo. Oczywiście, podwykonawcy, faktura, firma-firma, jak 
najbardziej funkcjonuje, nie mam z tym problemu. Ale nie chciałbym być pracodawcą, 
w sensie takim sensu stricte, że zatrudniam pracowników. To jest tak mocne pragnienie 
z mojej strony, że dzisiaj wiele pomysłów, typu np. „A, zróbmy aplikację mobilną”, „A zbudujmy 
na tym biznes”, „Zróbmy porównywarkę ofert” − ja to skreślam. 
 
Nie jest mi to do szczęścia potrzebne, wiem, że to wymaga pracy, wiem, ile pracy to wymaga, 
bo byłem taką osobą, która takie projekty realizowała. I nie chcę tego robić po prostu. Więc 
idealny model jest taki, żeby blog był blogiem i działalności okoliczne mi pozwalały zarobić 
na moje życie. I ja na blogu to otwarcie pisałem, dla mnie poziom satysfakcjonujący 
absolutnie, nie muszę więcej zarabiać, to jest 200 000 rocznie. 
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Za to utrzymam rodzinę, będziemy sobie żyli normalnie, nie mam większych potrzeb. 
Oczywiście, jak się pojawiają większe pieniądze… no cóż. 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: Ale to nie znaczy, że mam je przejeść, to też jest istotne, tak? Trzeba gdzieś tam na 
przyszłość odkładać i tyle. Ewentualnie robić jakąś działalność, która jest taka dobroczynna, 
bo to też zaczyna być coraz ważniejsze w moim życiu. I teraz tak: strategia na przyszłość jest 
taka, że trzymać to tak długo, jak się da, ale jednocześnie wspólnie z partnerami. 
 
Pozyskiwać takich partnerów, żeby oni finansowali moją działalność. Czyli np. jestem 
zdeklarowanym przeciwnikiem paywalli, czyli tego wszystkiego, co widzicie na Gazeta.pl czy 
w innych serwisach internetowych, typu Puls Biznesu. Gdzie musicie płacić za dostęp do 
treści. Ja uważam, że to jest absurd. I uważam, że to się nie przyjmie w skali makro. 
Oczywiście, mogą to wszystkie gazety wprowadzić, ale nie będzie tak, że będą miały wielu 
czytelników. 
 
Czyli być może same się wykoleją na tym. I to mówię jako gość, który wyszedł z wydawnictw 
w 2002 roku, a przepracował w nich 9 lat. Prasowych wydawnictw. Po prostu ja wtedy 
podjąłem taką decyzję, że odchodzę z pracy, ponieważ uważam, że prasa tradycyjna się 
kończy, jeżeli oni nie znajdą modelu na internet, to tam nie ma pieniędzy po prostu. I to się 
powoli zaczyna dziać. Spojrzałem w moją szklaną kulę i tak wyszło. 
 
Moja szklana kula na dzisiaj mówi mi: „Chcę być gościem, który pokazuje, że jakościowe 
blogowanie jest możliwe, że da się na nim zarabiać i który spowoduje, że za rok czy za 2 lata 
Kominek będzie pisał, że to był rok Michała Szafrańskiego, a za nim długo nic. Chcę zrobić tak, 
żeby tych blogerów, którzy potrafią utrzymywać się z działalności swojej w internecie, 
a jednocześnie jest to jakościowa działalność, było jak najwięcej”. Dlaczego? Bo uważam, że jest 
bardzo dużo osób, na tej sali założę się, że też, które mają gigantyczną wiedzę, którą można 
w dużym cudzysłowie „sprzedać innym”. 
 
Zaoferować za darmo i znaleźć model na zarabianiu na tej wiedzy. OK? Czyli dzisiaj chcę być 
takim gościem, który trochę ciągnie tę blogosferę do góry, uważam, że mam do tego mandat, 
a z drugiej strony robić tę działalność na blogu, którą robiłem, związaną z poprawianiem 
finansów osobistych trzydziestu ośmiu milionów Polaków. Oczywiście, dużo mniej dociera, ale 
to jest taki cel. 
 
Uważam, że to jest tak ambitny plan, że mogę go realizować jeszcze przez długi czas, dopóki 
mi się nie znudzi. Bo też zakładam, że może mi się prędzej czy później znudzić. Nie mam 
pomysłu, nie mam planu B. Tzn. też, wracając… jeżeli ktoś zakłada: „Dzisiaj robię plan A, ale 
mam plan B” tzn. że być może nie stawia wszystkiego na plan A. Nie wierzy do końca w plan A. 
Ja dzisiaj bardzo wierzę w plan A, ale gdzie ten statek popłynie, to nie mam zielonego pojęcia. 
Odpowiedziałem? 
 
Uczestnik 7: Dzięki! 
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Michał: Dzięki! 
 
Prowadząca: OK, tam z lewej strony jakieś pytanie jeszcze było. To chyba przedostatnie 
będzie, bo trochę już jesteśmy po czasie. 
 
Michał: E tam, mi nie przeszkadza, ja mogę tu siedzieć. 
 
Uczestnik 8: Hej, ja się nazywam Marta, ja też tak do tematu blogowania trochę. 
 
Michał: Cześć. 
 
Uczestnik 8: Chciałam się zapytać, jak zaczynałeś bloga, jak do Ciebie ludzie trafiali? 
 
Michał: To jest tak… może inaczej… jakoszczedzacpieniadze/bfg jak Blog Forum Gdańsk, 
2014. Tam są zebrane wszystkie materiały dotyczące mojego blogowania, tam jest 
w szczególności taki artykuł przedrukowany, który kiedyś tam napisałem, gdzie tłumaczyłem, 
jak to się działo na samym początku. Warto do tego zajrzeć. To jest tak: przede wszystkim 
Facebook mi wtedy pomógł. Po drugie, uważam, że absolutnie krytyczny, jeżeli chodzi 
o blogowanie i kontakt z czytelnikami, jest newsletter. 
 
Ja od pierwszego dnia, kiedy posiadałem bloga, zbierałem adresy e-mailowe tych osób, które 
chciały dostawać powiadomienia o kolejnych artykułach na moim blogu. Mogę śmiało 
powiedzieć, że to newsletter rozbujał mojego bloga. Nie media społecznościowe, aczkolwiek 
media społecznościowe były dobrym kanałem do pokazywania światu, że taki blog w ogóle 
istnieje. I pierwszy rok blogowania był takim rokiem, kiedy ja konsekwentnie trzymałem się 
tego scenariusza: newsletter plus media społecznościowe. Zajawka każdego artykułu itd. 
 
Plus oczywiście interakcja z czytelnikami. Jak już się te komentarze pojawiają, to 
rozmawiamy, tak? To było łatwo opanować, bo tych komentarzy było mało. W tej chwili, 
powiem Wam szczerze, czytam wszystko, ale nie jestem w stanie odpowiadać. Ale czytam 
wszystko, tak że jeżeli będziecie chcieli coś zamieścić, to czytam wszystko. Maile też. Ale 
nieważne, zrobiłem taki trik. Był taki moment, że dostawałem 400, 450 maili od czytelników 
i zrobiłem taki trik, że na stronie Kontakt napisałem, że nie odpowiadam na maile. Wiecie, że 
ta liczba spadła tak mniej więcej o połowę? Czyli jak się napisze, że się nie odpowiada na 
maile, to ludzie nie piszą. 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: Ale to też jest dobre, bo zobaczcie, to jest o tyle dobre, że wtedy piszą ci najbardziej 
zdeterminowani. To jest pierwsza rzecz. Czyli ktoś, kto jest zdeterminowany, napisze, pomimo 
że musi się liczyć z tym, że ja być może nie odpowiem. Ja staram się odpowiadać na maile. 
I druga rzecz, która jest, też taki eksperyment zrobiłem, chciałem zobaczyć, co się wydarzy. 
 
Chyba w ostatnim podcaście ogłosiłem, że będę rekrutował, ale proszę nie przesyłać do mnie 
CV, bo dopiero będę rekrutował, jak ogłoszę, że rekrutuję, nie? Czyli wypuściłem takiego 
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gołębia, ale mówię: „Nie strzelajcie do niego”. I wyobraźcie sobie, że na razie nikt nie napisał 
[śmiech]. 
 
Nie wiem, jak to interpretować. Z jednej strony mogę interpretować, że wszyscy mają taką 
świetną pracę, a z drugiej strony mogę interpretować tak, że mam niesamowity posłuch 
u moich słuchaczy, bo skoro mówię, żeby nie przesyłać, to nie przesyłają. Tak że to też jest 
fajne. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? 
 
Prowadząca: Ostatnie, proszę, proszę. 
 
Michał: Śmiało, tylko do mikrofonu mów, to będę słyszał. 
 
Uczestnik 9: Nazywam się Sławomir Kłusek i mam dwa pytania. Pierwsze pytanie może 
będzie trochę szokujące, ale powiem tak, chodzi o kwestię tych komentarzy. Bo tutaj padło 
takie stwierdzenie, że jak chodzi o komentarze, to komentuje de facto jedna dziesiąta osób, 
które wchodzą na stronę. Jedna dziesiąta procenta. Co by było, gdyby jakiś bloger, powiedzmy, 
że popularny, zrobił taki szokujący krok, że by zakazał dodawania komentarzy. Po prostu 
zniósłby tę możliwość. Powiedziałby, że tylko przez maila. To po pierwsze. 
 
A po drugie, no też może takie kulturotwórcze, mianowicie jak Pana zdaniem wpływa rozwój 
internetu i blogosfery, w ogóle nowoczesnej technologii, np. na wypieranie języka polskiego 
przez język angielski zwłaszcza w sferze finansowej? 
 
Michał: To najpierw do tego drugiego się ustosunkuję, generalnie do profesora Miodka trzeba 
by się udać. Mówię zupełnie poważnie. To jest tak, że my mówimy językiem potocznym i on 
absorbuje coraz więcej zapożyczeń. I jakkolwiek by puryści językowi nie narzekali na to, to 
prawda jest taka, że prędzej czy później wchodzi to do kanonu języka i pozamiatane. W takiej 
czy innej formie. Można nad tym boleć, można się zżymać, no trudno, tak jest. 
 
Ja obserwuję tylko rzeczywistość. Staram się mimo wszystko pisać bez nadmiernego używania 
zapożyczeń z języka obcego, mimo wszystko staram się tak pisać, aczkolwiek nie do końca mi 
się to pewnie udaje. I przechodząc do pierwszego pytania, pierwsze pytanie brzmiało… 
jeszcze raz. Komentarze, wyłączenie komentarzy… 
 
Uczestnik 9: Co by było np. jeżeli jest jakiś artykuł i powiedzmy, że bloger pisze artykuł, a pod 
nim są komentarze i bloger odpowiada na te komentarze, to trochę podcina gałąź, na której 
sam siedzi, bo pewną myśl, która jest w tym komentarzu, mógłby później sprzedać w artykule. 
 
Michał: Dobra, to już rozumiem intencję, która stała za zadaniem tego pytania. Najpierw 
powiem odnośnie komentarzy. To nie jest tak, że na wszystkich blogach komentarze są 
włączone. Są takie blogi, które nie dopuszczają komentarzy, nawet taki znany amerykański 
bloger, który się nazywa Michael Hyatt, który miał komentarze na blogu przez wiele, wiele lat, 
ale ostatnio komentarze wyłączył. 
 
Powiedział, że one już nie spełniają swojej roli. Komunikacja przeniosła się do mediów 
społecznościowych i że on tam będzie dyskutował z czytelnikami. Dla mnie nadal komentarze 
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są nierozerwalną częścią bloga i są czymś, co zwiększa wartość artykułu, który napisałem. Dla 
mnie artykuł jest pewnym przyczynkiem do dyskusji i niektóre z tych artykułów są pisane 
świadomie w taki sposób, żeby tę dyskusję stymulować. 
 
Można by było powiedzieć, gdybym te komentarze wyłączył, to prawdopodobnie uciąłbym 
część wartości, która jest na tym blogu po prostu. Na dzisiaj nie wyobrażam sobie takiego 
kroku. Muszę Wam zdjęcie zrobić. Dawaj. 
 
Uczestnik 10: Z tej strony Paul. Mam takie pytanie, ponieważ spodobała mi się część Twoich 
podcastów, potrafiłeś znaleźć taką osobę, która ma coś ciekawego do przekazania w takim 
podcaście. 
 
Michał: Mów, mów, słucham. 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: Dawaj, dawaj. 
 
Uczestnik 10: Tak, tak, która ma też coś ciekawego do przekazania w takim podcaście i mam 
takie pytanie, ponieważ na pewno jakoś musiałeś przekonywać takie osoby, które też mają 
ograniczoną ilość czasu, zwłaszcza te osoby zapracowane. I to od początku, kiedy zaczynałeś 
tego bloga prowadzić. Jak to robiłeś? 
 
Michał: Powiem tak: najpierw skorzystałem z moich znajomości. Czyli tak naprawdę rozmowy 
z Piotrem Hryniewiczem, który jest w ogóle z Poznania, niektóre osoby znają, to była osoba, 
z którą ja już w jakimś stopniu współpracowałem. W związku z tym po prostu powiedziałem 
Piotrowi, że chcę z nim porozmawiać, jemu też zależało na tym, żeby gdzieś z tym swoim 
komunikatem wyjść w świat i przyszło to całkiem naturalnie. 
 
Pierwszą osobą, która była dla mnie niedostępna był Pat Flynn, który wystąpił w szóstym 
odcinku podcastu. No i tak szczęśliwie się złożyło, że Pat miał premierę swojej mikroksiążki, 
która się nazywała „Let go” i po prostu ja w tym momencie do niego puknąłem. Napisałem: 
„Pat, będziesz pisał taką książkę, ja też rzucam etat, bardzo bym chciał z Tobą na ten temat 
przeprowadzić rozmowę”. Już mieliśmy kontakt wcześniej, bo już tę maratońską historię znał, 
więc byliśmy takimi korespondencyjnymi znajomymi. Pen friends. [śmiech] 
 
Ja się śmieję, bo mój syn teraz pisze chyba z jakąś Dunką. To w ogóle przetrwało, słuchajcie, 
to w szkołach jest. Też mi było łatwo. I w zasadzie można powiedzieć, nie miałem trudności 
z nikim. Były dwie osoby, o których nie usłyszeliście, bo po prostu nie wyraziły zgody, no 
i trudno. Tak? 
 
Uczestnik 10: Właśnie, jak taka osoba nie wyrażała zgody, a Ty bardzo chciałeś, miałeś jakieś 
sposoby? Próbowałeś jeszcze? 
 
Michał: Próbowałem, pamiętacie odcinek z Rafałem Brzoską z Integera? Ja tam opisałem, 
w jaki sposób dotarłem do Rafała Brzoski i to jest prawda. Dotarłem do niego przez 
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Facebooka i nawet zamieściłem cały ten komunikat, który do niego wysłałem. A siedziałem 
nad nim, no nie wiem, z godzinę nad tym komunikatem. Żeby on go przeczytał w dwie minuty 
czy w minutę, a jednocześnie, żeby tam było samo mięcho, po którym on powie: „Tak! Chcę 
z Tobą porozmawiać”. 
 
Wiesz, tak że oczywiście, staram się pisać w taki przekonujący sposób i nie lubię… To, co 
mówię, że jestem introwertyk na odwyku, to jest prawda. Podniesienie słuchawki 
i zadzwonienie do kogoś telefonicznie i to z mojej inicjatywy, to jest koszmar. A jeszcze 
gorzej, jak dzwoni do mnie jakiś numer, którego ja nie znam. I mówię zupełnie poważnie. 
Mam gigantyczny problem, żeby porozmawiać przez telefon i cenię sobie te internetowe 
sposoby komunikacji. Bo one są dla mnie dużo bardziej akceptowalne. 
 
Czy były takie osoby? Rafał Brzoska to była decyzja taka… jak ja mu to wysłałem, to 
dosłownie po paru minutach miałem odpowiedź: „Tak, tu masz kontakt do mojej asystentki i się 
umów na spotkanie”. To nam się tak wydaje, że to osoby są nieosiągalne. Tak? Ale jeżeli mamy 
sensowny komunikat, czasami proszą mnie niektórzy o rozmowę i jeżeli widzę, że nie wiem, 
ile ta rozmowa zajmie, kto to jest, ta osoba mnie w ogóle nie wprowadza w temat itd., to 
mówię „Nie”. Bo nie chce mi się zgłębiać tego. 
 
Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się przyłoży do tego, opisuje bardzo szczegółowo itd. 
a jednocześnie konsystentnie (sic!), widzę, że umie fajnie zbierać myśli, to być może fajnym 
rozmówcą będzie. Tak po prostu, żeby poznać tę osobę. To już jest taki głos na tak. I ja wtedy 
dużo chętniej podchodzę do takiej osoby, przynajmniej nie zamykam tej furtki w pierwszej 
odpowiedzi, nie? 
 
Uczestnik 10: A jak zakładałeś bloga, tzn. jak planowałeś go założyć, to już planowałeś, że 
będziesz na tym zarabiał tyle i tyle? Miałeś jakieś pułapy czy po prostu: „A, po pracy usiądę 
sobie, napiszę coś, bo wcześniej się już tym trochę zajmowałem”. Jak to wyglądało u Ciebie? 
 
Michał: Nie było biznesplanu takiego finansowego. Był bardzo konkretny plan na to, żeby 
zweryfikować, czy moje założenia są prawidłowe, czy nie. Ja sobie wyznaczyłem pół roku, 
zresztą o tym też gdzieś pisałem, żeby dowiedzieć się paru rzeczy. Pierwsza rzecz: czy potrafię 
regularnie pisać. Narzuciłem sobie ten reżim dwóch wpisów tygodniowo. I sprawdzałem, czy 
potrafię to wytrzymać. Czy to jest tempo, które potrafię utrzymać, pracując na etacie itd. 
 
Druga rzecz: czy moje wpisy są w ogóle w stanie kogokolwiek zainteresować, czy pojawiają 
się komentarze. Czy są dyskusje jakościowe pod wpisami. I znowu, wzorowałem się na 
blogach amerykańskich. Bo tam były jakościowe dyskusje. 
 
Ja nie byłem przekonany, czy w Polsce jest możliwa jakościowa dyskusja pod wpisami na 
blogu. Bo jak czytasz komentarze na Onecie, na Gazeta.pl itd., a niestety, ja tylko portale 
przeglądałem, nie czytałem wcześniej blogów, nie miałem pojęcia, uważałem blogi za 
pamiętniki nastolatek… Wiesz, jak nie wiesz tego, to musisz to zweryfikować. 
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I trzecia rzecz, już nie pamiętam trzeciego celu, on był gdzieś spisany, być może on był 
ilościowy. Do końca roku chciałbym mieć ileś tam osób miesięcznie, które odwiedzają mojego 
bloga. I chyba ten cel spełniłem też, więc to nie były cele finansowe. 
 
Ja dopiero wtedy zacząłem myśleć o tym, że mogę odejść z pracy i spróbować bloga rozbujać. 
Tzn. doprowadzić do tego, że znajdę pomysły na to, jak na blogu zarabiać, ale na początku nie 
myślałem o zarabianiu na blogu, tylko na działalnościach okolicznych, że szkolenia będę 
organizował, takie offline’owe. 
 
Czarny scenariusz był taki, że jeżeli mi się nie uda z blogiem, to po prostu będę robił 
consulting IT, czyli dwa razy w miesiącu gdzieś tam pojadę i pomogę mu zespół 
programistyczny ustawić. Zainkasuję ze 4000 zł za taką wizytę. Cokolwiek, tak? Dwie takie 
wizyty mi koszty stałe pokryją, w tym kierunku kombinowałem. Dopiero później uznałem, że 
rzeczywiście gdzieś w tym blogowaniu są pieniądze. 
 
We współpracach z firmami, w prowadzeniu szkoleń, prowadziłem trochę szkoleń, ale mało na 
szczęście, w afiliacji również. I dopiero ten strzał z BGŻOptima pokazał, że to się może 
niesamowicie toczyć. To są takie pieniądze, że możesz skreślić niektóre współprace 
komercyjne i powiedzieć „Nie robię tego”, bo jest szkoda czasu i energii życiowej na to. Chcę 
robić takie wpisy, które i tak chcę robić. 
 
Uczestnik 10: A tak a propos jeszcze tych polis, przepraszam, trzecie pytanie, ostatnie już. 
 
Michał: Chrrr… pśśś… chrrr… pśśś… 
 
Uczestnik 10: A propos jeszcze tych polis UFK, taka dygresja, bo mamy rynek finansowy 
w Polsce, jaki mamy, natomiast często np. banki mają główny dochód z ubezpieczeń, 
niekoniecznie się powinny tym zajmować. Niektórzy sądzą, że tak, niektórzy sądzą, że nie. Czy 
Ty zamierzasz jakoś z tym walczyć, żeby była ta większa wiedza finansowa, z tego typu 
pomysłami instytucji finansowych, które po prostu chcą jak najwięcej pieniędzy od 
konsumentów? 
 
Michał: Ale słuchaj, to jest prawo rynku. Jest popyt, jest podaż. Albo odwrotnie − zależy, 
w którym momencie patrzysz na te krzywe, nie? [śmiech] Po jednej stronie są dostawcy, 
którzy próbują wysiudać klientów, to jest oczywiste, tak? Próbują zarobić jak najwięcej 
pieniędzy od klientów, którzy te pieniądze mają. Tak sektor finansowy funkcjonuje. 
 
I z drugiej strony masz osoby, które są bardziej lub mniej świadome. Potrafią wykorzystywać 
ten system na swoją korzyść bądź nieświadomie ulegają wszystkim mechanizmom tego rynku, 
tak? Jedyne, co ja, mały żuczek, mogę zrobić, mały żuczek, nie oszukujmy się, to jest 
edukować. To jest jedyne, co mogę robić – uświadamiać. I staram się to robić. Kiedyś mi się 
wydawało, że wszystkie moje wpisy muszą być bardzo kompleksowe, na temat, takie 
precyzyjne, głębokie, skomplikowane, po czym czytelnicy mnie uświadomili, że nie. 
 
Ten poziom wiedzy finansowej, jest dużo niżej, niż mi się wydaje. Tak naprawdę powinienem 
pisać na jeszcze niższym poziomie, bardziej opisowo, żeby to było bardziej zrozumiałe. Ja 
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wtedy nie chcę powiedzieć, że się załamałem, ale wtedy uświadomiłem sobie, jak bardzo to 
jest potrzebne. Jak wielkie jest ssanie na to, żeby tę wiedzę podawać w taki sposób, który jest 
zrozumiały dla osób, które mają czasami 40 lat i nie wiedzą, że istnieje coś innego niż lokata 
bankowa, tak? 
 
A jednocześnie dają sobie watę na uszy nawijać. „Kup pan sobie tutaj taką poliskę, to panu 
obniżymy marżę na kredycie hipotecznym o 0,7%”, później nie 0,7%, tylko 0,2% i się okazuje, że 
gość wtopił, tak? Podaję Wam przykład z artykułu, który lada chwila będzie napisany, mam go 
pisać jutro, jak będę wracał pociągiem do Warszawy. Ale mam komplet danych zebranych, taki 
case klientki, który jest nieciekawy. 
 
Prowadząca: Tak, dziękujemy, to już było ostatnie pytanie tego pana. Dobra, słuchajcie, miło 
się gada, ale już się zrobiło wpół do dziewiątej, nie wiem, czy wiecie. 
 
Michał: Turbo finito. 
 
Prowadząca: Tak jest, tak że kończymy. Widać miałam szczęście, że Cię złapałam jeszcze 
przed tą abstynencją. Super, Michał, słuchaj, mam dla Ciebie też kubek, na pamiątkę. 
 
Michał: Dary losów dla blogerów. Dziękuję bardzo. 
 
Prowadząca: Proszę bardzo. Brawa dla Michała! 
 
Sala: [brawa] 
 
Michał: Mogę jeszcze słowo? 
 
Prowadząca: Tak! 
 
Michał: Słuchajcie, ja przede wszystkim chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować, bo po 
prostu zrobiliście… jak wczoraj mi Magda przesłała informację, że jest 330 osób zapisanych, 
zapisanych, nie wiem, ile jest tutaj na sali… 
 
Prowadząca: Więcej. 
 
Michał: … no, to powiem Wam, że po prostu mi się nogi ugięły. Ale fajnie, że byliście, że 
wytrwaliście, że wysłuchaliście. I w ogóle, że jesteście ciekawi. Powiem tak, jeżeli jesteście 
czytelnikami, to ja chcę z wszystkimi piątkę przybić! Mówiłem to samo na Auli w Warszawie. 
 
Jeżeli ktoś chce przybić piątkę i pogadać, to już na blogu też komunikowałem, śpię w Ibisie 
i jeżeli ktoś chce przyjść, to będę siedział tam jeszcze przez dwie godziny. Możemy sobie 
pogadać na dowolne tematy, jeżeli macie jakieś pytania finansowe, niefinansowe itd., to 
śmiało. Tak że jeszcze raz: dzięki wielkie! I do zobaczenia następnym razem! 
 
Sala: [brawa] 
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Dzięki wielkie za wysłuchanie! Mam do Ciebie serdeczną prośbę, jeżeli ten odcinek Ci się 
podobał i podoba Ci się taka formuła pytań i odpowiedzi, to koniecznie daj mi o tym znać 
w komentarzu. Nieczęsto to robię, a jestem ciekawy Waszych opinii, tak że po prostu wejdź na 
jakoszczedzacpieniadze.pl/043 i napisz, co myślisz. Jeżeli będzie zainteresowanie, to takich 
sesji pytań i odpowiedzi będzie więcej. 
 
A przy okazji, wszystkim tym osobom, które blogują, przypominam, że trwa etap zgłaszania 
blogów do konkursu Blog Roku 2014, konkursu organizowanego przez Onet, w mojej opinii 
najważniejszego konkursu dla blogerów w tym kraju. Zgłoszenia można dokonać do trzeciego 
lutego, do godz. 12:00, tak że zostało naprawdę niewiele czasu. Link do strony Bloga Roku, do 
artykułów na ten temat, jak również linki do wszystkich wymienionych w tym odcinku 
podcastu zasobów znajdziecie w notatkach do tego odcinka, którego adres przed chwilą 
podawałem. 
 
No i tak. Chyba będę się już z Wami żegnał dzisiaj. Fajnie, bardzo się cieszę, że jesteście. 
Bardzo się cieszę, że mam okazję się z Wami osobiście spotykać! Mam nadzieję, że to był 
fajnie spędzony czas, gdziekolwiek znowu jesteście, gdzie mnie słuchacie, sam jestem 
ciekawy. 
 
I teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich 
celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia za dwa tygodnie! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Podcast WNOP 042: Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli moja kręta droga 
do bloga wartego miliony – część 1 – pierwsza część zawierająca treść mojego 
wystąpienia na Aula Poznań. 

§ Cykl Elementarz Inwestora 
§ Aula Polska 
§ Wenusjanki – inicjatywa dla kobiet aktywnych. 
§ Konferencja World Domination Summit 
§ Książka “100$ startup” po polsku – Niskobudżetowy startup – Chris Guillebeau 
§ Książka The 100 USD Startup – Chris Guillebeau 
§ Konferencja ALIVE in Berlin 
§ Poradnik: Jak zarabiać na blogu i współpracować z firmami? 
§ Podcast z Rafałem Brzoską wraz z treścią mojej prośby o nagranie wywiadu 
§ Konkurs “Blog Roku 2014” 
§ Wpis Dlaczego warto wystartować w konkursie Blog Roku 
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044: 25 aplikacji i kilka urządzeń, które pomagają 
mi w efektywnej pracy 
 
 
 
 

Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/044 
 
 
 
 
Wynikowa jakość mojej pracy to także efekt posługiwania się odpowiednimi narzędziami. 
Przedstawiam te, których używam na co dzień. 
 
W tym odcinku podcastu przedstawiam Wam moje środowisko pracy oraz aplikacje, które 
pozwalają mi sprawniej wykonywać zadania, a także pomagają w koordynacji zadań na styku 
ze współpracownikami – rozsianymi po całej Polsce. 
 
Nie opowiadam dzisiaj o narzędziach blogowych. Ograniczyłem się do pokazania tych 
rozwiązań, które wykorzystać można w dowolnej dziedzinie – zarówno w pracy na etacie, jak 
i prowadząc własną firmę. 
 
To co uważam za absolutny fenomen czasów, w których przyszło nam żyć, to dostępność 
i różnorodność tych narzędzi. Wiele z nich w swoich podstawowych wersjach dostępnych jest 
bezpłatnie, co pozwala bez ryzyka przetestować ich działanie. I do tego właśnie dzisiaj Was 
zachęcam. 
 
Dodatkowo opowiadam także, jakie widzę plusy i minusy pracy na siedząco i… na stojąco – 
przynajmniej w moim przypadku. :) 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Z jakiego sprzętu elektronicznego korzystam i dlaczego akurat z takiego? (laptop, 
zewnętrzny monitor, telefon, czytnik książek, słuchawki) 

§ Moją historię z systemem Windows na przestrzeni wielu lat. 
§ W jakich miejscach i pozycjach pracuję, i jakich mebli używam siedząc i stojąc? 
§ Jakie koszty ponoszę pracując w “biurze” poza domem? 
§ Na jakie cechy aplikacji zwracam uwagę w pierwszej kolejności, gdy poszukuję nowych 

narzędzi? 
§ Jakich programów używam do poszczególnych zadań? 
§ Jakie mam problemy z obecnym środowiskiem pracy? 
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§ Które programy chciałbym opanować? 
§ Jakich dodatkowych rozwiązań poszukuję? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”, odcinek czterdziesty czwarty. Dzisiaj 
opowiem o narzędziach i aplikacjach, które intensywnie wykorzystuję w mojej pracy. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w czterdziestym czwartym odcinku podcastu „Więcej niż 
oszczędzanie pieniędzy”. Ja 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! Witam Was lekko zachrypnięty, coś mi weszło na gardło. Dzisiejszy odcinek 
będzie naładowany bardzo konkretnymi informacjami. Będę mówił o tym, co wykorzystuję, 
jakie narzędzia, jakie aplikacje tworzą moje środowisko pracy, z których korzystam każdego 
dnia. 
 
Wy mnie często o to pytacie w mailach, czasami na Facebooku pytania się pojawiają 
o pojedyncze rozwiązania. Część już pojawiła się w poprzednich odcinkach podcastów, ale 
dzisiaj spróbuję wszystko podsumować. I to, o czym dzisiaj będę mówił, to stan na początek 
lutego 2015 roku. To taka informacja dla osób, które będą słuchały tego odcinka dużo, dużo 
później. Nawet jeżeli będziecie słuchali tego za kilka miesięcy czy nawet za kilka lat, to 
pewnie część z tych informacji będzie już nieaktualna, aczkolwiek to jest stan na dzisiaj i na 
dziś to są takie rozwiązania, bez których nie wyobrażam sobie, by moja praca była równie 
efektywna jak dotychczas. 
 
Te narzędzia pomagają mi na dwóch polach: z jednej strony pomagają w samodzielnej pracy, 
w lepszej organizacji, ale z drugiej strony pomagają mi także w komunikacji z moimi 
współpracownikami. (Rany, słyszycie mój głos? Nie wiem, jak będzie brzmiał pod koniec 
odcinka, ale spróbuję mimo wszystko dać z siebie wszystko). I to, co jest najlepsze, to że 
aplikacje, które wybrałem dzisiaj dla Was, o których będę mówił, to są rozwiązania, z których 
można korzystać bez względu na to, czy pracujecie na etacie, czy macie swoją własną firmę, 
pracę na boku. Taki przybornik, arsenał, który powinien... przynajmniej pojedyncze 
rozwiązania powinny pomóc każdemu z Was. 
 
Ten odcinek podcastu ma swojego sponsora, który dobrze wkomponowuje się w dzisiejszy 
temat. To jest serwis www.zarobki.pracuj.pl, czyli taka porównywarka zarobków online. To 
jest także takie narzędzie, które przydatne będzie pracownikom etatowym. Kolejne narzędzie 
w arsenale. Umożliwia ono zestawienie własnej pensji z zarobkami innych osób, które pracują 
w tej samej konkretnej branży, w konkretnym regionie. Porównanie nie tylko zarobków, ale 
także benefitów, dodatków do naszego wynagrodzenia. Ono działa w ten sposób, że wypełnia 
się na stronie www.zarobki.pracuj.pl prosty formularz, dzięki temu możemy się dosyć łatwo 
i szybko przekonać, czy zarabiamy dużo czy mało w porównaniu do innych osób pracujących 
na podobnych stanowiskach. 
 
Atutem tego serwisu jest to, że pozwala rzetelnie przygotować się do negocjacji wysokości 
pensji. Korzystanie z samego serwisu jest bezpłatne, a przygotowywany tam dla Was 
indywidualny raport zarobków powstaje w oparciu o dane pochodzące od ponad 900 000 
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Polaków, którzy już z tego serwisu skorzystali. Te dane są zweryfikowane, wiarygodne. Tak że 
warto na pewno zajrzeć i sprawdzić, ile naprawdę jesteście warci na rynku pracy. 
 
Ja mam jeszcze jedno zastrzeżenie dotyczące tego odcinka podcastu, nie chciałem go 
przeładowywać informacjami, więc będę mówić tylko o tych narzędziach, które mogą się 
przydać każdemu z Was. W ogóle nie będę dotykał narzędzi dotyczących blogowania i mojej 
aktywności blogowej. 
 
Drugie zastrzeżenie: to nie jest tak, że ja mam dobre patenty na wszystko. Jest na pewno kilka 
takich obszarów, w których dobrych narzędzi jeszcze nie znalazłem, nie dopracowałem się ich. 
Ja cały czas eksperymentuję, poszukuję takiego optymalnego zestawu. Tak że miejcie to 
również na uwadze, pod koniec odcinka powiem, w których obszarach czuję się bardzo 
niepewnie i gdzie jeszcze nie znalazłem satysfakcjonujących mnie rozwiązań. 
 
Całą treść tego odcinka podzieliłem na kilka obszarów tematycznych. Najpierw Wam powiem 
o sprzęcie, później Wam trochę powiem o miejscach, w których wykonuję moją pracę, 
a dopiero później przejdę do aplikacji i sposobu organizacji współpracy ze 
współpracownikami. 
 
Zacznę od sprzętu. Sprzęt, z którego dzisiaj korzystam, to nie jest sprzęt najtańszy, wręcz 
można powiedzieć, że jest drogi. Ale z drugiej strony zdążył ten sprzęt udowodnić, że jego 
cena jest ceną uzasadniającą jej poniesienie. I teraz tak: mój podstawowy komputer do pracy 
to jest MacBook Pro. Trzynastocalowy ekran Retina, czyli wersja o wysokiej rozdzielczości, 
która powoduje, że to, co jest wyświetlane na ekranie, jest pozbawione jakichkolwiek pikseli. 
Bardzo przyjemnie mi się na nim pracuje z tekstem, z tabelami. 
 
Można by się zastanawiać, czemu ten ekran nie jest większy, piętnastocalowy. Ja nie 
potrzebuję większego ekranu. Za chwilę powiemy, dlaczego nie potrzebuję. Przede wszystkim 
dla mnie istotne było to, żeby urządzenie było małe. Poręczne, przenośne, bo zdarza mi się 
pracować również na nim poza domem. A jeżeli chodzi o duży ekran, to mam do niego 
zewnętrzny monitor. Monitor Apple Thunderbolt Display, dwudziestosiedmiocalowy. Olbrzym 
w porównaniu z monitorami, które dotychczas wykorzystywałem, pracując jeszcze na 
pecetach. 
 
Pełne dwie strony A4 Worda mi się na nim mieszczą, więc mogę sobie świetnie 
rozdysponować to moje miejsce pracy. Pracując przy biurku, działam w taki sposób, że 
komputer jest cały czas zamknięty i pracuję tylko na zewnętrznym monitorze, na zewnętrznej 
klawiaturze i zewnętrznej myszce. To, co uzupełnia moje środowisko pracy, to jest również 
telefon. Telefon to jest iPhone 5s, wersja z 32 GB pamięci. Ja nie korzystam z iPhone’a 6, 
nawet przez chwilę go miałem, ale stwierdziłem, że jest po prostu dla mnie za duży. Nawet 
ten mały był dla mnie za duży, a to wynika z tego, że jestem dosyć niski i mam małe dłonie 
i po prostu źle mi ten telefon w ręku leży. 
 
Dzisiaj ten ekosystem applowski to jest to, z czego bardzo się cieszę, bo integracja tych 
urządzeń jest po prostu niesamowita. Integracja również aplikacji, które pracują na tych 
urządzeniach, jest absolutnie niesamowita, zaraz o tych aplikacjach też będę mówił. 
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Do czytania wykorzystuję albo książki papierowe po prostu, albo czytam na urządzeniu, które 
się nazywa Amazon Kindle, wersja Paperwhite. Linki do wszystkich tych urządzeń i aplikacji 
będą w notatkach do tego odcinka podcastu. Adres tradycyjnie: 
jakoszczedzacpieniadze.pl/044. Kindle mi się bardzo dobrze sprawdza. Bardzo małe, poręczne 
urządzenie. Wersja Paperwhite to taka z podświetlanym ekranem, ja już mam taką wiekową, 
bo już chyba 2 lata mam to urządzenie. Bardzo dobrze rzeczywiście, bez względu na to, czy 
jestem w domu w ciemnym pomieszczeniu, czy jestem na słońcu, bardzo dobrze mi się czyta. 
Ekran tego Kindle’a jest antyrefleksyjny i nie odbija światła zupełnie, więc naprawdę jeśli 
chodzi o jakość czytania, jest absolutnie wystarczający do tego, żeby się sprawnie 
przemieszczać po różnych książeczkach. 
 
Jednocześnie też poręczność. Kilkadziesiąt czy kilkaset książek mam na tym urządzeniu 
i łatwo jest do nich sięgnąć. Później łatwo jest również w aplikacji, która pracuje z kolei na 
moim Macu, przeglądać wszystkie obszary książki, które sobie zaznaczyłem. Czyli jeżeli coś 
zaznaczam w książce, to na Macu również mam aplikację Amazon Kindle i tam widzę 
zsynchronizowane dokładnie te same książki i te same zaznaczenia i notatki, których 
dokonałem w tych książkach. Bardzo przydatna sprawa. 
 
Nie korzystam z iPada praktycznie w ogóle. Mamy pierwszą wersję iPada w domu, ale nie 
korzystam z niego, zupełnie Mac mi wystarcza. Jakoś nie potrafię się zmusić do noszenia 
więcej niż telefon i komputer czy po prostu telefon. 
 
I jeszcze jednym urządzeniem, które jest dla mnie bardzo istotne i mocno pomagające mi 
w pracy, to są słuchawki. Ja korzystam ze słuchawek, które również współpracują z Makiem 
i z telefonem, mają regulację głośności na kabelku. To są słuchawki Bose AE2i z bardzo fajną 
jakością dźwięku. Taki model słuchawek zamkniętych, w tej chwili podczas nagrywania 
podcastu również z nich korzystam, mam je cały czas na głowie i mam odsłuch. Do biegania 
z kolei wykorzystuję standardowe słuchawki iphonowe, niczego więcej mi nie potrzeba. 
Słucham przede wszystkim podcastów, może gdybym słuchał muzyki, to byłoby inaczej. 
 
To podsumowuje tę część dotyczącą sprzętu. Jeszcze taki ogólny komentarz zrobię, że bardzo 
trudno mi było sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała przesiadka z peceta na Maca. Z pecetów 
korzystałem przez, można powiedzieć, 20 lat. Różne notebooki i komputery stacjonarne 
przeszedłem. Zresztą książkę pt. „Windows 95” też kiedyś napisałem, byłem wielkim fanem 
produktów Microsoftu przez bardzo długi czas. Takim fanem, który testował na sobie kolejne 
wersje systemów operacyjnych, kolejne wersje pakietu Office, kolejne wersje aplikacji. 
I powiem Wam szczerze, jak zobaczyłem Windows 8 i zacząłem z niego korzystać, jeszcze 
w fazie beta, no to stwierdziłem, że to jest krok nie w tę stronę. Stwierdziłem, że najwyższa 
pora pożegnać się z grzejącym się, bo to był podstawowy problem, z huczącym wiatraczkami 
notebookiem Dell, który wcale nie był słaby... i przesiąść się na Maca. I powiem Wam, że od 
tamtej pory jakość pracy kompletnie się zmieniła. 
 
Można oczywiście mówić, że to jest sprzęt dla osób, które są snobami, które chcą 
zaszpanować. Ale z drugiej strony to jest sprzęt, który po prostu działa. I dopiero to się 
zaczyna doceniać, jak się z niego korzysta. To jest sprzęt, którego w ogóle nie restartuję, 
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komputer sobie działa. Zamykam go, otwieram, natychmiast jest dostępny do pracy, 
absolutnie jestem z tego zadowolony. 
 
I teraz kolejna rzecz to jest taka organizacja pracy, czyli moje miejsce pracy. Ja pracuję 
w dwóch trybach, w zasadzie można powiedzieć w trzech. Pierwszy to jest praca na siedząco 
przy biurku. Wygodny fotel, zresztą niezmieniany od 1996 roku, szmat czasu! Ten sam fotel 
firmy Kinnarps, a co! Polecę, meble biurowe. Pamiętam, że wtedy zapłaciłem za niego chyba 
1800 zł, co było jakąś kolosalną kwotą! Ale jak popatrzycie, że on prawie 20 lat jest ze mną 
i nadal świetnie się sprawuje, to był to bardzo dobry wydatek. 
 
Pracuję na siedząco przy komputerze, wtedy pracuję na dużym ekranie, tak jak powiedziałem, 
ale zdarza mi się też pracować na stojąco. Można powiedzieć, mniej więcej 2/3 czasu pracuję 
na siedząco, a 1/3 czasu pracuję na stojąco. Zdarza mi się także, że na stojąco pracuję przez 
cały dzień. Na początku trudno było się do tego przyzwyczaić. Jednak kolana i plecy się czuło, 
ale są korzyści związane z tą pracą. Na pewno, przynajmniej mi, pracuje się dużo sprawniej 
i szybciej, mniej się rozpraszam, jak pracuję na stojąco. Poza tym mogę się poruszać, 
poprzebierać nogami, trochę się pokiwać, zwłaszcza jak słucham muzyki, w trakcie pracy. Do 
tego za chwilę przejdę. 
 
I jakoś tak jest, w tej chwili obrałem już taki sposób pracy, że jeżeli zmęczę się, siedząc, to 
mówię zupełnie świadomie, albo zauważam, że praca nie idzie mi tak sprawnie, jak powinna, 
to po prostu zmieniam pozycję. Czyli przechodzę z komputerem... właśnie, gdzie pracuję na 
stojąco? Nie mam biurka z regulowaną wysokością, chociaż zastanawiałem się nad jego 
zakupem. Stwierdziłem, że to jest jednak niepotrzebny wydatek, ponieważ obok, dosłownie 
1,5 metra dalej, mam szafę. Przechodzę sobie do tej szafy, to jest taka szafa w mojej 
mikrogarderobie, która nie ma drzwi i w niej ustawiłem sobie półkę na takiej wysokości, żeby 
móc postawić na niej komputer i być w optymalnej pozycji jeżeli stoję sobie w klapkach. 
Dlaczego w klapkach? Dlatego, że stanie na bosaka na twardej podłodze powoduje, że zaraz 
nas pięty bolą. [śmiech] Jeżeli popracujemy tak godzinę czy dwie, to rzeczywiście czuć, że 
nogi się wbijają w podłogę. Dla mnie najwygodniej jest w klapkach z poduszką powietrzną, 
oczywiście one mnie troszeczkę podnoszą, dlatego ręce też mam w trochę innej pozycji, 
dlatego półkę musiałem ustawić tak, żeby dopasować ją do grubości mojego obuwia, które 
wykorzystuję w moim miejscu pracy. 
 
No i jest jeszcze trzecie miejsce, w którym zdarza mi się pracować. Komputer zabieram wtedy 
pod pachę i jadę gdzieś do miasta. Do jakiejś kawiarni. Tam się bardzo przydają słuchawki. 
Najczęściej pracuję tak w lecie. Jeżeli mamy w domu wysoką temperaturę, bo nie mamy 
klimatyzacji, to jadę w miejsce, które jest klimatyzowane. Można powiedzieć, że koszt 
wynajęcia takiego biura to jest koszt jednej kawy, mieszczę się w dziewięciu złotych. Tam 
sobie siadam w kąciku i przez kilka godzin, co najmniej, mogę sobie spokojnie pracować, 
jeżeli w kawiarni robi się za głośno, odcinam się słuchawkami. Nakładam na głowę i w ogóle 
nie słyszę tego, co się wokół mnie dzieje. 
 
Jeszcze jedną rzecz dodam do pracy na stojąco. Jeżeli przechodzę, zmieniam pozycję, to 
zabieram tylko komputer. Czyli w trybie pracy na stojąco koncentruję się absolutnie na jednej 
rzeczy, mam komputer z mniejszym ekranem i wtedy robię tylko jedno zadanie. Np. mam 
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otwarty edytor tekstu i wyłącznie widzę ten tekst. Nic więcej, żadnych okienek z boku. Nic 
mnie nie rozprasza, koncentruję się na tej jednej rzeczy, którą mam do zrobienia. 
 
Dodam też, że pozycja stojąca to jest dla mnie najlepsza pozycja do nagrywania podcastów 
również, ponieważ mogę swobodnie gestykulować rękami, również artykulacja głosu jest 
zupełnie inna, kiedy stoimy, a inna, kiedy siedzimy. I dlatego też wszelkie rozmowy przez 
Skype’a również odbywam w pozycji stojącej. To może się wydawać śmieszne, ale dla mnie to 
jest również, można powiedzieć, wyraz szacunku dla osoby, z którą rozmawiam. Nie 
rozmawiam na siedząco, tylko rozmawiam na stojąco, ja się po prostu dobrze w takiej pozycji 
wtedy czuję. Rozgaduję się, więc w tej chwili już przejdę do tych codziennie 
wykorzystywanych aplikacji. 
 
Zasada nr 1, którą ja stosuję, to jest to, że szukam aplikacji, które synchronizują się, które 
niezawodnie wymieniają dane i pracują na wszystkich urządzeniach, które dzisiaj 
wykorzystuję. Czyli tak naprawdę Mac i iPhone, ale mam gdzieś tam w pamięci, że być może 
jakiś tablet uzupełni moje stanowisko pracy, a w szczególności chcę korzystać z takich 
aplikacji, które mają również wersje webowe, żebym jeżeli coś z moim komputerem się 
stanie, do moich danych mógł sięgnąć gdzieś w sieci z dowolnego komputera. Czyli taka 
podstawowa zasada. 
 
I teraz: jakie aplikacje mi w tym pomagają? Dwie podstawowe i najważniejsze: pierwsza to 
jest Dropbox, a druga to jest Evernote. Dropbox to jest takie rozwiązanie... ci, co znają, to 
znają. Przede wszystkim do przechowywania plików w sieci. Ja korzystam z wersji płatnej, 
która się nazywa Dropbox Pro. To jest wersja, która kosztuje 99 euro na cały rok, ale daje do 
dyspozycji w tej chwili już 1 terabajt danych, czyli 1000 gigabajtów... czy 1024. Informatycy 
by powiedzieli, że 1024. 
 
To, co jest istotne w Dropboksie − mały program zainstalowany na komputerze i konkretne 
foldery z mojego komputera automatycznie są zsynchronizowane na serwery firmy Dropbox. 
Ja w tej chwili trzymam na Dropboksie również kompletny backup mojego komputera. 
Pomimo że mam kopię lokalną również, to znajduje się tam kopia wszystkich moich plików. 
Dodatkowo tam również kopiowane są zdjęcia, które wykonuję moim telefonem 
komórkowym, filmy, które kręcę moim telefonem komórkowym, bądź to, co wgram do foldera 
Dropbox na moim komputerze. 
 
Bardzo fajne rozwiązanie, także do współdzielenia plików z moim współpracownikami. Tutaj 
wystarczy kliknąć przyciskiem myszki, że chcę konkretny plik bądź konkretny folder 
udostępnić i wysyłam taki link mailem. Zwykły link, który się później otwiera w przeglądarce 
i ta osoba ma już dostęp do tych z moich plików, które udostępniłem. Tak że Dropbox, jako 
takie podstawowe repozytorium, też podstawowy sposób zabezpieczenia mnie przed jakimiś 
nieprzewidzianymi kłopotami z komputerem. 
 
Druga aplikacja – Evernote − to z kolei jest aplikacja, która pozwala mi z głowy wyrzucić 
wszystkie myśli i notatki, zapisać wszystkie adresy stron www, które uważam za istotne, treść 
artykułów, które znajduję gdzieś w sieci, które uważam za istotne, zapisywać sobie. Również 
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przechowuję tam notatki ze spotkań, no dosłownie wszystkie notatki, które muszę zapisać 
w formie elektronicznej. 
 
Notuję oczywiście też na papierze, ale wtedy wykonuję taki sprytny zabieg, że jeżeli mam 
stronę w notesie zanotowaną, oczywiście ja ten notes nadal mam, ale chcę mieć również 
kopię elektroniczną tej strony, to po prostu cykam zdjęcie telefonem i z telefonu mogę 
bezpośrednio z telefonu do Evernote’a takie zdjęcie wgrać. 
 
Evernote dokonuje również optycznego rozpoznania treści na zdjęciach, więc później tę treść 
można bardzo łatwo przeszukiwać. I Evernote używam, żeby nie skłamać, na pewno 5-6 lat. 
Przez bardzo długi czas! Początkowo korzystałem z wersji bezpłatnej, która ma swoje 
ograniczenie, bo nie pozwala zbyt wiele danych wymieniać. Dowolną ilość danych można 
przechowywać, ale nie pozwala transferować w ciągu miesiąca zbyt dużej ilości danych. 
 
Od ponad roku korzystam z wersji Premium, która kosztuje raptem 170 zł rocznie, a dzisiaj 
Evernote jest także katalogiem np. skanów wszystkich moich dokumentów, faktur 
przychodowych i kosztowych, tak że można powiedzieć, że tam jest kopia mojej księgowości. 
Tam jest absolutnie wszystko. 
 
Evernote pozwala te dane, oczywiście w odpowiedni sposób, tagować, czyli oznaczać, 
kategoryzować, umieszczać w różnych folderach, w związku z tym dostęp do tych danych jest 
również łatwy, o ile tylko potrafimy nad tym zapanować. Evernote’owi można by poświęcić 
prawdopodobnie oddzielny odcinek podcastu, tak że nie będę rozwijał, przechodzę dalej. 
 
Kolejna aplikacja, z której korzystam każdego dnia, to jest Nozbe. Czyli rozwiązanie, o którym 
już Wam mówiłem. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami, również do wymiany informacji 
z moimi współpracownikami. Ja o Nozbe już nie będę więcej mówił, tylko wspomnę jeszcze 
później, jak będę mówił o narzędziach, którymi się komunikuję ze współpracownikami, tam 
nieco powiem o wadach Nozbe, bo niestety w Nozbe też różnych funkcji mi brakuje. 
 
I ostatnia aplikacja, która jest cały czas praktycznie w użyciu, czyli mój program pocztowy. 
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie korzystam ze standardowego programu pocztowego, 
na Macu można mieć aplikację Mail wbudowaną w system, można mieć oczywiście Microsoft 
Outlooka, którego zresztą mam, bo mam kupiony komercyjny pakiet Microsoft Office. Ale 
korzystam z aplikacji Airmail w wersji drugiej, sprawdza mi się po prostu, jest dobrze 
zintegrowana z Gmailem, który jest moim podstawowym serwisem obsługującym pocztę. 
 
Jak do mnie piszecie maila na michal@szafranscy.pl, to on trafia tak naprawdę do Gmaila. No 
właśnie. Te 4 aplikacje: Dropbox, Evernote, Nozbe i Airmail, bez tego nie wyobrażam sobie 
pracy. Ale są również inne aplikacje, które wykorzystuję zarówno, żeby zwiększyć moją 
produktywność, jak również, żeby tworzyć treści dla Was. Najpierw przejdę przez te aplikacje 
wspomagające produktywność, postaram się przyspieszyć. 
 
SelfControl – narzędzie, które pozwala mi całkowicie wyłączyć serwisy społecznościowe. 
Eliminator przeszkadzajek. Działa to w ten sposób, że ustawiam czas, na jaki chcę zablokować 
konkretne serwisy. Czyli np. wszystkie serwisy społecznościowe, ale również strony www, na 
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które nałogowo wchodzę. Są takie serwisy informacyjne takie jak np. Gazeta.pl, często mi się 
zdarza wchodzić. Jak chcę trochę prokrastynować, jak to się ładnie mówi, czyli nie robić tego, 
co powinienem robić, to w wyszukiwarce już prawie automatycznie wpisuję „gaz”, 
podpowiada mi końcówkę i wchodzę na tę stronę. Wiem, że mam takie nawyki, dlatego chcę 
je móc zablokować. I korzystam z takiej aplikacji, jeżeli mam do przepracowania najbliższą 
godzinę czy dwie, muszę się skoncentrować na jednym zadaniu, to narzędziem SelfControl 
blokuję sobie dostęp na 2 godziny. I nic z tym nie mogę zrobić. Tego się nie da wyłączyć, 
nawet po zrestartowaniu komputera. Narzędzie blokuje dostęp, dopóki nie upłynie ustalony 
czas. 
 
Drugie narzędzie to jest coś, co powoduje, że ja nie siedzę w ciszy. Taki program Coffitivity. 
To jest aplikacja, która symuluje szum kawiarni. Czyli w moich słuchawkach słyszę odgłosy 
kawiarni, ja wykorzystuję ją na zmianę ze Spotify, czyli aplikacją, która pozwala słuchać 
muzyki. Spotify mam w wersji bezpłatnej, uważam, że jest w zupełności wystarczająca, 
słucham jej tylko na komputerze i nie potrzebuję plików na telefonie komórkowym. Czyli 
Coffitivity na zmianę ze Spotify to jest coś, co pozwala mi się odciąć od świata zewnętrznego. 
Zakładam słuchawki na uszy i albo mam szum kawiarni, albo mam muzykę, spokojną muzykę. 
 
Kolejna aplikacja, też o niej mówiłem, TextExpander − narzędzie, o którym szczegółowo 
opowiadałem w , który był poświęcony higienie pocztowej. To jest takie narzędzie, w którym 
mam zdefiniowane gotowe odpowiedzi na Wasze pytania na przykład albo gotowe fragmenty 
tekstów, które wstawiam w różnych miejscach. Czy to we wpisach, czy w odpowiedziach na 
maile, ale również w umowach. To pozwala mi np. szybko po wpisaniu !adres podać mój 
adres korespondencyjny itd. itd. Również gotowe fragmenty tekstów, tak że TextExpander − 
w  mówiłem o odpowiednikach tego oprogramowania na pecety. Coś, co oszczędza mi jeżeli 
nie godziny to minuty. Kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie, ze względu na to, że nie 
muszę wpisywać cały czas tych samych powtarzalnych treści ręcznie, tylko po prostu całymi 
fragmentami je wstawiam po podaniu skrótu. 
 
Kolejna aplikacja, też synchronizująca się z telefonem komórkowym, to jest 1Password. To 
jest rozwiązanie komercyjne, trzeba za nie zapłacić, ale umożliwia przechowywanie 
wszystkich naszych haseł oraz ich synchronizację. Również pomiędzy telefonem komórkowym 
a komputerem, aplikacja w wersji mobilnej również występuje. Jedno hasło do aplikacji albo 
odcisk palca na telefonie i jesteśmy w stanie mieć dostęp do wszystkich haseł, kart 
kredytowych, kont, serwisów internetowych. Jednocześnie ta aplikacja jest dobrze 
zintegrowana z przeglądarką internetową, dzięki czemu, jeżeli wchodzimy na daną stronę 
www, to hasła są wypełniane po jednym kliknięciu automatycznie. 
 
I jeszcze kilka takich typowych, prostych narzędzi, które pozwalają mi sprawniej działać na 
Macu: Alfred − to jest taka wyszukiwarka, którą uruchamiamy, która szuka wszystkiego 
w obrębie komputera i poza nim. Czyli pozwala nam szybko odpalać aplikacje. Ja praktycznie 
nie korzystam z żadnego menu startowego, tylko wpisuję pierwsze dwie litery z nazwy 
aplikacji i po naciśnięciu Enter ta aplikacja mi się po prostu uruchamia. Tak że Alfred do tego 
służy. 
 
Mam również ściągawkę, bo jako nowy użytkownik Maca, tak się śmieję trochę pod nosem, bo 
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już 2 lata używam, ale nie znam jeszcze często wszystkich skrótów klawiszowych, a lubię 
używać skrótów klawiszowych. Jest taka aplikacja, która się nazywa CheatSheet, znowu 
powiem, że wszystkie skróty do aplikacji będą w notatkach do tego odcinka podcastu. Ta 
aplikacja po naciśnięciu przycisku Cmd i jego przytrzymaniu pokazuje mi wszystkie skróty, 
które są używane w aktualnie otwartej aplikacji. I to jest coś niesamowitego, bo to naprawdę 
niesamowicie wpływa na przyspieszenie różnych operacji, jeżeli się już tych skrótów 
nauczymy! 
 
SizeUp to z kolei aplikacja, która pozwala mi kombinacją klawiszy szybko naciśniętą albo 
powiększyć okno na cały ekran w aplikacji, albo ustawić je na lewej połówce, prawej połówce, 
w rogu, albo przerzucać między ekranami. Dosłownie myk, myk i wszystkie okna mam 
ustawione tak, jak bym chciał. 
 
I ostatnia aplikacja z tej grupy to jest RescueTime, też już o niej wspominałem w 41. odcinku 
podcastu. Aplikacja, która pozwala mi sprawdzić, ile czasu tracę w różnych mediach 
społecznościowych, ale nie tylko. Ile czasu siedziałem w konkretnych aplikacjach. Coś, co 
pracuje non stop na moim komputerze, monitoruje, jak ja go używam i wysyła te dane na 
serwery firmy, która obsługuje ten serwis, no i raz na tydzień przesyła mi raport mailem. 
„Twój tydzień wyglądał tak i tak. 35% czasu – czas kompletnie bezproduktywny, siedziałeś 
w mediach społecznościowych”. Na szczęście dla mnie przebywanie w mediach 
społecznościowych to też jest dzisiaj praca, więc wybaczam to sobie. 
 
I kolejna duża grupa aplikacji: aplikacje wykorzystywane w procesie tworzenia treści. Tutaj 
podzieliłem to też na kilka elementów, czyli co wykorzystuję do pisania, do obróbki grafiki, 
wideo, podcastów i prezentacji, więc przelecę bardzo szybko. Najdłużej się skupię na części 
związanej z pisaniem. 
 
Scrivener jest aplikacją, którą miałem jeszcze na pececie i która pomagała mi zarządzać 
wszystkimi wpisami na bloga. Mieliśmy trudne wspólne życie z tą aplikacją, bo najpierw z niej 
korzystałem, później z niej przestałem korzystać, uciekłem do innej, zacząłem korzystać 
z innego edytora – Byword, który jest bardzo minimalistyczny i potrafi to, co piszę, zamienić 
na HTML, czyli ma taką funkcję, która pozwala mi szybko skopiować to do Wordpressa, jak już 
chcę publikować. Wordpress to jest platforma blogowa, dzięki której mojego bloga możecie 
oglądać. 
 
Czyli tak, Scrivener służy mi do pisania. Scrivener jest fajny, bo pozwala mi dobrze 
organizować treść – pisząc, widzę też notatki, które sobie zrobiłem do danego wpisu. 
Najpierw przygotowuję sobie notatki, a potem piszę tekst, wszystko widzę na ekranie 
i jednocześnie pozwala dobrze organizować treść wielu wpisów. Czyli mogę sobie te wpisy 
grupować, mogę wspólnie policzyć, ile już znaków i wyrazów napisałem od początku istnienia 
bloga. Coś, co było pomyślane dla autorów książek, ale bardzo dobrze wspiera moją pracę 
dzisiaj, jako autora bloga. Proces mam taki, że najpierw piszę wszystkie moje wpisy 
w Scrivenerze, później je kopiuję do Byworda, gdzie szybko zamieniam je na HTML, żeby je 
skopiować do Wordpressa. Moglibyście zapytać, dlaczego nie piszę od razu w Wordpressie. 
Dlatego, że Wordpress nie działa tak sprawnie i tak szybko, a jednocześnie nie daje mi takiego 
przyjaznego środowiska pracy jak właśnie edytor Scrivener. 
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I kolejne pytanie, które się może pojawić, to gdzie w mojej pracy jest miejsce dla Microsoft 
Worda. Ja z Worda korzystam tylko wtedy, kiedy muszę. Word, uczciwie mówiąc, pracujący na 
Macu, nie jest tym Wordem, którego znacie z pecetów. Na pececie mamy wersję chyba 2013 
jako wersję najnowszą, na Macu jest wersja Worda 2011. Są różnice funkcjonalne i niestety 
zauważam, że niektóre operacje działają po prostu koślawo np. zaznaczanie tekstu skrótami 
klawiszowymi. Niestety na Macu potrafi to działać dużo gorzej niż na pececie, więc ja Worda 
wykorzystuję tylko wtedy, kiedy muszę. Wykorzystuję go wtedy, kiedy tworzę dokumenty 
wymieniane z innymi np. piszę umowy. Transkrypty podcastów są też przygotowywane 
w Wordzie. Do pozostałych zadań zdecydowanie wykorzystuję Scrivenera. 
 
Oczywiście z pozostałych aplikacji pakietu Office, czyli Excela i PowerPointa też korzystam, 
z Excela intensywnie, z PowerPointa też, ponieważ jeszcze cały czas nie czuję się wprawny 
w programie Keynote, który służy do tworzenia prezentacji, który podobno jest bardzo łatwy, 
fajny i przyjemny, ale ja przez tyle lat pracowałem z PowerPointem, że jestem po prostu do 
niego bardzo mocno przyzwyczajony i potrafię go używać. 
 
Grafiki. Jeden niezastąpiony program, który mam, to jest program Snagit, on jest również na 
pececie. Ja go przeniosłem z peceta de facto, bo z niego korzystałem przez wiele lat. To jest 
program do tworzenia screenshotów, łapania fragmentów, całych ekranów. Również do 
nagrywania wideo z ekranów. Na Macu on chyba tego nie potrafi. Chociaż ja po prostu z tej 
funkcji nie korzystam, więc nie chcę Was wprowadzać w błąd. 
 
Wszystkie screenshoty, które widzicie, to są screenshoty robione Snagitem. Wszystkie ekrany 
przechwytywane − ja wszystko łapię Snagitem. W tym programie można również fajnie 
oznaczać strzałkami, dymkami, proste operacje na obrazkach jak najbardziej można 
wykonywać. To jest moja podstawowa aplikacja, która do tego mi służy. 
 
Bardziej złożone grafiki np. zajawki na Facebooka tworzę w aplikacji, która się nazywa 
Pixelmator. To jest taki młodszy brat Photoshopa, można powiedzieć, umożliwiający już 
pracowanie na warstwach, bo Snagit tego nie ma. A Pixelmator już pliki Photoshopa potrafi 
otwierać i umożliwia pracę na warstwach. Aczkolwiek ja nie jestem asem, jeżeli chodzi 
o grafikę. [śmiech] Bardzo daleko mi do tego i to jest straszna mordęga. Prędzej czy później 
zacznę współpracować z kimś, kto ma takie zdolności, będzie mógł mnie wspomóc. 
 
Jeżeli chodzi o obróbkę wideo, korzystam ze ScreenFlow, zarówno umożliwia nagrywanie 
ekranu Maca podczas pracy, wszystkie przewodniki po Microsoft Money tak powstawały, ale 
również umożliwia montaż filmów. Wszystkie filmy, które ode mnie widzicie, które dotychczas 
pojawiały się na blogu i były produkowane przeze mnie, były produkowane właśnie 
z wykorzystaniem ScreenFlow. 
 
O aplikacjach do podcastów powiem tylko sekundę, w zasadzie trzy podstawowe. Obróbkę 
dźwięku robię w Adobe Audition, to jest komercyjny program, który trochę kosztuje, ale jest 
warty każdej swojej ceny, jeżeli zamierzamy pracować z dźwiękiem. Kiedyś korzystałem 
z darmowego Audacity, jeszcze na pececie. 
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Powiem tak: z Audacity jak najbardziej da się wszystko zrobić, tylko że zabiera to dużo więcej 
czasu, z mojej perspektywy. Adobe Audition jest absolutnie fenomenalny i nic lepszego sobie 
do pracy nie wyobrażam, aczkolwiek dzisiaj już nie montuję podcastów. Montuje je dla mnie 
Marcin, który też chyba korzysta z Adobe Audition. Tak, też z niego korzysta. Kolejną aplikacją 
jest SoundBite, która pozwala mi w trakcie nagrywania podcastu odtwarzać klipy dźwiękowe, 
czyli np. tę zapowiedź, którą na początku słyszycie, to ona jest odtwarzana po tym, jak sobie 
nacisnę przycisk. Konkretny klip się odtwarza gdzieś tam w tle, tak że ja to słyszę, nagrywając. 
Może nagram kiedyś zupełnie oddzielny odcinek, gdzie opowiem o kuchni podcastowej. 
 
Ostatni program to jest ID3 Editor, który pozwala właściwie tagować, czyli we wnętrzu plików 
mp3 zawrzeć okładkę podcastu, dodatkowe informacje o danym odcinku, to wszystko robimy 
tym programem. To wszystko w zasadzie też już w tej chwili robi Marcin. 
 
No i ostatni obszar, o którym chcę powiedzieć, to są aplikacje wspierające pracę grupową. I tu 
wypisałem sobie dzisiaj 3 takie aplikacje, ale mam apetyt, żeby było ich więcej. Pierwsza to 
jest Nozbe. Nozbe, które służy mi do zarządzania wszystkimi moimi projektami, ale 
wykorzystuję je także grupowo i to jest w zasadzie jedyne narzędzie, które w tym celu dzisiaj 
wykorzystuję. Tylko Nozbe ma jeden wielki problem, że jeżeli tych projektów mamy bardzo, 
bardzo dużo, a ja mam tych projektów dosyć dużo zaprojektowanych, bo wszystko traktuję 
jako projekt, to się pojawia brak możliwości spojrzenia na te projekty z lotu ptaka. Ja nie 
widzę np. sekwencji konkretnych kroków i tego, jak np. opóźnienie w jednym miejscu wpływa 
na kolejne kroki czy zadania, które mają być wykonane. Tę funkcję znam i przez wiele lat 
korzystałem w programie Microsoft Project. Tam dawało się oczywiście tworzyć takie 
sekwencje i dawało się również widzieć, w jaki sposób zarządzać zasobami, które są do 
projektu przydzielone. 
 
Nozbe do tego nie służy. Nozbe służy przede wszystkim do zarządzania zadaniami, one mogą 
być grupowane w projekty, ale jednak takiej funkcji bardziej złożonej tam po prostu nie ma. 
I brakuje mi tej funkcji, szczególnie przy takich projektach, które są długie. Czyli jeżeli myślę 
o projekcie związanym z wydawaniem książki, to jednak on wymaga bardzo wielu działań 
w wielu obszarach, które wzajemnie się zazębiają. Coś może wpłynąć na wydłużenie czasu 
realizacji innej rzeczy. Czyli jeżeli projektu okładki książki nie opracuję w konkretnym 
momencie, to nie będzie można jej skierować do druku itd., już nie wspominając 
o marketingowych czy promocyjnych aspektach. I zerkam na inne narzędzia. Do Projecta nie 
chcę wracać, bo on jest kobyłą autonomiczną, można powiedzieć, czyli słabo się integruje 
z rozwiązaniami webowymi. 
 
Szukam czegoś, co pozwoli mi lepiej się odnaleźć. Inne aplikacje, z których korzystałem 
przelotnie, to np. było Trello, była Asana. Patrzyłem również bardzo przychylnym okiem na 
BaseCampa. Dzisiaj ustandaryzowałem się na Nozbe i trzymam się tego narzędzia. Żaden 
z konkurencyjnych pakietów nie ma wystarczających przewag, z mojej perspektywy, żeby 
Nozbe mi zastąpić, a z kolei nieszczególnie chcę mnożyć te narzędzia. Czyli pierwsza rzecz to 
jest zarządzanie projektami, mówię: Nozbe. 
 
Kolejne narzędzie, które wykorzystuję, to są przede wszystkim narzędzia komunikacyjne. 
Nozbe ma w sobie możliwość komunikacji ze współpracownikami, omawianie konkretnych 
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tasków, ale dużo lepiej mi się sprawdza w tej chwili coś takiego, co się nazywa Slack. Slack to 
jest taki komunikator w ramach zespołów roboczych, który pozwala stworzyć kanały 
komunikacyjne w środku, dotyczące różnych tematów i rozmawiać na konkretne tematy. No, 
można powiedzieć zwykły komunikator internetowy. Kolejny komunikator internetowy. 
 
Ale jeżeli zobaczycie, w jaki sposób on działa, i rzeczywiście spróbujecie ze swoimi 
współpracownikami w ten sposób podziałać, to naprawdę łatwość jego użytkowania, łatwość 
współdzielenia plików, chociażby przez to, że on się doskonale integruje i to jest podstawowa 
przewaga tego narzędzia... doskonale się integruje i z Dropboksem, i z Evernote’em 
i z wieloma innymi aplikacjami. To powoduje, że łatwo jest go potraktować jako dużo lepszy 
zamiennik dla wszystkich innych form komunikacji grupowej. 
 
Trzecia, ostatnia aplikacja, którą bardzo intensywnie wykorzystuję, to jest Skype. Wszędzie 
tam, gdzie muszę się z kimś zobaczyć, to są najczęściej rozmowy z osobami w innych krajach 
albo w innych miastach, kiedy się chcemy zobaczyć, to połączenie skypowe jest 
niezastąpione. Aczkolwiek Skype z mojej perspektywy działa coraz gorzej, a nie coraz lepiej. 
Połączenia są przerywane, ta jakość rozmów spada, pomimo coraz lepszego dostępu do 
internetu. Nie wiem, z czego to wynika, może ta opinia jest krzywdząca, ale mam wrażenie, że 
jakość się pogarsza. 
 
Na koniec chcę Wam jeszcze powiedzieć o paru obszarach, które są dla mnie problematyczne. 
O jednym już powiedziałem – o narzędziu do zarządzania projektami. Drugi obszar, który jest 
bardzo istotny i uważam, że coraz ważniejszy, to jest CRM, czyli narzędzie do zarządzania 
relacjami z klientami, tak można powiedzieć. Z mojej perspektywy to jest po prostu 
rozwiązanie, które pozwoli mi dobrze rozumieć, kim są osoby, które kupiły mój kurs pt. 
„Budżet domowy w tydzień”, z którymi chciałbym mieć dobrą historię komunikacji. Panować 
nad tą historią komunikacji z jednej strony, a z drugiej strony zachęcać je, być może kiedyś, do 
nabycia jakichś kolejnych moich produktów albo zaoferować im z kolei, w ramach 
podziękowania za to, że są moimi klientami, coś za darmo, co będzie kiedyś tam płatne. 
 
Tutaj różne scenariusze są i zaczynam już odczuwać tę potrzebę. To jest w tej chwili kilkaset 
osób. Zaczynam odczuwać potrzebę tego, żeby dobrze śledzić to, co się dzieje pomiędzy nami, 
dlatego że sporo maili jest wymienianych z osobami, które w moim kursie brały udział. 
Chciałbym gdzieś grupować to wszystko, nie chciałbym, żeby historia komunikacji znajdowała 
się wyłącznie w programie e-mailowym, tylko żeby faktycznie można było po prostu po 
wpisaniu imienia i nazwiska trafić do konkretnej osoby. 
 
Chciałbym znaleźć wszystko, co działo się pomiędzy mną a tą osobą. Albo pomiędzy innym 
członkiem mojego zespołu a tą osobą w długim okresie czasu. I także z perspektywy 
pieniędzy, które z takiej współpracy wynikają. Czyli rozwiązanie CRM to jest coś, czego będę 
poszukiwał. Przejrzałem już różne pakiety, ale jak na razie do żadnego nie jestem w pełni 
przekonany. 
 
Od wielu lat bardzo chciałbym obsługiwać Photoshopa, ale to jest na zasadzie „chciałbym 
umieć, a nie chce mi się go nauczyć”. Niestety, tak to działa. Wiem, że nie jest to coś, co 
powinienem robić, bo nie mam zdolności graficznych po prostu. 
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No i kolejna rzecz: Keynote na Maca. Teoretycznie mówi się, że jednym z powodów przejścia 
na Maca dla wielu osób jest to, że program do tworzenia prezentacji – Keynote – jest 
absolutnie świetny i warto go używać zamiast PowerPointa. Ja przeszedłem na Maca już 2 
lata temu i nadal Keynote’a nie używam. Też pewnie potrzebuję jakiegoś dobrego 
zewnętrznego motywatora, żeby w końcu to zrobić. Nie wiem, może ktoś mnie zachęci do 
tego, pokazując mi możliwości tego rozwiązania od kuchni... nie mam zielonego pojęcia. 
 
Myślę, że to jest takie najszybsze podsumowanie tego, co u mnie na komputerze pracuje i co 
się dzieje w okolicy tego komputera, jeżeli chodzi o sprzęt. Mógłbym tak naprawdę rozwinąć 
temat, bo tych aplikacji jest więcej, do różnych zadań, ale chciałem, żeby zmieścić się 
w godzinie z tym podcastem. 
 
Na koniec jeszcze polecę kilka starszych odcinków, w których dużo mówiłem 
o produktywności i o efektywnej pracy. Bardziej o organizacji niż o narzędziach. To był 
10. Odcinek podcastu, w którym mówiłem o sekretach mojej produktywności, 17. Odcinek, 
w którym dawałem 10 wskazówek, jak skutecznie planować cele, opracować konkretny plan 
działania i uniknąć słomianego zapału. I odcinek 23., gdzie mówiłem o higienie pocztowej, 
czyli jak radzić sobie z zalewem e-maili. To jest coś, z czym cały czas się mierzę, ale sukcesów 
mam coraz więcej na tym polu. Wszystkie notatki i linki do tego odcinka podcastu i listę 
wszystkich tych narzędzi znajdziecie pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/044. 
 
No właśnie i chyba będę... a nie! Jeszcze mi się coś przypomniało. Na blogu w ubiegłym 
tygodniu pojawił się taki wielki wpis przedstawiający moje plany na rok 2015 i na jego końcu 
znajduje się link do ankiety. Takiego pierwszego prawdziwego badania czytelnictwa mojego 
bloga, można powiedzieć, a także słuchalności podcastów. Tak że, jeżeli jakimś cudem 
słuchasz tego odcinka podcastu przed piątkiem, 13 lutego, czyli najbardziej pechowym dniem, 
to bardzo Cię proszę, wejdź pod adres jakoszczedzacpieniadze.pl/ankieta po prostu. I wypełnij 
proszę tę moją ankietę! Bardzo, ale to bardzo mi na tym zależy, bo chcę dowiedzieć się 
czegoś więcej o Tobie, o Twoich oczekiwaniach względem mojego bloga, względem mojej 
osoby. Tak, żeby po prostu móc opracowywać coraz lepsze materiały i jeszcze lepsze 
podcasty. Każda, absolutnie każda krytyka i opinia, jest dla mnie bardzo cenna. Myślę, że na 
niekonstruktywne też możecie sobie pozwolić. Ankietę też da się wypełnić prosto z telefonu, 
więc jeżeli skończysz odsłuchiwanie tego odcinka, przypominam: 
jakoszczedzacpieniadze.pl/ankieta, zapraszam bardzo serdecznie! 
 
Za dwa tygodnie z kolei opublikuję zapis mojego wystąpienia na takim spotkaniu 
z Wenusjankami, czyli z takimi przedsiębiorczymi kobietami. Tam odpowiadałem zarówno na 
pytania dotyczące tego, jak pracuję, jak również porozmawialiśmy sobie o kobiecych 
finansach, nawykach, jak te nawyki zmieniać. To już za dwa tygodnie. 
 
Przypominam, że sponsorem tego odcinka podcastu był serwis www.zarobki.pracuj.pl. Ja 
oczywiście gorąco zachęcam do jego odwiedzenia, zwłaszcza wtedy, kiedy pracujecie na 
etacie, przymierzacie się do negocjacji swojego wynagrodzenia z obecnym szefem albo po 
prostu szykujecie się do rozmowy z nowym potencjalnym pracodawcą. 
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A i jeszcze jedna rzecz! Prośba wielka. Jeżeli znasz jakieś fajne narzędzia, których nie 
wymieniłem, a które uważasz, że mogłyby pomóc w mojej pracy... sporo wiecie o mojej 
pracy... to bardzo proszę o komentarz na blogu. Ja jestem takim geekiem technologicznym, 
tak że chętnie przyjrzę się temu, co zaproponujecie. Zobaczę, czy mi to pomaga, czy nie i czy 
się sprawdza. Może za jakiś czas będę mógł opowiedzieć o tym, jak wykorzystuję tę aplikację 
w pracy. 
 
Teraz dziękuję już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów 
finansowych na wyższy poziom, do usłyszenia! No i z głosem wcale nie było tak źle, 
rozkręciłem się. Chrypka lekka jest. Jeszcze raz: trzymaj się! Bombowego, świetnego dnia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Serwis www.zarobki.pracuj.pl 
§ Sprzęt elektroniczny: 

o Notebook MacBook Pro Retina 13-calowy 
o Monitor Apple Thunderbolt Display 27-calowy 
o Telefon iPhone 5s 32 GB 
o Czytnik książek Amazon Kindle Paperwhite 
o Słuchawki Bose AE2i 
o Słuchawki Apple EarPods 

§ Fotele Kinnarps 
§ Aplikacje, które używam na co dzień: 

o Dropbox 
o Evernote 
o Nozbe 
o Airmail 2.0 – program do obsługi poczty e-mail. 

§ Aplikacje wspomagające produktywność: 
o SelfControl 
o Coffitivity – poza wersją na Mac jest też wersja dla iPhone. 
o TextExpander 
o 1Password – poza wersją dla Mac jest też wersja dla iPhone 
o Caffeine – dzięki tej aplikacji mój Mac nie usypia. 
o Alfred – łatwe wyszukiwanie i uruchamianie aplikacji. 
o CheatSheet – ściągawka ze skrótów klawiszowych na Mac. 
o SizeUp – łatwe ustawianie okien aplikacji. 
o RescueTime 

§ Aplikacje, których używam do pisania: 
o Scrivener 
o Byword – poza wersją dla Mac jest też wersja iOS 
o Microsoft Word 
o Microsoft Excel 

§ Aplikacje do grafiki i wideo: 
o SnagIt 
o Pixelmator 
o ScreenFlow 5 
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§ Aplikacje do podcastów: 
o SoundByte 
o Adobe Audition 
o ID3 Editor 

§ Microsoft PowerPoint 
§ Aplikacje do organizacji pracy ze współpracownikami: 

o Skype 
o Slack 

§ Inne aplikacje wspomniane w podcaście: 
o Trello 
o Asana 
o Basecamp 
o Microsoft Project 

§ Narzędzia, które chciałbym opanować w przyszłości: 
o Keynote – wersja dla Mac oraz dla iOS 
o Photoshop 

§ Obszary, do których aplikacji poszukuję: 
o Project Management 
o CRM 

§ Odcinki podcastu, które polecam w związku z aplikacjami, których używam: 
o WNOP 010: Osiem sekretów mojej produktywności 
o WNOP 017: 10 wskazówek jak skutecznie planować cele, opracować konkretny 

plan działania i uniknąć słomianego zapału 
o WNOP 020: Inwestowanie we własną firmę – rozmowa z Michałem Śliwińskim 

z Nozbe 
o WNOP 023: Higiena pocztowa, czyli 12 podpowiedzi jak radzić sobie z zalewem 

e-maili 
§ Ankieta dla Czytelników i Słuchaczy – czyli badanie czytelnictwa mojego bloga 

i słuchalności mojego podcastu 
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045: Wenusjanki, czyli krzyżowy ogień pytań 
przedsiębiorczych kobiet 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/045 
 
 
 
Co sądzę o finansach kobiet? Jakie mam zboczenia zawodowe? Gdzie będę za 10 lat? – to 
tylko niektóre z pytań zadanych mi przez Wenusjanki. 
 
W styczniu 2015 roku miałem szansę uczestniczyć jako gość w spotkaniu przedsiębiorczych 
kobiet – Wenusjanek, które przepytywały mnie odnośnie mojej działalności blogowej, a także 
szeroko rozumianych finansów osobistych. 
 
Wenusjanki, to inicjatywa skierowana do kobiet aktywnych, kobiet biznesu, kobiet które wciąż 
chcą się rozwijać. W regularnie organizowanych spotkaniach biorą udział zarówno Panie 
z ugruntowaną pozycją zawodową, jak i te, którą są na początku swojej ścieżki zawodowej. 
Celem Wenusjanek jest dawanie inspiracji, pomaganie w nawiązywaniu kontaktów, 
dostarczanie nowych pomysłów oraz uczenie podstaw funkcjonowania w świecie biznesu. 
 
I tam właśnie trafiłem. Przepytywała mnie przede wszystkim Anita Kijanka, która jest 
pomysłodawczynią tych spotkań, ale w drugiej połowie spotkania odpowiadałem także na 
pytania z sali. 
 
Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Kim są Wenusjanki i dlaczego powstały? 
§ Gdzie i kiedy organizowane są te spotkania? 
§ Jak to się stało że wystąpiłem u Wenusjanek? 
§ Jaka była reakcja mojej Żony na informację, że rzucam pracę dla blogowania? 
§ Czym zajmowałem się w pracy na etacie? 
§ Dlaczego zdecydowałem się na zmianę sposobu pracy? 
§ Jak wyglądały moje pierwsze dni po rozstaniu z etatem? 
§ Co było dla mnie najtrudniejsze w 2014 roku? 
§ Co pomaga mi w ćwiczeniu asertywności? 
§ Jak wygląda jeden dzień z mojego życia? 
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§ Jakie poranne nawyki staram się wprowadzać? 
§ Ile czasu potrzebuję na napisanie wpisu na blog? 
§ W jaki sposób tworzę artykuły, które są ponadczasowe? 
§ Dlaczego wprowadziłem zmiany na blogu w zakresie mojej transparentności 

finansowej? 
§ Jak widzę siebie za 10 lat? 
§ Czy podglądam w sklepie na co wydają pieniądze inne osoby? 
§ Dlaczego warto patrzeć na dane statystyczne, a nie swoje przypuszczenia? 
§ Jak kupować mądrze w okresie poświątecznym? 
§ W jaki sposób przekonać dziecko do zrezygnowania z zakupu? 
§ Ile lat mają moje dzieci? 
§ Jaka jest grupa docelowa mojego bloga? 
§ Jaka nagroda w konkursie Blog Roku była dla mnie najbardziej cenna? 
§ Jak oduczyć małżonka rozrzutności? 
§ W jaki sposób możemy weryfikować finansowo nowego partnera? 
§ Kiedy otrzymałem pierwsze propozycje biznesowe w związku z prowadzeniem bloga? 
§ Jaką miałem najbardziej lukratywną ofertę reklamową? 
§ Czy produkty, które polecam są faktycznie dobre? 
§ Skąd brałem inspirację do tworzenia bloga? 
§ Ile stron A4 zajmuje najdłuższy wpis na jakoszczedzacpieniadze.pl? 
§ Jaką objętość będzie miała moja książka, nad którą obecnie pracuję? 
§ Skąd czerpię wiedzę na temat finansów? 
§ Co popchnęło mnie w kierunku zmian w moim życiu? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”, odcinek czterdziesty piąty. Dzisiaj 
usłyszycie nagranie ze spotkania Wenusjanek, gdzie odpowiadałem na pytania 
przedsiębiorczych kobiet. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 45. Odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. 
Ja 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! Zazwyczaj to jest tak, że to ja przepytuję moich gości, ale dzisiaj 
role się odwrócą. W styczniu 2015 roku byłem gościem na spotkaniu Wenusjanek i to ja, 
można powiedzieć, znalazłem się w krzyżowym ogniu pytań. Ten odcinek podcastu to jest 
zapis tamtego spotkania. Nie występowałem na nim z żadną prezentacją. 
 
Oddałem się na nim całkowicie w ręce kilkudziesięciu przedsiębiorczych kobiet, które od góry 
do dołu i w drugą stronę też przepytywały mnie na temat mojej działalności blogowej, ale 
również mojej opinii na temat finansów kobiet. Tego, jakie mam zboczenia zawodowe 
również. I także tego, gdzie widzę siebie za kolejnych 10 lat. 
 
Możecie się zastanawiać, kim są te Wenusjanki. To jest taka inicjatywa skierowana do kobiet 
aktywnych. Kobiet biznesu, ale nie tylko, także tych kobiet, które po prostu chcą się dalej 
rozwijać i w takich regularnie organizowanych spotkaniach biorą udział zarówno panie 
z ugruntowaną pozycją zawodową, jak i te, które są gdzieś na początku swojej drogi 
zawodowej. Celem spotkań Wenusjanek jest dawanie inspiracji, pomaganie w nawiązywaniu 
kontaktów pomiędzy tymi kobietami, jak również dostarczanie im nowych pomysłów. Także 
z takich podstaw funkcjonowania w świecie biznesu. Te spotkania odbywają się dosyć 
regularnie w Krakowie, Kielcach, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku. Co miesiąc w każdym 
z tych miast prowadzone są spotkania, w których są takie 3 tematy przewodnie. Pierwszy to 
jest biznes, drugi to zdrowie i uroda, i trzeci to inspiracja. Do prowadzenia każdego z tych 
tematów zapraszany jest gość i ja miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu 
w Warszawie, co było niesamowicie przyjemne. 
 
Uczestniczyłem w tej najbardziej interesującej dla mnie części, czyli tej dotyczącej inspiracji. 
Za chwilę usłyszycie serię pytań i moich odpowiedzi. Te spotkania nie mają prezentacji, 
odbywa się to w formie dyskusji. Mnie przepytywała bezpośrednio Anita Kijanka, która jest 
pomysłodawczynią całej serii spotkań Wenusjanek. 
 
Większość pytań zadawała właśnie ona, ale pojawiały się też pytania z sali. Ja, wiedząc, że 
nagrywam cały przebieg tego spotkania, starałem się je powtarzać, ale w kilku przypadkach 
tego nie zrobiłem. Tam Marcin, który montował ten odcinek podcastu, podbił głośność tego, 
co można było usłyszeć z sali. Mam nadzieję, że będzie to dla Was słyszalne, chociaż czasami 
trzeba się rzeczywiście wsłuchać. Tym bardziej mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe 
i inspirujące. Serdecznie zapraszam do wysłuchania! 
 
Anita Kijanka: To co? Możemy? 
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Michał Szafrański: Siadamy? 
 
Anita: Tak. Siadamy. 
 
Michał: Dzień dobry! 
 
Sala: Dzień dobry! 
 
Anita: Michale, bardzo dziękujemy Ci za to, że jesteś tutaj z nami. W zasadzie nie będę Cię 
pytała o to, czym się zajmujesz, bo wszyscy już to wiemy. Powiedz mi lepiej na początku: 
blogujesz od sierpnia 2013, tak? 
 
Michał: Od lipca 2012. 
 
Anita: Od lipca 2012, dobra. Jaka była reakcja żony, kiedy powiedziałeś jej, że odchodzisz 
z firmy i zajmujesz się tylko blogowaniem? 
 
Michał: To nie było tak do końca, bo ja przez pierwszy rok blogowałem i pracowałem 
równolegle. Dopiero lipiec 2013 był moim ostatnim miesiącem w pracy etatowej. I to też tak 
było, że w zasadzie to Gabi była, nie chcę powiedzieć przyczyną, bo przyczyną pewnie byłem 
ja, ale Gabi była sprawczynią tego, że ja zostawiłem pracę na etacie. 
 
Ja sam w siebie i w to, że jestem w stanie zarabiać na utrzymanie rodziny blogowaniem, nie 
wierzyłem. I też miałem taką sytuację, że żyłem w złotej klatce. Pracowałem w bardzo fajnej 
firmie informatycznej, w której w zasadzie wszystko albo bardzo wiele było ustawione pode 
mnie. Firma zatrudniała kilkudziesięciu pracowników, ja byłem dyrektorem ds. Rozwoju firmy. 
Ja i mój zespół pracowaliśmy na styku z klientami, przynosiliśmy projekty informatyczne do 
firmy. I w zasadzie, można powiedzieć, byłem jednym z rozdających karty. To życie w złotej 
klatce było o tyle fajne, że miałem świetną pracę, w której się rozwijałem przez bardzo długi 
okres czasu, ciągle robiłem nowe projekty i miałem świetne zarobki. 
 
To nie jest tak łatwo powiedzieć: „Ucinam tę pępowinę w momencie, kiedy przede mną, jako 
blogerem albo konsultantem informatycznym, bo różne scenariusze dopuszczałem, jest wielka 
niepewna przyszłość”. Tak że gdyby nie wsparcie Żony i takie zaufanie i wiara, że „Michał, ty 
sobie dasz radę!” to prawdopodobnie... no nie wiem, jak by się potoczyły te losy moje, ale 
myślę, że dużo dłużej bym tę decyzję podejmował. 
 
Anita: Co przesądziło, że jednak stwierdziłeś, że masz dość tej złotej klatki, tylko chcesz 
trochę ryzyka w życiu? 
 
Michał: Nie wiem, czy to jest ryzyko. Ryzyko to jest coś takiego, co można policzyć 
i skalkulować i podjąć bardzo rozsądną decyzję, czy ten stopień ryzyka w tych okolicznościach 
akceptujemy, czy nie. Jest tak samo przy inwestowaniu. To nie jest działalność związana 
z dużym ryzykiem, jeżeli posiadamy wiedzę, doświadczenie, jakiś plan działania. Więc w moim 
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przypadku było tak, że nie był to pierwszy moment w życiu, kiedy sobie zadałem takie 
pytanie. 
 
To jest pytanie o to, czy to, co chcę robić, chciałbym robić za kolejne 5 lat. I jeżeli odpowiedź 
jest „Nie” lub zaczynam mieć wątpliwości, to sobie zadaję pytanie: „A za dwa lata?” i jeżeli nie 
ma odpowiedzi zdecydowanie twierdzącej, to znaczy, że jest pora na zmiany i ja w życiu mam 
tak, że nie potrafię tego kierunku zmian jakoś świetnie przewidzieć i zaplanować. W pewnym 
sensie skaczę z wysokiego klifu bez skrzydeł. Wpadam do tej wody i próbuję pływać. Jeżeli 
tam skał nie ma za dużych pod spodem i orientuję się, że nie zabiję się od razu po skoku, to 
jestem gotowy takie ryzyko podejmować. 
 
Chcę też powiedzieć, że w moim... naszym przypadku, bo to nie w moim, tylko w przypadku 
naszej rodziny też nie było tak, że się rzuciliśmy z tego klifu, nie wiedząc, że przeżyjemy. 
Dlatego że miałem poduszkę bezpieczeństwa, dzięki temu, że świetną pracę miałem i dużo 
zarabiałem, a jednocześnie mniej wydawaliśmy, niż zarabialiśmy, to byłem w stanie odłożyć 
na to, żeby zbudować taką finansową poduszkę bezpieczeństwa, która dawała nam możliwość 
przeżycia, blisko 2 lata, bez żadnych przychodów. Ponosząc te same koszty, spłacając te same 
kredyty, byliśmy w stanie przeżyć. Czyli krótko mówiąc, miałem taki bufor czasowy: 2 lata na 
to, żeby wymyślić sposób, jak ja będę zarabiał. 
 
No i teraz pytanie: jaki jest najczarniejszy scenariusz? Jeżeli ktoś słucha moich podcastów, to 
wie, że najczarniejszy scenariusz jest taki, że wrócę na etat. Czyli tak naprawdę ten 
najczarniejszy scenariusz nie jest wcale taki zły, jak by się dobrze nad tym zastanowić. 
 
Anita: Pamiętasz pierwszy dzień, kiedy obudziłeś się i już byłeś na swoim? Co pomyślałeś? 
 
Michał: Wiesz co? Dużo gorszy był ten okres, kiedy już podjąłem decyzję, a jeszcze nie 
odszedłem z pracy etatowej. To był bardzo długi okres w moim przypadku, ja się bardzo 
spokojnie rozstawałem z moim pracodawcą. On usłyszał o tym w okolicach połowy stycznia, 
a ja odszedłem dopiero pod koniec lipca z pracy. Był taki długi okres, kiedy w firmie poza 
moim szefem i najbliższym współpracownikiem nikt nie wiedział o tym, że ja odchodzę. 
A jednocześnie już rozpoczynał się ten proces przekazywania obowiązków. I to był taki 
najgorszy okres, bo to było parę miesięcy, w których, można powiedzieć, przyjaciele, albo 
prawdziwi, albo tacy w cudzysłowie, pojawiają się z boku i mówią: „Wiesz co? Chyba ci się nie 
uda”, „Wiesz co? W Polsce nie ma osób, które by zarabiały na blogowaniu, a już na pewno nie 
zarabiałyby tyle, ile zarabiasz tutaj”. 
 
To jest taki problem, że tacy trolle pojawiają się w życiu i zaczynają torpedować nasze 
pomysły. Ja uważam, że zbyt długo trwał ten mój proces odchodzenia z etatu. Bo ja się dałem 
zatruć takimi bardzo dużymi wątpliwościami. Czyli w lipcu, kiedy już odchodziłem z pracy 
i był to ostatni miesiąc, byłem autentycznie kłębkiem nerwów. Tzn. Ani na blogu nie 
zarabiałem, ani nie miałem rozsądnej perspektywy, że będę zarabiał konkretne pieniądze, 
a jednocześnie decyzja była już podjęta i publicznie ogłoszona. Jakoś trzeba było sobie 
poradzić. 
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Zrobiliśmy sobie wspólnie taki detoks. 5 tygodni wakacji, czyli po zakończeniu pracy etatowej 
ja po prostu wyjechałem. I podczas tego okresu przekonałem się też, że to, że bloguję dużo 
rzadziej, bo przez te 5 tygodni tylko 3 wpisy się na blogu ukazały – a wcześniej miałem taki 
bardzo mocny reżim: 2 wpisy tygodniowo, 8 miesięcznie – musiałem się przekonać o tym, że 
to, że rzadziej bloguję, to, że rzadziej ten blog jest aktualizowany, wcale nie powoduje, że jest 
mniej Czytelników. Paradoksalnie ruch wzrósł. Ja wtedy po powrocie z tego urlopu już miałem 
taki spokój, mówiłem sobie: „Dobra, stary, masz jeden cel i teraz musisz ostro zasuwać do przodu. 
Jak będziesz dobrze zasuwał, to może coś z tego będzie”. 
 
Kolejna rzecz, której musiałem się nauczyć... możecie mówić, że jestem człowiekiem 
oszczędnym, ale to nie do końca jest prawda. Generalnie wydaję mniej, niż zarabiam, o tak 
powiem, co nie do końca znaczy, że jestem jakiś szczególnie oszczędny. Ale musiałem się 
przyzwyczaić do tego, że zaczynam palić pieniądze. Jak sobie wyobrazisz, że masz górę 
oszczędności, to jest tak, jakbyś co miesiąc do pieca wrzucała kolejne pliki banknotów, a góra 
nie przyrasta. Dla mnie to była bardzo ważna zmiana w głowie. Przyzwyczajanie się do tego, 
że przez najbliższy rok prawdopodobnie nic nie zarobię. To będzie tylko palenie oszczędności. 
Po powrocie był kolejny miesiąc takiego przyzwyczajania się do tego, że pieniądze się wydaje, 
a nie zarabia. 
 
Anita: Ostatni rok był rokiem bardzo dla Ciebie intensywnym, ale też rokiem pełnym 
sukcesów, czy to medialnych, czy finansowych. Co było najtrudniejsze, kiedy myślisz o roku 
2014? 
 
Michał: Pokonanie lenistwa, autentycznie. Ja pomimo że jestem pracoholikiem... nie wiem, 
może to jest jakiś paradoks – ja jestem pracoholikiem, ale jestem jednocześnie wielkim 
leniem i też się do tego przyznaję, wszystko robię z lenistwa, też o tym publicznie mówię. I to, 
że próbuję sobie w życiu wszystko poustawiać inaczej, też wynika z tego lenistwa. To jest dla 
mnie taki motor napędowy [śmiech]. Staram to sobie tak zorganizować, żeby samo się 
toczyło, bez mojego pośrednictwa. Ale szczerze, przez to, że była fala sukcesu, że był Blog 
Roku, były inne nagrody i wyróżnienia, wpadłem w taki młyn, można powiedzieć, także 
medialny. Byłem zapraszany. I bardzo łatwo jest w takim przypadku utracić cel. Wiedziałem, 
jakie cele sobie postawiłem na cały rok 2014, ale bardzo trudno jest wytrwać w realizacji tych 
celów, jeśli obok nas pojawiają się nowe, atrakcyjne możliwości, być może otwierające jakieś 
furtki. Trudno jest im powiedzieć „Nie”. Jeżeli zbyt często mówimy „Tak”, to rozdrabniamy się, 
zaczynamy gonić własny ogon. 
 
Z jednej strony mogę powiedzieć: „Uciekłem z pracy na etacie po to, żeby mieć więcej czasu dla 
rodziny, dla przyjaciół, dla siebie”. A jednocześnie wpadłem w taką gonitwę, która powoduje, że 
OK, jestem przedsiębiorcą jednoosobowym, ale niestety coraz mniej mnie jest. Czyli pracując 
na etacie, w zasadzie miałem więcej czasu niż w tej chwili. 
 
I próbuję to porządkować. Złapałem taką głęboką refleksję nad tym, jak bardzo gonię swój 
ogon i próbuję ucinać rzeczy, których nie uważam za istotne. Ale znowu – najpierw sobie 
trzeba odpowiedzieć na pytanie: co jest dla nas istotne? Bez takiej odpowiedzi bardzo trudno 
jest nam świadomie mówić „Nie”. Podawałem parę dni temu taki przykład, już nie wiem, bo 
tygodnie mi się plączą, ale chyba w zeszłym tygodniu byłem na Auli w Poznaniu. I podawałem 
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taki przykład, że sam sobie narzuciłem zasadę, że nie ma mnie w mediach do końca lutego, 
z wyjątkiem konkursu Blog Roku, bo tam jestem ambasadorem w tym roku. Bardzo łatwo jest 
teraz odpowiadać „Nie” na wszystkie próby ściągnięcia mnie. Zwłaszcza teraz, gdy była 
sytuacja z frankiem, każda telewizja do mnie dzwoniła. Pytali o słowo komentarza dla 
biednych kredytobiorców, co się teraz wydarzy i po ile będzie frank za pół roku. Tak jak byśmy 
wróżkami byli. 
 
Konsekwentnie mówiłem „Nie”, ale też nauczyłem się mówić uczciwie, tzn. Mówię wprost: 
„Obiecałem sobie, że do końca lutego nie występuję w mediach, przepraszam, nie pojawię się. 
Realizuję inne, ważne dla mnie projekty, chcę się skupić na tym, co istotne”. To bardzo pomaga, 
jak mamy takie zasady, przynajmniej u mnie, one muszą być, bo to mi porządkuje 
rzeczywistość. 
 
Anita: Jak wygląda jeden dzień z życia Michała? O której wstajesz? Czy od razu otwierasz 
laptopa, patrzysz na telefon i sprawdzasz Facebooka? 
 
Michał: Leczę się z takiej choroby, która polega na sprawdzaniu komórki, od razu jak tylko 
oczy otworzę. Ostatnio mi się udaje. Od jakiegoś półtora, dwóch miesięcy. Zmuszam się do 
porannego wstawania, nie jestem takim ortodoksem, tzn. Jeżeli późno położę się spać, to po 
prostu śpię dłużej. Staram się co najmniej 6 godzin spać, a ostatnio udaje mi się nawet 7,5. 
Tak średnio. Tak że nie jest źle. 
 
Staram się wstawać w tej chwili w okolicach godziny 6.00, 6.30 maksymalnie. To jest coś, co 
zaczerpnąłem z książki pt. „The Miracle Morning”, niektórzy pewnie znają. Książka polecana 
przez amerykańskich blogerów. Przeczytałem, rzeczywiście, jakaś mądrość w tym jest. Ta 
książka mówi tak: „Dobrze by było, żebyś do godziny ósmej rano zrobił to, co uważał za ważne. 
Zupełnie inaczej twój dzień będzie wyglądał”. Dla mnie jest tak, że wstaję rano, siadam sam 
sobie w ciszy, wszyscy jeszcze śpią, krótka modlitwa, krótkie zaplanowanie dnia, ale w tym 
sensie, że to jest identyfikacja tych celów i zadań, które mam do zrealizowania, ale obiecałem 
sobie, że ich nie będzie więcej niż 3. Taki, można powiedzieć, scenariusz menedżera. 
Najważniejsze 3 rzeczy realizuję, a cała reszta tylko jeżeli czasu mi starczy. Chodzi o to, 
żebym pod koniec dnia był zadowolony z tego dnia. Znowu jest taka higiena osobista. Jeżeli 
sobie tylko 3 rzeczy zaplanuję i je zrealizuję, to już jest wstęp do dobrze zakończonego dnia. 
 
Ale jednocześnie rano wykonuję też te czynności, na które nie mam czasu. Jakoś w ciągu dnia 
on ucieka. Czytam książkę: 20-30 minut czytania książki oraz wykonuję trening. Czyli albo 
biegam, albo wykonuję ćwiczenia w domu. W bieganiu sobie narzuciłem taki reżim, że biegam 
co drugi dzień. A co drugi dzień ładuję pompki, brzuszki w domu, 15 minut takiego ostrego 
zmęczenia. Powiem Wam, że jak już to zrobię i przejdę przez tą rutynę poranną, to jestem 
naprawdę naładowany i gotowy do pracy. 
 
Czyli później tylko prysznic, śniadanko, siadam i do godziny 12.00 mam już te 3 zadania 
zazwyczaj skończone. Też dbam o to, żeby te zadania nie były zbyt trudne [śmiech]. 
 
Sala: [śmiech] 
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Anita: Teraz odniosę się do tekstów, jakie publikujesz na blogu. Powiedz: ile zwykle zajmuje 
Ci przygotowanie jednego wpisu? 
 
Michał: Nie ma „zwykle”, bo nie ma reguły. Jest tak, że potrafię z głowy bardzo wiele 
informacji wyciągnąć, na podstawie wcześniejszych doświadczeń, czyli dokonuję syntezy tego, 
co się gdzieś tam w moim życiu wydarzyło i nareszcie nadszedł ten moment, kiedy gotowy 
jestem wyrzucić to z siebie w sposób na tyle zrozumiały dla Czytelników, żeby to było dla 
nich wartościowe. To jest jeden scenariusz. Wtedy taki wpis to jest powiedzmy dzień pracy. 
Solidny dzień roboczy pracy, 8 godzin. Jeszcze doszukanie czegoś, jak to mówili Indianie 
i Piotr mówił, research taki... ale podstawowe, elementarne takie zweryfikowanie tych 
informacji, które już posiadam. 
 
Ale są i takie wpisy, które zabierają mi autentycznie tygodnie. Ale to nie jest proces ciągły. 
Zdarza mi się. Teraz siedzę nad takim materiałem, który wymaga bardzo głębokiego 
przeanalizowania i jest w oparciu o takie dane, które czasami trudno wygrzebać. Robię 
porównanie, znowu na tej fali franka itd., robię porównanie, w jak świetnej sytuacji są ci, 
którzy brali kredyty we frankach, w porównaniu z tymi, którzy brali kredyty w złotówkach. 
Dzisiaj się mówi, że nie powinny być kredyty brane we frankach, ja nadal uważam, po 
pobieżnym przeliczeniu w głowie, że dużo lepiej te osoby wyszły, czytaj: dużo mniej 
dotychczas zapłaciły niż te osoby, które brały wtedy, w tamtych latach kredyt w złotówkach, 
o ile by ten kredyt w złotówkach w ogóle dostały, dlatego że mogły nie mieć wtedy takiej 
zdolności kredytowej w złotówkach, jaką miały we frankach. 
 
Oczywiście inne problemy się pojawiają i chcę to na liczbach pokazać. Chcę pokazać, 
przeanalizować sytuację. Ktoś, kto brał kredyt w roku 2008 w złotówkach i we frankach. Ile on 
tak naprawdę pieniędzy zapłacił, uwzględniając wszystkie zmiany stóp procentowych po 
drodze. I to jest rzemieślnicza robota, bo trzeba te dane wygrzebać, zestawić, zastanowić się, 
a ja mam taką ambicję, żeby tworzyć kalkulatory, które są „reużywalne”. Ktoś, kto taki 
kalkulator ode mnie z bloga ściągnie, może tam wstawić jakieś dane dotyczące swojego 
kredytu i coś tam sobie policzyć. Mam nadzieję, że to będzie kolejny etap uspokojenia osób, 
które mają kredyt we frankach i płaczą. 
 
Anita: No właśnie, jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. Wszędzie opowiadasz o tym, że chcesz 
tworzyć treści takie ponadczasowe, takie, które za rok czy za 2 lata będą aktualne. Dla mnie, 
w momencie, jak myślę o finansach, to są takie rzeczy, które bardzo szybko się zmieniają. 
Jakim cudem, jak to udaje Ci się osiągnąć i skąd szukasz wiedzy, żeby faktycznie dbać o tę 
elastyczność i trwałość tekstów przez miesiące czy lata? 
 
Michał: Ja piszę przede wszystkim takie materiały, które są rzeczywiście ponadczasowe. Jak 
się dobrze zastanowimy nad finansami, osobistymi w szczególności, to kwestie związane 
z planowaniem wydatków, z tym, żeby nie wydawać więcej, niż zarabiamy... takie prawdy, 
nazwijmy to mądrości życiowe, to jest coś, co nasze babcie nam przekazywały. 
 
Anita: No tak. 
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Michał: Ja po prostu zbieram to w jednym miejscu. I teraz, nawet jeżeli piszę jakiś tekst, który 
oparty jest o aktualne ceny, to dołączam ten kalkulator w Excelu po to, żeby można było 
wstawić np. inny koszt ciepłej, zimnej wody, produktów jakichś konkretnych czy 
zaktualizować koszt litra paliwa. Dzięki temu można sobie dostosować do aktualnych danych 
ten materiał, nawet za rok, za 2. 
 
A jest też wiele takich materiałów, które są absolutnie uniwersalne. Czyli np. jak mówimy: 
konto wspólne czy oddzielne dla małżonków? Można powiedzieć, że nie ma konkretnych 
danych, adresów konkretnych placówek banków, tylko materiał jest raczej na styku 
z psychologią. Takie finanse behawioralne – to, jak my się zachowujemy na styku 
z pieniędzmi. Niekoniecznie w odniesieniu do jakichś konkretnych ofert z danej chwili. 
 
Anita: Bardzo otwarcie mówisz o swoich finansach... 
 
Michał: Zmienia się to. 
 
Anita: ... no właśnie, dlatego teraz chciałam Cię zapytać o jedną rzecz. Moi znajomi, którzy 
prowadzą bardzo duże firmy, twierdzą, że pieniądze lubią ciszę. 
 
Michał: Lubią. 
 
Anita: No właśnie, teraz jak to, że pieniądze lubią ciszę, odnosi się do tego, że jesteś taki 
transparentny, jeśli chodzi o Twoje przychody. 
 
Michał: Jest tak, że miałem pewien cel. Zależało mi, żeby mój blog był czytany. Jest bardzo 
trudno przełamać taką barierę, żeby mówić o pieniądzach, nie pokazując tych pieniędzy. 
W szczególności bardzo trudno jest zdobyć wiarygodność, kiedy nie wiemy, kto jest po drugiej 
stronie. Kim jest autor tego bloga, który próbuje nam pokazać, w jaki sposób mamy swoimi 
pieniędzmi zarządzać? Ja bardzo mocno podkreślam, że się dzielę swoimi doświadczeniami, 
aczkolwiek trochę takiego mentorskiego tonu na moim blogu jest, siłą rzeczy. Sprzedaję swój 
subiektywny punkt widzenia, ale jednak staram się obiektywizować na tyle, na ile potrafię. 
 
Zależało mi na tym, żeby osoba, która czyta mój blog, mogła bardzo szybko zweryfikować, czy 
ona się ze mną identyfikuje, czy nie. Czyli wchodzi na mój blog, widzi, jaki ja mam poziom 
kosztów, bo na początku to były tylko koszty. Widzi, jaki mamy jako rodzina poziom kosztów 
i potrafi się do tego odnieść. „Skoro ten gościu ma taki poziom kosztów, to być może ja nie 
powinienem go czytać, bo on jest zupełnie z innej parafii”. Tak? Ani w jedną, ani w drugą stronę 
nie wartościując. W momencie, jak się zaczęły pojawiać zarobki, czyli w momencie, kiedy 
przeszedłem na swoje, to jako bloger chciałem pokazać tę moją drogę, jak stopniowo udaje 
mi się finansować nasze życie dzięki blogowi. 
 
To było coś, co cieszyło się i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, bo lubimy zaglądać do 
portfela innych. Nie ukrywam, że to zwiększa popularność bloga, oczywiście, aczkolwiek 
w zeszłym roku te kwoty zaczęły być na tyle spektakularne, że ja musiałem sobie zadać takie 
bardzo poważne pytanie: z jakich pobudek w chwili obecnej ja się tymi danymi dzielę. 
Zacząłem się nad tym bardzo głęboko zastanawiać, moja Żona mi już od bardzo dawna 
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mówiła, że nie powinienem tych danych ujawniać. W pewnym momencie już postawiła takie 
totalne liberum veto, powiedziała: „Koniec, to był już twój ostatni raport kosztów i zarobków”. 
A ja też odczułem, że robię to w pewnym sensie siłą rozpędu. 
 
W momencie, w którym poczułem, że odklejam się od rzeczywistości, a może inaczej, że mogę 
być posądzony o to, że odklejam się od rzeczywistości moich Czytelników, bo jestem totalnie 
z innej parafii. Jeżeli w Polsce niecałe 3% osób zarabiających ląduje w tym drugim progu 
podatkowym, gdzie nie płacimy 18, tylko 32% według skali podatkowej, a ja się tam znajduję, 
tzn. Że jestem reprezentantem tej grupy, która jest totalną elitą, można powiedzieć, 
finansową. 
 
Więc w jaki sposób to, co ja piszę, miałoby się aplikować do całej reszty? Ja gdzieś chciałem 
przełamać ten mit, chciałem pokazać, że można zarabiać dużo pieniędzy, a jednocześnie żyć 
wg zasad podstawowych, bez nadmiernego konsumpcjonizmu, bez wydawania pieniędzy na 
prawo i lewo, a jednocześnie z poszanowaniem tych pieniędzy. Nie bez powodu ci najbogatsi 
ludzie na świecie to są ludzie, którzy żyją bardzo, bardzo oszczędnie. Jeżdżą starymi 
samochodami... Polecam taką książkę pt. „Millionaire next door”, po polsku też wyszło – 
„Sekrety milionerów” się nazywało. To są historie osób, które po prostu są bogate, tak można 
powiedzieć, a jednocześnie żyją tak jak ich sąsiedzi, którzy nie są bogaci. Myślę też, że udaje 
mi się pokazywać, że pieniądz to jest tylko narzędzie. Narzędzie, które służy do realizacji 
jakichś celów, każdy z nas te cele ma inne. Też wydaje mi się, że udaje mi się pokazywać, że 
staram się pozostać normalnym człowiekiem, żeby mi ta palma nie odbiła, bez względu na to, 
ile pieniędzy posiadam. 
 
No ale mówię, podjąłem decyzję, w zasadzie zostałem przymuszony przez Żonę do podjęcia 
decyzji, żeby tych raportów nie publikować. Trochę się męczyłem z ogłoszeniem tego, bo nie 
wiedziałem, jaka będzie reakcja Czytelników, no ale ogłosiłem to również, tak że liczę na 
wyrozumiałość [śmiech]. 
 
Anita: Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy z Tobą, znalazłam taki fajny cytat: „Pieniądze 
szczęścia nie dają, lecz każdy chce sprawdzić to osobiście”. Wydaje mi się, że troszkę w tym 
prawdy jest, ale teraz chciałabym Cię zapytać o to, jak widzisz siebie za 10 lat? Gdy 
oglądałam różne prezentacje z Twoim udziałem, mówiłeś wszędzie, że Ty budujesz 
przedsiębiorstwo i budujesz coś pod przyszłość. Jak będzie wyglądał Michał w 2025 roku? Jak 
będzie wyglądała Twoja firma? 
 
Michał: Będę siwy [śmiech]. 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: Nie, ja jestem siwy w ogóle. To, że nie mam włosów, wynika z tego, że to jest bardzo 
pragmatyczne podejście. Dobrze, już chciałem uciec od odpowiedzi na pytanie... wiesz, ja nie 
wiem, gdzie będę za 10 lat! Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Osiągnąłem to, co 
chciałem osiągnąć, czyli bawię się tym, co robię. Eksperymentuję i jest mi z tym fajnie. Mam 
taki luksus dzisiaj, że mogę powiedzieć: „Chcę być jednoosobowym przedsiębiorcą, nie chcę mieć 
pracowników sensu stricto”. Nie chcę zatrudniać ludzi. 
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Oczywiście współpracuję z ilomaś tam osobami, bardzo się dla mnie liczy taki komfort 
psychiczny... ja tego nie robię oczywiście, pracoholizm mi się włącza, ale mam taki komfort 
psychiczny, że mogę w dowolnym momencie powiedzieć sobie „Stop. Tydzień urlopu”. Jeszcze 
tego nie zrobiłem, może trzeba to zrobić, ale mam ten komfort, że wiem, że w każdym 
momencie mogę to zrobić. I to jest coś, co chciałbym zachować. Czyli wszystko, co będę robił, 
będzie podporządkowane temu, żeby wykonywać taki model pracy, który powoduje, że 
pracuję raz, a to zarabia na siebie przez długi okres czasu. I blog jest realizacją tej koncepcji. 
 
Można powiedzieć: pasywne przychody. Oczywiście, one nigdy nie są pasywne, to wymaga 
bardzo dużo pracy z mojej strony. Ale ja lubię pracować raz i widzieć, że to procentuje, zbiera 
żniwo przez długi okres czasu, że ktoś, kto przeczytał mój tekst dzisiaj, pierwszy raz trafił na 
mój blog, przeczytał tekst z 2012 roku i on go poruszył, przesyła mi maila i pisze: „Stary, 
zmieniłeś moje życie”. To jest coś takiego, że z jednej strony fajnie to słyszeć, a z drugiej strony 
to mi też udowadnia, jak ważne jest to, żeby systematycznie wykonywać dobrą pracę. Że 
każdego dnia gdzieś tam dodaję coś więcej do mojego wielkiego portfolio, ale nie jest tak, że 
najważniejsze jest dzieło, które wykonałem wczoraj czy w zeszłym tygodniu. Nie, nie. To jest 
suma, która składa się na wartość tego wszystkiego, co robię, jako całości. 
 
Gdzie będę za 10 lat? Nie wiem, autentycznie nie wiem. Nie wiem, czy będę się w stanie 
bawić tym, co robię. Być może 10 razy, 5 razy albo 2 razy zmienię kierunek. Dzisiaj mam taki 
bardzo ambitny cel. Uświadomiłem sobie, że jestem coraz bliżej niego. Ja powiedziałem 
w jednej z rozmów, że moim celem jest dotarcie do 38 mln Polaków i zmienianie zawartości 
ich portfela, na plus oczywiście. W zeszłym roku mój blog odwiedziło ponad 1,5 mln osób, 
czyli można powiedzieć, nie jest tak daleko. Tak? Wystarczy przemnożyć przez 30 i już tam 
będę! Nie? 
 
Więc to jest to, co chcę dzisiaj realizować. Mam też dużą potrzebę pomagania innym, bo 
pieniądze są tym narzędziem, to jest to, co powiedziałem. Ale dzięki temu, że mam tę pozycję, 
którą mam w blogosferze, chociaż nie wiem, może się powinienem przestać definiować jako 
bloger, Piotrze, w każdym razie pozycję jakąś tam zdobyłem z jednej strony. Ale z drugiej 
strony ten komfort, który mi dają dzisiaj pieniądze, które zarabiam na blogu, pozwala 
realizować swoje własne pomysły, własne projekty, które są pomysłami niekomercyjnymi. 
 
Będzie bardzo fajna rzecz, która się wydarzy. Miałem taki plan, żeby skonstruować kurs dla 
osób, które są zadłużone, o tym, jak mogą wychodzić ze spirali zadłużenia, bo takim osobom 
indywidualnie pomagam, ale to się nie skaluje. Przewaga internetu nad każdym innym 
sposobem działania jest taka, że ja mogę coś zrobić raz, a docieram do wielu, wielu osób, 
które tych informacji potrzebują. W połowie roku będę udostępniał kurs dla osób 
zadłużonych, który będzie totalnie bezpłatny i prowadzący po prostu za rękę krok po kroku. 
Mam nadzieję, że uda się wielu osobom pomóc. To jest to, co chcę realizować w jeszcze 
większym stopniu. 
 
Anita: Niektórzy mają takie zboczenie zawodowe. Jest ktoś projektantem odzieży i patrzę: ale 
się wystylizowała. Makijażystka, patrzę: ale ma makijaż. Osoba, która się zajmuje aranżacją 
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przestrzeni czy wnętrz i patrzę: ale zaaranżowana przestrzeń. Czy Ty kiedy jesteś np. 
w sklepie, patrzysz w koszyki ludzi, co kupują i myślisz: „O, poszalał”? 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: Nie, dlatego że po pierwsze robi to moja Żona, za co jestem jej niesamowicie 
wdzięczny, ale to jest tak, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne preferencje, inne 
potrzeby. Ja się nauczyłem to szanować. To znaczy może w ten sposób – życie mnie nauczyło, 
że ważne jest to, co ja robię, a nie to, co robią inni. Oczywiście, o ile ten ktoś inny zaczyna 
mieć jakiś problem, z którym jest gotowy się do mnie zwrócić, to wtedy się tym zainteresuję. 
W tym sensie, że możemy się przyjrzeć problemowi, który możemy zdefiniować jako 
zakupoholizm czy niespinanie budżetu domowego. Ale ja staram się nie oceniać innych i to 
jest też to, co komunikuję na moim blogu. Jeżeli ktoś zamieszcza jakiś komentarz, to staram 
się go prostować, żeby zawsze powiedział, że to jest jego punkt widzenia, żeby nie wyciągać 
wniosków ogólnych, nie generalizować. 
 
Ja się bardzo wiele razy pomyliłem, próbując gdzieś generalizować w jakimś temacie. Wiecie, 
jaki jest np. najpopularniejszy sposób płatności w polskim internecie? Opłata za pobraniem. 
I to wychodzi z badań wszelkich. Ja się już dawno przekonałem, że ja nie jestem 
reprezentatywny dla ogółu społeczeństwa, nawet nie jestem reprezentatywny często dla 
ogółu moich przyjaciół. Tak? To jest tak, że każdy z nas jest inny, a często wyciągamy wnioski 
ogólne w oparciu o to, co nam się wydaje. Warto kwestionować też swoją pewność siebie 
i swoje zdanie, bo to pomaga nam się rozwijać. Jak zadajemy sobie pytanie „Czy aby na 
pewno?”, to możemy znaleźć potwierdzenie na inny punkt widzenia, że inny punkt widzenia 
jest bardziej prawidłowy niż nasz. Oczywiście, każdy ma prawo do swojej opinii, tylko żeby 
miał świadomość, że to jest jego opinia, niekoniecznie reprezentatywna. 
 
Anita: A ja bym chciała, żebyśmy troszeczkę pogeneralizowali. Ale tak ogólnie, ponieważ na 
sali jest kilkadziesiąt kobiet, a jak sam powiedziałeś, Twoja żona robi zakupy. Czy umiałbyś 
powiedzieć o kilku takich zwyczajach zakupowych, które kobiety mają, które są 
charakterystyczne, a które np. poprzez wyeliminowanie sprawiłyby, że miałybyśmy tych 
pieniędzy więcej? 
 
Michał: Nie. 
 
Sala: [śmiech] Brawo! 
 
Anita: Czyli trudno kobiety zdefiniować, czy trudno zgeneralizować? 
 
Michał: Trudno zgeneralizować, no. Ciebie zapytam, słuchaj: jak masz zły dzień, to co robisz? 
 
Anita: Czytam książkę. 
 
Michał: No widzisz. A ktoś idzie do sklepu. I teraz... czy da się zgeneralizować? No, nie da się. 
Jakbyś mnie zapytała, czym się różni podejście kobiet od podejścia mężczyzn do finansów... 
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Anita: Miałam Cię o to zapytać, ale to powiedz teraz. 
 
Michał: ... to powiem tak, to nie jest pewnik, to, co ja powiem, wręcz jestem mocno niepewny 
tego, co powiem, ale jest to pewna obserwacja, którą mam na podstawie chociażby maili, 
które otrzymuję od Czytelniczek i od Czytelników. 
 
Faceci mają często przekonanie, że bardzo dobrze zarządzają pieniędzmi, tylko bardzo rzadko 
się kuszą o to, żeby to się odbywało poza ich głową. Im się wydaje, że mają kontrolę. Kobiety 
częściej są bardziej skrupulatne, przynajmniej, jak mówię, to odczytuję z korespondencji, którą 
otrzymuję. Notują, rzeczywiście wypisują i sprawdzają, czy to po lewej stronie się zgadza 
z tym po prawej stronie. 
 
Zresztą, nawet jak pamiętam, akurat ja jestem tak skrzywiony, że spisuję wszystkie wydatki, 
u nas w domu to ja zarządzam finansami osobistymi, ale jak przypomnę sobie moich 
rodziców, to pamiętam, że to Mama prowadziła zapiski, nie Tata. I myślę, że to jest takie 
dosyć charakterystyczne, że kobiety chyba mają taką zdolność. Gdybam, nie generalizuję, 
wiecie lepiej to ode mnie, ale mają taką zdolność do wyciągania pewnych wniosków 
i szybszego podejmowania działania w sytuacjach problematycznych. Czyli łatwiej kobietom 
przyznać się do błędu czy porażki i przejść do działania. W kontekście pieniędzy mówię. 
 
A u facetów jest często tak, że chowamy głowę w piach i problem zakopujemy, dopóki to nie 
jest już takie śmierdzące jajo, że trzeba się tym zająć, bo nic innego nie da się zrobić. Ale 
mogę się mylić. 
 
Anita: Jesteśmy po świątecznych zakupach, teraz jest styczeń, czas przecen, wyprzedaży. Jak 
kupować mądrze? 
 
Michał: Łał. 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: Oj, to jest temat rzeka, generalnie. Pytasz teraz, jak kupować mądrze czy tak ogólnie, 
jak kupować mądrze? 
 
Anita: Teraz jest czas przecen, czyli generalnie wszyscy nas mamią czerwonymi i żółtymi 
wykrzyknikami, napisami: „Tu kupisz taniej”. 
 
Michał: Wiesz co, zaczyna się od takiego „Why?”, czyli po co ja miałbym coś robić. Jeżeli wiesz, 
do czego są Ci pieniądze potrzebne, to potrafisz sobie bardzo dobrze zaplanować, czy Ty 
chcesz je przeznaczyć na coś innego. Ja akurat nie mam natury podróżnika, jestem 
domatorem, ale np. planujesz, że w końcu zrealizujesz swoje marzenia, że uzbierasz pieniądze 
i pojedziesz w podróż dookoła świata. Bilet kosztuje np. 12 tysięcy złotych, ten taki around the 
world, załóżmy i Ty chcesz go kupić. Masz dowolną liczbę przelotów, musisz się poruszać do 
przodu, oblatujesz kulę ziemską w jednym kierunku, nie możesz się cofać. Masz taki plan. 
I mówisz sobie: „OK, 12 tysięcy złotych, to jeżeli chciałabym to zrealizować za rok, to muszę 
odkładać tysiąc złotych miesięcznie”. Dużo? Mało? No, pewnie kosztem czegoś musisz to robić. 
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I jeżeli masz takie cele, coś sobie zaplanowałaś, ważniejszego od chwilowej potrzeby, to 
będziesz potrafiła to kontrolować. Często tak to działa. Mamy jakiś zewnętrzny motywator, 
który mówi nam: „300 złotych kosztuje nowa sukienka, ale może niekoniecznie, bo to mnie już 
przybliża do mojego celu i w perspektywie tego miesiąca to jest jedna trzecia tego, co powinnam 
zaoszczędzić, żeby za rok polecieć dookoła świata”. 
 
I dużo łatwiej jest nam kontrolować, co robimy z pieniędzmi. Budżet domowy to też jest taki 
plan, który układamy po to, żeby nie popłynąć i nie wydać zbyt dużo. Jeżeli wiesz, ile 
miesięcznie możesz wydawać na jedzenie, na ubrania, na jedzenie na mieście, to łatwiej Ci 
jest zaplanować to dobrze i sobie odmówić. 
 
Przypadkowe zakupy się często biorą z takiego impulsu, że akurat tu i teraz chcemy dokonać 
jakiegoś zakupu. Pomimo tego, że ja mówię, że tak się powinno robić, to bardzo trudno jest 
odmówić sobie, jeżeli nie mamy lepszego przeznaczenia dla tych pieniędzy. Ale można 
wprowadzić zasadę podstawową: nie kupuję niczego, czego nie zaplanowałam od razu. Mogę 
przymierzyć, mogę się zastanowić, ale daję sobie co najmniej jeden dzień, a najlepiej parę dni 
na to, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że tego potrzebuję. Nie zawsze się da, bo czasami są 
okazje oczywiście, za chwilę mi ktoś zabierze z wieszaka. Więc kupiłam, tak? No, OK, ale 
zawsze mogę zwrócić. Nie bać się tego. Jeżeli coś kupiliśmy i zaczynamy mieć wyrzuty 
sumienia zaraz po przyjściu do domu, to następnego dnia zwróćmy to do sklepu, 
niekoniecznie musi wisieć na wieszaku. Ja mam taki bardzo dobry sposób, że próbuję zawsze 
przekonać się, że ta cena jest ceną złą. 
 
Anita: No właśnie, chciałam zapytać Cię, z czym masz problem, żeby sobie odmówić. 
 
Michał: Wiesz co, ja już wszystko mam, czego w życiu potrzebuję. Tak że ja nie mam takiego 
problemu. Nie, poważnie. Nawet ostatnio się zastanawiałem, mówię: „No dobra, powiedzmy, że 
chciałbym kupić nowy samochód. Ale jaki?”. To jest taki problem, żeby to wybrać, wiesz? Nie, to 
wolę jeździć tym, co mam. 
 
Mnie jest bardzo trudno to skomentować, być może nie jestem reprezentatywny, na pewno 
nie jestem reprezentatywny, ale większość rzeczy mam. Zresztą, jak widzicie mnie, ja się 
dzisiaj bardzo odświętnie ubrałem, nie wiem, czy zauważyłyście. 
 
Anita: Zauważyłyśmy i dziękujemy, bardzo nam miło. 
 
Michał: To jest specjalnie dla Was, bo ja mam zestaw T-shirtów, które jak mi się znoszą, to 
wymieniam na następny zestaw T-shirtów i nieszczególnie przykładam wagę do tego. Jest 
taka sentencja, która mówi: „Wydajemy pieniądze na rzeczy, których nie potrzebujemy, próbując 
zaimponować ludziom, na których tak naprawdę nam nie zależy”. I jeżeli zaczniesz uświadamiać 
sobie, jak bardzo jest to prawda, to dużo łatwiej jest Ci podejmować takie decyzje: „Eee, dobra, 
ale po co?”. I odpowiedź na pytanie „Ale po co?”, kiedy stoisz nad czymś i wiesz, że stać Cię... 
w ogóle nie ma problemu, mogę wyciągnąć gotówkę i nawet gotówką mogę zapłacić, 
niekoniecznie muszę kartą płacić. Ale po co? Jak nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie „Ale po 
co?”, znaczy inaczej, jak zaczniesz sobie zadawać to pytanie często, to się przekonasz sama, że 
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nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie „Ale po co?”. Czasami jest i wtedy kupujesz, tak? Ale 
często nie ma. To jest kwestia samoświadomości i poznawania siebie. Też z drugiej strony 
poznawania technik, które są stosowane po to, żebyśmy my produkty kupili. 
 
Anita: Ale powiedz mi w takim razie, jak uczysz dziecko takiego stwierdzenia „Ale po co?”? 
Przecież małe dziecko, które widzi jakąś zabawkę, cukierka, to chce. 
 
Michał: Wiesz co, pytanie jest takie, czy dla dziecka... akurat moje dzieci mają kupę zabawek, 
żeby było jasne. To nie jest tak, ja się tu wymądrzam, ale tak naprawdę nie jest tak łatwo, 
zdaję sobie z tego sprawę. To jest tak, że pytanie jest, czy dziecku musisz robić prezent 
każdego dnia. Czy dziecko powinno być przedsiębiorcze i postarać się o coś? 
 
I znowu są takie zasady, w ogóle jest taka dyskusja długa, czy dawać dzieciom kieszonkowe, 
czy nie? Z jednej strony dajemy dziecku kieszonkowe, dziecko może zarządzać w jakiś sposób 
swoimi pieniędzmi i możemy je uczyć, ale z drugiej strony oponenci mówią, że to jest socjal. 
To są pieniądze za nic. Dajesz coś w prezencie. Dziecko powinno w zasadzie na to 
zapracować. Tak? 
 
Czasami jest tak, że wystarczy zmienić lekko nazwę tego i zmienić kwalifikacje. Typu: jeżeli 
będziesz wypełniał swoje obowiązki, to będziesz otrzymywał, jeżeli nie będziesz wypełniał 
swoich obowiązków, to nie będziesz otrzymywał. To już zupełnie inaczej ustawia. Np. czy 
dawać kieszonkowe dziecku, które nie wydaje pieniędzy, tylko je gromadzi. 
 
I też jest taka szkoła, która mówi, że to jest bez sensu, bo nie chcemy dziecka nauczyć, żeby 
kisiło pieniądze, tylko chcemy nauczyć tego, żeby rozumiało ich wagę z jednej strony, czyli 
wiedziało, ile kosztowało je ich zdobycie albo rodziców ich zdobycie, bo to można robić na 
różne sposoby. Ale z drugiej strony, żeby ono potrafiło nimi zarządzać, czyli żeby wiedziało... 
niektórzy uczą dobroczynności od pierwszych dni, mówią: „10% twoich przychodów powinieneś 
przeznaczać na to, żeby się podzielić z innymi”, większość nie. 
 
Ja też nie. I mówię zupełnie wprost. Ja też nie. Akurat u mnie dzieci kieszonkowego nie 
otrzymują, bo też była taka dyskusja, czy my dajemy kieszonkowe, czy nie. Nie, nie dajemy 
kieszonkowego, bo nasze dzieci akurat mają tak, że dostają wszystko, czego potrzebują, a to 
jest na zasadzie takiej, że jest wymiana barterowa. Nie ma przypływu pieniężnego. Wykonały, 
spełniły to, czego oczekiwaliśmy, to otrzymują pewną nagrodę. Nie? Nie wiem, czy 
odpowiedziałem na pytanie? 
 
Anita: Wydaje mi się, że tak. Drogie panie, czy macie jakieś pytania do Michała? 
 
Michał: Śmiało! 
 
Uczestniczka: W jakim wieku są dzieci? 
 
Michał: Jezu, żeby teraz nie skłamać. 
 
Sala: [śmiech] 
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Michał: Roczniki Ci powiem, wiesz jak to jest. Syn jest rocznik 2000, ma 14 lat, będzie miał 
w listopadzie, a córka jest 2003, czyli ma 11 lat. Stary koń jestem. Śmiało! 
 
Będę powtarzał pytanie, tak żeby wszyscy słyszeli: Kto jest targetem mojego bloga, czy jest 
więcej kobiet, czy więcej mężczyzn? 
 
U mnie jest wspaniale, bo jest więcej kobiet. 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: Mam trochę lepszy przekrój Facebooka na blogu, czyli na Facebooku jest chyba 52% 
kobiet w tej chwili, a ja mam 53%. I jestem z tego bardzo dumny, cieszę się z tego, dlatego że 
rozmowy i dyskusje, które się toczą pod moimi wpisami, są dla mnie wartościowe i widać, że 
tam się udzielają i kobiety, i mężczyźni. 
 
Trochę jest tak, że udało mi się stworzyć takie medium, gdzie prowadzona jest kulturalna 
dyskusja i rozmowa, i to dużo zmienia. Jak porównuję się z innymi blogami finansowymi, to 
tam jest czasami tak, że 90, 90 kilka procent stanowią faceci. Więc, no fajnie to wygląda i to 
mi się bardzo podoba. 
 
Pytałaś też, kto jest targetem. Targetem jest każda osoba, która chce być trochę bardziej 
świadoma finansowo i chciałaby dążyć do osiągnięcia bezpieczeństwa finansowego, które – 
ja uważam – jest podstawą do myślenia o takim spokojnym, stabilnym życiu. Dlatego że jeżeli 
spojrzycie na drugi biegun, czyli osoby, które mają problemy finansowe, to problemy 
finansowe są najczęściej źródłem wielu innych problemów w życiu – atmosfera w domu, 
rozpady małżeństw itd. Tak że mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób przeciągać, może nie 
z tej sytuacji problematycznej, bo ja bardzo mało na razie pisałem o wychodzeniu z długów, 
raczej to są takie relacje jeden do jednego niestety, ale takie osoby, które po pierwsze 
zarabiają mało, chciałyby zarabiać więcej... bo wiecie, jakość życia się poprawia nie tym, że 
będzie się cięło koszty, tylko tym, że będzie się zarabiało coraz więcej. Powtarzam taką 
maksymę od samego początku istnienia bloga, że najlepszym sposobem oszczędzania jest 
zwiększanie przychodów. I to jest prawda, po prostu tak jest. 
 
W zeszłym roku na Blogu Roku dostałem 3 nagrody i taka najbardziej dla mnie cenna to była 
nagroda, która nie była bezpośrednio od jurorów Onetu, tylko która była od magazynu „Brief”. 
To była nagroda dla najbardziej inspirującego bloga. To mnie też przekonało, że to, co robię, 
jest czymś, co warto kontynuować w tym obszarze. Że wychodzę poza sferę finansów 
i dotykam aspektów związanych z tym, jak sobie w głowie rzeczy poukładać. 
 
Chociaż psychologiem nie jestem, żadnym mądralą itd. Dzielę się pewnymi swoimi 
przemyśleniami i doświadczeniami, po prostu. Tak że moim targetem, wracając, są wszystkie 
te osoby, które chcą mieć więcej w portfelu. Myślę, że cała polskojęzyczna nacja nasza. 
 
Dawaj, Agata. Hmm, OK, pierwsze pytanie brzmi: jak oduczyć męża rozrzutności? To działa 
w obydwie strony, to nie jest kwestia męża tylko, tak? Czasami jest tak, że mąż pyta, jak 
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oduczyć żonę rozrzutności. Prawidłowa odpowiedź brzmi... znowu, zero generalizowania. Ja 
się kieruję w życiu taką zasadą, że staram się być przykładem dla innych. Czyli jeżeli zależy mi 
bardzo na tym, żeby druga osoba w związku coś robiła, to muszę pokazać, że ja to robię i mi 
bardzo na tym zależy. My nie rozmawiamy w ogóle, ogólnie jako Polacy, nie rozmawiamy 
o pieniądzach. W związkach też rzadko rozmawiamy o pieniądzach. Zaczynamy rozmawiać 
dopiero wtedy, kiedy jakiś problem się pojawia. I to nie są spokojne rozmowy najczęściej. I to 
wiem od moich Czytelników, bo bardzo dużo takich maili dostaję. Dostaję też bardzo dużo 
maili: „Podpowiedz mi, w jaki sposób zachęcić mojego męża, czy moją żonę, do czytania Twojego 
bloga”. [śmiech] 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: To nie jest łatwe, nie? Miałem na blogu taki tekst, nie pamiętam już w tej chwili 
tytułu. Wrzucę Wam później na grupę link do tego tekstu. On był dokładnie o tym, żeby być 
takim pozytywnym przykładem. Czyli jeżeli zależy nam na tym, żeby druga strona rozumiała, 
co się dzieje w ogóle w finansach, a to my prowadzimy finanse w domu, to po prostu 
próbować ten budżet tworzyć wspólnie. 
 
Pokazywać, jakie są koszty. Wiecie, co najbardziej oczy otwiera? Jak się zsumuje pozycje 
kosztowe w danym miesiącu i się pokaże. Np. „Słuchaj, na jedzenie wydaliśmy 2,5 tysiąca w tym 
miesiącu. Na coś tam innego wydaliśmy tyle i tyle. Na paliwo wydaliśmy tyle i tyle. Na Twoją 
rozrywkę wydaliśmy tyle i tyle, a na moją rozrywkę tyle i tyle”. I teraz, uwaga, lepiej pokazać, że 
nasza była większa, nie? Bo jak będzie odwrotnie, to będzie, że to jest zarzut. Jakąś empatią 
się wykazywać w stosunku do drugiej strony, unikać potencjalnie śliskich tematów, ale 
pokazywać, że nam bardzo zależy. „Słuchaj, usiądźmy, zastanówmy się, co możemy zrobić, 
żebyśmy mieli za co na wakacje pojechać”. 
 
Jeżeli teraz to zrobicie, w styczniu, to jest atmosfera do rozmowy. Bo jak się okaże, że siadacie 
do tego w czerwcu, to wiadomo, że tych pieniędzy już nie ma. Więc, no, myślę, że 
odpowiedziałem na to pierwsze pytanie. To nie jest łatwe, wiem, że to nie jest łatwe. 
Najlepiej się dopasować w związku, nie? Finansowo. 
 
Jak byśmy chcieli na ten grząski grunt wejść, to jest tak, że zanim wejdziemy w związek 
małżeński, dobrze zweryfikować, jak ten nasz partner finansowo wygląda, jaka jest jego 
higiena finansowa. 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: A w szczególności, teraz już bez żadnych śmiechów powiem, czy ten partner czegoś 
przed nami nie zataja. Bo historie w stylu: fajny facet, wyszłam za niego, się okazuje, że ma 
kolosalne długi, o których ja się dowiaduję dopiero jak już dziecko mi się rodzi, bo wcześniej 
nie było pretekstu dobrego, że są kłopoty finansowe. To są historie, które się dzieją non stop. 
Tak że trzeba uważać. 
 
I drugie pytanie: jakie były pierwsze propozycje biznesowe na blogu i kiedy? Ty pracowałaś 
w PKO BP, prawda? 
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Sala: [śmiech] 
 
Michał: I rozmawialiśmy. Więc pojawiały się propozycje, niektóre były poważne, niektóre były 
niepoważne, z mojej perspektywy. To nie znaczy, że propozycje były niepoważne, tylko one po 
prostu nie korespondowały z tym, co ja robiłem na blogu. I tak jest, bardzo wiele propozycji 
się pojawia, one nie mają wiele wspólnego z tym, co ja chcę realizować na blogu. 
 
Jeżeli jest się blogerem i jest jakiś ruch, to wiadomo, że się pojawiają firmy, które chcą 
zapłacić za to, żeby ten ruch pozyskać. I najchętniej by zapłaciły jak najmniej. I niestety często 
jest tak, że chciałyby w jak najbardziej prymitywnej formie na tym blogu zaistnieć. Powiem 
Wam tak, propozycje cały czas są. Większość, zdecydowana większość jest odrzucana, ja 
staram się realizować wyłącznie własne projekty w tej chwili. Czyli wymyślam sobie, jaki cykl 
artykułów chciałbym opublikować, jaki kurs chciałbym zrealizować, jak np. kurs wychodzenia 
z długów. I szukam partnera, który jest gotowy zostać patronem dla takiej serii publikacji. 
 
To mi się na szczęście udaje, ale zdarzają się też takie propozycje, które są bardzo trudne do 
odrzucenia. Miałem propozycję, od jednej z firm oczywiście, która zajmuje się zakładami 
w internecie. I to była propozycja na górne sześciocyfrowe kwoty za współpracę, tak? Czyli 
można powiedzieć górne kilkaset tysięcy za to, żebym ja kilka wpisów popełnił i zachęcił do 
zakładania kont i hazardu w internecie, co jest nielegalne generalnie, tak? 
 
Spodziewam się, że osoby, które mają trudną sytuację finansową, jako blogerzy, a wiążą 
bardzo duże nadzieje z blogiem, w sensie, że on będzie dla nich źródłem zarobku, mogą na 
takie propozycje reflektować. I też trzeba być świadomym, że to, co czytacie, gdziekolwiek 
czytacie, powinniście filtrować. Mieć do tego dystans. Nawet jeżeli czytacie o czymś na moim 
blogu, to też powinnyście to filtrować. Nie z tego względu, że tam jest zła wola, ale z tego 
względu, że każdy z nas jest człowiekiem, popełnia błędy i ma jakiś swój wypaczony punkt 
widzenia. Moja rzeczywistość nie jest Waszą rzeczywistością i w drugą stronę. Chociaż bardzo 
lubię słyszeć, jak ta rzeczywistość z Waszej strony wygląda. 
 
Anita: I ostatnie pytanie. 
 
Michał: Dobra, powtórzę pytanie. Czy te produkty, które ja rekomenduję na blogu: lokaty, 
konta itd. – czy to jest coś, przy czym powinna się zapalać Czytelnikowi czerwona lampka, czy 
nie? 
 
Ja uważam, że po to mamy głowy, żeby ich używać. Czyli to, że ja coś polecam... wiadomo, ja 
staram się być wiarygodny i staram się opisywać produkty, które polecam, żebyście Wy, jako 
Czytelnicy, znali ich plusy i minusy. I potrafili podjąć decyzję, czy to jest produkt dobry dla 
Was. Ale to nie jest tak, że dany produkt jest zawsze dobry dla każdego. No nie. Tak nie jest. 
Podam taki przykład: jeżeli jest lokata, która płaci x%, no nieważne, załóżmy, że dobre 
oprocentowanie i tam można dostać premię za założenie tej lokaty, dodatkowe 50 zł. Bank 
zapłaci za pozyskanie klienta 50 zł. To Wy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcecie 
swoje dane osobowe przehandlować bankowi za 50 zł. Dla niektórych z Was będzie to 
problem, a dla innych nie. 
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Może być tak, że dla osoby zarabiającej 10 000 zł miesięcznie to jest w ogóle gra nie warta 
świeczki, ale dla osoby, która zarabia 1200 zł, 1600, 1800, to jest kolosalna różnica, że będzie 
miała w portfelu, w danym miesiącu, 50 zł więcej. Że wpadnie jej nieopodatkowane 50 zł. 
I mówię, to trzeba zawsze ocenić przez swój pryzmat. 
 
Ja staram się nie narzucać, nie mówić, że coś jest dobre albo złe. Pokazuję też takie przykłady, 
teksty się pojawiały na blogu: czy młoda osoba biorąca kredyt hipoteczny podejmuje dobrą 
decyzję? Młoda osoba mająca, nie wiem, 22 lata. Dziewczyna, jeszcze na studiach, bierze 
kredyt hipoteczny, bo ma jakieś tam źródła przychodu. Czy to jest dobra decyzja, czy zła? To 
zależy. Po pierwsze od jej poziomu świadomości, też od tego, jaki ona ma plan dla siebie na 
życie itd. Jeżeli miałbym generalną zasadę zastosować, to powiem: nie należy w ogóle brać 
kredytów. Nie żyjmy na kredyt. Finansujmy nasze życie gotówką, którą zarabiamy. Tak? 
Oczywiście, trudno jest kupić mieszkanie z zarobków, nie posiłkując się kredytem 
hipotecznym. Ale jeżeli mówimy o kredytach konsumpcyjnych, to mówię wprost: absolutne 
zło. To znaczy, że wydajemy więcej, niż zarabiamy, nas nie stać, a my to kupujemy. 
 
Na blogu przeczytacie dwie historie o tych kredytach hipotecznych. Historia chłopaka, 
w podobnym wieku, któremu ja powiedziałem: „W twojej sytuacji konkretnej to jest zła decyzja 
z mojego punktu widzenia”. A także dziewczyny w podobnym wieku, w której przypadku 
powiedziałem: „To jest bardzo dobra decyzja”. Chłopak nie wiedział niestety jeszcze, na czym 
życie polega, bo mieszkał z rodzicami, a chciał kupować mieszkanie na kredyt. A tak 
naprawdę nie wie, czy on jest w stanie przeżyć do pierwszego, kiedy się wyprowadzi z domu. 
Więc to są różne sytuacje w życiu, różny bagaż doświadczeń i różne konteksty, w których 
występujemy. 
 
Anita: Proszę. 
 
Uczestniczka: Chciałam zapytać, jak uczyłeś się tego blogowania. Jaka długość wpisów? Jaka 
częstotliwość? Tematyka, szczegółowość? Jak uczyłeś się tego przez te miesiące? 
 
Michał: Ja poszedłem taką swoją drogą, ale wzorowałem się na blogerach amerykańskich, tzn. 
Szukałem w Polsce wzorca jakościowego blogowania czy poradnikowego blogowania, takiego 
eksperckiego, można powiedzieć, blogowania. Nie lubię tego słowa, nie uważam się za 
eksperta. 
 
Bardzo mnie też cieszy, że nie mam wykształcenia finansowego, bo to pozwala mi totalnie 
z dystansu patrzeć na tematykę, którą przedstawiam. I patrzyłem na blogi amerykańskie 
i uczyłem się od blogerów amerykańskich. Żeby być konkretnym, był to blog The Smart 
Passive Income prowadzony przez Pata Flynna, to był blog, który się nazywał 
michaelhyatt.com, to są blogi typu Social Triggers. Jest taki blog prowadzony przez osobę 
pochodzenia hinduskiego, nazywa się Ramit Sethi, Amerykanin, który prowadzi bloga 
iwillteachyoutoberich.com i patrzyłem jak różnorodne są, nawet nie chodzi mi o treści, tylko 
jak różnorodny jest styl, w jakim oni blogują. W jak różnorodne, w pewnym sensie role się 
wcielają. To są blogi, które istnieją wiele lat i jak wyglądała ich ewolucja. Ja je przejrzałem od 
samego początku aż do wpisów współczesnych. I zauważyłem parę takich prawidłowości: po 
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pierwsze, to nie jest tak, że bloger obiera jakąś linię i ona już zawsze taka będzie. Nie, nie. 
Bloger ewoluuje. Tak jak każdy. 
 
Czyli piszemy jakieś tam wpisy na początku, być może trochę inne, a później dopasowujemy 
się, w pewnym sensie, do Czytelników, których posiadamy, jeżeli np. chodzi o długość wpisów, 
ale też lepiej rozumiemy siebie, jeżeli chodzi o sposób przekazywania swoich myśli. 
Rozwijamy się i dostosowujemy formę do tego, co chcemy przekazać. 
 
Moje blogowanie jest takim blogowaniem, można powiedzieć, pewnie niepopularnym, bo 
strasznie długie wpisy mam. One nie są jakoś bardzo naukowe, one po prostu prostymi 
słowami próbują wytłumaczyć czasami złożone zagadnienia. Ale najdłuższy mój wpis, z tego 
co liczyłem, ma ok. 80 stron w Wordzie. Komfort, który daje internet, to jest to, że nie widać 
tej długości. Jeżeli ja wrzucam taki wpis na bloga, to owszem, to się myszką scrolluje, ale 
jeżeli będzie ta treść interesująca, ona zostanie przeczytana od deski do deski. Większość być 
może wodzi wzrokiem i wyłapują najbardziej interesujące rzeczy, ale są osoby, które czytają 
od deski do deski. I ja dla takich osób piszę. I dlatego, też się śmieję czasami, dlaczego mam 
tak mało hejterskich komentarzy, ja to mówię wprost, że te osoby, które chcą te komentarze 
zamieszczać, myślą, że u mnie nie ma komentarzy, bo nie są w stanie tak szybko na sam dół 
przescrollować. 
 
Sala: [śmiech] 
 
Anita: Ale naprawdę masz wpis na 80 stron w Wordzie? 
 
Michał: Tak, jest taki wpis. 
 
Anita: Tyle nie ma moja praca magisterska. 
 
Michał: Moja chyba też. 
 
Sala: [śmiech] 
 
Michał: Tak mi się wydaje, czasami sobie liczę te znaki i wyrazy w tych wpisach, bo edytor 
oczywiście zawsze to podaje automatycznie i sobie myślę: „O, to jest chyba najdłuższy wpis na 
blogu”, po czym po miesiącu mówię: „Nie, tamten był krótki”. Ja teraz pracuję nad książką, jest 
mi bardzo trudno zmieścić się w takiej liczbie stron, jaką założyłem. [śmiech] 
 
Anita: To ile zakładałeś? 250? 
 
Michał: Wiesz co, 320, 350 stron. Taki limit sobie ustawiłem i naprawdę muszę pisać takimi 
krótkimi zdaniami, żeby... 
 
Anita: Zmniejsz czcionkę jakby co. [śmiech] 
 
Michał: No, nie no, to się musi jeszcze czytać, nie? Odpowiedziałem na pytanie czy nie? 
Dobrze. Dwa są. Czekaj, bo Ty już byłaś, to tam. 
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Uczestniczka: Mam pytanie, skąd czerpiesz wiedzę na temat finansów. Książki, blogi? Bo tak 
usiąść i zacząć pisać o finansach jest trudno, więc skąd ta wiedza? 
 
Michał: Wiesz co, zawsze mnie to interesowało od takiej praktycznej strony. I teraz, jak 
pomyślisz sobie, ile praktycznych aspektów finansów można opisać, to ich jest bardzo, bardzo 
dużo. Ja mam bardzo długą listę tematów, z których części nawet nie chcę poruszać, ale sobie 
na listę wpisałem, bo są np. bardzo pracochłonne. 
 
Jest tak, że dzisiaj Czytelnicy mi podsuwają tematy i sytuacja, która się rozwija, fakty, które się 
dzieją, też mi podsuwają tematy. No zobacz, przy tym temacie franka. Byłem w Poznaniu, 
rozmawiałem z kimś o kredycie we frankach, mówiłem, co ta osoba może zrobić, żeby 
mniejsze koszty tego kredytu ponosić, po czym wróciłem do pokoju i zobaczyłem, że frank jest 
właśnie po 5 zł. I mówię sobie: „No, pięknie. Przed chwilą podpowiadałem, a teraz się 
przewróciło”. Wracając do Warszawy, już w pociągu zacząłem pisać wpis na ten temat, 
uspokajający. Bo wiedziałem, co się będzie działo. Za chwilę media będą nakręcać tę panikę, 
pokazywać tych płaczących ludzi, którzy mają te kredyty. Od razu napisałem ten uspokajający 
wpis. I znowu – gdy pisałem ten wpis, od razu mi przyszły do głowy 3 tematy związane 
dokładnie z tym zagadnieniem, które mogę pociągnąć jeszcze dalej. To jest tak, że wiesz, skąd 
ja czerpię wiedzę? 
 
Uczestniczka: Jedni powiedzą to, powiedzmy: „Rezygnuj z franka”, inni powiedzą co innego, 
a skąd brać taką wiedzę merytoryczną? 
 
Michał: Suma doświadczeń z jednej strony, a z drugiej strony ta suma doświadczeń pozwala 
mi dobrze wgryzać się w dany temat i szukać tych informacji. Oczywiście szukam ich 
w internecie, w książkach. Książek sporo czytam, staram się czytać coraz więcej książek, bo 
miałem taki okres, kiedy nie miałem po prostu na to czasu i bardzo mnie to bolało. Czytam 
wyłącznie non-fiction, nie czytam w ogóle książek kryminałów, przygodowych itd. Mam 
potrzebę pogłębiania swojej wiedzy. Jak bardzo dużo źródeł różnej wiedzy czytasz, to też 
dokonujesz jakiejś syntezy i w tej głowie coraz więcej się mieści. Włosy nie bez powodu 
wyszły. Kto jeszcze chciał zadać pytanie? 
 
Uczestniczka: Powiedziałeś, że jak odchodziłeś z pracy, to na blogu jeszcze nie zarabiałeś. To 
tak naprawdę Twoje odejście z pracy było, nie chcę powiedzieć, że fanaberią, bo nie sądzę, 
żeby nią było, ale co? Stwierdziłeś, że pociągniesz to i będziesz zarabiać za pół roku, za rok? 
Czy po prostu: „Spełnię swoje marzenie, zobaczę co dalej”? 
 
Michał: Wiesz co, czy to było marzenie? Chyba marzenia mam trochę inne. Ale to było tak, że 
ja 10 lat pracowałem w poprzedniej firmie i w pewnym sensie poczułem, że to, co robię, nie 
daje mi już takiej frajdochy, którą mi dawało. Realizowałem projekty informatyczne, tzn. Takie 
projekty, w których my tworzyliśmy aplikacje, systemy, rozwiązania, ale pracowałem 
z programistami przede wszystkim. I teraz, w pewnym momencie miałem już świadomość, że 
zrobiłem w zasadzie wszystko, co chciałem zrobić. Zaczęła się taka powtarzalność i to było 
mało rozwijające, a jednocześnie wiedziałem, że żeby przenieść to na wyższy poziom, to 
muszę wrzucić tam jeszcze więcej swojej energii. 
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A ja wiedziałem, że nie miałem już ani czasu, ani siły, ani energii, gdzieś się wypaliłem w tym, 
co robiłem. I wracam do samego początku, taką ładną parabolę żeśmy tu zakręcili. 
Odpowiadasz sobie, próbujesz sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to, co robisz w tej 
chwili... bo to są dwa rodzaje pytań. Jedno pytanie jest takie: co chciałabyś robić za 5 czy 10 
lat? Jak odpowiesz, jak po prostu nie wiesz? Odpowiesz: „Nie wiem”. No to dokąd płynąć tym 
okrętem? „No nie wiem”. Dobra, to inaczej? Czy to, co robisz dzisiaj, to jest coś, co chcesz robić 
za te kilka lat? Ja miałem jednoznaczną odpowiedź: „Nie, już nie”. Nie miałem odpowiedzi, co 
ja chcę robić. Ale miałem pomysł na to, że może ten blog jest takim rozwiązaniem. Po pół 
roku blogowania już wiedziałem, że chcę blogować. Tylko wiedziałem też, że nie jestem 
w stanie poświęcić blogowi tyle mojej energii, bo po prostu nie miałem czasu. Czyli to, że 
ciągnąłem przez rok pracę etatową i blog równocześnie z poświęceniem czasu, który miałem 
dla rodziny, to była harówa, tak? 
 
Bo te materiały, które miałem wtedy tworzone, były równie pracowite, jak w tej chwili, 
a jednak jeszcze te 10 godzin gdzieś tam w firmie spędzałem, bo też mało nie pracowałem. 
Tak że ta doba jest bardzo krótka i coś musisz wyciąć z tego życia. I wtedy ja postawiłem 
rzeczywiście na jedną kartę. Powiedziałem: „Dobra, to. Ale czy chcę skończyć na Dworcu 
Centralnym, czy nie? No nie chcę. No dobra, to backup plan jest taki, że wrócę na etat. Ktoś mnie 
zatrudni i to za niemałe pieniądze”. 
 
Ja miałem jeszcze super sytuację, bo w momencie, kiedy ogłosiłem, że odchodzę z pracy, to 
dostałem świetną propozycję pracy u konkurencji, można powiedzieć. Ale absolutnie świetną. 
Tylko ja byłem już zdecydowany, że chcę zainwestować swój czas w coś swojego. Do tego 
stopnia, że to była propozycja pracy, ja świetnie zarabiałem, a tamta propozycja była ponad 
2 razy lepsza finansowo. Ale na szczęście dosyć szybko to skreśliłem, tak? Chwaliłem się 
publicznie, że w zeszłym roku zarobiłem 4 razy tyle, co w najlepszym roku w moim życiu. 
Więc generalnie opłacało się. 
 
Anita: Drogie panie, bardzo serdecznie dziękujemy Michałowi za czas! 
 
Michał: To ja serdecznie dziękuję! Dzięki wielkie! 
 
Anita: To co? Zapraszamy częściej w takim razie. Dzięki!  
 
No i muszę przyznać, że to było bardzo, bardzo miłe spotkanie. Wyobraźcie sobie mnie 
siedzącego z przodu i całą salę kobiet. Dziękuję ślicznie Anicie za zaproszenie, gorąco 
pozdrawiam wszystkie panie, z którymi miałem okazję się tam spotkać! A w szczególności 
osoby, z którymi się już świetnie znam od jakiegoś czasu, czyli Bazylię, Ilonę, Ariadnę, która 
występowała w drugim odcinku podcastu. Także Hanię, która prowadzi świetny blog Haart 
i która była jedną z głównych sprawczyń mojego pojawienia się na Wenusjankach. Hania na 
swoim blogu pokazuje krok po kroku, jak wykonywać różne rękodzieła, czyli tzw. Do It 
Yourself, albo inaczej po polsku Zrób To Sam. Serdecznie polecam. Link do tego bloga oraz 
linki do wszystkich książek i artykułów, które wymieniałem w tym odcinku podcastu 
znajdziecie w notatkach pod adresem, tradycyjnie, jakoszczedzacpieniadze.pl/045, tak jak 
45. Odcinek podcastu. 
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A dla mnie ten najbliższy tydzień będzie bardzo, bardzo pracowity. Z dwóch powodów. 
Trzeciego marca odbędzie się gala finałowa konkursu Blog Roku, w którym w tym roku jestem 
jurorem, tak że sporo pracy przede mną. A dodatkowo tego samego dnia będę jeszcze 
współprowadził warsztaty dla blogerów. Wystąpi na nich m.in. Konrad Kruczkowski, zdobywca 
głównej nagrody w konkursie Blog Roku rok temu, wystąpi też Agnieszka Kaluga, która 
prowadzi blog Zorkownia i wiele, wiele innych osób. Tak naprawdę będziemy podczas tych 
całodniowych warsztatów mówili o wszystkich aspektach blogowania, zarówno o tej stronie 
emocjonalnej, technicznej, jak i biznesowej. 
 
Równolegle do prezentacji będą się odbywały również panele dyskusyjne, całkiem spore 
wydarzenie i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że blog Jak Oszczędzać Pieniądze został 
patronem i wyłącznym sponsorem tego wydarzenia. To jest taki mój prezent i ukłon też 
w kierunku blogosfery. Bardzo mi zależy na tym, by blogosfera się rozwijała, by powstawało 
coraz więcej wartościowych blogów, a to będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy te osoby, które 
posiadają wiedzę, uwierzą w to, że mogą skutecznie blogować. I albo dorabiać, albo wręcz 
zarabiać i utrzymywać się z bloga. Tego wszystkim takim osobom jak najbardziej życzę 
i chętnie się dzielę moich doświadczeniem. Dzięki temu, że objąłem patronat nad 
warsztatami, to będą one całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników. 
 
Jednocześnie będziemy mogli ugościć na nich aż ponad 200 osób. Tak że jeśli blogujesz 
i wystarczająco szybko odsłuchasz ten odcinek, to być może będziesz mieć jeszcze szansę, by 
zapisać się na te warsztaty. Myślę, że miejsca rozejdą się bardzo szybko. Link do strony 
z zapisami także umieszczę w notatkach do tego odcinka podcastu. No, a teraz myślę, że pora 
już dać Wam od siebie odpocząć. Tak że bardzo, ale to bardzo dziękuję za ten wspólnie 
spędzony czas. I życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy 
poziom! Trzymaj się, do usłyszenia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Wenusjanki – spotkania przedsiębiorczych kobiet 
§ Blogowigilia 2014 
§ Książka “Miracle Morning”, Hal Elrod 
§ Książka “The Millionaire Next Door”, Thomas J. Stanley, William D. Danko – wyszła po 

polsku pod tytułem “Sekrety amerykańskich milionerów”. 
§ Wpis “7 zasad, które pomogą zachęcić rodzinę do oszczędzania” 
§ Blog Pata Flynna – Smart Passive Income 
§ Blog Michael Hyatt 
§ Blog Social Triggers 
§ Blog Ramita Sethi I  
§ Blog Haart.com.pl – domowe “zrób to sam”. 
§ Warsztaty dla blogerów – niestety miejsc już brak. 
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046: O wyzwaniach, dylematach i wartościach 
w blogowaniu – z Konradem Kruczkowskim z Halo 
Ziemia 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/046 
 
 
 
 
Czy istnieje jedna słuszna droga blogowania? Co to są #darylosu i jak je oceniamy? Czego 
brakuje w blogosferze, a czego jest aż nadto? 
 
O tym wszystkim rozmawiam z Konradem Kruczkowskim, autorem bloga Halo Ziemia 
i jednocześnie zdobywcą nagrody głównej oraz kilku innych nagród w ubiegłorocznym 
konkursie “Blog Roku”. 
 
Ten odcinek podcastu jest dosyć “hermetyczny”. Zainteresuje on przede przede wszystkim 
blogerów oraz te osoby, które zastanawiają się nad tym czy prowadzić własnego bloga. Nie 
jest to jednak rozmowa tylko dla nich. 
 
Jeśli jesteście konsumentami blogów, to usłyszycie o pewnych dylematach – także moralnych 
– przed którymi stajemy my jako blogerzy. W naszej rozmowie dotykamy także tematu 
wartości w życiu, sensu chodzenia na skróty, rozmienianiu się na drobne oraz swoistym 
kręgosłupie moralnym. 
 
Mam nadzieję, że nawet jeśli nie blogujecie – to wyniesiecie z tego coś dla siebie. Serdecznie 
zapraszam do wysłuchania tej wartościowej dyskusji. 
 
Konstruktywna krytyka blogosfery 
 
Ten odcinek podcastu to jednocześnie klamra zamykająca ostatnie 12 miesięcy mojej 
aktywności w blogosferze. Obejmuje ona okres od sukcesów w ubiegłorocznej edycji “Blog 
Roku” aż do gali finałowej tegorocznej edycji konkursu. Tak się składa, że w tym roku 
zarówno Konrad, jak i ja, mieliśmy zaszczyt oceniania startujących blogów oraz niesamowitą 
przyjemność wybrania zwycięzców w dwóch kategoriach. Braliśmy także udział w pracach 
jury wyłaniającego tegorocznych zwycięzców konkursu oraz wybraliśmy “Blog Blogerów”. 
Listę wszystkich laureatów możecie znaleźć na stronie “Blog Roku”. 
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Swoje wrażenia tuż po tegorocznej gali opublikowałem na Facebooku: 
https://www.facebook.com/michal.szafranski/posts/10152862920583800 
Ale jeszcze zanim trafiłem na galę nagraliśmy z Konradem dwie rozmowy. Pierwsza z nich 
miała miejsce przed kamerami Maćka “Mediafun” Budzicha, który pełnił rolę obserwatora na 
głosowaniu jury konkursu “Blog Roku” (i otrzymał także nagrodę “Blog Dekady”!). 
 
Tegoroczne obrady były podobno najbardziej burzliwymi i najdłuższymi w 10-letniej historii 
konkursu. Zapis naszych wrażeń tuż po głosowaniu jury stanowi dobry wstęp do tego odcinka 
podcastu. Zachęcam do jego obejrzenia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LxvFuPrmUQw 
 
Dzień później nagraliśmy z Konradem rozmowę, którą słyszycie w tym odcinku. Mam nadzieję, 
że będzie to ważny i słyszalny głos. 
 
I tu chcę dokonać jednego zastrzeżenia: chociaż jesteśmy krytyczni w stosunku do niektórych 
zjawisk, które widzimy w blogosferze, to nie jesteśmy osobami, które mają monopol na rację. 
Przedstawiamy tylko swój punkt widzenia, pewne refleksje, ale jesteśmy dalecy od 
generalizowania. Istnieje bowiem wiele dróg blogowania. My dzielimy się dzisiaj tylko 
naszymi opiniami na temat tego, co uważamy za istotne. Można się z nami zgadzać lub nie. 
Wierzymy jednak, że warto o tym dyskutować – w szczególności o cieniach blogowania i tym, 
co można zrobić, by przenosić je na wyższy poziom. 
 
Bez względu na to co mówimy, blogosfera jest dzisiaj miejscem dla absolutnie każdej osoby 
i jest przestrzenią, która pozwala współistnieć osobom o różnych pomysłach na siebie. I to 
jest wspaniałe. 
 
Dodatkowy komentarz od Konrada 
 
W materiale, o którym większość z Was wyraża się dobrze, znalazła się łyżka dziegciu. Tam, 
gdzie pada nazwisko Janka Favre, łatwo ulec wrażeniu, że to krytyka. Tymczasem intencja tej 
wypowiedzi była inna. Zawsze uczono mnie, że jeśli w mediach komunikat może zostać źle 
zrozumiany, odpowiada za to mówiący. Dlatego chciałbym dopowiedzieć kilka słów 
i przeprosić. 
 
Mówiąc o blogu Janka, miałem na myśli nie mniej, nie więcej, a tyle, że choć cenie jego pracę, 
lekkie pióro, to treści związane ze współpracami reklamowymi są dla mnie mniej atrakcyjne. 
Mniej nie znaczy, że wcale. Z Michałem rozmawialiśmy o tym, że (ogólnie) zjawisko niesie ze 
sobą kilka zagrożeń. 
 
Pozwoliłem sobie użyć konkretnego przykładu i przytoczyć nazwisko dlatego, że intencją 
wypowiedzi było pokazanie, że sam Janek jest dzisiaj w miejscu, do którego chciał dotrzeć, 
a to zasługuję na uznanie, a krytyka modelu „współprac reklamowych” nie może być 
dogmatem. Jestem ostatnią osobą, która ma prawo do autorytarnej oceny innych autorów 
(czym innym jest ogólna krytyka zjawiska czy trendu). Przez brak precyzji, rozpęd, 
pomieszanie kilku wątków, powyższe nie wybrzmiało w podcaście jednoznacznie. 
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Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Nasze obserwacje i opinie dotyczące blogosfery. 
§ Jak Konrad definiuje swojego bloga i o czym pisze? 
§ Gdzie oprócz bloga można przeczytać teksty Konrada? 
§ W jaki sposób poradzić sobie z sukcesem własnego bloga? 
§ Jakie furtki otwiera udział (oraz wygrana) w konkursie Blog Roku? 
§ Jakie specjalne kryteria miał Konrad gdy wybierał najlepszy jego zdaniem blog? 
§ Czy działalność komercyjna może stanowić zagrożenie dla wiarygodności blogera? 
§ Co to są dary losu i jakie mamy zdanie na ich temat? 
§ W jaki sposób zarabia Konrad Kruczkowski, a jakie projekty realizuje za darmo (pro 

publico bono)? 
§ Ciekawostki z życia Polskiej Akcji Humanitarnej. 
§ Czego brakuje w polskiej blogosferze? 
§ Jakie dylematy mamy z Konradem w naszym życiu? 
§ Co nie podoba nam się u polskich blogerów? 
§ Jak robić dobre reportaże? 
§ Jak duży kredyt zaufania mają blogerzy w porównaniu z np. telewizją? 
§ Co musi się wydarzyć, by powstało więcej jakościowych blogów/treści? 
§ Skąd, jako blogerzy, możemy się uczyć warsztatu? 
§ Dlaczego większość małych blogów jest ważna? 
§ O dobroczynności w polskiej blogosferze. 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek czterdziesty szósty. Dzisiaj 
z moim gościem rozmawiam o wyzwaniach, dylematach i wartościach w blogowaniu. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 46. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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! Ten odcinek ma specjalny i okolicznościowy charakter, stanowi on taką klamrę, 
która spina cały zestaw wydarzeń związanych z konkursem Blog Roku. Moim dzisiejszym 
gościem jest Konrad Kruczkowski, autor bloga Halo Ziemia, który w ubiegłym roku zdobył 
nagrodę główną w konkursie Blog Roku. Wygrał także w swojej kategorii oraz zdobył nagrodę 
Bloga Blogerów. 
 
Razem z Konradem byliśmy również jurorami w tegorocznej edycji konkursu Blog Roku 
i dzisiaj, po wczorajszych dosyć burzliwych obradach jury, dzielimy się na świeżo naszymi 
przemyśleniami i obserwacjami dotyczącymi blogosfery jako takiej. Zastanawiamy się, czy 
i kiedy taka działalność komercyjna może stanowić zagrożenie dla wiarygodności blogera, 
rozmawiamy o tym, czego nam brakuje w blogosferze i co musiałoby się wydarzyć, żeby te 
braki zostały uzupełnione. 
 
Ja przepytuję też Konrada, co jemu osobiście dał ten sukces w tak dużym konkursie jak Blog 
Roku. W jaki sposób wpłynął na jego blogowanie, jakie być może furtki mu otworzył? I ta 
dzisiejsza rozmowa, zdaję sobie sprawę, że jest niestety dosyć hermetyczna, bo zainteresuje 
ona przede wszystkim blogerów albo te osoby, które zastanawiają się, czy może warto zacząć 
blogowanie. Ale jak ją przesłuchiwałem przed chwilą, to doszedłem do wniosku, że nie jest to 
jednak rozmowa tylko dla nich. Wy jako konsumenci blogów usłyszycie, w zasadzie 
z pierwszej ręki, z ręki Konrada… czy z ust Konrada i z ust moich o takich naszych dylematach. 
Także dylematach moralnych, przed którymi stajemy jako blogerzy. Dotykamy w tej rozmowie 
tematu wartości w życiu, sensu chodzenia na skróty, problemów związanych z rozmijaniem 
się gdzieś tam na drobne. I także o takim swoistym kręgosłupie moralnym, który każdy z nas 
powinien mieć, nie tylko jako bloger, ale również jako człowiek. 
 
Jeszcze zanim zacznę odtwarzać tę rozmowę, muszę dokonać jednego zastrzeżenia. W tej 
rozmowie jesteśmy dosyć krytyczni w stosunku do niektórych zjawisk, które widzimy 
w blogosferze, ale my absolutnie nie mamy monopolu na rację. Ani Konrad, ani ja. 
Przedstawiamy po prostu swój punkt widzenia i pewne refleksje, ale nie chcemy 
generalizować. Jesteśmy dalecy od generalizowania. 
 
Istnieje naprawdę bardzo wiele dróg blogowania. Dzielimy się dzisiaj tylko swoją opinią na 
temat tego, co my uważamy za istotne, można się z nami zgadzać albo można się z nami nie 
zgadzać. Wierzymy jednak, że warto o tym dyskutować, a w szczególności warto dyskutować 
o cieniach blogowania i tym, co można zrobić, by przenosić blogowanie na wyższy poziom. 
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Bez względu na to, co mówimy, blogosfera jest dzisiaj miejscem absolutnie dla każdej osoby. 
Jest przestrzenią, która pozwala współistnieć ludziom o bardzo różnych pomysłach na siebie. 
Istnieje bardzo wiele dróg blogowania, nie ma jednej słusznej. Zapraszam do wysłuchania tej 
długiej i mam nadzieję ciekawej rozmowy! 
 
Michał Szafrański: Cześć Konrad! 
 
Konrad Kruczkowski: Cześć, dzień dobry! 
 
Michał: Przedstaw się proszę Słuchaczom, powiedz, kim jesteś i co robisz. 
 
Konrad: Nazywam się Konrad Kruczkowski, jestem autorem bloga haloziemia.pl, rozmawiamy 
trochę w kontekście Bloga Roku, więc myślę, że warto też dodać, że jestem laureatem 
ubiegłorocznej edycji konkursu. 
 
Michał: Jesteś. Haloziemia.pl, co to jest za blog? O czym piszesz? 
 
Konrad: Lubię mówić, że jest to blog umiarkowanie społeczny, dlatego że poruszam właśnie 
sprawy społeczne. Bardzo dużo piszę o ojcostwie, nie tylko dzieląc się własnym 
doświadczeniem, ale też traktując ojcostwo jako sprawę społeczną, która dotyczy nas 
wszystkich i wszystkim nam jest potrzebna. Bycie rodzicem w ogóle. 
 
Dużo uwagi poświęcam sprawom wykluczeń, organizacjom charytatywnym, które 
przeciwdziałają zjawisku wykluczenia. Staram się też od czasu do czasu komentować bieżącą 
rzeczywistość i opisywać ją ze swojej perspektywy. To, co będę robił w tym roku, bardzo bym 
chciał, to trochę mniej pokazywać siebie, a właśnie więcej rzeczywistości albo w wywiadach, 
albo w bardziej reporterskich formach. 
 
Michał: Ja dodam, Konrad, jeśli pozwolisz, że wygrałeś w zeszłym roku konkurs Blog Roku i Ty 
też jesteś taką osobą, to tak dla Słuchaczy podcastu, która ma bardzo duży posłuch, bo 
poruszasz kwestie ważne. Jesteś też autorem w takim serwisie Onet Autorzy − projekcie, który 
Onet prowadzi. No właśnie, może trzy słowa o tym projekcie też byś mógł powiedzieć? 
 
Konrad: Tak, jasne. Onet Autorzy to program, do którego zostałem zaproszony mniej więcej 
pół roku po konkursie, kiedy ten program powstawał. To jest platforma dla wybranych 
autorów, których do współpracy zaprosił Onet i tam są osoby znane i mniej znane. Osoby, 
które funkcjonują już jakiś czas w mediach i publicystyce. 
 
To, co dla mnie jest bardzo nobilitujące, to kryterium pozyskiwania autorów, to była jakość ich 
pracy. Czuję się trochę wyróżniony tym zaproszeniem. Dla mnie też jest ważne 
funkcjonowanie w kilku miejscach, chociaż blog jest absolutnie moim core’em pracy 
i podstawą mojego pisania. Tam zawsze są te treści, które są dla mnie najważniejsze 
i najcenniejsze, natomiast ja chcę być publicystą, chciałbym, żeby rzeczy, o których piszę, 
docierały do różnych ludzi w różnych miejscach. 
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Chciałbym, żeby, jeśli to możliwe, otwierały dyskusje. To też mnie ubogaca, jak ktoś czasami 
się ze mną nie zgadza i potrafi to wyrazić. Stąd obecność w tym programie. Oprócz tego 
gościnnie publikuję czasem w mediach tradycyjnych. 
 
Michał: No właśnie i teraz pójdę dalej z tym przedstawianiem Ciebie, bo też chciałbym, żeby 
moi Słuchacze mieli jednoznaczne zrozumienie, dlaczego w ogóle dzisiaj rozmawiamy. 
Będziemy dzisiaj poruszać temat bardzo, bardzo ważny. Będziemy mówili o etosie blogera, 
o pewnej etyce, o wiarygodności. O tym, czego Ty moim zdaniem jesteś super przykładem, bo 
pomimo wielkich sukcesów, które miałeś w zeszłym roku, zgarnąłeś w konkursie Blog Roku 
trzy statuetki, jednak udało Ci się ten rok przetrwać, w pewnym sensie, bez zachłyśnięcia się 
tym sukcesem. To się mogło wydarzyć, ja również odebrałem kilka statuetek, tak że dobrze 
wiem, jak wielki zmasowany blask świateł spada na taką osobę, która niewątpliwie sukces 
osiąga. 
 
Ty spokojnie przez cały rok realizowałeś swoje zadania jako bloger, ale też wychodziłeś poza 
bloga. Byłeś aktywny w blogosferze, starałeś się mówić o pewnych standardach, budować te 
standardy… czy budować to nie wiem. One gdzieś tam są głęboko, ale odkrywać na nowo. 
Uważam, że jesteś osobą, która zdecydowanie ma mandat do tego, żeby mówić o tym, co to 
jest jakościowe blogowanie, bo pomimo wielkiego sukcesu, który osiągnąłeś, jednak potrafiłeś 
pozostać normalnym gościem. I teraz pytanie takie bardzo prowokacyjne, które mam… albo 
może inaczej: powiedz, co się wydarzyło w tych ostatnich dwunastu miesiącach. Na ile te 
sukcesy, których doświadczyłeś w konkursie Blog Roku, wpłynęły bądź nie wpłynęły? Z czym 
się musiałeś zmierzyć? I tak trochę ku przestrodze chcę, żebyś powiedział również, bo ten 
odcinek podcastu pokaże się dziewiątego marca, czyli… 
 
Konrad: Dokładnie w moje urodziny. 
 
Michał: No proszę bardzo! Wszystkiego najlepszego, Konrad. Przesuńmy się w czasie, z okazji 
dzisiejszych urodzin, może w ten sposób [śmiech]. 
 
Konrad: Dziękuję bardzo. Będzie to doskonały prezent. 
 
Michał: Super! Ale rozwinę myśl. 
 
Konrad: Śmiało. 
 
Michał: Chciałbym, żebyś dał kilka wytycznych dla tych osób również, które statuetki odbiorą. 
My nagrywamy ten podcast w piątek, pod koniec lutego, dwudziestego siódmego lutego 
chyba dzisiaj mamy. We wtorek, czyli trzeciego marca będzie Gala Finałowa i dziewiątego 
marca ukaże się ten podcast. Ileś osób już będzie w tej sytuacji, w której Ty byłeś dokładnie 
12 miesięcy temu! Powiedz, co zmienia taki konkurs i na ile on wywraca życie do góry 
nogami. 
 
Konrad: OK, Michał, mam potrzebę to skomentować. To bardzo miłe, jeżeli Ty czy ktokolwiek 
inny mówi, że ja mam mandat do oceny blogosfery czy podkreślania albo wyznaczania 
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jakiegoś standardu. Natomiast ja tego nie czuję. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym zrobić, to 
wchodzić w rolę autorytetu w naszym środowisku czy w jakimkolwiek innym. 
 
Michał: Konrad, przerwę Ci, na sekundkę Ci przerwę. Powiem Ci tak, czasami mi też się taką 
łatkę przypina, ja też tego nie czuję. Dlatego myślę, jesteśmy tutaj we dwóch, być może uda 
nam się wspierać w tym, żeby coś wartościowego przekazać. I tylko o to mi chodzi. 
 
Konrad: OK, jasne. Ja to doskonale rozumiem. Tak jak mówię, jeżeli ktoś tak myśli i chce 
czerpać z mojej pracy dla siebie, jest mi bardzo miło! Chociaż to też rodzi dużą 
odpowiedzialność, ale w odpowiedzialności nie ma nic złego. Natomiast ja mam problem 
z ludźmi w różnych środowiskach, nie tylko w blogosferze, którzy sami z siebie wchodzą 
w rolę autorytetu. 
 
Uważam, że jeżeli ktoś jest autorytetem, to nie jest z deklaracji, tylko dlatego, że to 
społeczność w taki sposób go oceniła. Ja jestem na takim etapie, nie wiem, miałem tylko 
potrzebę to podkreślić, to zupełnie na boku. 
 
A odpowiadając na Twoje pytanie dotyczące tych dwunastu miesięcy − wiesz, myślę, że 
bardzo ważnym elementem w każdej pracy, nie tylko w blogowaniu, jest taka świadomość. To 
może będzie złe porównanie, ale łatwo zaobserwować, co dzieje się z laureatami różnych 
talent show, jeśli nie są gotowi na taki sukces i nie potrafią go wykorzystać. To są ludzie, 
którzy bardzo szybko pojawiają się w show biznesie, zupełnie innej branży niż nasza, i bardzo 
szybko znikają. Ale po dwóch, trzech, czterech, pięciu latach, jak już są trochę dojrzalsi, 
czasami artystycznie, czasami dojrzalsi jako ludzie, wypływają z dobrym projektem. 
 
Trudno mi teraz o przykład, bo to trochę nie moja bajka, ale myślę, że Brodka to jest dobry 
przykład. Tak? Wygrała talent show, pojawiła się płyta, znikła i wróciła z zupełnie nową 
jakością po jakimś okresie ciszy. Jak wygrałem konkurs, pomyślałem, że nie chcę znikać. To 
kompletnie bez sensu. Miałem też takie poczucie, że nie jestem jeszcze gotowy na takie 
funkcjonowanie w przestrzeni publicznej w sposób, w jaki bym chciał. Jeszcze trochę brakuje 
mi kompetencji, brakuje mi jakości i warsztatu. Jeszcze kilku rzeczy muszę się nauczyć i do 
kilku dojrzeć. To nie chodzi o zaniżanie poczucia własnej wartości, to też nie rzecz w tym, 
żeby mówić: „To nie dla mnie, nie nadaję się”. 
 
Chodzi o taką uczciwość wobec siebie. „OK, to jest coś, nad czym muszę popracować. To jest 
element, który jest jeszcze do poprawy”. Ja sobie dałem ten rok na robienie swojego, to znaczy 
niemarnowanie tej szansy. Nieznikanie z przestrzeni publicznej, nieunikanie kontaktu 
z mediami, ale pomyślałem, że jeszcze nie teraz, nie jestem gotowy na realizowanie projektu, 
który chcę zrealizować, a na który ta nagroda dała mi szansę. 
 
Presja szybkiego sukcesu jest bardzo duża. Bo żyjemy w takich czasach kultu sukcesu, sukces 
nas określa. Chcemy mieć zawsze więcej niż sąsiad. A trawa po drugiej stronie płotu jest 
zawsze zieleńsza, więc pomalujmy własną. Przez ten rok starałem się bardzo uciekać od 
takiego myślenia. „Konrad, rób swoje. Słuchaj mądrych ludzi i tego, co mają do powiedzenia, ale 
to twój wewnętrzny kompas jest na koniec dnia tym, co pomaga ci wybrać dobry kierunek, czy iść 
w tę, czy w drugą stronę”. 



 116 / 492 

 

 

 
Faktycznie było tak, że odrzuciłem bardzo dużo współprac reklamowych, jestem z tego bardzo 
zadowolony. Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym roku będę miał możliwość 
zrealizowania dwóch projektów, które chciałem zrealizować, a których nie byłbym w stanie 
zrealizować w ubiegłym roku, bo brakowało mi kompetencji i nie mam poczucia, że ta 
nagroda została zmarnowana tylko dlatego, że trochę poczekałem. 
 
Myślę, że presja i szybkość i błysk fleszy to jest zły doradca. My kiedyś o tym rozmawialiśmy, 
nie? Systematyczny i stopniowy wzrost, ale cały czas wzrost, jest lepszy niż taki nagły i potem 
zniknięcie w czeluściach internetu i świadomości. Rozgaduję się. Jak mówię za długo, to 
krzycz na mnie. 
 
Michał: Nie, mówisz bardzo ciekawie. 
 
Konrad: Jeśli miałbym to ubrać w radę dla laureatów, którzy się zaraz pojawią, to… to, że 
dostaliście tę nagrodę, jest podsumowaniem jakości, którą dostarczaliście do tej pory. I to jest 
taki głos: „Wasza praca jest w porządku”. I prawda jest taka, że nie musicie dokonywać 
rewolucji przez tę nagrodę. Skupcie się dalej na robieniu dobrze tego, co robiliście do tej 
pory, wykorzystując narzędzia, które ta wygrana dała. 
 
Czyli wsparcie Onetu, które jest oczywiście później, obecność w różnych mediach, większe 
zainteresowanie, większy zasięg. Możliwość bycia słyszalnym. Ten podcast się ukaże po Gali, 
więc tutaj powiem to, co będę chciał powiedzieć na Gali, wręczając swoją statuetkę, jeżeli nie 
zapomnę. Ja tego do tej pory nie mówiłem. 
 
Jednym z moich kryteriów, oprócz wszystkich tych rzeczy technicznych, jakościowych, 
wizerunkowych, dotyczących funkcjonowania społeczności, było też jedno, którego do tej pory 
nie zdradzałem. Starałem się wybrać blog, który powinien być słyszalny, ale nie dlatego, że 
potrzebuje tego autor, tylko dlatego, że my potrzebujemy jego głosu. 
 
Ja to powiem na Gali, bo chciałbym, żeby wszystkie osoby, które statuetki dostały, miały takie 
poczucie, że ich praca jest ważna, że mają pewną misję, którą realizują. Niezależnie od 
formatu, bo misja rozrywkowa to też może być dobra misja, nie? 
 
Michał: Właśnie. 
 
Konrad: Poprawianie humoru, radości, rozbawianie ludzi. To jest bardzo potrzebne. Troska 
o to, żeby ludzie dobrze wyglądali albo jedli zdrowe jedzenie, albo sprawiali sobie jedzeniem 
przyjemność, to też jest potrzebne. 
 
Michał: Też jest potrzebne. 
 
Konrad: Też jest bardzo ważne. Nie chcę tego wartościować. To poczucie odpowiedzialności 
i misji jest bardzo ważne. 
 
Michał: Zdecydowanie. Czekaj Konrad, naprowadzę Cię jeszcze. 
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Konrad: Śmiało. 
 
Michał: Powiedziałeś o tym, że chciałbyś coś powiedzieć na Gali. Myślę, że należałoby też 
uzupełnić Słuchaczom, że my obydwaj byliśmy w tym roku w jury konkursu Blog Roku, czyli 
mieliśmy wpływ na wybór blogerów w danej kategorii. W jakiej kategorii byłeś jurorem? 
Przypomnij. 
 
Konrad: Życie i społeczeństwo. 
 
Michał: Ja: specjalistyczne i firmowe. Oprócz tego wybieraliśmy wspólnie Bloga Blogerów 
i również wspólnie razem z innymi jurorami w bardzo burzliwej dyskusji, która odbyła się 
wczoraj, z naszej perspektywy wybieraliśmy nagrodę główną w konkursie Blog Roku i dwa 
wyróżnienia główne. 
 
Trochę pracy przy tym oczywiście było, dlatego troszeczkę mówimy o tych kryteriach. Ja 
dodam też, że wczoraj mieliśmy okazję nagrać dosyć ciekawą rozmowę z Maćkiem 
Budzichem, blog mediafun.pl. Ja zalinkuję do tego filmu, bo to jest film do obejrzenia, 
w notatkach do tego odcinka podcastu. 
 
Właśnie, to jeszcze wrócę do tego aspektu komercyjnego, czyli propozycji, które otrzymywałeś 
i które odrzucałeś. Czym się kierowałeś, tak żeby technicznie powiedzieć, jak tych wyborów 
dokonywałeś? 
 
Konrad: Wiesz co, szukam w głowie eufemizmu, żeby to nie zabrzmiało arogancko, ale ja tak 
myślę, więc dobrze, będę szczery w tym, co powiem. Mam poczucie, że ta strategia w oparciu 
o dary losu, publikowanie każdego gadżetu, który dostaję… 
 
Michał: Poczekaj, rozwińmy to bardzo mocno, żeby też Słuchacze, którzy nie są blogerami 
mieli świadomość, o czym my mówimy. 
 
Konrad: To zdefiniuj dary losu, będzie Ci łatwiej. 
 
Michał: OK, to ja ze swojej strony powiem, jak to wygląda. Powiem może w ten sposób, firmy 
walczą o to, żeby komunikaty i informacje o ich produktach i usługach były szeroko widoczne. 
Mogą oczywiście kupować sobie czas antenowy, tak jak robią w telewizji czy innych mediach, 
po to, żebyśmy oglądali reklamy, ale mogą to również robić w ten sposób, że kontaktują się 
z osobami wpływowymi, tzw. influencerami w sieci, czyli blogerami, vlogerami. Z kreatorami 
opinii. Udostępniają im informacje o swoich produktach i być może ta osoba w ramach 
współprac komercyjnych o tym napisze, ale również próbują działać na zasadzie takiej, że 
zamiast zapłacić za tego typu współpracę, przesyłają jakieś mniejsze, większe prezenty, licząc 
na to, że te osoby nieodpłatnie podzielą się w sieci, w różnych mediach społecznościowych, 
a może na swoich blogach również, informacją o tym, że taki prezent otrzymały. 
 
Czyli krótko mówiąc, tak jak w polityce funkcjonuje rozdawnictwo różnych prezentów, tak jak 
kiedyś i nadal to funkcjonuje od czasu do czasu, w tradycyjnych mediach na konferencjach 
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prasowych można mniej lub bardziej fajne gadżety dostać, tak w blogosferze funkcjonują tzw. 
dary losu. Blogosfera nieco prześmiewczo to traktuje, nieco z dystansem, od czasu do czasu 
tagując również w sieci, używając hashtaga #darylosu. Nigdy do końca nie wiadomo, czy dany 
komunikat jest komunikatem związanym rzeczywiście z danym darem losu czy nie, czy tam 
był ten prezent. Czasami jednoznacznie widać, że dany prezent został otrzymany, że coś 
przyszło pocztą do blogera i bloger jest tak bardzo zadowolony z tego faktu, że publikuje tę 
informację we wszystkich mediach społecznościowych. 
 
No i pojawiła się dyskusja w blogosferze na temat tego, czy te dary losu są dobre, czy są złe. 
Czy nie jest przypadkiem tak, że blogerzy dają się wykorzystywać w tej komunikacji dosyć 
dobrze organizowanej przez marki. Marki próbują być po prostu skuteczne, po to, żeby 
docierać szerzej. Myślę, że wstęp wystarczająco długi zrobiłem, Konrad, przejmij pałeczkę. 
 
Konrad: OK, wiesz co, zapytałeś, czy to jest dobre, czy to jest złe, że zdjęcia tych produktów 
i informacje o tym, że dany bloger dany produkt otrzymał. Myślę, że nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi na to pytanie. Potrafię wymienić blogerów, którzy robią to w fajny sposób. 
 
Przykładem jest Maciek Mazurek Zuch, który ciągle mówi o darach losu i używa tego 
hashtagu, ale to są produkty, które rzeczywiście pasują do jego stylu życia. I oprócz tego 
Maciek potrafi je wkomponować w swój blog. Pokazać, że to ma ręce i nogi. 
 
Michał: Nadaje im kontekst. 
 
Konrad: Tak. Nie jest to klasyczne rozdawnictwo. Natomiast ja odmawiałem z dwóch 
powodów, po pierwsze treści na moim blogu − uważam, że jeśli bym reklamował produkty 
takie jak pasta do zębów, bo kiedyś dostałem, w stylu zabawka dla dzieci, jakiś gryzak, bo 
piszę o ojcostwie… 
 
Michał: Albo power bank. 
 
Konrad: Tak, tak. To byłby zgrzyt. Ja nie chcę się porównywać, bo to zupełnie nie ta liga, ale 
próbuję sobie wyobrazić Jacka Żakowskiego albo Janinę Paradowską albo Dominikę 
Wielowieyską, publicystów, których bardzo cenię, którzy wrzucają na swojego Facebooka 
zdjęcie z power bankiem, którego dostali od marki i piszą: „Wow, świetnie, cieszę się #darylosu”. 
 
Michał: Niewyobrażalne, prawda? 
 
Konrad: To się nie lepi, dlatego ja też nie chcę tego robić. Mam też świadomość, jak działa 
marketing, pracowałem w agencji reklamowej. Kilka razy dostałem produkt, koszulkę czy 
jakieś drobne rzeczy, a raz była to rzeczywiście cenna rzecz, w ramach akcji, ja to mówię 
pseudocharytatywnej. Pod pretekstem dobrego celu i wsparcia NGO to była reklama produktu. 
Ja też nie mam potrzeby robić tego w ten sposób, realizuję to ze Stowarzyszeniem WIOSNA, 
którego jestem ambasadorem i to też jest fajny element blogowania, jeden z ważniejszych, 
mogę wspierać organizację NGO, nie wspierając produktu, która realizuje swój cel. 
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Poczułem się trochę oszukany w tym konkretnym wypadku. Nie chcę podawać konkretów, bo 
nie w tym rzecz. Ja konkretnie z tych powodów, które wymieniłem, dary losu odsyłam. Ja też 
nie jestem recenzentem, nie reklamuję produktów, nie mam bloga lifestylowego, żeby wpisać 
te produkty w swój styl życia. To nie jest krytyka każdego, kto w ten sposób funkcjonuje. Do 
mojego bloga to nie pasuje. 
 
Ale widzę pewne zagrożenie w trendzie, w samym trendzie. Tzn. rzeczywiście było tak bardzo 
dużo tego sposobu blogowania w oparciu o współpracę reklamową, o kampanie reklamowe, 
to wygrał w świadomości społecznej i w samym środowisku jedyny słuszny model blogowania 
oparty o tego rodzaju współprace. Moim zdaniem to jest szkodliwe, bo nie pozwala nam się 
dalej rozwijać. 
 
Wydaje mi się, że strategia blogowania Dary Losu to jest strategia, która kończy się na 
telewizji śniadaniowej i nie pozwala iść dalej. Nie pozwala blogerowi być ekspertem, stać się 
Jackiem Żakowskim czy Dominiką Wielowieyską. 
 
Michał: Rozwińmy ten wątek. Z tego co rozumiem uważasz, przynajmniej tak mi się wydaje, 
że dary losu jakąś drogę zamykają. Uważasz, że przyjmowanie tych prezentów i rozdawnictwo, 
handlowanie w pewnym sensie swoją opinią, nie chcę być krzywdzący swoją opinią, 
w stosunku do tych osób, które robią to dobrze… w mocne klamry trzeba to wszystko spiąć. 
Ale że to w jakiś sposób zamyka nam furtki w zakresie rozwoju jako blogerzy i przekreśla 
pójście w kierunku eksperckim w jakiejkolwiek dziedzinie, jakąkolwiek byśmy się zajmowali? 
 
Konrad: Tak, tak sądzę. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Tzn. bloger, który jest kojarzony przede 
wszystkim ze współpracami, jak to my w środowisku nazywamy, będzie mu dużo trudniej 
zaistnieć jako ekspertowi w danej dziedzinie, albo właśnie publicyście czy komuś, kto 
wychodzi poza blogosferę. 
 
Ja widzę taki problem, który się pojawił na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat. My bardzo 
zaczynamy kisić się w swoim środowisku. Są blogerzy, którzy są znani i rozpoznawani 
w blogosferze i tyle. I bardzo trudno im wyjść poza nasz hermetyczny krąg. Ja bardzo bym 
tego chciał uniknąć, stąd też moja potrzeba pojawiania się w innych miejscach niż mój własny 
blog. 
 
Albo tak jak w Twoim przypadku wychodzenie z blogiem poza blogosferę, czyli nie 
oddawanie contentu, bo wiem, że to jest Twoja święta zasada. Ale Ty jako Ty jesteś w różnych 
miejscach. Próbuję to skondensować i ubrać w jedno, maksymalnie dwa zdania. 
 
Michał: Wiesz co, też spróbuję to trochę sparafrazować. W gruncie rzeczy dary losu, 
przynajmniej z mojej perspektywy, to jest zagrożenie dla wiarygodności i dla niezależności. 
Nawet jeżeli my sami w pewnym sensie uważamy, że potrafimy to kontrolować, to jednak 
odbiór zewnętrzny naszych działań także jest istotny. Jesteśmy oceniani po czynach i ta ocena 
nie musi być zbieżna z naszą oceną. 
 
Ja dodam, że też darów losu nie przyjmuję. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy powiedzieli, 
w jaki sposób grzecznie odmawiać. Nie wiem, Konrad, jakich Ty argumentów używasz? 
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Konrad: Wiesz co, ja mówię prawdę. Bo nie ma co wynosić sztandaru, że marka chce nas 
wykorzystać, ja tanio skóry nie sprzedam itd., bo słyszałem taką argumentację. Ona też mi się 
nie podoba, bo wiesz, marketerzy wykonują swoją pracę. Ich zadaniem jest jak najszersze 
pokazanie produktu, pokazanie go w dobrym kontekście i to jest praca tych ludzi. 
 
Michał: Tak. 
 
Konrad: To, co ja robię, to zwykle, jak ktoś prosi o adres, pytam, w jakiej sprawie. Jeżeli chcą 
państwo przesłać mi produkt, to niestety muszę odmówić, będę musiał go odesłać, ponieważ 
nie bloguję w oparciu o takie zasady. Czasami ktoś się upiera i mówi: „Wyślemy Ci, ale nie 
oczekujemy żadnej reakcji, to jest po prostu prezent od nas”. Często tak jest z książkami. 
 
Konsekwentnie odmawiam, czasami nie, ale to był wyjątek, bo byłem rzeczywiście ciekaw 
danego tytułu, ale mówię: „Nie. Ale jeżeli Wam bardzo zależy, mogę się wypowiedzieć w mailu. 
Wysłać do Was informację zwrotną, jeżeli jest to dla Was wystarczające. Nie obiecuję, że zrobię to 
szybko, bo z moim czasem jest różnie”. Zwykle marketer czy osoba z agencji po drugiej stronie 
mówi: „OK, rozumiemy, bardzo dziękuję za tę informację, pozwolimy sobie zostać w kontakcie”. 
Wiesz, ludzie to przyjmują. Nikt nie ma z tym problemu. Co więcej – ja mam takie poczucie, 
że przez to, że tak postępuję, zyskuję trochę uznania i szacunku w oczach tych ludzi. To jest 
bardzo intuicyjne, ale tak, odniosłem takie wrażenie. 
 
Michał: Tak, czyli ten status eksperta zdobywasz na co dzień, w zasadzie z każdą taką decyzją. 
Ja mówię „eksperta” też w dużym cudzysłowie. 
 
Konrad: Natomiast, wiesz Michał, to jest trudne, bo blog jest podstawową osią mojego 
funkcjonowania też materialnie, zaledwie od dwóch, trzech miesięcy. Wcześniej pracowałem 
w agencji reklamowej, miałem bardzo dobre, stabilne zaplecze finansowe do utrzymania 
siebie, swoich bliskich. Nie miałem presji, potrzeby zarabiać na bloga, żeby go w ogóle 
utrzymać. Bo źródło mojego utrzymania leżało gdzie indziej. Rozumiem też ludzi, dla których 
to jest praca i recenzują produkty. Nie mam z tym problemu, są tradycyjne pisma, które 
recenzują produkty, gry komputerowe. Na jednej stronie jest recenzja gry, a dwie strony dalej 
jest reklama tej samej gry i tego samego tytułu. 
 
Ostatnią rzeczą, jaką bym zrobił, to zarzucił tym pismom jakieś nieetyczne działania czy brak 
obiektywizmu. Ważne są pewne zasady, żeby ta reklama była odpowiednio oznaczona, żeby 
odbiorca wiedział, gdzie jest opinia a gdzie reklama, za którą ktoś zapłacił, albo wręcz treść 
producenta. Jeżeli te elementy są zachowane, to wszystko jest jak najbardziej w porządku. 
 
Michał: Czyli krótko mówiąc, żeby nie oszukiwać odbiorcy, z którym się komunikujemy. 
Mówiąc zupełnie wprost, tak? 
 
Konrad: Myślę, że w blogosferze i w wielu innych dziedzinach nie ma dogmatu. Są pewne 
rzeczy, które pasują do danego blogera i się sprawdzają, są pewne rzeczy, które nie pasują 
i zagrożenie, jakie ja widzę, to że ten model współprac komercyjnych, opartych o reklamę 
produktu, a nie o realizowanie projektów z markami, bo to jest zupełnie inna bajka, żeby to 
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było jasne, zaczął być dominujący, a on jest za bardzo ograniczony. On nie pozwala na rozwój 
w dłuższej perspektywie. 
 
Michał: Jeszcze wrócę do wątku, o którym mówiliśmy. Bo odrzucałeś tę współpracę 
w większości przypadków. Z mojej perspektywy Ty jesteś takim mocno niekomercyjnym 
blogerem. Ja nie widziałem u Ciebie ani jednej współpracy komercyjnej. Oczywiście wspierasz 
Stowarzyszenie WIOSNA, ale to jest na zupełnie innych zasadach. Jesteś ich ambasadorem, 
tam nie ma żadnych przepływów pieniężnych w tle. I teraz powiedz mi, bo powiedziałeś, że 
miałeś mocne zaplecze finansowe, teraz już go nie masz, albo inaczej – zmieniłeś pracę. Ale 
Ty nadal pracujesz na etacie, prawda? 
 
Konrad: Nie, w tym momencie pracuję na etacie w firmie Halo Media, która jest firmą naszą. 
Pracuję z innymi podmiotami, czasem to jest ekspertyza, czasem praca redakcyjna, ale to jest 
taki okres przejściowy do momentu, jak zacznę realizować swoje projekty, to w tym 
momencie dojrzewa. Natomiast to nie jest już etat w takim rozumieniu jak do tej pory, że 8 
godzin jestem w pracy i wykonuję swoje zadania od A do Z i jestem od kogoś w bezpośredni 
sposób zależny. 
 
To jest mam nadzieję etap w moim życiu na trwałe zamknięty. Chociaż ta decyzja nie była 
łatwa. Jeśli pytasz o źródła dochodu z blogowania, to po pierwsze, jeśli piszę poza blogiem 
i nie jest to związane ze Stowarzyszeniem WIOSNA, to zawsze otrzymuję wynagrodzenie. 
Zwykle ono jest większe niż normalna wierszówka, którą dostają autorzy, bo oprócz mojego 
tekstu idzie moje nazwisko. 
 
Michał: Twoje wsparcie komunikacyjne. 
 
Konrad: Moja marka, którą myślę, już udało się wypracować. To nigdy nie był cel sam w sobie, 
żeby mieć nazwisko, ale to jest jakiś efekt uboczny mojej pracy i staranności, którą staram się 
wkładać w bloga. To jest cenne. Są też wystąpienia publiczne w blogosferze i poza 
blogosferą, które są też źródłem wynagrodzenia. 
 
Jest to też część mojej pracy, że mogę się podzielić wiedzą i doświadczeniem, czy 
w zamkniętym kręgu czy wszerz. Oczywiście nie zawsze. Ja tutaj jestem bardzo elastyczny 
i czasami sam chcę się gdzieś znaleźć, czasami mam z tego inne niematerialne korzyści, więc 
to nie jest tak, że za każde wystąpienie publiczne oczekuję wynagrodzenia. 
 
Nigdy nie biorę wynagrodzenia od lokalnych spotkań w blogosferze, bo wiem, że to jest grupa 
pasjonatów, nie mam problemu z tym, żeby się podzielić swoją wiedzą i spotkać z ludźmi, to 
jest bardzo przyjemne i mam też takie poczucie, że to wpływa na nasze środowisko, mam 
nadzieję pozytywnie. 
 
Michał: Zdecydowanie. 
 
Konrad: Jeśli chodzi o współpracę komercyjną, to w tym modelu dla mnie wzorem była 
Natalia Hatalska. Ostatnio miałem wielką przyjemność przeprowadzić z tą panią wywiad, 
opublikować go w ramach Onet Autorzy. 
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Michał: Zalinkujemy. 
 
Konrad: Dostaliśmy prime time na stronie głównej. To też jest fajne, bo to nie była łatwa 
rozmowa, to nie była tabloidowa treść. Wszedłem na temat tego wywiadu, ale muszę wrócić. 
Zobaczyłem, że Natalia nie ma reklam, że je odrzuca, że jedyną formą reklamy, którą ona 
dopuszcza na swoim blogu w zakładce współpraca, to jest reklama display, która jest 
rzeczywiście bardzo oznaczona i wszyscy wiedzą, że baner to baner. 
 
Ale Natalia realizuje swoje projekty ze wsparciem finansowym marek, takim strategicznym. Ja 
w tym nie widzę absolutnie nic złego, otrzymywanie pieniędzy, żeby zrealizować dobre 
projekty. Dla przykładu projektu, ja będę teraz realizował z jedną z marek, jesteśmy na etapie 
wstępnych rozmów, zaraz się będziemy spotykać, żeby to kontynuować, ale wszystko 
wskazuje na to, że się uda, projekt Halo Człowiek, gdzie będę rozmawiał z ludźmi znanymi, 
ale nie celebrytami. Wspólnym mianownikiem tych rozmów będzie świat wartości, którymi te 
osoby się kierują w życiu i będziemy próbowali zdefiniować takie pojęcia jak przyzwoitość, 
prawda, służba, słuszność, dyskusja itd. Ja tu potrzebuję po pierwsze środków do tego, żeby 
się utrzymać, bo to jest projekt bardzo angażujący, muszę zrobić research, przeczytać 
x książek, x wywiadów, x artykułów, poświęcić trochę czasu na ułożenie pytań, na zdobycie 
dostępu do tych ludzi, czasami na sfinansowanie tego, że udzielają swój wizerunek, na 
dobrego fotografa, bo chcę, żeby też zdjęcia tego wywiadu to był projekt absolutnie premium. 
To są koszty, tak? Jakość kosztuje. Trzeba mieć naprawdę dużo złej woli, żeby zarzucić komuś, 
kto postępuje w ten sposób, że to jest… 
 
Michał: … komercja. Zła komercja. 
 
Konrad: Tak. Jakość kosztuje. Trzeba ją sfinansować. Sektor publiczny. Czułbym się źle, 
gdybym np. pozyskał wsparcie z Ministerstwa Kultury. Jest dużo innych, bardziej potrzebnych 
miejsc, gdzie powinny być przeznaczone środki publiczne. Jest marka, która ma fundację 
i mogę przyjść i powiedzieć: „Mam taki projekt. Uważam, że on jest wartościowy, wniesie 
w internet trochę świeżości. To są moje kompetencje, to zrobiłem do tej pory. Wam pozostawiam 
ocenie, czy ja to udźwignę jako autor”. 
 
I wiesz, jeśli marka mówi: „Konrad, tak, chcemy z Tobą pracować. To są nasze warunki, spotkajmy 
się gdzieś pośrodku”, to jest też marka, do której ja mam zaufanie, mam zaufanie do ludzi, 
którzy tam pracują, bo zbudowaliśmy w tym czasie na jakichś etapach jakąś relację. Ja ich nie 
reklamuję, nie mówię, że to są super produkty, sam z nich skorzystam, a wczoraj je dostałem 
dopiero… wiesz, nie ma ściemy, nie? 
 
Tylko mówię: „To jest marka, której ja ufam, która pomaga mi realizować mój projekt. Stoi za nim 
jako partner strategiczny, partner finansowy, nie ingeruje w treść tego, co ja robię, czy w charakter. 
A jeśli ingeruje, to na zasadzie kompromisu i zgody”. To jest bardzo fajny model. I to, co 
odkryłem, obserwując blogerów, którzy są dla mnie wzorami, jakimś autorytetem, między 
innymi Ty, mówię to zupełnie otwarcie dzisiaj, to że wszystkich tych blogerów cechuje 
myślenie out of the box. 
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Blog to nie jest tylko miejsce, gdzie ja co jakiś czas publikuję tekst. Blog to jest oś mojej 
działalności, wokół której mogę budować różne rzeczy, tworzyć swoje projekty. Halo 
Człowiek, to już mogę powiedzieć, jeśli ten projekt domkniemy, jeśli pilotaż chwyci, bo tam 
jest kilka etapów, to jest roczny projekt. Jest dużo niewiadomych, ale jeśli chwyci i wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to będzie też wydane w formie książki, gdzie te wywiady będą 
poszerzone. 
 
To jest przykład mojego myślenia out of the box, bo zobaczyłem podobny projekt w „New York 
Times” w Stanach Zjednoczonych, tylko oni zrobili to odwrotnie. Wydali książkę 
z reportażami, nie były to wywiady, a w internecie była wersja rozszerzona. A ja pomyślałem: 
„Kurczę, a zróbmy to odwrotnie, zróbmy wersję w internecie, a na koniec wydajmy książkę, gdzie to 
będzie absolutnie rozszerzone. 50% objętości więcej”. 
 
Nie znalazłem takiego miejsca, gdzie by to było w ten sposób robione. Zwykle jest model 
„New York Times’a”, jest produkt offline z rozszerzeniem do pobrania, do uzupełnienia online, 
media są online, a nie odwrotnie. Ja też jestem sam ciekaw efektu takiego sposobu myślenia. 
Myślę, że jest potencjał. 
 
A mówiąc o pieniądzach, czy ja chcę na tym projekcie zarobić? To jest moja praca, potrzebuję 
go sfinansować, potrzebuję też z czegoś żyć, mam potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa 
swojej rodzinie, ale ja ten projekt chcę zrealizować przede wszystkim dlatego, że jestem 
bardzo ciekawy ludzi, z którymi będę rozmawiał. Mam w sobie dużą ciekawość poznawczą. 
Chcę ich zapytać, jak to jest, że robią rzeczy, które robią? 
 
Dla przykładu jest duża szansa, że będę rozmawiał z Janiną Ochojską, dzięki też Twojej 
pomocy. I jest taki epizod w życiu Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie oni dostali dużą dotację, 
w czasie, kiedy ona była tej organizacji bardzo potrzebna, ale okazało się, że ta dotacja 
pochodzi od firmy, która inwestuje w zbrojenia, inwestuje w militaria i te pieniądze zostały 
zwrócone. Janina uznała, że nie może ich przyjąć, bo jest zgrzyt. Oni budują studnię w Syrii, 
ewakuują uchodźców, a przyjmują pieniądze od firmy, która inwestuje w koncerny militarne. 
I zasada, że cel nie uświęca środków, tutaj zagrała bardzo wyraźnie. Ja sobie myślę, że to 
wymaga dużej odwagi, dużej samoświadomości. Jestem ciekaw jak i chcę ją zapytać, żeby 
samemu się dowiedzieć. „Pani Janino, co Panią ukształtowało, co jest takiego w Pani, że 
podejmuje Pani takie decyzje?”, tak? 
 
Michał: Takie odważne decyzje. 
 
Konrad: Tak. Niepopularne. Wiesz, można by przyjęcie tych pieniędzy uzasadnić na milion 
sposobów, nie? Dla mnie to jest budujące. Inna historia, robię research do tego materiału, nie 
pamiętam już w którym kraju, ale w ogarniętym wojną, tam była taka sytuacja, że do 
samochodu, którym w konwoju jechała Janina Ochojska została wepchnięta matka 
z dzieckiem. Zabranie ich do Polski najprawdopodobniej skończyłoby się tym, że na granicy 
konwój zostałby zatrzymany, a Polska Akcja Humanitarna nigdy więcej nie zostałaby 
wpuszczona do tego kraju. 
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Tysiące ludzi straciłoby dostęp do pomocy kosztem tej jednej osoby, która poprosiła o pomoc, 
nie? Ale trzeba na śnieg, w zimie, wyrzucić matkę z dzieckiem z samochodu i powiedzieć: „Nie 
mogę”. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest obciążające, jeśli trzeba taką decyzję podjąć 
w 5 minut, a potem z nią żyć. Ale są tacy ludzie, oni są obok nas. 
 
Jeśli ja dzisiaj mam zasięg i mogę w internecie ich pokazać, a mam w sobie też determinację 
i ciekawość, żeby dotrzeć do takich informacji, to chcę to zrobić! A jeśli przy okazji to ma być 
moja praca, no to super! 
 
Michał: To czemu nie miałbyś na tym zarobić również, tak? 
 
Konrad: Tak. Super, super. Wiesz, pracując, robiąc reportaże czy wywiady w tradycyjnych 
mediach, dostawałbym za to wynagrodzenie, takie są realia. Tak funkcjonujemy, nie ma w tym 
nic złego. 
 
Michał: Nie ma w tym nic złego, ale jest gigantyczna przepaść jakościowa, bym powiedział 
i również pod względem wiarygodności, tak mi się wydaje, jeśli to rzeczywiście Ty jako bloger 
wychodzisz ze swoim projektem, idziesz do marki, przedstawiasz go i to marka jest Twoim 
sponsorem i mecenasem, to też jest dobrym słowem. 
 
Konrad: Ja lubię to słowo, wiesz? Mecenas. Myślę, że w moim przypadku to będzie dobrze 
oddawać ten model współpracy, że będę miał mecenasa. 
 
Michał: Generalnie wychodzimy, my jako blogerzy, na dwie ścieżki – z jednej strony ten 
model pasywny bardziej, że czekamy, aż ktoś się do nas zgłosi i łaskawie nam zaproponuje 
współpracę versus to my bierzemy ten ster w ręce, myślimy nad tym, co chcemy zrealizować, 
to jest nasza koncepcja i szukamy partnerów do realizacji tego projektu. 
 
Mówiłeś, że Natalia Hatalska była taką osobą, ja chcę powiedzieć, dodać jedną rzecz, to co mi 
się wydaje pioruńsko ważne, że każdy z nas ma trochę inną drogę jako bloger i też nie ma 
jednego dobrego wzorca blogowania w blogosferze. Możemy szukać różnych scenariuszy dla 
siebie. 
 
Konrad: Ja chciałbym, żeby to, co my mówimy, było propozycją, a nie dogmatem. 
 
Michał: Tak, właśnie o to mi chodzi. 
 
Konrad: Mój model blogowania nie sprawdzi się w każdym blogu, nie? Kapitalnym 
przykładem, do którego nie mam absolutnie wątpliwości, co do jakości, pokazywania 
produktu, współprac reklamowych w oparciu nie o dary losu, ale o recenzje produktu, jest 
Marysia Górecka. Jeśli ktoś mnie pyta o top 10 blogów w Polsce, to ja zawsze wymieniam 
mamygadzety.pl. 
 
Pomijam moją osobistą sympatię i do Marysi, i do Michała Góreckich, ale wiesz, to jest blog, 
z którego ja, jako tata, jako rodzic, bardzo dużo skorzystałem. Część rzeczy, które mamy 
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w domu, to są rzeczy, które kupiliśmy, bo mam zaufanie do tego, że jeśli Marysia recenzuje 
jakiś produkt, to tam nie ma ściemy. 
 
Ona świetnie realizuje model, który my teraz krytykujemy. Jest wyjątkiem potwierdzającym 
regułę, to też jest możliwe, to jest absolutnie możliwe, nie chciałbym, żebyśmy mówili 
o dogmatach. 
 
Michał: Dobra, to ja to przeniosę trochę na inny poziom i zadam Ci trochę prowokacyjne 
pytanie: czy komercja gryzie się z wiarygodnością? Albo czy wiarygodność gryzie się 
z komercją? Albo kiedy może się nie gryźć? 
 
Konrad: Myślę, że pogodzenie tych dwóch rzeczy, jeżeli blog jest źródłem naszego utrzymania 
może być trudne. Ale wierzę w to, że ludzie są zdolni do takiego wewnętrznego 
ukształtowania i takiego poczucia wewnętrznej odpowiedzialności za odbiorcę i mają w sobie 
taką myśl: „Chcę być uczciwym człowiekiem”, wierzę, że istnieje możliwość pogodzenia 
komercyjnego blogowania i współprac reklamowych, takich reklamowych sensu stricto, a nie 
realizacji wspólnych projektów z blogowaniem i z wiarygodnością. Ale to jest trudne. 
 
Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz. Nie chcę antagonizować środowiska 
dziennikarskiego, zwłaszcza że wciąż uważam, że mamy bardzo długą drogę, żeby osiągnąć 
ich kompetencję i ich wiedzę i musimy się dużo uczyć. Blogosfera jest na dużo gorszej pozycji 
jeśli chodzi o merytorykę, wartość niż tradycyjne media. 
 
Wiem, że to jest niepopularne w naszym środowisku, ale ja to jak mantrę powtarzam. Chociaż 
się zbliżamy, bardzo się zbliżamy, bo jakość tamtego środowiska słabnie, a nasza rośnie, ale 
to zupełnie inna bajka i inny temat, nie chcę w niego wchodzić teraz. Ale do czego zmierzam? 
Jeśli duże medium ma swoją markę i dziennikarz popełni tam jakiś błąd, to on może zostać 
zwolniony albo zmienić stację, tak naprawdę jego nazwisko jest tam drugorzędne. 
 
Jeśli zapytam kogoś o wymienienie dziesięciu dziennikarzy Gazety Wyborczej, to wymienimy 
2, 3, 4 nazwiska, ale nie potrafimy wymienić tych wszystkich dziennikarzy, którzy tam 
publikują na co dzień. Jeśli zapytam o nazwisko człowieka, który publikuje na Halo Ziemia, to 
tam jest jeden człowiek. To jest jedno nazwisko. 
 
Jeśli ja stracę wiarygodność, to na długi czas moja droga została zamknięta. Ja też to widzę 
w blogosferze, też nie chcę pokazywać palcem, ale potrafię wymienić co najmniej jeden 
przykład na przestrzeni ostatniego pół roku, bloger, który bardzo powoli, ale dość 
systematycznie się rozwijał, w pewnym momencie coś się stało niedobrego i stracił 
wiarygodność, szacunek. Odbudowanie tego jest możliwe, ale jest bardzo trudne. Wiesz, 
reputacja i wiarygodność, Ty często o tym mówisz, jest fundamentem naszej pracy, jeśli tego 
nie mamy, to zamykamy sobie drogi do rozwoju i funkcjonowania finansowo. 
 
Michał: Tak, to prawda. Ale odwrócę i jeszcze z drugiej strony Cię zapytam. Mówimy 
z perspektywy osób, które są w środowisku, a teraz wejdź w kogoś, kto jest konsumentem 
blogów i jeśli mielibyśmy powiedzieć, na ile ja, jako czytelnik blogów, mogę tym blogerom, 
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którzy nawet robią dobrą pracę w mojej opinii, zaufać. No właśnie, ciekaw jestem Twojego 
komentarza. 
 
Konrad: Myślę, że bardzo ważna jest miara. Świetnym przykładem jest Marysia Górecka. 
Dlaczego ja Marysi ufam? Dlatego, że oprócz testów produktów na jej blogu są też jej opinie, 
ona się wypowiada w kwestiach społecznych, jest bardzo spójna w tym, jak się komunikuje 
w mediach społecznościowych i to buduje jej reputację. Ja wiem, że to jest dziewczyna, która 
ma mózg, która ma pewną wrażliwość. 
 
Mówię to tylko na podstawie bloga Marysi, bo prywatnie znamy się bardzo incydentalnie, tak 
naprawdę, gdzieś tam z konferencji. I to buduje reputację. Ale jeżeli wchodzę na bloga i tam 
osią są wyłącznie opisy reklamowe, gdzie opinie i ta praca u podstaw jest dodatkiem do 
monetyzacji, to ja nie ufam. 
 
Myślę, że ten mechanizm, który postępuję we mnie, u osób spoza środowiska jest dwu- albo 
trzykrotnie mocniejszy. I tak, wydaje mi się, że to może wpływać na naszą wiarygodność. 
Jeżeli reklam, wyjazdów, chwalenia się nimi jest dużo, to w pewnym momencie bloger traci 
i przestaje być interesujący i wiarygodny w oczach swojego odbiorcy i to jest też szklany sufit, 
który potem będzie trudno przeskoczyć, po prostu. 
 
Michał: Znowu wracamy do tego, czy jestem wiarygodny, czy nie jestem wiarygodny i na ile 
łatwo stracić tę reputację i później jak trudno ją odbudować też, nie? 
 
Konrad: Ale żebyśmy wnieśli też wartość dla Twoich Czytelników i Słuchaczy też, nie? To 
dotyczy bardzo wielu różnych dziedzin. Zejdę trochę do poziomu, którym ja się zajmuję, czyli 
do wartości, do takiego myślenia wewnętrznego, które dopiero potem trochę wychodzi 
w pracy. Bardzo ważna jest motywacja i bardzo ważne jest to, czym ja się kieruję. 
 
Ja na Blog Forum Gdańsk użyłem takiego literackiego sformułowania, że ważne jest to, skąd 
przychodzimy. Musimy wiedzieć, po co to robimy. Czy ja prowadzę bloga tylko po to, żeby się 
z tego utrzymać i mieć high life? Jeśli tak, to jest to możliwe, ale to nie jest coś, co ja kupuję 
i że to ma krótkie nogi, skończy się. 
 
Jeśli ja prowadzę bloga, bo chcę robić fajne rzeczy, bo chcę się uczyć, rozwijać, bo uważam, że 
mam coś wartościowego do wniesienia w przestrzeń publiczną. Jeżeli to jest mój cel, to się 
nie obawiam, niezależnie od modelu, jaki bloger wybierze, popełni błąd, będzie się na nim 
uczył. Myślę, że to może być taka uniwersalna zasada. 
 
Czyli, podsumowując, jeśli moją motywacją jest dawanie wartości i podejmuję się różnych 
trudnych decyzji komercyjnych i niekomercyjnych po to, żeby móc ten cel realizować, to OK. 
Jeśli moją motywacją jest tylko zabieranie z rzeczywistości czegoś dla siebie, to to się nie 
sprawdzi. 
 
Michał: Ja myślę, że to jest dosyć uniwersalna zasada i nie dotyczy tylko blogowania, tylko 
ogólnie życia. 
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Konrad: No, tak sądzę. 
 
Michał: No właśnie. A czego Ci brakuje, Konrad, w blogosferze? 
 
Konrad: Brakuje mi dziennikarstwa obywatelskiego. Widzę to w Stanach, chyba tylko tam 
w tym momencie i widzę to w tych krajach, gdzie zagrożona jest demokracja i wolność słowa. 
Tam rzeczywiście w obliczu zagrożenia ludzie się aktywizują, a internet jest świetnym 
narzędziem do tego, żeby wyrażać opinie i przekonywać do swoich racji i bić na alarm, nie? 
 
Nie chciałbym, żeby to był motywator funkcjonowania u nas, ale brakuje mi poważnej 
publicystyki. I to jest rozdźwięk między nami a tradycyjnymi mediami, dla nas na minus. Ja 
teraz będę krytyczny, ale też pod swoim adresem, bo też nie zabierałem głosu w tych 
sprawach. Zabrakło mi odwagi i dojrzałości. Jeśli jest Charlie Hebdo i we Francji giną ludzie… 
 
Michał: … czyli wpada ktoś z kałaszami do redakcji i dzieje się to, co się dzieje. 
 
Konrad: … tak, zdarzyła się tragedia. Jeśli mamy aferę „Wprost” jedną czy drugą, jeśli mamy 
problemy gospodarcze, to blogosfera tego nie komentuje. My, w większości, mówię o tej 
mainstreamowej blogosferze, która się spotyka na konferencjach, która jest najmocniejsza 
w tym momencie… wiesz, my dalej pokazujemy zdjęcia kotów i dary losu. Nie zabieramy 
stanowiska. A nawet jeśli to stanowisko jest zabierane, ktoś zabiera głos, jeśli chodzi 
o Charlie Hebdo, to dobry przykład, ja w blogosferze nie znalazłem nic poza felietonem 
Szymona Hołowni chyba, na jego blogu. Ale to jest inna bajka, bo to jest publicysta, który ma 
bloga, a nie bloger, który wszedł w świat publicystyki. 
 
Michał: To jest dziennikarz de facto. 
 
Konrad: Tak, nie znalazłem innego głosu, który byłby dla mnie świeży i wartościowy, który nie 
byłby szybką opinią, ale byłby oparty na wiedzy, rozmowie z kimś, kto jest kompetentny 
w temacie i może tę opinię czymś uzasadnić. 
 
Nieszczęsna sprawa Kamila Durczoka − bardzo podobnie. Kilka jałowych statusów na 
Facebooku, 2 albo 3 wpisy, bardzo spontanicznie, na szybko, żeby się wypowiedzieć. Rany, to 
było tak powierzchowne, tak ociekające banałem, że było mi trochę wstyd za nasze 
środowisko i wiedziałem, że to nie będzie głos, który się liczy. A bardzo chciałbym, żeby się 
liczył, bo jest potencjał, też intelektualny w myśleniu, w wiedzy, to nie wybrzmiało. Jesteśmy 
świetni we współpracach reklamowych, świetni w testowaniu produktu, w pokazywaniu stylu 
życia, a nie mamy nic do powiedzenia w sprawach ważnych. 
 
Michał: Nie jest tak, że ta komercjalizacja właśnie zastępuje jakość? Nie boisz się tego? 
 
Konrad: Wiesz co, myślę, że dojrzejemy do takiego momentu, w którym komercjalizacja 
będzie nam pomagała realizować jakość. Bo wiesz, znowu powołam się na Natalię, mam 
nadzieję, że ona nie poczuje się dotknięta tym, że się cały czas na nią powołuję, bo między 
mną a jej blogowaniem jest zupełna przepaść, jest duża droga przede mną. 
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Michał: No, ale to jest świetny przykład. 
 
Konrad: Ale kapitalny projekt „OnOff”, który Natalia teraz zrealizowała. Wiesz, bez zaplecza 
finansowego… 
 
Michał: Powiedz, o czym on jest, w trzech słowach. 
 
Konrad: OK, projekt „OnOff” to jest seria badań i dokumentów, które Natalia przeprowadza. 
Pierwszy odcinek przeprowadzony był o pokoleniu Z, gdzie Natalia chciała się przyjrzeć, jak te 
dzieci urodzone po 1996 roku funkcjonują w świecie nowych technologii, bo dla nich ten 
świat jest całkowicie naturalny, one nie znają świata analogowego. I o tyle ten dokument jest 
ciekawy, że mimo że Natalia podkreśla, że nie miała żadnej tezy, trochę obala mity, że to są 
dzieci uzależnione od telefonów komórkowych, które nie budują relacji, które się nie angażują 
społecznie, bo jest to wręcz odwrotne. I wiesz, świetna rzecz, bardzo dobrze zrobiona, 
poprzedzona badaniami. 
 
Natalia powiedziała, że to nie były badania naukowe sensu stricto, ale wiesz, jej sercem, 
kontaktami, taką pracą u podstaw, ja o tym projekcie słyszałem wcześniej, więc też znam jego 
tło, w jakimś tam skromnych zakresie. I wiesz, świetnie zrealizowany film, dobry dokument, 
który mógłby polecieć w telewizji w dobrym czasie antenowym i on by się bronił. Tylko żeby 
to zrealizować, trzeba mieć środki finansowe. Orange ten projekt wsparło jako partner i super! 
Wiesz, Natalia nie powiedziała: „Korzystam z Orange, korzystajcie z tej sieci, to są najlepsze 
telefony na świecie”, tam tego nie było. 
 
Michał: No właśnie. [śmiech] 
 
Konrad: To jest sytuacja win-win, dzięki temu, że marka wsparła blogerkę, a blogerka mogła 
zrobić projekt, który w moim odczuciu jest bardzo ważnym głosem w przestrzeni publicznej. 
Bo jak pokazałem ten film kilku osobom, to otwierało dyskusję o rodzicielstwie, o edukacji, 
o tym, czy ograniczać dostęp do technologii. 
 
W wywiadzie z Natalią, który miałem przyjemność przeprowadzić, już o nim mówiłem, 
rozmawiamy o takim bardzo ważnym aspekcie, jeżeli sukces tych dzieci uzależniony jest od 
dostępu do technologii, to na naszym pokoleniu jest olbrzymia odpowiedzialność, żeby im 
dostarczyć równy dostęp do technologii. Bo w tym momencie jest z tym problem. Byłoby to 
bardzo niesprawiedliwe wobec dzieci, które nie mają dostępu do iPada, bo ich rodziców na to 
nie stać, czasami z bardzo obiektywnych względów, były wykluczone cyfrowo i nie mogły się 
rozwijać, tak jak te dzieciaki z bogatych domów. Nie ma we mnie na to zgody, ale przez to, że 
Natalia zrobiła ten film, nie mając w ogóle takich intencji, ja sobie zadałem takie pytanie. 
 
I mam jeszcze większą motywację, żeby wspierać Akademię Przyszłości, nie? Żeby te 
dysproporcje społeczne, na tyle, na ile ja mogę, niwelować. Wartość tego materiału, myślę, że 
Natalia sobie nie zdaje z tego sprawy, jest nieprzecenialna. Tu otwieramy dyskusję. Super by 
było, żeby blogerzy robili takie materiały na większą skalę i żeby było tego więcej, bo jest 
przestrzeń. Z jednej strony mądra odpowiedzialna komercjalizacja, realizowana przez ludzi, 
którzy mają kompetencje i po stronie blogera, i po stronie marek, jest drogą do jakości, do 
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robienia świetnych projektów. Komercjalizacja na zasadzie dary losu, szybkie zdjęcie, to jest 
fajne jako pewien etap blogowania, ale to jest szklany sufit, który nie pozwala rozwijać się 
dalej. Tak, taki wniosek. 
 
Michał: Wylewanie dziecka z kąpielą? 
 
Konrad: Nie byłbym aż tak radykalny. 
 
Michał: Ja wiem, celowo stawiam te tezy, nie? 
 
Konrad: Wiesz, bo patrzę cały czas na Maćka Mazurka, Maciek to jest dar losu, ale ma też 
fajne treści, dzięki temu, że współpracuje z markami, może dzielić się bardzo osobistymi 
refleksjami na temat ojcostwa i wychowania dzieci. To jest super. Maciek jest mądrym 
człowiekiem, który potrafi wyważyć pewne rzeczy. Natomiast też to, co ja powiedziałem, że 
jestem pewien, a na tyle znam Maćka, że dzieli się on ze światem dlatego, że chce coś wnieść 
do tej rzeczywistości, a nie z niej coś zabrać. I dlatego mu się to udaje. 
 
Michał: Dobra, pociągnę jeszcze jeden wątek, bo w zasadzie otarłeś się o niego, ale ja 
zastanawiam się, co musiałoby się wydarzyć, żeby takich blogów wartościowych, takich 
właśnie Natalii Hatalskich czy innych osób, ale w podobny sposób realizujących swoje 
projekty było więcej, blogów chociażby publicystycznych, których mówimy, że nie ma. 
W zasadzie nie dorastamy do pięt dziennikarzom, akurat w tym obszarze. Co musiałoby się 
wydarzyć? 
 
Konrad: Jeszcze marzy mi się jeden obszar, który funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, ja się 
mocno temu przyglądam. To jest blogosfera śledcza. W tym momencie mamy w Polsce bardzo 
poważny kryzys dziennikarstwa śledczego. Nie ma tego. Jeśli popatrzymy na to, co... momenty 
krytyczne, co teraz zrobił „Wprost”, jak oni spalili ważny temat. 
 
Michał: Śmiało. 
 
Konrad: Temat molestowania jest niezwykle ważny społecznie. Oni ujawnili SMS-y, w stylu… 
nie wiemy, czy Kamila Durczoka, ja bym tego nie rozstrzygał, zostawiam na boku konkretne 
personalia, w tej chwili. Myślę, że nikt nie jest uprawniony do wyroków. Ale ujawniają SMS-a 
pod tytułem „Przyjdź do mnie do domu, robię świetną jajecznicę”. I w tym jest podtekst 
erotyczny i tego SMS-a należy zinterpretować „Zostań u mnie na noc” , to ja się spotykam 
z opinią dużej akceptacji, „Ale co w tym SMS-ie było złego? Przecież tak się ludzie komunikują. 
O co chodzi?”. 
 
Michał: Sam mógłbym go wysłać, bo robię świetną jajecznicę. 
 
Konrad: Tak, ale wiesz, ważny jest kontekst, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi? 
 
Michał: Ja wiem, ale ten kontekst jest dobudowywany. 
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Konrad: Tak, ale chodzi mi o to, że wysłanie takiego SMS-a przez pracownika do podwładnej 
na wyjeździe służbowym to jest coś niedopuszczalnego, to jest nieetyczne, nie wolno tak 
robić, to jest zagrożenie dla godności, dla relacji, to jest prosta droga do tego, żeby 
rzeczywiście mobbować tych ludzi. Ale to jest społecznie dopuszczalne. Ja się spotkałem 
z kilkoma opiniami, że w tym nie ma nic złego, to są dorośli ludzie, nie? Tak że temat jest 
bardzo ważny, żeby mówić „Nie, to jest złe. To jest problem. To rodzi takie konsekwencje. 
Godność ludzka jest bardzo ważna, w relacjach zawodowych szczególnie”. 
 
A przez zepsucie tej sprawy, zrobienie wokół tego sensacji, przez atak personalny, temat 
mobbingu został absolutnie zostawiony na boku i zmarginalizowany, a został temat sensacji. 
Ja to napisałem na Twitterze, że redakcja „Wprost” wylała dziecko z kąpielą. Temat ważny 
społecznie do dyskusji zszedł na plan dalszy przez to, że mamy celebrytę, którego możemy 
rozjechać. 
 
Michał: Drugi, trzeci plan, tak. 
 
Konrad: Nie bronię tutaj nikogo, nie wydaję wyroku, ale zostało to źle zrobione. Dlaczego? Bo 
standardy dziennikarstwa śledczego nie zostały zachowane. Jest jedno źródło osobowe, nie 
ma dwóch źródeł, które potwierdzają zeznania, nie ma zastanowienia się nad misją i celem 
publikacji tych materiałów, nie ma zestawienia tego w czasie, tak? Nie ma konsultacji 
środowiskowej. Zabrakło takich podstawowych rzeczy, więc jest kryzys. Sprawa „Wprost” to 
pokazała, że nie ma w Polsce dobrego dziennikarstwa śledczego, nie ma odwagi ani zasobów, 
żeby to robić. 
 
Wiesz, w skali lokalnej to jest świetne miejsce dla blogerów, żeby np. bloger opisał 
nieprawidłowości, które się dzieją w urzędzie miasta. Albo pokazał nieprawidłowości 
działania jakiejś fundacji charytatywnej. Nawet jeśli się to w blogosferze dzieje, to dzieje się 
w tak zły, krzywdzący sposób, że nie można się na to zgadzać. Ale jest przestrzeń. Chciałbym, 
czekam na to. Nie mamy też regulacji prawnych, bo jest prawo prasowe, które chroni prasę. 
Jest prawo do ochrony źródła dla dziennikarza. Ale czy to dotyczy blogera? Pytałem kilku 
prawników, ale nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. 
 
Jest duża przestrzeń do rozwoju. Pytanie tylko, to jest pytanie, które sobie też muszę zadać, 
czy to jest kierunek, w którym my też chcemy się rozwijać. Czy blogosfera chce iść w tym 
kierunku i uprawiać dziennikarstwo obywatelskie. Wiesz, dzisiaj drugi projekt, który przemycę 
tutaj, ja chcę robić reportaże i będę je robił w ramach programu Onet Autorzy bądź też na 
blogu. Może tutaj będę szukał dobrego partnera, który pozwoli mi sfinansować świetne 
zdjęcia do tych materiałów. Dla mnie to jest fajne. Tylko nie czuję kompetencji… 
 
Michał: Jak się ten projekt nazywa? 
 
Konrad: Halo Reportaż, po prostu. 
 
Michał: Super. 
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Konrad: Pierwszy materiał, który robię w ramach tego projektu, to jest materiał poświęcony 
Wspólnocie Anonimowych Narkomanów. W Polsce o Anonimowych Narkomanach pisano 
dużo, ale nikt nie zrobił z nimi reportażu. Oni mają taką bardzo silną tradycję anonimowości, 
chronią siebie, to wynika z różnych źródeł. I pytam ich: „Czy wpuścicie mnie na swój meeting, 
żebym zobaczył, jak się spotykacie i o czym rozmawiacie? Daję Wam pełną gwarancję 
anonimowości i autoryzację tego materiału, tam się nie pojawią Wasze twarze, ja tylko chcę 
zobaczyć zasadę, chcę wejść tylko na chwilę w Wasz świat”. I oni się zgodzili, wiesz? Ja sobie 
myślę: „Łał, jaki kredyt zaufania!”. 
 
Michał: Ale Ty, Konrad, długo na to pracujesz, żeby takie możliwości budować. 
 
Konrad: Padła też rozmowa, że gdybym ja przyszedł ze stacji telewizyjnej albo z tygodnika 
jakiegoś, to by mi nie zaufali, bo baliby się, że ja im obiecam anonimowość, a i tak to potem 
sprzedam na łamach. I to było dla mnie duże zaskoczenie. Łał, tu jest potencjał. To zaufanie, 
które my jako blogerzy wypracowujemy, jest też ważne. Możemy zrobić coś, czego duże 
media nie są w stanie zrobić. 
 
Michał: Konrad, ale to nie pierwszy raz… 
 
Konrad: Przykład Szlachetnej Paczki. 
 
Michał: ... właśnie, Szlachetna Paczka − to, że miałeś szansę dać paczkę od papieża 
Franciszka, tak? Ty, osobiście. 
 
Konrad: Ja tylko obserwowałem to zjawisko i mogłem je opisać, nie? 
 
Michał: Ale powiedzmy otwarcie, byłeś jedynym reprezentantem mediów, który dostał taką 
możliwość. Bo anonimowość tej rodziny była chroniona i Ty też musiałeś ją chronić. 
 
Konrad: Tak, przed tradycyjnymi mediami. Niestety. Nie będę wchodził w szczegóły, bo 
szkoda psuć krwi tej inicjatywy, ale rzeczywiście tak było, że dzięki temu, że jestem 
ambasadorem Stowarzyszenia WIOSNA, że oddałem im się kompletnie i całkowicie, mam 
nadzieję, że to widać w mojej pracy i na blogu, wczoraj na obradach Bloga Roku specjalnie 
przyniosłem notes z logotypem Szlachetnej Paczki, nie? 
 
Michał: Na filmie u Maćka Budzicha też mamy ten notes. 
 
Konrad: Tak, ale wiesz, nie biorę za to pieniędzy. Wierzę w ten projekt po prostu, wierzę 
w Akademię Przyszłości, w dzieciaki w trudnej sytuacji, które zaczynają mieć wyniki. To też 
kwestia tego, że nie ma we mnie zgody na biedę i zło w przestrzeni publicznej. Wierzę, że 
możemy to rozwiązać. 
 
Jacek Stryczek, lider Szlachetnej Paczki Stowarzyszenia WIOSNA mówi, że naszym celem jest 
zlikwidowanie biedy na świecie… wiesz, to brzmi zupełnie nieprawdopodobnie. Ja się nie 
zastanawiam nad tym, czy to jest prawdopodobne, czy nie, tylko mówię: „Ręce na pokład, 
róbmy swoje”. 
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Michał: Działajmy po prostu. 
 
Konrad: Do czego zmierzam? Wiesz, rzeczywiście pojawia się ten argument: „Wierzymy, że 
twoja reakcja będzie delikatna, stonowana, dobra”. I super. Ja się poczułem w tym też bardzo 
wyróżniony. Jest we mnie dużo wdzięczności, że mogłem to robić. I wcale nie mam potrzeby 
podkreślać tego, że mam materiał exclusive. Kompletnie nie o to chodzi. 
 
Michał: Tak, tak. To jest ten sposób budowania po pierwsze swojej marki, ale też budowania 
w pewnym sensie… nie chcę używać słowa „nowej”, bo być może to jest, ale to się rzadko 
przebija, albo jest jakościowej blogosfery na tyle mało, mówię w tym obszarze, którym Ty się 
zajmujesz, w obszarze wartości w życiu itd., że nie widać tego, to jest zakrzykiwane jednak 
przez chociażby… znowu to ma charakter krytyki, tak? Ale patrzysz w tradycyjne media, 
w telewizor i co widzisz? Ja widzę wybuchy i inne problemy, które gdzieś tam na świecie się 
dzieją, tak? Dużo powierzchowności jest, niestety. Dobrze, pytanie było o to, czego brakuje 
w blogosferze, co musiałoby się wydarzyć, żeby takich blogów było więcej i nie wiem, czy na 
to pytanie odpowiedzieliśmy. 
 
Konrad: Myślę, że tak, po pierwsze, co musiałoby się wydarzyć, to potrzebujemy dobrych 
wzorów. 
 
Michał: Właśnie. 
 
Konrad: Ja nim nie jestem. Mam dużą ciekawość poznawczą, chcę się uczyć, rozwijać, chcę, 
żeby ten blog był trochę misyjny. Ale nie wiem, czy mi się uda, Michał, nie wiem, czy mam 
kompetencje. Wiesz, zobaczymy. 
 
Michał: Wiesz, że masz zaniżoną samoocenę? [śmiech] 
 
Konrad: Zostawiam to. 
 
Michał: To, że Ty nie uważasz się za wzór, to że ja nie uważam się za wzór, w sensie ja staram 
się najlepiej robić swoją robotę, to nie znaczy, że takimi wzorami ani Ty, ani ja nie jesteśmy. 
Bo z zewnątrz to może być tak odbierane. Ja nie chcę, żebyśmy to wartościowali i wałkowali, 
ale mamy prawo zadawać sobie pytanie, co musiałoby się wydarzyć i próbować znaleźć na nie 
odpowiedź, chociażby dlatego, że być może pomożemy komuś, kto gdzieś tam siedzi sobie 
w tej chwili, po drugiej stronie słuchawek. Być może jest osobą wewnętrznie gotową do tego, 
żeby pewną dyskusję podjąć, tylko boi się, że się nie odnajdzie w tej rzeczywistości i tej 
blogosferze, która jest. Właśnie dlatego, że tych wzorców brak. W tym sensie, tak? 
 
Konrad: Myślę, że musimy się uczyć ze starych mediów i czerpać z nich. Szukać autorytetów. 
 
Michał: To jest dobry punkt. 
 
Konrad: To jest coś, co do tej pory funkcjonowało bardzo źle. Ja też temu ulegałem, tzn. 
antagonizm blogosfery wobec tradycyjnego dziennikarstwa. Nie każde medium, nie każdy 
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dziennikarz, to też warto podkreślić, bo jest różnie. To środowisko też jest bardzo nierówne. 
Ale jest dużo rzeczy, gdzie musimy się uczyć. 
 
Wiesz, ja pamiętam, że kiedyś przy okazji którejś konferencji blogowej powiedziałem, że 
jednym z takich moich mistrzów i mentorów, nie znamy się jeszcze osobiście, jest Jacek 
Żakowski i jego publicystyka, zwłaszcza jego wywiady. Bardzo sobie cenię sposób, w jaki 
wywiady otwiera Piotr Najsztub. To jest mistrz pierwszych trzech pytań. 
 
Przygotowanie do wywiadów Torańskiej to jest coś, co ja chcę powtórzyć w swojej pracy. Taki 
bardzo pogłębiony, żmudny research, zanim siądziemy do rozmowy. To są rzeczy, które 
możemy powielać, te wzorce. Uczyć się, plus wsadzać swój know how. Marketing, nowe 
technologie, ta samodzielność, na którą pozwala internet. Połączenie tych elementów, myślę, 
jest kluczem do jakościowego blogowania w przyszłości, w kwestiach społecznych. Bo jeśli 
chodzi o podróże, o ekspertyzę, to temat wygląda trochę inaczej. To jedna ważna rzecz. 
 
Ale wiesz, też technikalia, nie? Jarosław Kuźniar pokazał na Blog Forum Gdańsk kapitalnie 
w swoim 40-minutowym warsztacie, mówiąc o podstawowych rzeczach: pracy przeponą, 
make-upie, odległości od kamery, pracy z kamerą, oddychaniu. Kilka, wydawałoby się, bardzo 
podstawowych elementów, ale jak potem patrzyłem na YouTube, to tych elementów brakuje 
wśród ludzi o największej rozpoznawalności. 
 
Michał: Tak. 
 
Konrad: A wiesz, to nie jest sprzedaż duszy, to nie jest powielanie wzorców, to jest 
korzystanie z wiedzy, którą ktoś już wypracował przez lata. 
 
Michał: To są najlepsze praktyki, z których my możemy jak najbardziej czerpać. Warsztat to 
jest jedno, ale też w zakresie researchu, w zakresie chociażby znajomości prawa. Bo też nie 
wiemy, na co możemy sobie, jako blogerzy, pozwolić, a na co nie możemy sobie pozwolić. To 
też nas ogranicza. 
 
Konrad: Ja się teraz też przygotowuję na warsztaty Blog Roku − panel o stalkingu 
i uporczywym nękaniu. Jak zacząłem czytać opinie prawne, konkretne rozwiązania i konkretne 
przykłady, kazusy, to bardzo wielu blogerów, na podstawie ich aktywności w mediach 
społecznościowych, można by pociągnąć do odpowiedzialności karnej za to, w jaki sposób 
wyrażali się o innych, naprawdę. Dla mnie to też było odkrycie, bo jest społeczne 
przyzwolenie na łamanie prawa w internecie. Bo tego prawa nie znam. Taki przykład, ja o tym 
będę mówił też na warsztatach, mam nadzieję, że to wyjdzie też w dyskusji z tymi, bądź co 
bądź, świetnymi panelistami. 
 
Drugi element, który mi jest potrzebny, to że my bardzo potrzebujemy organizacji, która 
będzie może nie wyznaczać standardy, ale dyskutować o standardach, ale bardzo liczę, że 
PSBV będzie taką organizacją. 
 
Michał: Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów. 
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Konrad: Tak, którego członkiem nie jestem, więc ta opinia jest zupełnie z zewnątrz. Tak, ja 
chciałbym debaty o etosie blogera. Chciałbym warsztatów, gdzie nie będziemy wyłącznie 
rozmawiać o współpracy z markami. To jest bardzo ważne, bo to interesuje bardzo dużą część 
naszego środowiska. 
 
Ale gdzie też porozmawiamy o właśnie tym, jak przeprowadzić śledztwo dziennikarskie, jak 
przeprowadzić dobry reportaż. Jak dobrze otworzyć wywiad? Jak porozmawiać z fotografem, 
żeby zdjęcia, które nam przekazuje, były możliwe do przekazania od strony prawnej? 
Pomówić o rzeczach etycznych, o rzeczach warsztatowych i trochę o tradycji zawodu i jego 
misyjności. Brakuje mi takich rozmów. 
 
Natomiast cały czas mam wątpliwość, czy jest grunt na takie rozmowy, czy ten etap, czy to 
już. Wiem, że to przyjdzie, ale nie wiem, czy teraz. Byłem bardzo zawiedziony i pewnie zbyt 
emocjonalnie reagowałem na Twitterze podczas Blog Forum Gdańsk, to też dla Twoich 
Słuchaczy, to jest duża blogerska impreza, duża konferencja o dużym znaczeniu, świetnie 
zrobiona zresztą, duże tradycje – super. Jestem ostatnią osobą, która będzie krytykowała Blog 
Forum Gdańsk. Ale tam się wydarzyło coś, co mnie ukłuło, osobiście było mi bardzo przykro, 
że to się stało. Byli goście zza granicy, byli blogerzy z Ukrainy i z Rosji, którzy są 
zaangażowani społecznie. Był Karim Amer z Egiptu, który miał trafić albo trafił, nie chcę 
skłamać, do więzienia za to, że blogował o tym, co się działo podczas egipskiej wiosny. Był 
Michael Anti z Chin, który opowiadał o tym, że tam jest naprawdę drugi internet, tzn. 
dosłownie, oni mają swojego YouTube’a, swojego Facebooka… 
 
Michał: Pokazywał przykłady, tak. 
 
Konrad: On też mówił o tym, że kto ma serwery, ten ma władzę. I że internet nie jest taki 
całkiem wolnościowy, że łatwo można nim sterować. Bardzo ważne rzeczy, nie? Świetni 
ludzie, olbrzymie życiowe doświadczenia. I było 30% sali. 
 
A na dyskusji prowadzonej przez Tomasza Machałę z Tomkiem Tomczykiem i z Karoliną 
Korwin-Piotrowską, z dużym uznaniem i szacunkiem dla tych trzech osób, naprawdę, to nie 
jest krytyka, ale waga tej rozmowy w mojej ocenie była dużo mniejsza niż wystąpienia gości 
zza granicy, a na sali było 120% miejsc zajętych. Ludzie stali, siedzieli na schodach. 
 
Tak sobie pomyślałem wtedy: „Co się z nami dzieje?”. Ja byłem ciekaw też tej rozmowy 
z Karoliną Korwin-Piotrowską, zwłaszcza jej, bo obserwuję ją w mediach tradycyjnych, jestem 
jej ciekaw, jest bardzo niejednoznaczną dla mnie osobą. Ale sobie pomyślałem „Łał, co się 
z nami stało?”, już nie mówię o tym, że kogoś może nie interesować polityka zagraniczna czy 
to, jak wygląda internet w Chinach, chociaż wrażliwość by tego wymagała, ale wiesz, też 
kultura osobista. Mamy gościa zza granicy, Michael do nas przyleciał ze Stanów, poświęca 
szmat czasu, szmat drogi, żeby podzielić się z nami swoim doświadczeniem, a my wychodzimy 
zjeść obiad, no cholera! Nie zgadzam się na taką blogosferę. Jest mi wstyd za to wydarzenie 
na Blog Forum Gdańsk do dzisiaj. 
 
Michał: Konrad, trzeba to uczciwie powiedzieć, ja też to coraz częściej obserwuję, Ty mówisz, 
że się z tym nie zgadzasz, ale ja powiem, gdzieś tam niestety trzeba również akceptować to, 
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że jesteśmy bardzo różnorodni. Kiedyś można było powiedzieć, że były takie osoby jak 
Kataryna, osoby, które były reprezentantami blogosfery, ale ich było niewiele. Ze względu na 
to, że wszyscy byli pionierami, byli w pewnym sensie jednostkami wybitnymi. 
 
Dzisiaj blogerem może być każdy, też tak jest, że ta blogosfera jest bardzo nierówna. Ona jest 
po prostu przekrojem społeczeństwa. Ja to powtarzam w wielu rozmowach, ale mamy 
jednostki absolutnie wybitne w społeczeństwie, mamy bardzo wielu średniaków 
w społeczeństwie i mamy totalnych oszołomów, jakkolwiek by ich nie definiować. 
W blogosferze też takich ludzi dzisiaj znajdziemy. 
 
To, co mówisz… różne mamy oczekiwania, różne wyobrażenia. Stety i niestety tak jest, bo 
z jednej strony to jest piękne i wspaniałe, bo każdy dzisiaj coś znajdzie dla siebie 
w blogosferze i to jest super, fajne! Nawet porównując do mediów tradycyjnych, to właśnie 
jest to, że tytuły prasowe znikają i nie znajdują modelu na kontynuowanie działalności, po 
prostu tam coraz mniej pieniędzy zarabiają w tradycyjnym modelu. Jeśli nie potrafią się 
przestawić na nowe źródła pozyskiwania przychodów, to ich przyszłość staje pod znakiem 
zapytania. 
 
W blogosferze ten koszt wejścia jest minimalny i dzięki temu też mamy coraz szerszy przekrój 
osób, tematów itd. Mówię, ja patrzę na to też z tej pozytywnej strony, w tym sensie, że 
potrafię sobie wytłumaczyć, że nie muszę akceptować blogosfery jako całości, bo to jest 
zestaw bardzo różnych osób, które są indywidualne. 
 
Konrad: Zgadzam się, absolutnie. Wiesz co, jest też jedna rzecz, którą warto podkreślić, a to 
jest bardzo, bardzo cenne. Jeżeli miałbym podzielić jakoś procentowo to, co w blogosferze 
jest cenne, to bym powiedział, że ta blogosfera profesjonalna, widoczna publicznie, to jest 
20%, a 80% czegoś absolutnie fenomenalnego to jest ta blogosfera amatorska. 
 
Michał: Tak, tak. 
 
Konrad: To są nastolatki, które prowadzą swojego bloga, blogi o do it yourself, chociaż one są 
często mocno profesjonalne i to też konkurs pokaże, nie? 
 
Michał: Tak. 
 
Konrad: Ale jest mnóstwo ludzi, którzy w wolnym czasie, po godzinach, zupełnie 
hobbystycznie w internecie dzielą się swoimi aktywnościami. I ja bym bardzo nie chciał, żeby 
te proporcje się zmieniły, tzn. żeby tych blogów profesjonalnych, żeby ludzi, którzy są 
zawodowymi blogerami, którzy żyją z blogowania, żeby to była większość. Bo wtedy stracimy. 
 
Michał: Stracimy. 
 
Konrad: Model, który ja obserwuję, a który jest super, to że są pasjonaci. My potrzebujemy 
pasjonatów w naszym społeczeństwie. Ludzi, którzy robią fajne rzeczy, jest hospicjum 
królików w Szczecinie i dziewczyny robią o tym bloga. Wiesz, jaki pomysł w ogóle? Założyć 
hospicjum dla królików. 
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Michał: No, nie wpadłbym na to, absolutnie [śmiech]. 
 
Konrad: Ale super, kurczę! One o tym piszą, one tego nie skomercjalizują. Fajnie, nie? Ja bym 
nie chciał, żeby ten blog był uważany za mniej ważny, mniej atrakcyjny. 
 
Michał: On jest ważny, on jest być może najważniejszym blogiem dla kogoś, to też o to 
chodzi… 
 
Konrad: Obudziłeś we mnie tę refleksję, mówiąc o tym niskim progu wejścia do blogosfery. 
To jest największa zaleta blogosfery, nawet jeśli traci na tym jakaś tam ogólna jakość, dlatego 
że mają szansę na zaistnienie ludzie niezwykle wartościowi, którym w innych warunkach 
byłoby bardzo trudno. 
 
Michał: To jest przejaw wolności. To jest przejaw, wracając do Michaela, też nie mamy tej 
świadomości często, że wolność, którą my czasem mamy, nie wiem, czy wolność można 
mierzyć, albo się ją ma, albo się jej nie ma chyba, ale generalnie… 
 
Konrad: … można. Może być ograniczona... 
 
Michał: … można, nie? Bezmiar wolności, jaki my dzisiaj mamy w porównaniu z miejscami, 
które wcale nie są tak odległe na mapie od nas, to jest coś wspaniałego, nie do przecenienia. 
 
Konrad: Wiesz co, rozmawialiśmy o tych darach losu. Ja mam taką potrzebę trochę stanięcia 
w obronie jednak, mimo wszystko, tych blogerów, których skrytykowaliśmy. 
 
Michał: Ja też dodam, poczekaj, Konrad, jeszcze też dodam. 
 
Konrad: OK, jakiś czas temu rozmawiałem z Jankiem Favre i ja nie do końca kupuję ten model 
realizowania bloga, który Janek realizuje. Nie chcę go krytykować, ma świetne pióro, świetne 
treści, czasami bardzo śmieszne, czasami głębokie i budzące też jakąś wartość. Ale mam takie 
poczucie, że w ostatnim czasie skręcił komercjalizację w monetyzację bloga. 
 
W moim odczuciu, dla mnie, nie przez to, że Janek zarabia, ale przez to, że jest tam dużo 
więcej relacji z wyjazdów, więcej produktów, to jest dla mnie treść trochę mniej atrakcyjna. 
Natomiast darzę Janka bardzo dużą sympatią i szacunkiem, to jest dla mnie inspirujące i to 
ma wartość, że Janek zaczyna być w miejscu, w którym chciał się znaleźć, zaczynając 
blogować. 
 
Łał, fajnie, że internet daje możliwość realizowania ludziom jakiegoś swojego marzenia. 
Dlatego mówię o tym, żebyśmy nie dygmatyzowali, ja się dzielę pewnym swoim modelem, 
swoim rozwiązaniem, swoimi obawami i dlaczego pewne rzeczy dla mnie są mniej atrakcyjne. 
Ale to nie jest głos autorytetu, który mówi, że ma być wyłącznie tak. 
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Powiedziałem o Janku, mimo naszej kuluarowej rozmowy wcześniej o darach losu, bo wiesz, 
to jest fajne, że ludzie zaczynają prowadzić blogi i zaczyna zachodzić jakaś pozytywna zmiana 
w ich życiu. 
 
Michał: Jakość ich życia również… 
 
Konrad: Jeżeli to nie szkodzi innym, to znakomicie. Pełne uznanie dla ich determinacji, 
pracowitości, nawet jeżeli to nie jest droga, którą sam bym poszedł. 
 
Michał: I teraz tak. Ja też mocne zastrzeżenie tutaj zrobię, że to, o czym dzisiaj mówimy, to są 
nasze bardzo subiektywne oceny czy wnioski, czy przemyślenia, po prostu. Ja celowo chciałem 
tę rozmowę z Tobą nagrać, bo mi osobiście brakuje takiej dyskusji o tym, co jest ważne. 
Z jednej strony w blogosferze, ale również w życiu, bo gdybyśmy to przenieśli na taką 
płaszczyznę: co jest ważne w życiu? To też jest kwestia tego, czy potrafimy uzasadnić czasami 
chodzenie na skróty. Chodzenie na skróty jest czasami niepozytywne, a czasami jest bardzo 
pozytywne, bo pozwala szybciej się dostać tam, gdzie chcemy się dostać. To jest kwestia tego, 
że każdy z nas ma inne cele, inny poziom oczekiwań i to, że np. Ty, Konrad, sobie stawiasz 
poprzeczkę wysoko, a wiem, że stawiasz wysoko i nie dam Ci dojść do głosu w tej chwili, nie 
musi mieć nic wspólnego z rzeczywistością innych osób. 
 
Jest tak, że się zastanawiamy nad różnymi kwestiami bez jednoznacznej oceny, bo nie da się 
dokonać jednoznacznej oceny, bo to jest też zastrzeżenie, którego chcę dokonać. Każdy z nas 
podejmuje swoje decyzje i każdy z tymi decyzjami będzie musiał iść dalej. Ja, podejmując 
różne decyzje w mojej działalności blogowej, to może być wskazówka dla kogoś, kto 
zastanawia się, jak funkcjonować, staram się eliminować to, do czego mam jakiekolwiek 
wątpliwości, że może negatywnie wpłynąć na moją przyszłość. 
 
Ten negatywny wpływ czasami trudno jest ocenić dzisiaj, co negatywnie wpłynie na naszą 
przyszłość. Jest to powrót do tego, żeby się koncentrować na kilku rzeczach, które są 
najważniejsze. Co ja wyłapałem z rozmowy z Tobą i co mi utkwiło od razu w pamięci, to jest 
to, że powiedziałeś: „Co definiuje mnie jako blogera? Jakimi ja zasadami się kieruję? Co jest dla 
mnie ważne?”. I jeżeli dla mnie ważne jest pisanie świetnych tekstów, które są dobre 
warsztatowo, mają szansę zmienić coś w życiu innych osób, to to jest ten cel główny. 
Wszystko można weryfikować. Każdą aktywność można weryfikować pod tym kątem. Czy ona 
ten cel wspiera, czy nie? Kilka prostych zasad i w zasadzie mamy nagle z zestawu trudnych 
decyzji, zestaw łatwych decyzji. Odpowiedzi: tak, nie. Po prostu. 
 
Konrad: To prawda. Wiesz co, rozmawialiśmy wczoraj z Maćkiem o telewizjach 
śniadaniowych, nie? Pytanie, które warto sobie zadać: czy to jest zgodne z moimi zasadami, 
z celem, który chcę zrealizować? Bo bardzo łatwo jest ulec presji szybkiego sukcesu, to jest 
ludzkie i normalne. Ulegamy temu w większym lub mniejszym stopniu wszyscy, ja też. Ważne, 
żeby wracać na te dobre tory. 
 
Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć w kontekście blogosfery. To nie jest moja 
ocena własna, tylko stwierdzenie faktu. Ja mógłbym dzisiaj zostawić bloga i funkcjonować 
jako publicysta w tradycyjnych mediach. Finansowo byłoby bardzo podobnie i bardzo dobrze. 
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W jakimś zakresie będę to realizował, jest szansa, że będę miał swoją audycję radiową – 
autorską. Blog pozwolił mi skrócić całą tą drogę bycia stażystą, dziennikarzem w terenie, 
budowania doświadczenia, bo dzisiaj ktoś, kto czyta mojego bloga, może przyjść do mnie 
i powiedzieć: „Konrad, wydaje mi się, że masz coś wartościowego do powiedzenia, może chciałbyś 
z nami współpracować?”. Mogę rozważyć, czy to jest fajne, czy niefajne, ale blog skrócił tę 
drogę, to jest też fajne w blogosferze. 
 
Michał: Może być też drogą na skróty, no właśnie. 
 
Konrad: Nie wiem, czy tego nie zmienię w przyszłości, ale postanowiłem, że niezależnie gdzie 
i dla kogo będę pisał, to zawsze będę blogerem. Będę się definiował jako bloger. Jak publikuję 
materiał w Onecie, to się podpisuję jako „bloger haloziemia.pl”, jak występuję w mediach 
i ktoś mnie pyta „Kim Pan jest?”, to mówię, że jestem blogerem. Po pierwsze dlatego, 
rzeczywiście tu jestem dla siebie, to jest moje i są takie bardzo praktyczne względy, ale jest 
jeszcze jedna rzecz, przy całej mojej krytyce do środowiska, którą wyraziłem też dzisiaj, 
mówiłem też o tym na Blog Forum Gdańsk, w nas jest coś, czego nie ma wśród tych bardzo 
doświadczonych, bardzo merytorycznych, mądrych ludzi. W starych mediach czy w ogóle też 
społecznie. Chociaż w nas wciąż, niezależnie od wieku, jest taki młodzieńczy, romantyczny, 
trochę szlachetny idealizm. Mam nadzieję, że i pieniądze, i bycie na świeczniku, i wszystkie te 
elementy, które się dzieją, nas z tego idealizmu nie odrą. 
 
Ja to widziałem na Blog Forum Gdańsk, wiesz? Była tam Szlachetna Paczka. Blogerzy poszli 
się nagrać i wesprzeć ten projekt. Robimy coś charytatywnego, blogerzy w to wchodzą. Nie 
dlatego, żeby na tym ugrać, ale mamy takie poczucie, że trzeba to robić. Poprosiłem o pomoc, 
między innymi Ciebie, jak organizowałem wsparcie dla Akademii Przyszłości, kiedy 
zbieraliśmy pieniądze na indeksy dla dzieciaków. Środowisko się zaangażowało, nikt mi nie 
odmówił, nie było wątpliwości. Jeśli ktoś odmówił, to dlatego, że wspiera inną organizację 
charytatywną i nie chce konfliktu. Co jest wiesz, super. 
 
Michał: Zrozumiałe. 
 
Konrad: Tak. Jest w tych ludziach, w naszym środowisku, mimo braku profesjonalizmu, mimo 
parcia na szkło, mimo błędów, które popełniamy, jest bardzo specyficzna, niespotykana 
w innych obszarach wrażliwość i potrzeba zmiany świata na lepsze. To brzmi bardzo 
wyniośle, ale ja to widzę! To jest opis rzeczywistości i to jest moja obserwacja. Nie mówię 
o sobie, mówię o większości ludzi, których tutaj znam. Blogerki, na które wylewa się wiadro 
pomyj, czyli blogerki modowe, jeden wpis na Facebooku, prośba o wsparcie akcji 
charytatywnej, tam 17 czy 20 tysięcy przelanych pieniędzy. Vloger, który jest graczem, to już 
trochę nie moje pokolenie, ale chłopiec, który nagrywa filmy, jak gra w gry i komentuje je na 
żywo, ma swój sklep internetowy, chyba Rezi, ale nie chcę skłamać. 
 
Michał: Tak, Rezi. 
 
Konrad: Mówi, że dochód w Wigilię będzie przekazany na taką i taką organizację i jego 
społeczność się rzuca, a on wykręca olbrzymi wynik finansowy, który przekłada się na 
konkretną pomoc. 
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Michał: Sześciocyfrowy wynik. 
 
Konrad: Tak, bardzo mierzalną i wyraźną pomoc. Jeżeli my wejdziemy na wyższy poziom, 
staniemy się prawdziwymi publicystami, ciągle będąc na blogach, zaczniemy być słyszalni, 
będziemy mieć taką opiniotwórczą rolę, jak mają tradycyjne media, to się szybko nie stanie, to 
są naprawdę długie lata jeszcze, a nie stracimy tego szlachetnego idealizmu, to zaryzykuję to 
stwierdzenie: świat będzie odrobinę lepszy, niż jest teraz. 
 
Będzie się działo dobro, no po prostu. To jest też coś, co mnie cały czas trzyma w tym 
środowisku, mimo pewnych rzeczy, które tutaj widzę. My teraz, rozumiem, rozmawiamy 
wewnętrznie, pozwalam sobie na krytykę, ale zewnętrznie będę tego środowiska 
konsekwentnie, skutecznie bronił. Nie dlatego, że jestem jego częścią, tylko że doceniam tych 
ludzi, po prostu. 
 
Michał: Dlatego, że jest w tym wartość. I jest nadzieja na to, że będzie lepiej. To nam 
przyświeca, dokładnie. 
 
Konrad: Tak. 
 
Michał: Konrad, myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy powoli kończyć, nie? 
 
Konrad: Współczuję Twoim Słuchaczom, mam wrażenie, że ta rozmowa była tak hermetyczna 
i tak długa, że… nie wiem. 
 
Michał: Sami zobaczymy. Ja od razu powiem, że ta rozmowa jest pewnym takim 
eksperymentem, dlatego że pewnie będę chciał przybliżać również te tematy, które także 
w pewnym sensie związane są, albo mogą być powiedziane, przez osoby, które znam, które 
uważam za wartościowe w blogosferze. Teoretycznie rozmowa w całości dotyczyła 
blogosfery, ale w praktyce to można przełożyć na wiele obszarów życia i to też jest istotne. Ja 
dodałbym jeszcze jedną rzecz, której żeśmy nie poruszyli, ale jest w blogosferze coś takiego, 
każdy to ma, mówiłeś o tym wewnętrznym ego i o potrzebie pozyskiwania dowodów 
zewnętrznych tego, że robimy dobrą robotę. 
 
To jest coś, co mi było też na pewnym etapie bardzo potrzebne, zresztą myślę, że nadal jest. 
Ale wydaje mi się, że nie powinniśmy się bać takiej akceptacji naszej niszowości. Tego, że my 
wcale nie musimy mieć wielkiego audytorium. Ty jesteś dobrym przykładem na to, wcale nie 
masz jakiejś gigantycznej liczby czytelników. 
 
Konrad: Nie mam, to prawda. 
 
Michał: Ale jednocześnie niewątpliwie robisz A – dobrą robotę i B – jesteś słyszany, jesteś 
także słyszany poprzez te działania, które wykonujesz poza blogiem. Skala Twojego wsparcia 
dla Szlachetnej Paczki, przypuszczam, że z perspektywy Stowarzyszenia WIOSNA, które ten 
projekt prowadzi, gdyby chcieć spojrzeć na efektywność Twoich działań, już mówię o takim 
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bardzo konkretnym wymiarze tego, co robisz, to pewnie jesteś o wiele bardziej skuteczny niż 
x osób, które mają dużo większą rozpoznawalność. 
 
Ja tutaj nie chcę mówić, że blogerzy są lepsi w czymkolwiek czy gorsi w czymkolwiek od 
kogokolwiek innego, to nie o to chodzi absolutnie. Chodzi o to, żebyśmy uwierzyli w to, to 
dotyczy każdej osoby, która słucha, a nie jest blogerem, że ten impact, który mamy na ten 
świat zewnętrzny, w którym żyjemy, jest prawdopodobnie dużo większy, niż nam się wydaje. 
O ile tylko jesteśmy gotowi, żeby wyjść poza siebie i coś dobrego światu zaoferować. 
 
Nawet jeżeli jesteśmy małymi blogerami, mało kto nas czyta itd. Prawda jest taka, że 
zmieniamy coś w życiu innych, coś im dajemy. Ja może też dosyć idealistycznie do tego 
podejdę, ale dopóki wiem… 
 
Konrad: Nie ma nic złego w idealizmie. My żyjemy w takich strasznie pragmatycznych 
czasach, ale nie ma nic złego w idealizmie. Wiesz co, powiem jeszcze o tej Szlachetnej 
Paczce, przepraszam, że wszedłem Ci w słowo. 
 
Michał: Mów, śmiało. 
 
Konrad: Przypomniała mi się historia, która mnie teraz tak wewnętrznie szarpnęła. Czasami 
ktoś mnie pyta: skąd to zaangażowanie? Ja się boję takiego zarzutu, to jest ten deficyt 
poczucia własnej wartości, który jest moim zdaniem bardzo powszechnym zjawiskiem 
społecznym w ogóle, on dotyczy nie tylko blogerów, w naszym gronie kulturowym wszyscy 
mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości, to bardzo hamuje naszą aktywność w różnych 
obszarach życia, ale to zupełnie inny temat. 
 
Pojawia się czasem taki zarzut, że my się angażujemy w akcje charytatywne, robią to ludzie 
dużo bardziej znani niż my, żeby na tym coś zyskać, żeby coś pokazać. Cały mój blog, tak 
naprawdę, w dużej mierze, to jest niezgoda na rzeczywistość. W nim pokazuję, że nie zgadzam 
się na pewne rzeczy, tylko to nie jest krytyka i hejt, tylko pokazanie zjawiska. 
 
Tak jak pokazuję przemoc ekonomiczną, dlatego że sam to zobaczyłem. Zobaczyłem, że temat 
jest ważny i chcę o nim powiedzieć. W przypadku WIOSNY, jak organizowaliśmy Szlachetną 
Paczkę i wspierałem tutaj drużynę PZU, dołączyłem się do ich paczki, oni są też partnerem 
strategicznym WIOSNY i stąd moja aktywność tutaj… ja oczywiście spóźniony, za mało czasu. 
Na liście rzeczy do zakupienia zostało mi coś, co nazywa się Prezentem Ekstra. Wolontariusz 
Szlachetnej Paczki rozmawia z rodziną, określa jej potrzeby, to nie jest tak, że rodzina sama 
przygotowuje sobie rzeczy, które chce, to też jest świetny model. A na samym końcu 
wolontariusz pyta: „A gdybyście już wszystko mieli, byłoby coś, o co Wam głupio poprosić, to co 
by to było? Coś super”. To długo trwało, bo zwykle te rodziny mówią, że „Nie potrzeba, to 
wystarczy, naprawdę” itd. Wolontariusz męczy i dochodzi do tego, co to może być. Ta rodzina 
powiedziała, że chce lalkę szmaciankę dla swojej rocznej, chorej córki. Jakąś część do 
samochodu, taką dekoracyjną, kołpaki to się chyba nazywa – na koła. Nie jeżdżę, nie wiem. 
I perfumy dla mamy tej dziewczynki, bo to była trzyosobowa rodzina. 
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Wiesz, ja to oczywiście kupiłem, gdzieś tam znowu w pośpiechu, biegałem za tą lalką, żeby 
była fajna i zupełnie o tym nie myślałem w kategoriach wartości. Podszedłem do tego 
zadaniowo, trzeba to zrobić, bo robimy Szlachetną Paczkę. A potem pakowałem te rzeczy 
z Żoną i przyszła moja córka i tak patrzymy po naszym pokoju i widzę mnóstwo lalek. 
 
My jej nakupiliśmy, babcia jedna, druga i to mnie tak bardzo uderzyło, że jest jakaś rodzina, 
nie w Afryce, nie gdzieś w ogóle poza światem, tylko 200 km stąd, gdzie lalka szmacianka, 
która kosztuje 30 złotych, jest prezentem ekstra. Jest szczególnym marzeniem. 
 
Michał: Szczytem marzeń. 
 
Konrad: Tak, perfumy dla kobiety, coś co jest czymś szczególnym, kiedy wszystko inne jest 
zaspokojone. Mnie to tak strasznie zabolało, że pomyślałem sobie, Michał, że we mnie nie ma 
zgody na taki świat. Ja się nie zgadzam, żeby gdziekolwiek żyła dziewczynka, dla której lalka 
szmacianka jest czymś szczególnym, czymś ponad stan. Stąd moje zaangażowanie w działanie 
charytatywne, z niezgody na taką biedę i to niezawinioną. A nawet jeżeli zawinioną, to i tak 
trzeba jej przeciwdziałać. 
 
Jak ja się tym dzielę wśród blogerów, to czuję zrozumienie, wiesz? Nikt nie mówi: „Jesteś zbyt 
wrażliwy. To jest bez sensu, i tak świata nie zmienimy”. Mam potrzebę podkreślenia jeszcze raz 
wyjątkowości tego środowiska. 
 
Michał: Zmiana świata zaczyna się od zmiany nas samych. 
 
Konrad: Chciałem się podzielić tą konkretną historią. Myślę, że ta historia z tą konkretną 
rodziną i z tą konkretną lalką dość dobrze to obrazuje, dlaczego my robimy rzeczy, które 
robimy. 
 
Michał: No właśnie. Oby wszyscy chcieli, wiesz, zmieniać. Osoba po osobie. Też mi się 
przykłady cisną… nawet wczoraj w czasie powrotu, po naszych obradach jury Blog Roku, też 
się fajne rzeczy na mieście wydarzyły. 
 
Rzeczywiście, patrzę wstecz i myślę: możesz się zachować w taki sposób albo w inny sposób 
i kwestia tego, żeby robić takie rzeczy, które ten świat poprawiają. Nie oglądać się na innych, 
tylko robić swoje, nie? Konrad, będziemy kończyć. 
 
Konrad: Przedłużyłem strasznie, nie? Wróciło do mnie, myślę, że to było ważne. 
 
Michał: Wiesz, nie, to nie jest tak. Ja się czasami zastanawiam, czy podcasty powinny być 
długie, czy powinny być krótkie, oczywiście wiele osób powie, że powinny być krótkie, bo 
łatwiejsze do konsumpcji itd. Ale mi nie chodzi o łatwość, mi chodzi o to, żebyśmy pewne 
tematy mieli szansę przepracować. Bo pauzę, odtwarzając podcast, bardzo łatwo jest wcisnąć, 
wrócić do niego nawet po paru godzinach i kontynuować. 
 
Ja słucham podcastów na raty. I uważam, że najlepsze podcasty to są naprawdę podcasty, 
które temat rozpracowują. To nie znaczy, że wyczerpują, bo myśmy niczego nie wyczerpali 
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dzisiaj, absolutnie. Być może otworzyliśmy parę klapek w głowach, mam nadzieję, że tak 
właśnie jest. 
 
Powiedz jeszcze na koniec, przypomnij, gdzie można Cię znaleźć, jak można Cię śledzić, jeżeli 
ktoś chciałby zapoznać się z tym, co robisz. Adresy konkretnie podawaj. 
 
Konrad: haloziemia.pl, facebook.com/haloziemiablog, Twitter @haloziemia, bardzo jestem 
łatwy do znalezienia w tych kanałach. Głównie ostatnio komunikuję się na Twitterze, 
Facebook jest już w zasadzie tylko kanałem do dystrybucji treści o nowych wpisach. Mam też 
newsletter, zapraszam, ale przede wszystkim blog i Onet Autorzy. Natomiast każda moja 
aktywność trafia finalnie na blog. 
 
Dwa projekty będę realizował w tym roku, bo one są dość złożone i trudne i ja też potrzebuję 
trochę know how do tego, to Halo Wywiady – cykl 10 lub 12 wywiadów o wartościach 
z ludźmi znanymi, ale nie celebrytami i Halo Reportaż – cykl reportaży, tu już będzie mniej 
regularnie, poświęcony przede wszystkim wykluczeniom społecznym. 
 
Michał: Skoryguję Cię, nie Halo Wywiady, tylko Halo Człowiek, prawda? 
 
Konrad: Halo Człowiek! Tak, masz rację, absolutnie. Dziękuję. 
 
Michał: Halo Człowiek i Halo Reportaż, dwa projekty Konrada. Konrad, Ty chyba pracujesz też 
nad książka, coś z tą książką już wiadomo czy się przesunęła? 
 
Konrad: Przesunąłem ten projekt dzięki uprzejmości mojego wspaniałego wydawcy to było 
możliwe bez żadnych konsekwencji i najprawdopodobniej Halo Człowiek wydany w formie 
poszerzonej, wywiadów mocno rozszerzonych, to będzie luty-marzec 2016, a moja książka 
poświęcona męskiemu światu i temu, dlaczego mężczyźni dzisiaj są jacy są… śmiałem się 
ostatnio z Arleną, że jak patrzy na mnie, to to będzie mocna fikcja literacka, ta książka 
o męskości w moim wydaniu. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Konrad: To też prawdopodobnie marzec 2016. 
 
Michał: Super, dzięki wielkie, Konrad, za poświęcony czas. 
 
Konrad: Również Michał, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie z tego jakaś wartość dla 
Twoich Czytelników. Bardzo ich pozdrawiam. Czytając Michała, czytacie dobrego bloga. 
 
Michał: [śmiech] Dzięki wielkie! I do usłyszenia! 
 
Konrad: Cześć! 
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Poruszyliśmy z Konradem bardzo wiele wątków. Tak jak ostrzegałem, rozmowa była dość 
hermetyczna, ale mam nadzieję, że skoro nadal tego słuchasz, to dało się z niej wyłuskać 
jednak coś wartościowego. 
 
Ja zachęcam gorąco do dyskusji, mam wrażenie, że pomimo takiej długiej rozmowy to jedynie 
żeśmy drasnęli wierzchołek góry lodowej, zasygnalizowaliśmy tylko z Konradem niektóre 
wątki i zagadnienia, o których po prostu warto rozmawiać. Jeśli więc to było dla Was 
w jakikolwiek sposób przydatne, chcielibyście jeszcze kiedyś usłyszeć moje rozmowy 
z Konradem, być może na inne tematy, np. związane z wartościami w życiu, to ja bardzo 
proszę o komentarz. W rozmowie wspominaliśmy też o dodatkowych materiałach. 
Przypominam, że linki do nich znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu, pod 
adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/046, tak jak 46. odcinek podcastu. 
 
Zachęcam w szczególności do zapoznania się z filmem Maćka Budzicha, blogera 
funkcjonującego jako mediafun.pl, który przepytywał mnie tuż po obradach jury Bloga Roku, 
z mojej perspektywy wczoraj. Tam daliśmy naprawdę szereg ciekawych, wartościowych mam 
nadzieję, warsztatowych wskazówek dla tych osób i dla tych blogerów, którzy jakieś laury 
w tegorocznym konkursie zdobyli. 
 
Teraz już dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich 
celów finansowych na wyższy poziom, do usłyszenia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Blog Roku 
§ Miejsca w których można znaleźć Konrada: 

– Halo Ziemia 
– Halo Ziemia na Twitterze 
– Halo Ziemia na Facebooku 
– Onet Autorzy 
– Stowarzyszenie WIOSNA 
– Akademia Przyszłości 

§ Inni blogerzy wspominani w odcinku: 
– Blog Maćka Budzicha – zdobywcy nagrody “Blog dekady” 
– Blog Maćka Mazurka – Maciek ma również drugiego bloga 
– Blog Natalii Hatalskiej i rozmowa Konrada z Natalią w ramach serwisu “Onet 

autorzy” 
– Blog Marysi Góreckiej 
– Blog Janka Favre 
– Sklep Rezigiusza 

§ Nasza rozmowa z Maćkiem Budzichem po obradach dotyczących finalistów konkursu 
Blog Roku. 

§ Projekt OnOff Natalii Hatalskiej – pierwszy dokument cyklu poświęcony jest Generacji 
Z, czyli dzieciom urodzonym po roku 2000. 

§ Szlachetna Paczka 
§ PSBV – Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów 
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§ Inne materiały przydatne dla blogerów: 
– Poradnik jak zarabiać na blogu i współpracować z firmami 
– WNOP 018: Droga od pasji do własnej firmy – Maciej Mazurek z bloga 

ZuchRysuje.pl 
§ WNOP 039: Jak wyglądają realia współpracy dużych firm z blogerami – opowiada 

Tomasz Sulewski z Orange 
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047: „Świat według Janki”, czyli inspirująca książka 
o istocie pomocy humanitarnej 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/047 
 
 
 
 
Nawet jeśli nie interesuje nas dobroczynność, to „powinniśmy chociaż wiedzieć”, jak wygląda 
świat i jego bardzo realne problemy. 
 
„Świat według Janki” to książka o trudnej dobroczynności, o niesieniu pomocy humanitarnej 
tam, gdzie jest ona najbardziej w danym momencie potrzebna. To także książka pokazująca 
pracę organizacji humanitarnych “od kuchni”. Bez koloryzowania – także z obnażaniem 
absurdów źle realizowanej pomocy. Dla mnie była ona kluczem do zrozumienia, z jak dużymi 
problemami i wyzwaniami muszą się mierzyć organizacje niosące pomoc. Jak niewiele 
potrzeba, by poprawiać życie innych i jak bardzo jest to jednocześnie trudne. 
 
O tym opowiada Janina Ochojska – człowiek instytucja, jedna z najbardziej znanych 
działaczek społecznych, która jest twarzą Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). PAH działa 
w wielu rejonach świata: na Filipinach, w Sudanie Południowym, w Syrii, w Somalii, w Korei 
Północnej, a aktualnie także na Ukrainie – wszędzie tam, gdzie „najgorsze zło spotyka się 
z największym dobrem”. 
 
I jeśli w tym momencie zaczynacie się zastanawiać “czy naprawdę pomoc ta nie mogłaby być 
ukierunkowana na Polskę?” to jest to wystarczająco dobry powód byście sięgnęli po tę 
książkę. Bo jak pisze Janka “powinniście chociaż wiedzieć”. 
 
Listen For Syria 
 
W tym odcinku usłyszycie m.in. o #ListenForSyria – projekcie, który PAH zrealizował wspólnie 
z serwisem Spotify. Nie wiem czy wiecie, ale w serwisie Spotify jest ok. 4 mln zapomnianych 
piosenek (tyle co dzieci-uchodźców w Syrii). „Zapomnianych”, to znaczy takich, których nikt 
w tym serwisie nigdy nie odsłuchał. Wy możecie to zrobić. Możecie także wspomóc PAH 
w zakresie niesienia mądrej pomocy. 
 
Cel: zebranie pieniędzy na zakup i przetransportowanie do Syrii 25 ton mąki. Z niej, 
współpracujące już z PAH-em od lat piekarnie, będą w stanie wyprodukować chleb. 
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https://www.youtube.com/watch?v=8c39hd8Yyp8 
 
Jak pomóc? Wpłacić dowolny datek poprzez tę stronę. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Ile osób umrze dzisiaj z głodu? Garść strasznych statystyk. 
§ Kim jest Janina Ochojska? 
§ Czym jest Polska Akcja Humanitarna? 
§ Jakie mam dylematy w związku z dobroczynnością? 
§ O czym dowiecie się czytając książkę Janiny Ochojskiej? 
§ Jak trudna jest działalność dobroczynna? 
§ Czy można podzielić pomoc na dobrą i złą? 
§ W jaki sposób lokalna społeczność jest aktywizowana do pomocy przy inwestycjach? 
§ Z jakimi dodatkowymi problemami zderza się pomoc humanitarna w Somalii? 
§ Jaką rolę mają media w zbieraniu środków na pomoc humanitarną? 
§ W jaki sposób możecie pomóc zmieniać świat na lepsze? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek czterdziesty siódmy. Dzisiaj 
opowiem o dylematach związanych z mądrym pomaganiem i o świetnej książce Janiny 
Ochojskiej. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 47. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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! Zacznę nietypowo, coś Wam zacytuję: „Dzisiaj 24 tysiące ludzi umrze z głodu, 
z czego 3/4 to będą dzieci poniżej 5 roku życia. Z powodu braku odpowiedniej opieki umrze 1440 
kobiet w ciąży, 6000 dzieci umrze z powodu braku dostępu do wody pitnej, a kolejnych 30 000 
dzieci umrze na uleczalne choroby. Takich strasznych liczb można by podać więcej, bo wiele 
krajów wyniszczają wojny i czystki etniczne. W innych z kolei ludzie cierpią z powodu systemów 
totalitarnych”. 
 
Ten odcinek podcastu miał zawierać listę inspirujących mnie książek, takich, które 
przeczytałem w ostatnim czasie, o każdej z nich chciałem Wam opowiedzieć po kilka zdań, po 
to, żebyście mogli je świadomie wybrać. Coś ciekawego dla siebie. Ale wśród tych książek 
była jedna, która mi tak bardzo nie pasowała, że zdecydowałem się poświęcić jej cały 
dzisiejszy odcinek podcastu, bo to jest książka o trudnej dobroczynności, o niesieniu pomocy 
humanitarnej w tych zakątkach świata, gdzie jest ona w danej chwili najbardziej potrzebna. 
Ten cytat, który przed chwilą przeczytałem, pochodzi z książki pt. „Świat według Janki” 
napisanej przez Janinę Ochojską. 
 
Janina Ochojska to jest człowiek instytucja. Jedna z najbardziej znanych działaczek 
społecznych. Twarz Polskiej Akcji Humanitarnej, założycielka. A z kolei PAH to jest 
organizacja, która stoi za wspieranym przeze mnie Pajacykiem, czyli programem dożywiania 
dzieci w polskich szkołach i na świecie. 
 
PAH, jako organizacja, działa w bardzo wielu rejonach świata, ponad 40 krajach. Między 
innymi na Filipinach, w Sudanie Południowym, w Syrii, Somalii, Korei Północnej − także tej 
reżimowej. Teraz udzielają także wsparcia na Ukrainie, wszędzie tam, gdzie − jak pisze Janka 
w swojej książce − „najgorsze zło spotyka się z największym dobrem”. PAH istnieje już ponad 20 
lat. 
 
Pomagał także w trakcie wojny w Jugosławii, w Czeczenii, w Iraku, Afganistanie, także 
w usuwaniu skutków tsunami na Haiti i Sri Lance. Być może część z Was, jak tego słuchacie, 
to się wewnętrznie buntuje, bo zastanawiacie się, czy naprawdę ta pomoc, która jest niesiona 
przez te organizacje, musi być ukierunkowana gdzieś tam daleko w świat, czy przypadkiem 
nie powinno być tak, że pomagamy przede wszystkim Polakom w Polsce, bo tu też są 
potrzebujący ludzie. 
 
Jeśli takie pytanie w ogóle w Was się rodzi, to dobrze, bo to jest też dobry powód, żebyście 
sięgnęli po tę książkę, o której chcę powiedzieć. Ja będę bardzo dużo dzisiaj fragmentów z tej 
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książki również cytował, bo uważam, że warto. A swoją drogą jest też tak, że Janina Ochojska 
skończyła właśnie 60 lat, ja mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek podcastu będzie moim 
skromnym prezentem urodzinowym także dla niej. 
 
W tej książce jest takie jedno sformułowanie, które bardzo mi w duszy gra, można powiedzieć 
rezonuje. Janka pisze o tym, że nawet jeżeli nie chcemy pomagać, to powinniśmy chociaż 
wiedzieć, co się dzieje na świecie. Jak ten świat bardzo domaga się pomocy. I to, co mi się 
szczególnie podoba, to to, że Janka przede wszystkim chce uświadamiać. I wierzy, że już samo 
uświadamianie otworzy ludzkie serca. 
 
Dla mnie ta książka to był też klucz do zrozumienia, z jak bardzo dużymi problemami muszą 
się mierzyć organizacje niosące pomoc humanitarną. Ale zanim przejdę do samej książki, to 
chcę Wam też opowiedzieć o tym, jak ja szukałem kogoś, kogo mógłbym wspierać 
systematycznie. Dlaczego zdecydowałem się wesprzeć PAH w tych moich działaniach jako 
bloger? 
 
Taką pierwszą obawą najpoważniejszą, którą miałem, i myślę, że to jest coś, co dotyczy 
większości z nas, to jest pytanie o to, czy pomoc, której udzielamy takim organizacjom, to jest 
pomoc dobrze ukierunkowana. Czy pieniądze, które ja przekazuję w formie darowizny, będą 
wydane na dobry cel? Czy będą wydane mądrze, mówiąc w uproszczeniu. 
 
Miałem różne oczekiwania względem tego, jak chciałbym pomagać, a raczej tego, jakie 
powinny być, moim zdaniem, efekty tej pomocy. Bo zastanawiałem się, w jaki sposób mogę 
wykorzystać ten potencjał medialny, można powiedzieć, jaki mam w tej chwili, do tego, żeby 
większą liczbę osób, Czytelników bloga, Was – Słuchaczy podcastu, angażować w udzielanie 
takiej pomocy. 
 
Jak o tym myślałem, to tak dosyć egoistycznie do tego podchodziłem również, teraz sobie to 
uświadamiam, bo np. zastanawiałem się, czy nie powinniśmy wspólnymi siłami zbudować np. 
studni w Sudanie czy tam, gdzie one są potrzebne. Czyli zbierać pieniądze na jakiś bardzo 
konkretny cel. 
 
A z drugiej strony uświadamiałem sobie też, że tak naprawdę nawet jeżeli taki cel zostanie 
wybrany, jak byśmy te pieniądze zbierali i zbieralibyśmy dużo wolniej, niż bym się spodziewał, 
to mogłoby się okazać, że ten cel, który sobie określiliśmy na początku, nijak się ma do 
pilnych palących potrzeb, które gdzieś na świecie są, na które takie organizacje niosące 
pomoc, starają się odpowiadać. 
 
Czyli owszem, zbieralibyśmy np. na budowę takiej studni, ale mogłoby się okazać, że ktoś inny 
dużo pilniej potrzebuje tej pomocy w innym miejscu świata, a ja bym nie miał serca, żeby tych 
środków nie przekazać tam, gdzie one są pilniej potrzebne. Z drugiej strony taki dylemat mój, 
jako blogera, skoro zbieramy środki na jakiś konkretny cel, to jak Wam później wytłumaczyć, 
że zostały spożytkowane na coś innego? 
 
Książka pomogła mi zrozumieć, że to moje podejście do tego tematu było dosyć… 
egoistyczne, to jest dobre słowo. Czyli, z jednej strony miałem taką motywację, żebyśmy 
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wznieśli jakieś dzieło, żeby być może zawisła taka tabliczka: „Studnię ufundowano przez 
Czytelników jakoszczedzacpieniadze.pl” i nawet bym sobie potrafił wytłumaczyć, że to jest 
dobre, bo uważam, że liczy się efekt. To, czy rzeczywiście ta pomoc zostanie doręczona tym, 
którzy jej potrzebują. Ale z drugiej strony nie mam tej wiedzy, która pozwoliłaby mi 
zdecydować, czy ten cel jest celem najwłaściwszym w danej chwili. 
 
Przez te dylematy prawie rok się zastanawiałem, komu pomocy udzielić a komu nie. Czy 
wspomóc jakąś małą lokalną organizację, czy kogoś, kto ma potencjał, żeby robić duże rzeczy, 
także wykraczające poza Polskę, w skali ogólnoświatowej? To było również pytanie o to, czy 
ja jestem w stanie angażować osoby, które będą na siłach pomagać takiej organizacji. 
 
Czyli nie chciałem też, żeby energia, którą ładuję w to, żeby promować ideę dobroczynności, 
była bezskuteczna. Wręcz przeciwnie, zależy mi na jak największym efekcie. I oddzielnie też 
musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób chcę prywatnie tej pomocy udzielać. 
Czy powinienem robić to po cichu, tak jak dotychczas, czy może pokazywać, że wspieram 
konkretną organizację? Czy może pokazywać kwoty darowizn, czy to będzie bardziej 
inspirujące? Czy to będzie bardziej zaspokajało moje ego? 
 
Jak w ogóle mądrze mówić o dobroczynności, żeby nie zamęczyć Was tym tematem? 
A z drugiej strony, żeby Was zachęcać do pomocy. Jak nie robić błędów, jak nie wylać, można 
powiedzieć, dziecka z kąpielą? I ta książka, którą przeczytałem, trochę mnie uspokoiła. 
Przekonała mnie, że taka decyzja o tym, że dokonuję swoistego outsourcingu samego 
wykonawstwa tej pomocy, to była dobra decyzja po prostu. 
 
Ja się powinienem skoncentrować na tym, żeby powiększać zasięg, świadomość tego tematu, 
uświadamiać być może, korzystać z tuby marketingowej, którą posiadam, a niekoniecznie 
precyzować, w jaki sposób ta pomoc będzie realizowana. Ta książka jest o tym, jeszcze raz 
przypomnę tytuł – „Świat według Janki”, o czym nie usłyszycie w mediach. Ona zawiera krok 
po kroku opisy poszczególnych akcji humanitarnych realizowanych na przestrzeni lat przez 
Polską Akcję Humanitarną, ale też w dosyć brutalny sposób obnaża i pokazuje detale tego, jak 
to wygląda od kuchni. Tam nie ma koloryzowania, jest prawda na temat tego, co jest 
skuteczne w oczach Janiny Ochojskiej, a co jest pomocą źle wycelowaną. 
 
Są przykłady głupoty, pewnych działań prowadzonych np. przez Wojskowe Siły Stabilizacyjne, 
które często bardziej koncentrują się na PR niż na niesieniu realnej pomocy. Książka też 
niesamowicie precyzyjnie pokazuje, jak dużymi dobrami są takie podstawowe dobra, którymi 
dysponujemy: woda, jedzenie, schronienie, czyli dach nad głową. Uświadamia, w jak 
kolosalnie świetnej sytuacji jesteśmy tutaj w Polsce. 
 
Dam Wam pierwszy przykład prosto z brzegu. W połowie marca minęła czwarta rocznica 
wojny w Syrii. Syria to jest taki kraj pomiędzy Turcją i Izraelem mniej więcej. Od 2011 roku 
toczy się tam wojna wewnętrzna. Zaczęło się od tego, że było wewnętrzne powstanie – ruch 
wolnościowy i w odróżnieniu od innych krajów, Zachód kompletnie nie reagował na to, co się 
w Syrii dzieje. Do dzisiaj nie reaguje. Jedyną pomoc starają się nieść organizacje humanitarne. 
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W tej chwili tam kompletnie nie wiadomo, kto walczy z kim. Jest tam wojna wewnętrzna, 
problem polega na tym, że w tym kraju, w którym mieszka, czy mieszkały 22 miliony ludzi − 
kraj jest mniej więcej 2/3 wielkości Polski − ponad połowa mieszkańców, 12 milionów ludzi 
musiało opuścić swoje domy w wyniku działań, które tam się toczą, a 4 miliony z tych osób to 
są dzieci. Mieszkają w obozach dla uchodźców, czy to w Syrii, czy poza granicami, bo bardzo 
wiele osób, ponad 3 miliony osób wyemigrowało do sąsiednich krajów. 
 
Tam problemem jest absolutnie wszystko. Problemem jest woda, jedzenie, opieka medyczna. 
PAH pomaga od 2012 roku, czyli rok po rozpoczęciu konfliktu w zasadzie, już w Syrii byli. Za 
chwilę będę mówił, jak pomagają, ale jest jedna akcja, o której chcę wspomnieć. W marcu 
ruszyła akcja, która się nazywa Listen For Syria, listenforsyria.pl. To jest serwis, który powstał 
we współpracy PAH-u ze Spotify. Spotify to jest serwis, w którym możecie sobie za darmo 
bądź odpłatnie słuchać piosenek. W Spotify jest około 4 milionów zapomnianych piosenek. 
Takich piosenek, które zostały wgrane, ale nikt ich w tym serwisie nie odsłuchał. 4 miliony − 
liczba zbieżna z liczbą dzieci w Syrii. Celem PAH i celem tej akcji jest zebranie pieniędzy na 
zakup 25 ton mąki i przetransportowanie jej do Syrii. Z tej mąki piekarnie, które współpracują 
z PAH-em już od lat na miejscu, będą w stanie wyprodukować chleb dla 75 tysięcy ludzi, 
mówię w tej chwili z pamięci, nie wiem, czy podaję prawidłową liczbę. 
 
Akcja listenforsyria.pl − możecie dać nowe życie piosenkom w Spotify, ale być może możecie 
również ratować życie osobom, które głodują w Syrii, mówiąc zupełnie wprost. Ale w książce 
znajdziecie również informację o tym, jak trudna jest działalność dobroczynna. Nawet jak 
organizacji takiej jak PAH uda się zebrać pieniądze, to całkiem niełatwo jest je wydać. 
Przeczytam Wam kilka fragmentów, mam nadzieję, że wydawnictwo mnie za to nie rozszarpie. 
 
Przykład pierwszy, budowa studni w Sudanie: „Jeśli np. chcemy zbudować studnię w Sudanie 
Południowym za pieniądze przyznane z funduszu humanitarnego, powiedzmy Unii Europejskiej, 
trzeba podeprzeć się naprawdę solidnym rozpoznaniem zarówno sytuacji ogólnej, jak 
i szczegółowej w regionie, gdzie one mają być budowane. Wykazać się doświadczeniem, 
kontaktami oraz posiadanymi zasobami, czyli tzw. capacity organizacji. Projekt musi między 
innymi zawierać informację o tym, jak wybudowanie studni wpłynie na jakość życia ludności. To 
oznacza, że trzeba uwzględnić śmiertelność dzieci i dorosłych, umieścić informację 
o przemieszczaniu się ludzi, o naturalnych i sztucznych zbiornikach wody w okolicy itd. Będzie to 
później potrzebne do sprawdzenia, czy budowa studni polepszyła sytuację w tym miejscu, czy nie. 
Do pisania projektu potrzebna jest też wiedza o budowaniu budżetu według określonych reguł. 
Obowiązują nas standardy PCM, czyli project cycle management i Sphere. Jest to dokument 
zawierający minimalne wymagania, jakie musi spełniać pomoc. Te minimalne wymagania to 
w rzeczywistości bardzo szczegółowe wytyczne: na ile osób powinna być budowana studnia, ile 
litrów wody na minutę powinna dawać, w jakiej odległości ma być od drzew, domów itd. 
Organizacje pomocowe muszą pilnować takich spraw, żeby nie obniżać standardów działań”. 
 
I teraz tak, my sobie możemy myśleć: to jest kwestia zebrania pieniędzy, zatrudnienia ekipy, 
która studnię wybuduje i tyle. Czasami tak, a czasami nie. Jeżeli chce się uzyskać 
dofinansowania z funduszy, które taką pomocą służą, to niestety cały proces robi się dużo 
bardziej złożony. I teraz, jeżeli chcielibyście wiedzieć, czy rzeczywiście dostęp do wody pitnej 
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jest dużym problemem… mamy powszechne przeświadczenie, że 3/4 kuli ziemskiej to są 
zbiorniki wodne, nie? No właśnie, ale tylko 1% z tej wody stanowi woda pitna. 
 
I jeżeli koszt wybudowania jednej studni wynosi około 45 tysięcy złotych, może się wydawać, 
że to jest duża suma, ale z drugiej strony taka studnia będzie służyła lokalnym 
społecznościom przez jakieś 20 lat, tak to średnio wygląda. W książce też są podane 
przeliczenia, że jeżeli z takiej studni korzysta średnio 1500 osób, to rzeczywiście po prostu 
warto wydać te pieniądze. 
 
Jest to tańsza metoda niż transportowanie wody do nich. A wody ludziom wcale nie potrzeba 
tak wiele. W Polsce jest tak, że nie dokręcamy kranów i potrafi ta woda z naszego kranu kapać 
i nakapać dokładnie tyle, ile mniej więcej potrzeba człowiekowi na zaspokojenie wszystkich 
swoich potrzeb przez dobę. Taka racja humanitarna, o której się mówi, to że potrzeba nam 12 
litrów wody na dobę. 
 
Jeszcze o skali Wam powiem. Na świecie mamy ok. 7 miliardów ludzi w tej chwili, a szacuje 
się, że obecnie ok. 900 milionów ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. I niestety ta liczba się 
będzie powiększać, dlatego że ogólnie zasoby wody pitnej się zmniejszają. Wy się jeszcze 
możecie zastanawiać, czy te 12 litrów to jest dużo czy mało. Według ONZ my średnio 
zużywamy 115 litrów na dobę w takich krajach rozwiniętych. 
 
Pomyślcie sobie tak, że dwukrotne spuszczenie wody w ubikacji to jest te 12-14 litrów, czyli 
taka ilość, dwa zbiorniki, to jest ta minimalna racja humanitarna, która powinna wystarczyć 
człowiekowi na cały dzień: na picie, na umycie się, na wszystko. Będę skakał z tematu na 
temat w tym odcinku. 
 
Inny cytat Wam podam… czy istnieje rozróżnienie na pomoc dobrą i złą? Czy da się to 
rozróżnić? Intuicyjnie czujemy, że tak. Przeczytam Wam, co pisze Janka: „Czy istnieje pomoc zła 
i dobra? Tak, musimy sobie zdawać sprawę z tego, czym te obie pomoce się od siebie różnią. 
Celem pomocy nie jest uspokojenie naszych sumień, celem pomocy jest danie człowiekowi tego, co 
pozwoli mu powrócić do normalnego życia, co pomoże mu uniezależnić się od naszych dobrych 
serc i wziąć odpowiedzialność za swoje życie. A tym samym przywróci mu godność. Wreszcie jej 
celem jest danie nadziei i perspektywy na przyszłość. Jakakolwiek pomoc humanitarna czy 
charytatywna musi nie tylko zaspokajać pierwsze potrzeby w okresie konfliktu czy kataklizmu, ale 
także otwierać możliwość rozwiązania sytuacji, w jakiej znalazły się ofiary”. I tutaj od tego 
stwierdzenia rozpoczyna się bardzo długi opis na temat tego, co jest mądrą pomocą, a co jest 
pomocą głupią bądź destrukcyjną. 
 
Na przykład kwestia taka, czy wyręczać miejscową ludność w poszczególnych pracach − np. 
jeżeli budujemy wodociąg, to czy cała usługa powinna być zrealizowana przez akcję 
humanitarną, czy może część albo większość prac powinna być wykonana przez miejską 
ludność? PAH wybiera oczywiście to drugie rozwiązanie po to, żeby angażować, aktywizować 
lokalną społeczność. Po to, żeby mieli swój udział w tym, co zostaje zrealizowane. W końcu 
po to, żeby dbali o to, co zostało dla nich wybudowane. 
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Książka pokazuje również sytuacje obozów dla uchodźców. Tego, że kolosalne znaczenie ma 
to, czy się uznaje, że one mają charakter tymczasowy, czyli np. nie buduje się tam trwałej 
infrastruktury. Czy właśnie sankcjonuje się to, że te obozy będą istniały po wsze czasy, np. 
poprzez budowę wodociągów, budowę domów, które nie mają tymczasowej konstrukcji itd. 
 
Janina Ochojska pokazuje, że to drugie podejście generuje więcej problemów, bo wszędzie 
tam, gdzie pojawiają się pewne zasoby rozpoczynają się również lokalne konflikty, lokalne 
grupy próbują te zasoby przejąć, zdominować. Np. przejąć te punkty związane z dystrybucją 
wody, pobierać za to opłaty itd. Gdzieś tam degeneracja się zaczyna. 
 
Ogólnie obozy to jest coś, co człowieka wyjaławia i odbiera mu całą samodzielność życiową. 
Z drugiej strony znowu pokazanie sytuacji, że tak naprawdę pewne duże organizacje, typu 
ONZ itd., są zainteresowane tym, żeby takie obozy istniały. Dlaczego? Dlatego, że one dają 
bardzo dużo etatów osobom, które w pewnym sensie niesienie takiej pomocy traktują jako 
roczną, dwuletnią, trzyletnią przygodę gdzieś tam w ciekawym zakątku świata z ich 
perspektywy. Za dobrą pensję! 
 
Tak że świat nie jest jednokolorowy, czarno-biały, jak się nam wydaje. I również ta pomoc 
humanitarna ma różne oblicza. To jest również kwestia tego, czy w działalności humanitarnej 
zachowana jest zasada neutralności. Czy pomoc rzeczywiście jest niesiona tym, którzy jej 
potrzebują, bez względu na to, jakie mają wyznania, za którą opcją polityczną się opowiadają? 
 
Tu znowu Wam przeczytam cytat: „Teoretycznie to jest bardzo proste. Organizacja humanitarna 
nie powinna opowiadać się po żadnej stronie konfliktu. Nie powinna angażować się w spory 
religijne, rasowe, polityczne. Nie powinna wybierać, komu pomaga, używając innych kryteriów niż 
kryterium potrzeb ludzi dotkniętych przez katastrofę humanitarną. Upraszczając: organizacja 
powinna po prostu pomagać osobom potrzebującym, niestety nie zawsze jest łatwo ten postulat 
zrealizować”. 
 
Tu jest podany również przykład Ukrainy, znowu cytat: „Kiedy na przełomie 2013 i 2014 roku 
trwały demonstracje antyrządowe na kijowskim Majdanie, byliśmy wielokrotnie pytani, czy 
zamierzamy pomagać Ukraińcom. Strzelano wtedy do ludzi, była zima, wiele osób chciało 
wesprzeć protestujących. Dla nas było od razu jasne, że tam nie pojedziemy. Po pierwsze dlatego, 
że nie mieliśmy do czynienia z katastrofą humanitarną, Majdan – przecież środek funkcjonującego 
miasta. Ludzie mieli dostęp do wody, żywności, dachu nad głową itd. Po drugie nie mogliśmy 
wspierać protestujących, bo to był spór polityczny. Ścierały się ze sobą różne partie, opcje 
polityczne i nie wyobrażam sobie, żeby w tej sytuacji akcja humanitarna miała stawać po jednej 
czy po drugiej stronie. Nie chcę powiedzieć, że samo pomaganie w takich okolicznościach jest złe. 
Społeczeństwo polskie chciało pomóc tak, jak nam pomagano w czasach Solidarności, kiedy 
dostawaliśmy kserokopiarki i sita, żebyśmy mogli drukować nielegalne ulotki. To był naturalny 
odruch poparcia dla tych, którzy protestowali przeciw opresyjnym rządom. Ale w przypadku 
organizacji humanitarnej takie działania nie wchodzą w grę. Gdyby na Ukrainie odcięto dostawy 
prądu, żywności, zniszczono ujęcia wody, wtedy oczywiście czulibyśmy się w obowiązku, żeby 
zareagować. Po kilku miesiącach od protestów na Majdanie sytuacja na wschodzie Ukrainy bardzo 
się pogorszyła. Walki doprowadziły do poważnych zniszczeń, nadchodziła zima. Wtedy zaczęliśmy 
pomagać pokrzywdzonym w obwodach ługańskim i donieckim. Ale w tym przypadku znowu 
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kierowaliśmy się potrzebami ludzi, a nie ich przynależnością narodową czy poglądami 
politycznymi”. O ile taką zasadę neutralności dosyć łatwo jest zachować… łatwo – mówię 
z perspektywy osoby, która niewielkie pojęcie o tym ma. Ale po lekturze tej książki mówię, że 
łatwo jest zachować się w takich miejscach, które są dotknięte katastrofami naturalnymi. 
Czyli tak jak na Filipinach, gdzie tajfun zmiótł domy, dużo łatwiej jest działać. Tak, tę zasadę 
neutralności trudno jest zachować, szczególnie w tych państwach, gdzie są otwarte konflikty 
wojenne. 
 
Takim krajem, który uchodzi za bardzo niebezpieczny, również dla organizacji humanitarnych, 
jest Somalia. To jest jedyny kraj, jak pisze Janka, w którym pracownicy humanitarni 
zobowiązani są do poruszania się z ochroną. To poruszanie się z ochroną także jest według 
pewnych zasad, które mają zwiększyć bezpieczeństwo. Paradoksalnie, zwiększyć 
bezpieczeństwo. Przykład Wam podam: „W Somalii organizacje nie mają własnych samochodów. 
Kiedy wynajmujemy ochroniarzy, wynajmuje się też ludzi z samochodami. Pracownik humanitarny 
nie może jechać w jednym pojeździe razem z osobami uzbrojonymi, więc ochroniarze jadą 
oddzielnie. Z tego powodu nie zabieramy po drodze obcych ludzi, którzy mogliby mieć broń. 
Z ochroniarzami nie prowadzimy rozmów, nie mamy z nimi prawie żadnych kontaktów, oni po 
prostu obstawiają teren, a my ich nawet nie znamy. Kiedy planujemy wyjazd, zamawiamy ich 
obstawę na konkretny dzień, ale bez podawania szczegółów. Dowiadują się, dokąd jedziemy, 
w dniu podróży. Tak samo kierowcy. Co więcej – jeśli jeździ się regularnie w to samo miejsce, np. 
do obozu dla uchodźców, trzeba za każdym razem zmieniać trasę. Jeśli pracownikowi nie chce się 
ciągle zmieniać trasy, postanawia sobie, że będzie jeździł za każdym razem tą samą drogą, wtedy 
ułatwia się zastawienie zasadzki i porwanie”. Ta separacja, czyli oddzielne podróżowanie osób 
z bronią i pracowników humanitarnych ma również zwiększać albo umożliwiać w ogóle 
zbudowanie zaufania pomiędzy lokalnymi mieszkańcami a pracownikami humanitarnymi. 
Dlaczego? Dlatego, że to zaufanie często ratuje życie pracowników takich organizacji jak PAH. 
 
Kolejny cytat Wam przeczytam: „W miejscowościach czy obozach, w których pomagamy, jesteśmy 
lubiani i lubimy ludzi z tych wiosek. Kontakt jest bardzo żywy, dlatego tam, wśród beneficjentów, 
czujemy się bezpiecznie. To jest bardzo ważna cecha pracownika humanitarnego, żeby lubił ludzi. 
Może się to wydawać oczywiste, ale w praktyce spotykałam się niejednokrotnie z taką postawą, że 
niby lubią, ale tak naprawdę czasem nieświadomie trochę gardzą osobami, którym pomagają. Na 
przykład dlatego, że to ludzie prości i niewykształceni. A w Somalii oni są dla nas bardzo dużą 
gwarancją bezpieczeństwa, jeśli mamy z nimi dobre relacje. Wtedy im zależy, żeby nam się nic nie 
stało albo nas ostrzegą wcześniej przed niebezpieczeństwem, albo jeśli pojawi się już zagrożenie, 
są w stanie negocjować, ukryć nas, zaprowadzić nas do budynku, żeby nie było nas widać 
z zewnątrz itd. Nazywamy to miękkimi zasadami bezpieczeństwa, one są naprawdę bardzo 
skuteczne”. 
 
I teraz tak: ja, jak czytam te słowa, to po prostu aż się zastanawiam, jacy ludzie jeżdżą na 
takie misje? W jaki sposób PAH szuka takich pracowników? Kto tam w ogóle jest 
zdecydowany jechać, żeby pomagać innym, narażając stale, w zasadzie, swoje życie? Książka 
pokazuje też, że w trudnych sytuacjach kłody pod nogi PAH-owi i innym takim organizacjom 
rzucane są w zasadzie z każdej strony. 
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Przykład z misji w Afganistanie, gdzie stacjonowało również polskie wojsko, pokazuje, że te 
sytuacje potrafią być bardzo skomplikowane. Kolejny fragment przeczytam: „Dlaczego 
obecność żołnierzy była tak jednoznacznie źle odbierana przez Afgańczyków? Przecież wojsko też 
prowadziło tam projekty pomocowe”. I pani Janina odpowiada: „Mówi się o tym, że wojsko 
zbudowało Afgańczykom drogi, ale to były drogi dla wojska, miejscowym nie wolno było ich 
używać, ze względu na bezpieczeństwo żołnierzy. Wykopano w obozie dla uchodźców studnię, 
tylko że obóz powinien być z definicji tymczasowy. Budowanie studni czy jakiejkolwiek trwałej 
infrastruktury oznacza, że osadza się tam ludzi. Do obozów wodę powinno się dowozić, właśnie po 
to, żeby zachować ich tymczasowy charakter. Żołnierzom zdarzało się też po prostu rozdawać to, 
co mieli. Czyli dosyć przypadkowe gadżety, takie jak plecaki czy koszulki z logiem ISAF-u, czyli 
Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa. To tworzyło ogromne zagrożenie. Niestety, kiedy 
Talibowie po wejściu do jakiejś wioski znajdowali te rzeczy, palili domy i zabijali ludzi, których 
uważali za współpracujących z okupantem”. 
 
To jest właśnie absurd pomocy źle ukierunkowanej. Książka opowiada również o tym, jak 
gigantyczną rolę mają media w zbieraniu środków na pomoc. Niestety mamy do czynienia ze 
skrajnymi zachowaniami, bo z jednej strony najbardziej medialne są gwałtowne katastrofy, 
kataklizmy, a z drugiej strony istnieje bardzo wiele miejsc, w których pomoc jest potrzebna 
systematycznie, a sam fakt, że jakieś wydarzenie znika z czołówek gazet i ze stacji 
telewizyjnych, powoduje, że napływ tych środków na pomoc po prostu się zmniejsza. 
 
Tu Janka też tak dosyć precyzyjnie diagnozuje to, co się w mediach dzieje w chwili obecnej. 
Mówi ona tak, że: „Główną misją mediów powinno oczywiście być informowanie i komentowanie 
wydarzeń, ale w taki sposób, który pozwala zrozumieć, co się dzieje na świecie. Jakie problemy są 
ważne? Skąd się biorą? I jak można je rozwiązywać? Media powinny równać w górę, edukować, 
a nie zaspokajać niską ciekawość na temat życia gwiazd i gwiazdeczek, publikując plotki 
i sensacje. 
 
Pamiętam wywiad, w którym Grzegorz Miecugow mówił o tym, że media są takie, jakich chcą 
odbiorcy. Ale tę relację można odwrócić. Coraz więcej ludzi sięga po gazety regionalne, słucha 
regionalnego radia, bo tam są jakieś konkretne informacje o tym, co się dzieje w okolicy. Inni 
wchodzą na portale zagranicznych pism i stacji i tam szukają wiedzy o świecie i ważnych 
wydarzeniach. A dziennikarzom ogólnopolskich mediów zostają ci odbiorcy, do których trafiają 
nasze zachciankowe awantury. Być może jest to faktycznie grupa najliczniejsza, ale dziennikarze 
nie robią też zbyt dużo, żeby czytelnika czy widza sobie wychować. Kiedyś mieliśmy telewizję 
edukacyjną. Poziom rozmów w mediach o wiele wyższy i później dzwonili do studia zaangażowani 
widzowi i zadawali mądre pytania. 
 
Ta relacja jest jednak dwustronna, nie można spocząć na laurach i tylko sprawdzać słupków 
oglądalności. Niestety świat przedstawiany w mediach jest światem o wiele gorszym niż świat, 
który istnieje w rzeczywistości. W mediach mamy świat wojen, przestępstw, przekrętów. Wydarzeń, 
które budzą w nas sprzeciw, ale podobno lubimy się o nich dowiadywać, a media lubią o nich 
donosić. 
 
Tymczasem jestem głęboko przekonana, że gdyby komuś udało się wiernie opisać jeden dzień 
z życia na ziemi, okazałoby się, że mamy do czynienia z większą ilością dobra niż zła. Nie wiem 
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dlaczego, ale jestem tego pewna”. No i jak tu się nie zgodzić? Ja się definitywnie z tym 
zgadzam. 
 
Jest też w książce sporo o pieniądzach, są przykłady przemian, które przechodzą osoby, które 
angażują się w dobroczynność, w niesienie pomocy. Naprawdę wartościowa książka. Tych 
cytatów pewnie mógłbym jeszcze wiele Wam podać, ale istotne jest takie najważniejsze 
przesłanie. To, że świat można naprawiać, po prostu poprawiając go samodzielnie, powodując, 
że będzie to lepsze miejsce do życia i dzieląc się tym, co mamy najlepszego z innymi. 
 
Ostatni cytat, który Wam przeczytam, to jest zakończenie praktycznie jej książki i dobrze ją 
podsumowuje: „Nie da się wyeliminować całego zła. Jeżeli ktoś ma narzędzia i umiejętności, żeby 
łagodzić skutki krwiożerczości rekinów finansowych czy nieprzemyślanych posunięć polityków, 
niech to robi. Ale chyba prostszym i skuteczniejszym sposobem jest praktykowanie codziennej 
dobroczynności. Każdy z nas ma taką możliwość, a to daje mi powody do optymizmu, bo ludzie są 
dobrzy. Chcą być dobrzy. Kiedy skupiamy się na krytyce wielkich instytucji, firm czy polityków, 
często czujemy się bezradni. To nas wpędza w bierność, a bierność też jest źródłem zła. Dzisiaj, 
w porównaniu z przeszłością, mamy większe możliwości, większą świadomość mechanizmów 
działających w świecie. Korzystajmy z tego. Jeśli będzie nas wielu, to uda nam się zmienić nawet 
wielkie instytucje, ale musimy zacząć od samych siebie. To jest podstawą każdej pozytywnej 
zmiany w każdej dziedzinie życia. I pamiętajmy, że dobra jest jednak więcej”. 
 
Ja więcej nie mówię, bardzo trudno było mi nagrać ten odcinek, bo trudno jest streścić taką 
książkę, jest za dużo emocji w środku. Mam dwie prośby do Was. Pierwsza: kupcie tę książkę! 
Kupcie książkę pt. „Świat oczami Janki”. Tak się składa, że Janina Ochojska cały dochód ze 
sprzedaży tej książki przeznacza na pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych. Druga prośba 
jest taka, w tej chwili trwa najlepszy okres wypełniania PIT-ów rocznych. Tak czy siak, bez 
żadnych kosztów dla Was, możecie przekazać 1% swojego podatku dowolnej organizacji 
dobroczynnej bądź humanitarnej. Ja oczywiście zachęcam do wsparcia PAH. W notatkach do 
tego odcinka podcastu znajdziecie informacje o tym, jakie dane wpisać w Waszego PIT-a, 
żeby ten 1% trafił do Polskiej Akcji Humanitarnej, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką 
organizację wybierzecie. Grunt, żebyście wybrali jakąkolwiek organizację pozarządową. Tę, 
która odzwierciedla Wasze oczekiwania w stosunku do sposobu, w jaki pomoc powinna być 
niesiona. To Was nic nie kosztuje, przypominam o tym, że warto to zrobić. Mam nadzieję, że 
ten odcinek podcastu, pomimo dość ciężkiej tematyki, był jednak dla Was ciekawy. 
 
Przypominam, że notatki do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem 
jakoszczedzacpieniadze.pl/047, tak jak 47. odcinek podcastu. Przypominam też, że możecie 
ściągnąć z mojego bloga dwa e-booki, w których znajdziecie zapis pierwszych czterdziestu 
odcinków tego podcastu. To jest łącznie ponad 750 stron zarówno moich monologów, jak 
i wszystkich inspirujących wywiadów, które miałem okazję przeprowadzić. 
 
Ostatnia prośba: jeśli to, o czym dzisiaj mówiłem, w jakikolwiek sposób Was poruszyło, to 
bardzo Was proszę o podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Tak jak mówi Janka: 
powinniśmy chociaż wiedzieć. Już to będzie gigantycznym krokiem. Ja od siebie dodam tylko, 
że jestem niesamowicie wdzięczny i Jance, i wszystkim innym cichym pracownikom Polskiej 
Akcji Humanitarnej i wszystkim innym pracownikom wszystkich akcji dobroczynnych, za ten 
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gigantyczny wysiłek. Trud mądrej pomocy, którą realizują. Wiem doskonale, że ja bym tak nie 
potrafił, chociaż czasami mi się wydaje, że czemu nie? Ale ja bym tak nie potrafił. Tym 
bardziej szanuję to, co oni robią i właśnie ten sposób, w jaki zmieniają świat na lepsze. 
Każdego dnia. Na tym dzisiaj zakończę. 
 
Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów 
finansowych na wyższy poziom, oby jak najwyższy! Do usłyszenia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Janina Ochojska na Twitterze 
§ Książka “Świat według Janki” 
§ Polska Akcja Humanitarna 
§ Woda jest ważna – informacja i garść statystyk o wodzie. 
§ Listen for Syria – serwis stworzony we współpracy ze Spotify, w którym można słuchać 

zapomnianych piosenek #ListenForSyria. 
§ Informacja o 1% dla PAH 
§ Emocjonalny i finansowy aspekt dobroczynności, czyli jak dzielić się mądrze – wpis na 

blogu o mądrej dobroczynności. 
§ eBook WNOP Tom I – książka ze zbiorem transkryptów podcastu (odcinki 1–20). 
§ eBook WNOP Tom II – książka ze zbiorem transkryptów podcastu (odcinki 21–40). 
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048: O konferencji ALIVE, podążaniu za 
marzeniami i życiu jak koczownik – z Janą 
Schuberth 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/048 
 
 
 
 
Czy wyobrażacie sobie jak to jest żyć co miesiąc w innym kraju, np. na Bali, w Kenii, na 
Hawajach? O tym i o życiu pełnią życia opowiada mój dzisiejszy gość. 
 
Jana Schuberth to kobieta wyjątkowa, która stale poszerza swoją strefę komfortu i robi to 
w nietuzinkowy sposób. Poznałem ją rok temu na ALIVE w Berlinie – wydarzeniu, w którym 
uczestniczyły kreatywne osoby z całego świata m.in. po to, by spotkać ludzi podobnych sobie 
i szukać inspiracji do wprowadzenia trwałych zmian w swoim życiu. 
 
ALIVE to dziecko Jany. To ona wymyśliła i zorganizowała tę konferencję chcąc “przeszczepić” 
do Europy ducha tego typu spotkań, które regularnie odbywają się w USA. No i doskonale jej 
się to udało. 
 
Dzisiaj możecie posłuchać, jak powstał ALIVE, czy trudno zorganizować jest taką konferencję, 
na której występują czołowi amerykańscy blogerzy i autorzy bestsellerów, oraz czego można 
się spodziewać po tegorocznej edycji. Dodatkowo przepytuję Janę o jej styl życia nomada oraz 
to, w jaki sposób udaje jej się utrzymywać kontakt ze współpracownikami, znajomymi 
i rodziną podczas podróży po całym świecie. 
 
Ta rozmowa przeprowadzona była w języku angielskim, ale poniżej zamieściłem dwie wersje 
językowe transkryptu: najpierw po angielsku, a potem także tłumaczenie na język polski. 
 
Więcej o konferencji ALIVE 
 
O konferencji ALIVE in Berlin wspominałem na blogu już kilka razy, m.in. w tych wpisach: 
 
▪  ALIVE, czyli dlaczego warto iść za ciosem i sięgać po więcej 
▪  Blog daje dobrze zarobić – czyli raport Michała za drugi kwartał 2014 
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Inspirację ALIVE można także znaleźć w prezentacji na poznańskiej Auli, gdzie mówiłem 
o “zegarze życia” (to nagranie znajdziecie w 42 i 43 odcinku podcastu – linki poniżej). Nie jest 
także tajemnicą, że efektem ubocznym ALIVE była publikacja pierwszego, niesamowicie 
dochodowego wpisu na blogu, w którym promowałem ofertę BGŻOptima. Wyszło to niejako 
przez przypadek i poprzez przełamanie schematu, jakim była wcześniej publikacja wyłącznie 
ponadczasowych wpisów bez pokazywania krótkotrwałych promocji. 
 

 
 
W 2014 roku w ALIVE wzięły udział 3 osoby z Polski: Andrzej Tucholski z bloga jestkultura.pl, 
Krzysztof Szymański z zycienawalizkach.pl oraz ja. W tym roku wybieramy się w tym samym 
składzie i mam nadzieję, że #TeamPoland powiększy się o kolejne osoby. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Kim jest Jana Schuberth i czym się zajmuje? 
§ W jaki sposób poznałem Janę? 
§ Czym jest konferencja Alive in Berlin i kogo na niej można spotkać? 
§ Jakie były początki tego eventu oraz jaka idea przyświecała Janie gdy zdecydowała się 

na jego stworzenie? 
§ Jak wiele narodowości udaje się zbierać na konferencji Alive? 
§ W jaki sposób Jana przekonała znane osobistości, do przemawiania na pierwszej edycji 

Alive? 
§ Co było największym problemem organizacyjnym? 
§ Ile osób pracuje przy Alive in Berlin? 
§ W jakich krajach w ostatnim roku mieszkała Jana? 
§ Jakie różnice pomiędzy różnymi lokalizacjami można zaobserwować? 



 159 / 492 

 

 

§ Jak Jana radzi sobie ze swoją pracą będąc często w podróży i mieszkając w różnych 
strefach czasowych? 

§ Co można zrobić, by przy podróżniczym trybie życia nie stracić kontaktu z najbliższą 
rodziną? 

§ W których miejscach na świecie życie jest zaskakująco tanie? 
§ Czy każdą podróż powinno się planować od A do Z? 
§ Jakie przygody związane z podróżami miała Jana? 
§ Jakie różnice między różnymi narodowościami zauważyła Jana? 
§ W jaki sposób ten event wpłynął na życie wszystkich jego uczestników? 
§ Dlaczego powinniście pojechać na kolejną edycję konferencji? #TeamPoland 
§ Czego możecie spodziewać się na Alive w tym roku? 
§ Co zrobić by zacząć żyć zgodnie ze swoją pasją? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 48. Dzisiaj z moim gościem 
opowiemy, co to znaczy „być Alive”. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 48. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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, dzień dobry w lany poniedziałek! Z Waszej perspektywy lany 
poniedziałek, z mojej nieco wcześniej. Ale jeśli czytacie uważnie mojego bloga, to mogliście 
przeczytać na nim, że w maju ubiegłego roku, 2014, brałem udział i także występowałem na 
konferencji Alive w Berlinie. Mówiłem też o tym w trakcie mojego występu na Auli 
w Poznaniu, który trafił w całości do podcastów nr 42 i 43, tak że można tam przesłuchać. 
I wtedy to moje wystąpienie u boku czołowych amerykańskich blogerów, autorów 
bestsellerowych książek to było coś takiego, co pomogło mi utwierdzić się w przekonaniu, że 
idę dobrą drogą. Dzisiaj mam niesamowitą przyjemność gościć w tym odcinku Janę Schuberth 
− osobę, która stworzyła konferencję Alive, która stoi za nią, to był jej pomysł i jej realizacja. 
 
Rozmawiamy o tym, co to w zasadzie znaczy żyć pełnią życia. Rozmawiamy też o tym, w jaki 
sposób to spotkanie ubiegłoroczne wpłynęło na życie wszystkich jego uczestników, albo 
większości, bardzo wielu w każdym razie. Ja także przepytuję Janę po to, żeby dobrze 
zrozumieć, jak to możliwe, że takiej dziewczynie z Niemiec, która przez kilkanaście lat 
mieszkała także w Anglii, udało się jakimś cudem przenieść do Europy ducha najlepszych tego 
typu wydarzeń i spotkań, które odbywają się przede wszystkim w USA. Przepytuję też Janę 
o to, jak udaje się jej dzisiaj łączyć przygotowania do kolejnej edycji tej konferencji z życiem 
koczownika, które zaczęła wieść. Ona od blisko roku co miesiąc, dwa zmienia kraj, w którym 
żyje. W lutym, jak byłem na feriach z dzieciakami, czyli pod koniec stycznia, pamiętam, że 
rozmawialiśmy wtedy z Janą przez Skype’a i była w Kenii, a w trakcie nagrywania tego 
odcinka była na Hawajach. 
 
Tak że dzieli nas kawał świata, a jednocześnie udaje się rozmawiać, o tym także rozmawiamy: 
jak utrzymać dobre, bliskie kontakty z rodziną, pomimo że być może jesteśmy na dwóch 
różnych końcach świata. Cała nasza rozmowa jest nagrana w języku angielskim, ale pod 
adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/048 znajdziecie już jej transkrypt, a także tłumaczenie na 
język polski. Mam nadzieję, że się do czasu publikacji odcinka z tym wyrobię. A teraz bardzo 
serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy! 
 
Michał Szafrański: Hi Jana! 
 
Jana Schuberth: Hi! How are you, Michael? It’s a pleasure to be on your show, thank you so 
much for having me. 
 
Michał: Thank you very much for attending! Jana, for everybody out there who doesn’t know 
who you are, tell us please: What do you do and how did you start? 
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Jana: Absolutely! The way we met is through my little baby project that’s called Alive in 
Berlin, which is really a person transformation conference for people who are sort of in our 
world of “create our own life” style that we really want and the life that we think is worth 
living for. And that happened for the first time last year in May and you were so awesome to 
bring a little fan team from Poland over to Berlin, which is awesome. 
 
And that’s one part of my work really, whereas I also do… my main work really is on coaching 
consulting on behavioral change and we are helping people to create lasting change. I work 
mostly with entrepreneurs from all over the world really, about growing their businesses, but 
really growing themselves, so that they can grow their businesses as well. 
 
Michał: Great! Exactly, we met at Alive in Berlin conference. It’s hard to define whether it’s 
a conference or a global gathering of passionate creatives and people who would like to 
change the world. 
 
Jana: Absolutely! 
 
Michał: Yeah, but before we dive in the Alive topic, I think it’s pretty important, I would like to 
know more about its origins. So, what was the idea behind Alive? 
 
Jana: Yeah, absolutely, and I think you are right saying: “Is it really a conference?”, because for 
me it was not necessarily the format it had to be. What I had in vision, when I really first 
conceived the idea in Phoenix, Arizona in 2012, was that I wanted to walk to a room full of 
my future best friends. 
 
Like many people, I think, who are in our world, where we are watching TED Talks, we are 
reading “New York Times” best authors, we are following Americans and going to American 
conferences, we look to the US a lot for new information and new books. On anything, 
whether it’s money and financials or whether it’s psychology or sales or marketing. And so 
I had a lot of my mentors and my coaching programs and conferences that I attended in the 
US, but at the time I lived in the UK, so every time I came back to the UK I felt like... hmm, 
you know I don’t really have that same community and same support here and I really wish 
I had a community in Europe. And I always felt, I don’t know if you felt this, Michael, but a lot 
of people in Europe say that we are a little bit behind the US. When it comes to 
lifestyle, design and when it comes to transformation stuff it felt, or it feels, you know, for 
some maybe still, that we are a little bit behind and that we don’t have those kinds of 
resources. 
 
And so, what I wanted to create was really not only bringing some of the American speakers 
to Germany in this case, or to Europe in general, but also create the next generation 
of European speakers that would be on our stage and that we can help become the next head 
speaker, become the next “New York Times” bestselling author. 
 
But in entirety of it, it’s really all about creating a community of like-minded people that 
share the same values about growth, about living life fully and really taking ownership of 
their lives. And bringing them together from all over Europe. And so, we did actually have 19 
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nations attend our conference last year and I think the caliber of people was really high. 
I mean, you attended, right? In 2013. 
 
Michał: Yeah. 
 
Jana: So there were really a lot of amazing people that we managed to attract, so that’s really 
the number one purpose. I think it is not only about the key speakers, my demand was that it 
is more than inspiration, it’s really about person transformation. It’s where people’s lives are 
permanently changed, impacted in a really positive way, so that they can go out and do the 
same for other people as well. 
 
Michał: Yeah, exactly. And I think you are successful, definitely. You can also add how we 
connected after the conference, because this is what I find to be one of the greatest benefits 
of Alive. 
 
Jana: Absolutely and that’s the intention, right? I think a lot of friendships were formed, new 
partnerships were formed and that’s the whole point − that we have more of a peer group 
that is like us. In an area where in geography you might feel isolated. 
 
Because I felt like a lot of people were saying: “Oh, I felt like Chris Guillebeau too, but there’s 
nobody around me that understands why anyone would do that kind of thing”, so it’s kind of 
bringing these people, being a bit like a lighthouse, you know, to help people find their 
center. 
 
Michał: Exactly. OK, but let’s just get back to the beginning. I’m wondering, really, because it 
must have been very, very difficult, to set up the first conference here in Europe and invite 
such great names as Chris Guillebeau or Pamela Slim. For them this is kind of 
a local European event, somewhere in Berlin, Germany. How were you able to invite all those 
people? 
 
Jana: Yeah, I get what you’re saying. I think it’s not the classic example... that I didn’t know 
them and I just sent them an e-mail and they said “Yes!”. It’s actually really interesting, 
Michael, to be honest, because this year is quite different in terms of inviting speakers. I’ve 
had a lot of people that have reached out to me that I didn’t have a strong personal 
relationship with before. And I got a lot of “No” answers as well. 
 
I just had another e-mail from somebody today that would have been a big caliber, like way 
bigger than Chris and Pam saying, you know: “I’m so sorry, but I can’t make it.” So I think with 
these guys, for the first year, I really had a whole 10-year period to draw from of people who 
have influenced me, that I’ve learned from, that I had met before, that had blown my mind, 
and that I had been able to build a relationship with over the years. 
 
So, Chris and Pam might sound like really big names, because they’ve been TED speakers and 
“New York Times” best-selling authors, but I had known Pam for like... probably since 2010. 
You know, so by the time I asked her, I’ve met her a couple of times, she knew me through 
working with Susan Hyatt, who was one of my mentors before. And Chris, the same way, I had 
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met with him numerous times, by that point, when I asked him, I had seen him at book 
launches, I had spoken with him before. 
 
I even had this conversation, because I was really looking for somebody to do the conference 
in Europe with me, about whether or not to sort of franchise WDS, his own World Domination 
Summit to Europe. And so, we have already had a connection at that point and that wasn’t as 
simple as... or as difficult as sending him an e-mail and saying: “Hey! Will you come and 
speak?”. So they really believed in my vision and the team’s vision and supported creating 
something of a similar caliber in Europe, which hadn’t really been around. 
 
So I think they were just supportive of the overall mission, really. And of course that was 
challenging, not just to get speakers, but in the whole totality of organizing the conference. 
I’m not sure I would recommend that to everybody and I had many, many doubts and worries 
along the way for sure. 
 
Michał: Yeah, so what was the biggest of them? I mean, I’m just trying to get deep into your 
head and just understand more. 
 
Jana: Absolutely. Oh my God, I will be right on your topic, because it was totally all about 
money. I learned so much with that first conference, for sure, but one of the things that was 
very apparent was that I did not look for sponsorship in the first year. And the reason for that 
is mostly because I wasn’t sure what we are actually offering to the companies. 
 
Michał: OK. 
 
Jana: Because it was gonna be a small conference, it was very diverse, participants from all 
over the world. So what are we actually selling, what’s the value for them? I wasn’t sure. So 
we didn’t work on that, we worked on ticket sales. And so, depending on how we were doing 
ticket sales, I was worried or not worried about breaking even with the cost. 
 
Because the venue is actually quite expensive, though it’s gorgeous. I wanted it to be super 
professional, so we had video equipment, all those kinds of things. So the whole 
conference cost a whole amount of money, you know, and we didn’t actually end up making 
all of the money back to break even. Which meant that I invested personal funds into it to 
make it happen. 
 
So money was for sure the biggest worry, not money itself, but ticket sales, because people 
were like: “Oh, this is amazing!” and we were all up for it, liked the idea of it... but in the end 
what speaks is ticket sales. That’s a very black and white thing. You know, we pitched it at 
a very reasonable rate, for what we did and what we offered, but yeah, that was the number 
one thing that kept me up at night, for sure. To make sure that we fill the room, that we have 
awesome quality of people and that we break even. 
 
Michał: Anyway, the conference was great. 
 
Jana: Yeah? 
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Michał: And I hope you will be able to break even this year. 
 
Jana: Absolutely, I’m sure we will and it’s an investment, right? When you believe in 
something so much, then you think: “Even if it does cost money in the first year...”, which I think 
a lot of people experience when they set up conferences or events in general, “... it would be 
worth it.” And oh my God, it was so worth it, like every single penny! It was the most beautiful 
and the proudest moment of my life to create something from nothing. 
 
Michał: Exactly. 
 
Jana: And, you know, the responses from the people and the connections I’ve made with the 
participants and with other people and the connections they’ve made amongst themselves. 
I mean, that’s completely invaluable. 
 
Michał: Yeah and honestly, you set the benchmark for European events for all those creatives. 
When I’m wondering whether there is another such a conference in Europe, definitely there is 
not. As you say, it’s more like long term planning, definitely. 
 
Jana: It is, it is absolutely. And we were testing things out, it’s not been done before, so you 
have to find a way of creating your own little version of something that’s never been done 
before. And so, one of the things I was just recently saying in interviews is that it was so 
many decisions to be made! 
 
Michał: [laughs] 
 
Jana: It gives me a headache, just thinking about them. I mean, do you want this or that? Do 
you want to do it like this or that? Do you want to have music there or there? It was an insane 
amount of decisions. Yeah, I think it’s a work in progress and it will always be. 
 
Michał: Yeah, so how big is the team behind Alive? 
 
Jana: Sure, so behind Alive now are 15 people. And compared to last year it was mostly 
myself, Anne Sophie and Carolina and both of those women were also pregnant nearly up to 
the event. One giving birth four weeks prior to the event, the other one a week after the 
event. [laughs] 
 
Michał: Exactly, exactly. 
 
Jana: I mean, so we were stretched out. I was having fifty-five approaching clients at the 
same time, I was working 16 hours a day and sleeping for half of the night for about five 
months, so it was very, very stressful. 
 
So growing from that, to having 15 people that are taking on different tasks, we have two 
project managers, we have a chief technical officer, a chief financial officer, marketing and 
sort of different areas are supported. We have a podcaster. Many different roles. It is 
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awesome, from the perspective of spreading the work and it’s a whole different challenge for 
me to learn to be a leader to them and to manage the team of 15 now, you know. But it’s so 
much better, it’s so much more fun. 
 
Michał: This is a very good point in our discussion to switch to a different topic. To your 
unusual lifestyle. Because I’m wondering how you are able to manage a team of 15 people, 
spread all around the Europe, and probably all around the world. Please tell us, where are you 
right now? I follow your trips on Facebook and I know that for the last several months, in 
almost every month, you are in a different country, right? 
 
Jana: That’s correct, yeah. I have given up my original home base in England about nine 
months ago and I’ve been travelling ever since. My little premise, it doesn’t always work out 
exactly, but my little premise is to basically move country every month for a month. Which is 
a very concerted effort, I guess, to grow and to put myself into uncertain situations. To 
experience new things, new people, new places, without getting attached to them. You asked 
where I’m right now, for you it’s already tomorrow, for me it’s yesterday in Hawaii. I live on 
Oahu, one of the islands that are probably most known of the Hawaiian Islands, with 
Honolulu as a capital. 
 
I spent a month in Honolulu last month at Waikiki beach at a commercial, tourist center of 
the island. Then I moved up to the north shore, which is much more rural, much more full of 
surfers and beaches and water sports. I’m living here right now! 
 
Michał: Great! And what were your previous locations this year? 
 
Jana: Yeah, sure, so before I came here I actually came from Nairobi, Kenya. I spent January in 
Kenya, before that for a month I was actually partially between Florida, the UK and Germany, 
just because of the holidays and family birthdays. Before that I spent a month in Bali, not 
necessarily in Ubud, we were in Ubud as well, but in south Bali, in an area called Canggu. 
Before that I was mostly in Zurich, Switzerland, Frankfurt, Berlin, Finland in Helsinki, we had 
a little Alive meeting up there in Helsinki in October and before that I was in Gran Canaria. 
 
Michał: Crazy! Absolutely crazy. It’s like a nomad lifestyle, right? 
 
Jana: Very much so. It’s something that I have always sort of envied people. And it’s kind of 
difficult to do, when you’re in a structure, having a home, a partner, a community of friends, 
and everything is pretty much set. But my business of coaching and consulting has always 
been location independent. Since I had it five years ago. That wasn’t really the challenge, but 
it was kind of letting go of all the things that were seemingly keeping me safe. 
 
Michał: OK, so speaking about the drawbacks, I would say, is it really more difficult to run 
your business while traveling? Or not? 
 
Jana: It’s definitely challenging in different ways, yes. The number one thing that determines 
my day is the time zone I’m in. So, right now I’m on GMT-10, that means that I do a lot of my 
work between 5 and 6 a.m. in the morning and probably lunch time, to maximum 3 p.m. in 
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the afternoon. Because that would be the fitting times for European times. Or, like you said, 
for my team back in Europe, when they’re reading e-mails. 
 
It’s quite fun actually, I wake up to a really full inbox, because everybody is awake right now. 
Like for you it’s morning now, so everybody is awake. I get a whole bunch of e-mails, my 
inbox is super full when I wake up and then, once I’ve cleared that all out... because I’m like 
a zero inbox type of person, I need to have that cleared down, so I can work. [laughs] 
 
Michał: Yeah, exactly. 
 
Jana: And so, once that’s cleared down it’s actually really quiet for the rest of the day. And the 
same goes for Facebook as well, which is really interesting. So the afternoons are actually the 
best times for working, because I’m not being distracted whatsoever, but in terms of other 
things, it is challenging to set up calls, right? 
 
When you’re in Bali, it’s GMT+8, so then it’s the other way around. I used to work from 7-8 
p.m. till 2 or 3 a.m. in the morning with coaching clients for example, or just to organize 
anything. Here I feel like I’m always a day behind, people are kind of expecting stuff from me, 
but I’m still in yesterday! So for me it’s OK to respond tomorrow, you know, but then it’s 
already tomorrow for them. So those kind of things that are a bit funny. [laughs] 
 
Michał: [laughs] 
 
Jana: And otherwise I think it’s no different. I mean, the team has never been in one place and 
I have no doubt that if we were all fully dedicated to just doing Alive, it would be amazing, 
right? But we all have other things. They’re all volunteers. And just like them, I have the 
coaching-consulting, I have the whole digital nomad stuff going on. I do some day training. 
There are some other things in my life that go on as well that I need to find time and space 
for, and that’s the same for everybody. And therefore we can only do what we can do with the 
time that we have. Everybody has got 24 hours, you know. 
 
Michał: OK, so I have to dive into you. Because I’m wondering, trying to relate your situation 
to myself and I’m just wondering whether you miss your family and friends here in Europe. 
Because you are on the constant move, right? 
 
Jana: That’s an interesting question. I have one sister, who lives in Berlin and my parents, 
who live in north Germany. Because I’ve not lived in Germany for about 13 years, it’s not that 
I miss them all the time, because I’m not used to seeing them all the time anyway. 
 
But 8 years ago or so, when I lived in England mostly, I set up this little routine of checking in 
with my parents every Sunday. And by now this has also evolved and expanded into 
a WhatsApp group. So my sister and my parents and I have a little WhatsApp group going, we 
share pictures almost on a daily basis, they know what I’m up to. 
 
My mom just said I should upgrade my health insurance, because I’m doing sky diving at the 
moment, things like that. [laughs] I’ve left behind my one and only coat in Kenya in Nairobi, 
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when I left. So my mom posted a picture of a coat that she bought for me, because they’re 
coming to New York in a couple of weeks’ time, we’re all meeting in New York. It’s a little 
family vacation. She brings me the coat, so we communicate on a really regular basis and 
every Sunday we try to Skype. So that’s OK with the family. 
 
With friends, you know, I don’t know, I think the beauty of WhatsApp and Facebook for me is 
that I never feel that far away from them. I talk to people really quite regularly, sometimes 
I record video messages or voice memos, I make little voice WhatsApp memos for them. 
I think if you choose to be connected, you can and you will be. 
 
How often does it happen? You can live in the same city, honestly, Michael, I don’t know, how 
it is for you, but you can live in the same city and still not see your friend for like 6 or 3 
months. 
 
Michał: Yeah. 
 
Jana: Obviously it’s super nice, like I went back around Christmas and I saw a lot of my 
friends, I surprised some of them, they didn’t know I was gonna come, so that’s really nice, of 
course. But I’m also just really excited to meet new people, so it’s all good. 
 
Michał: Yeah and I just realized, because you are speaking about WhatsApp. WhatsApp is an 
application, something like Skype, for connecting with others, yeah? 
 
Jana: Yeah. 
 
Michał: And I just realized that you have a way better connection with your family than me. 
The distance between my flat and the place where my parents live is roughly about two 
kilometers, you know? But I can honestly say, I haven’t seen them for the last three weeks or 
even more. 
 
Jana: [laughs] You know, through Skype you can even call a landline. 
 
Michał: Exactly. 
 
Jana: Sometimes it can be really expensive to call back home, but that’s a really good way of 
connecting also. It’s easy when you choose to be connected. 
 
Michał: Exactly. The world is such a small place, really. And technology really helps us. I will 
switch to the financial side of your nomad lifestyle. There is an opinion or there is a myth, 
I don’t know, that such a way of living and swapping countries, world travelling on a constant 
basis, must be quite expensive. And I’m just wondering whether it’s true. How would you 
compare the cost of living in different places on earth, for example with the cost of living in 
Germany or the UK? 
 
Jana: Sure, I don’t really remember the cost of living. I moved away from Germany when I was 
20, 21. But in comparison to the UK... first of all, it totally depends on where you go, right? 
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Because in Bali I’d never lived so cheaply. Everything is one third or a quarter of what you 
would pay anywhere else. [laughs] I lived there for a month, I must have had a good 10 to 15 
massages. They were all like 10 dollars for an hour’s time, you know. So that’s a really cheap 
place to live. And that’s why I think a lot of digital nomads get drawn to move to south-east 
Asia, Thailand, you know, Bali, any of those Indonesian countries. 
 
You can get a really nice living standard for very little money. I think you can easily live 
really, really comfortably for about 1000 dollars a month. For a whole house, moped or 
whatever you might need. Phone bills are super cheap and that kind of stuff. 
 
Kenya in comparison for example or Spain, Spain is still on the cheaper side, but Kenya is 
almost like the UK, which I was surprised by. You know, so when you look at the cost of living 
nomadically, I’m not really sure, but it probably is ultimately a little bit more expensive. 
Because you end up not only for rent and cost of living, like food, etc., but you also want to 
do stuff, right? 
 
Michał: Exactly. 
 
Jana: You want to experience things, you want to go skydiving, scuba diving or whatever. So 
these kinds of things cost extra. I bought a bike in Honolulu, which was like 150 bucks, 
because I wanted to be flexible and move around and I’m gonna donate that to somebody in 
need at the end of the trip. So I wouldn’t necessarily have to do that over and over wherever 
I go. If you have a home, you buy all of these things once and then you have them, you know. 
Like a car, etc., I’m renting a car here right now. So I think there are certain expenses, for sure, 
that you wouldn’t have if you were living in one place. And the other part is obviously you 
don’t just live and pay rent, but you also fly. [laughs] 
 
Michał: Exactly. 
 
Jana: And so, I’m flying to New York in two weeks, that’s like 550 dollars. Would I pay that if 
I just lived in England? No. I don’t know, I think it depends, because you could be also really 
smart about these things. In New York, for example, I don’t pay rent, I’m staying with a friend. 
I’m actually saving money there probably in comparison to what I was normally paying for 
rent in the UK, for example. It depends I think. I try to be reasonable, be economical, use 
private connections rather than renting from public people, B&B, you know, just be a bit 
smart about it. Also, be open I think to accepting help from people. I’ve really come to the 
conclusion that no matter what I’m never gonna sleep on the streets, you know. It’s a really 
comforting feeling to know that. 
 
Michał: [laughs] What are your tactics when you get somewhere? Because you change 
locations and do you plan it? Do you have accommodation arranged already before you get 
there or not? 
 
Jana: That’s a mixed bag, for me as an answer, to be honest, Michael, because the thing is, my 
quest with all this moving around is to become more comfortable with the unknown, right? 
To be more comfortable with the uncomfortable. And so, say for example, when I came here 
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to Honolulu first, I had a colleague who works with me at Robins Research International at 
Tony’s coaching team and so I had spoken with him a couple of times on the phone and he 
said, you can stay here and we can always meet. But I had never seen him and never met him, 
so I don’t know what to expect. 
 
Similarly at the end of the month I was supposedly gonna go back to Kenya for a job and that 
fell through like two days prior. I had no flight, I was gonna have no place to live in two days 
and I didn’t really know what to do. Should I leave the island? Because I wanted to stick to 
my little rule that I move every month. And on Saturday night I was so stressed out that 
I have to move the next day and I still hadn’t had a place to stay and I had sent all these 
emails to Craigslist people and B&B and all these kinds of things on the northern shore and 
in Honolulu. I said that I need a place from tomorrow. Nobody had come back to me. 
 
Michał: Oh... 
 
Jana: I was starting to really stress out. And then I said to my friend: “You know, I’m just gonna 
basically let it go, I’m gonna trust that something will pop up in the morning and I will know 
where to go, tomorrow.” And then literally I just had a really nice evening with friends on 
Saturday. On Sunday morning I received a text message from somebody saying: “Hey, I saw 
your post on Facebook. I have a friend who is leaving the country, she’s going on holiday and she’s 
looking for somebody to sit her cat”, which you might hear in the background a little bit. [cat 
meowing] This one! [laughs] 
 
Michał: Oh, there is a cat! 
 
Jana: She is a bit moody at the moment, because she wants food. So she needs somebody to 
look after the cat, sublet her home on the north shore and so it was all sorted! And so, you 
learn to trust, like I said, you’re not gonna sleep on the street, you know. 
 
Michał: Exactly. 
 
Jana: I’m not gonna struggle, basically, that’s what I’ve learned. That’s a really cool feeling, 
because previously I would have had to have it all figured out. Like, if you’d known me, like 
a few years ago, I would have had to have everything planned out, everything known in 
advance and now I’m really comfortable with not knowing. 
 
Michał: This is my way, everything planned. When I’m going on vacation, here in Europe, 
I plan everything, I even decide whether I will buy more fuel for my car at this specific 
country. [laughs] So I know where to stop. 
 
Jana: For some people the whole planning process is fun, but I’ve really learned that for me 
the aliveness, excitement and spontaneity that comes with not having everything figured out 
is really worth it too. 
 
Michał: Yeah, definitely. For me it’s like a dream, you know. I look at you, at what you do, and 
what other people after Alive do, and I say: “Oh my gosh, it would be so great to do the same.” 
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But when I start to think about it, I think: “OK, I think the best situation for me is to sit at home, 
because I feel comfortable and I like it”, you know? [laughs] 
 
Jana: That’s fair enough, and that’s OK, that’s good for you and that’s how you wanna live and 
that should be just as OK. 
 
Michał: Yeah, exactly. It’s about the acceptance of our feelings I think. I will ask you about the 
people. Because you travel a lot and as you said, you were attending a lot of conferences in 
the US before launching Alive in Europe. I’m just wondering what kind of differences you see 
between European people and the people in the US or in other parts of the world? What can 
you say about it? 
 
Jana: That’s an interesting question. You know, I think a couple of years ago I would have said 
that Americans are more open, they’re more caring, sharing. They’re definitely more positively 
inclined to person development. But now I’m not so sure. I think that actually the people that 
are like us are like us everywhere we go. [laughs] 
 
Michał: Not so many differences, right? 
 
Jana: Yeah, I don’t think there is that difference. I think people that go to this type of 
conferences always feel a little bit left out, always feel a little bit like a misfit in other places. 
They’re all looking for a try, they all have that value of personal growth, development, 
learning, you know, being creative or doing something with their skills, that they’re really 
passionate about. So I think ultimately we’re all valuing the same stuff. 
 
Michał: Yeah. I feel the same, so for me I’m trying to search for the differences, but I see there 
are not so many. Even meeting people like Chris Guillebeau, for me, it’s not a secret, he was 
one of the reasons for me to come to Alive. I said that. Because I wanted to meet him in 
person. Just to realize whether he really is the same person as that persona created on the 
web or in the books. And I realized we have so many common feelings and observations 
about the world and so on. There are not so many differences. 
 
For me the biggest benefit of Alive was actually realizing that I’m one of the tribe of the 
people and this tribe is not limited to Warsaw, Poland. Basically there are the same ways of 
thinking amongst people all around the world. It has boosted my self-confidence really, really 
a lot. Because I thought: “OK, I’m part of a bigger community”, right? That was the benefit to 
me. Let me switch back to the topic of Alive. 
 
Jana: That’s awesome. No, but that’s great though, because it’s important to hear from people. 
Often we think that people like Chris or Pam or other big people that we feel have made it, 
that they are a superhuman person. I think that hopefully you saw, once they are amazing 
and they’ve done a lot of things and accomplished things, that they’re also just human, you 
know? 
 
Michał: Yeah, they are so approachable. I mean, we, when we think about such people, I mean 
the bestsellers of the books, big bloggers, you can say that there is a border, there is 
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a crossline that we should not cross. Because they have achieved so much and we have not. 
It’s not true. Those are humans, like us. When you speak to them, they are so approachable, so 
available, so open to share their thoughts, their point of view and so on. I was just shocked, 
I can say. I believed that they are such people, but I was not so sure. 
 
Jana: Yeah, exactly, it’s good to meet them and to see that they are just normal people like 
you and I. 
 
Michał: Yeah, yeah, exactly. So let us get back to Alive. 
 
Jana: Sure. 
 
Michał: I think that explaining the spirit of Alive is really difficult for someone who was not 
attending this event. 
 
Jana: What makes you say that? What do you think is difficult about explaining it? 
 
Michał: Because there is a way of thinking and I always think like: “OK, this is a conference, this 
is an event.” But it’s not only an event, this is a kind of relationship you establish there. It 
starts to grow and it’s somehow connected to Alive, but the relationships grow their own way. 
We have a Facebook group where we connect. We have Facebook as a communication 
platform, so I can speak to everyone in a direct message, to every participant of Alive. For me 
it was a huge door opener. If I would like to consult any of my ideas with people who were 
there, I just write a short message and I get feedback. This is the benefit of Alive for me. 
 
I would like to get your explanation, for someone who doesn’t know the event. What is it all 
about? 
 
Jana: What is it all about? [laughs] It is just about those people, it is about the connections. 
Yes, of course the keynote speakers add value, and they bring new ideas, and they help 
people transform, and they bring the core structure to the event and also the workshop 
leaders, which actually this year, most of them, are past Alivers, like yourself. 
 
It is really a space to connect like-minded people. A space to not be judged for your dreams, 
you know, which is a unique situation. It’s a place where everybody alongside of you is kind 
of speaking the same language. It’s about having the same high standards for life. 
 
People that come to the conference, they want to have it all. They want the money, they 
want the financial independence freedom, they want some adventure and travel, they want to 
have great relationships and sex, they want to have passion and intimacy in their 
personal lives. They want to have a healthy body, think about food and exercise. And they 
want to think about work in a way that makes them feel excited too, right? 
 
Michał: Exactly. 
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Jana: And for a lot of people also, things like community and spirituality, personal growth, 
they are part of what they are focused on on a daily basis. Or at least who want to think 
about those topics. And so that’s what we do. Alive is really about living it up in all areas of 
life. Because I think there are a lot of conferences out there which sort of address different 
specific topics around work or marketing or technology. And I felt like, well, just having 
a really great business doesn’t necessarily make for a happy life, you know? 
 
Michał: Exactly. 
 
Jana: And so I wanted to talk about that. And I think the reason why it feels difficult to talk 
about Alive as a conference in comparison to say, for example, my friends Marcus and Feli, 
who do the Digital Nomad Conference in Berlin, is because Alive means something different 
for everybody. Whereas a Digital Nomad is quite a defined term, we know what that means. 
Somebody who travels and works from anywhere, right? But what it means to be Alive? It 
means so many different things for so many different people. But those limits make it harder 
to define, I guess. 
 
Michał: Exactly. I think you’ve used one word. It’s happiness. It’s also that happiness can be 
defined in many ways. For me it was also about self-confidence, the feedback I was getting... 
the feedback from myself. That’s interesting, yeah? [laughs] 
 
Jana: Yeah [laughs]. 
 
Michał: When we listen to different stories, to different points of view, we are also more open 
to look back at our lives and think: “OK, am I really happy? What can I do to be happy? What can 
I do with the time that is left for me?”. And what I realized last year, it was at Greg Hartle’s 
presentation, was that it might be possible that the time that is left for me is not so long, 
yeah? And this is the question we always ask ourselves: “What would I do if I knew that I have 
one year left?”. “How would my priorities, the stuff I do, the things I do, how would they change if 
I knew that I have 300 or 350 days left?”, yeah? 
 
Jana: Absolutely and I think it changed not only your perspective, but everybody’s perspective 
including my own. That connection with Greg, no doubt, we e-mailed actually today, he’s still 
alive, which is great... he was definitely one of the biggest reasons for me to break of the 
tense in the UK. To leave and live fully the way I would want to, if I had only nine months left 
to live. I think there were so many things and that’s why we have this demand for being 
transformational, because it was transformational for people. 
 
Michał: Yeah, can you give some examples, Jana? 
 
Jana: Yeah, I was gonna say, I am so humble, to be honest. From very simple things, like 
people getting tattoos done as a reminder of this, to having left relationships, started new 
relationships, told someone they loved them. A couple went off and they quit their business, 
they sold their business and they went travelling. They’re still travelling now, they aren’t 
doing anything but travel right now. The one speaker, who is actually one attendee, who is 
also gonna be speaking about his experiences, who has had so many transformations I don’t 
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even want to give them away yet. But he’s certainly on an exit way out of his business that 
he’d had for 10 years. And moving into a completely different direction with his personal life, 
but also his professional life. And making incredibly brave decisions. 
 
We’ve had people quit jobs, start their own thing. Even if it’s just a side hustle, you know, like 
doing projects together or being creative together again. I don’t know, it could be doing little 
or big things, if only having that shift of mindset of “OK if I did want to live fully, didn’t sort 
of assume that I have so much time left, then what are the things that I would want to do?”. So 
I think it has affected everyone, including myself, dramatically. 
 
Michał: Great, you’ve touched the topic of this year’s Alive and new presentations. What can 
we expect this year and when is Alive happening this year? 
 
Jana: Absolutely, it’s the same weekend, we’re doing it on Friday and Saturday, it’s on 29th 
and 30th of May. Because we expect most people to arrive on Thursday the latest and then 
stay until Sunday as well. And they should, because there are some things going to be going 
on on Sunday that they might not wanna miss out on. 
 
But other than that, like you said, I think the first conference set the precedent in a very 
strong case for a really transformational experience and it’s almost impossible to top 
someone like Greg, right? We are not gonna have another speaker talk about dying. 
 
Michał: OK, thank you very much. [laughs] 
 
Jana: [laughs] So, that’s difficult to top, because it was really a completely intuitional decision 
to bring him on board. And it was five weeks prior to the event and I just knew he completed 
the event. Everything changed with him being on board. We don’t have that this year. We 
don’t have Greg Hartle there, I actually did ask him: “Would you come again?”. He just can’t 
travel, he’s not in a good enough health to travel. But anyway, so this year’s theme is about 
bridging the gap between knowing your truth and living a truth. Because what we see a lot in 
our world is that people kind of know that they are in a wrong job or maybe in a wrong 
relationship, but they don’t act on it. So we are giving examples of where people have 
experienced that and then have done something about it, so that you get more examples of 
how to approach this kind of situations. They’ve completely rewritten their life stories, they 
have done something really challenging or brave, courageous. Where they’re being very 
explicit and open about specific areas. 
 
We’ve got Kim Anami, who is a relationship and sex expert and coach, talking about 
relationships and how important the depth of relationship and orgasm is. Sex and 
relationships was one of the topics that probably was one of the most burning last year, 
where people really related to speaker Ben Austin and what he shared about feminine and 
masculine energies, polarity and those kind of things. So we really wanted to bring somebody 
just as strong back this year. She will be talking about that side of things and what’s 
important and how it impacts your relationship, business and life in general. 
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Like I mentioned briefly, people like Emily Penn and Dave Cornthwaite are actually UK 
people, which is always exciting for me to find people in the UK or elsewhere in Europe. 
Because I can think of a lot of Americans, but I can’t think of that many Europeans to come 
and speak at this kind of level. They’re adventurous, Emily is an Ocean Advocate, but also an 
architecture graduate, but she sees parts of the world that we will probably never see and has 
a very different view on life, the world and the enviroment. And her partner Dave Cornthwaite 
has been really exploring the world and mindsets through doing a 25,000-mile adventure on 
a non-motorised vehicle. They bring a very different adventurous view to Alive, to travel and 
those kinds of things. 
 
Like I said, we are having our own transformational stories, so Guy How is gonna be talking 
about choice failure and mindfulness, because his life has changed so dramatically that we 
felt it would be superinspirational for others. And we have a whole raft of 18 workshops from 
attendees, from people of the team, from local Berliners, from previous attendees talking 
about money and about all sorts of themes that keep cropping up that people are interested 
in. And we also have Dave Ursillo returning, just like you last year, and was really well 
received. So it’s a really rounded program, but we want to not fill the days with speakers, we 
want to fill it with space for people to connect. 
 
Michał: Exactly. One more question, or two more questions. On a different topic, once again. 
I would like to get your opinion or your advice to people who would like to chase their 
passions but are somehow afraid of losing their job, the stability they have. What do you 
think? What can they do? 
 
Jana: I think that’s interesting, because I found myself at that situation, right? I was 
an accountant previously in the UK and I had a really nice pay package, company car and all 
of that. And I didn’t want it, I wanted to do something that I was passionate about. So I think 
that it’s OK for these kinds of mindset shifts that take time. First of all, I think that personal 
development is very pressurizing in some ways: “Oh, just go and do it!”. Often people shouldn’t 
leave their jobs yet, when somebody is new into a passionate business, I think it does make 
sense to run it as a side hustle until it really proves that it’s doable and it can bring an 
income. 
 
And that it can bring a reliable income, especially when there is a family depending on that 
income, I mean especially for guys. I coach about 60% guys and they have a huge pressure to 
provide. To support their family in many cases or at least their partner. 
 
And so, I think it’s totally sensible, we are helping people manage risks, being in the position 
where they feel confident enough to leave an existing structure for something that is slightly 
uncertain. What I would say is that once a decision has been made, everything is figure-
outable. I think the one decision to leave a job, for example, for something else will put you 
at least initially into a burning desire to actually make it happen. 
 
It is a very different thing, like I remember, when I was still working that I felt like I was so 
drained from my day job and I’m sure people will relate to this. I was so drained from my day 
job that I just couldn’t build my business. Until I was not working anymore, I felt like I would 
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never progress with that business. So the way I did it then was to save that money for 
6 months, to basically not have to make any money for 6 months, so that I would keep myself 
a bit of breathing space and not so much pressure to instantly make money. And of course it 
helps when your partner is supportive of your plans and Mike was that case. 
 
So I think when people are clear already about what their passions are, then you know: Get 
your business hat on! Is it really a valuable business or is it a nice one to have? What are the 
needs that you are actually fulfilling, what are the problems you’re solving for people, so that 
they really will be willing to pay money for the thing? Test it, do something with it, don’t just 
talk about it, try it out, give it away for free, do whatever it takes to test and see, and get 
feedback on whether it’s a valuable business. I think the main thing is to take action, 
basically. Because clarity comes from action, not from analyzing. 
 
Michał: Oh and this is the core statement! I can relate to it so much. [laughs] 
 
Jana: Totally. People are all into analyzing: what will happen with this? No! Do something 
and then see what happens. 
 
Michał: Yeah, exactly. Accommodate somehow. Thanks, Jana. If someone would like to find 
more about you or Alive, where should they go? 
 
Jana: Obviously the conference can be found always at aliveinberlin.com, where I’m also 
linked with my e-mail, my e-mail address is just Jana@AliveInBerlin.com, I’m always happy to 
hear from you, answer questions and help in any shape or form I can. Otherwise I have my 
own personal site at janaschuberth.com. 
 
If you reach out to me on Facebook, that’s a really easy way. If you want to friend me on 
Facebook, it’s just facebook.com/jana.schuberth, then please also send me a message, 
because I don’t just accept random friends. Send me a message, say you’ve heard me on the 
show and I’ll be happy to add you and be in touch with you. But random people that I don’t 
know I don’t add on Facebook. 
 
Yeah, come over, say: “Hi!”. On the Alive in Berlin website there is a sign up box for just 
keeping up to date with us and with the next ticket launches. The next one is coming up 
towards the end of this month, 24th-28th of March, so make sure you get a good deal still, 
because the prices are increasing, closer to the event. Keep up to date, get some stuff for free, 
like keynote videos etc. − it’s all there for you when you become an insider. 
 
Michał: Yeah, great. Unfortunately, the people won’t be able to catch the ticket sale in March, 
because we will be launching this podcast on 6th April. 
 
Jana: Yeah, 6th April, I remember that, Michael, that’s OK, because there will be one final run 
in April. So people won’t be missing out and because they come from you and you’re having 
a secret link to the back door, they’re gonna get the best deal at all times anyway, right? 
 
Michał: Great to hear that, that’s great. Absolutely great. 
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Jana: Especially now, for the Polish people. 
 
Michał: I hope we will be having some more people in team Poland this year. We will see. 
 
Jana: Awesome! 
 
Michał: OK, thank you very much Jana and see you there, in Berlin at the end of May! 
 
Jana: Absolutely and thank you so much for having me again, Michael. It’s a pleasure to have 
met you, my life is so much richer from knowing you. Thank you so much. 
 
Michał: [laughs] Same to you, same to you! Thank you! Bye, bye. 
 
Jana: Bye! 
 
Wow, było ciekawie? Mam nadzieję, że było inspirująco. Jeśli byście chcieli usłyszeć, czym dla 
mnie była konferencja Alive, tak osobiście, to zachęcam do zerknięcia do notatek do tego 
odcinka podcastu. Jakoszczedzacpieniadze.pl/048, ja tam zamieściłem link do nagrania, 
w którym tłumaczyłem, jak bardzo Alive wpłynął na moje życie. 
 
Dodatkowo, tak jak deklarowała Jana, w notatkach znajdziecie też link umożliwiający Wam 
zarejestrowanie się na tegoroczną konferencję, o ile będziecie chcieli oczywiście. Do niczego 
absolutnie nie zmuszam. Ta konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja w Berlinie. Berlin 
jest naprawdę bardzo blisko Polski, to jest właśnie fajne, że można się na tego typu 
konferencję wybrać, nie wsiadając do samolotu i nie lecąc wcale do Stanów Zjednoczonych. 
 
Ja akurat do Berlina zawsze jeżdżę pociągiem ostatnio, bo to jest szybkie i wygodne, można 
sobie po drodze popracować, artykuły popisać na bloga. Bilety na tę konferencję nie są tanie. 
Ale tak jak mówię, według mnie, dla takich osób, które oczywiście chciałyby wziąć udział 
w takim wydarzeniu i uważają, że są w dobrym momencie życia, żeby poszukać takiej 
inspiracji z jednej strony, a z drugiej strony poznać osoby, które mogą być takimi partnerami 
w wytrwaniu w postanowieniach, które przed sobą stawiamy. 
 
To są takie osoby, z wieloma z nich mam kontakt, które dla mnie dzisiaj są bratnimi duszami. 
Powiem tak, czasami trudno mi się podzielić moimi planami, przemyśleniami czy 
wątpliwościami w Polsce. A z kolei dosyć bezpiecznie się czuję, dzieląc się nimi z osobami, 
które są daleko ode mnie i nie są wcale blisko mojej rzeczywistości. A jednocześnie całkiem 
konstruktywną krytykę do tych moich działań mogę w ten sposób otrzymywać. Inny punkt 
widzenia po prostu. 
 
Konferencja odbywa się oczywiście w języku angielskim, to też muszę zaznaczyć. W ubiegłym 
roku na tej konferencji było trzech Polaków, był Andrzej Tucholski z bloga jestkultura.pl, był 
Krzysiek Szymański, który był już trzykrotnie gościem mojego podcastu. Z Krzysztofem 
rozmawiałem między innymi o tanim zwiedzaniu świata, także o tym, jak nie dać się okraść 
w różnych miejscach świata, gdzie złodzieje mają różne sztuczki i polują na nas jako turystów. 
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Linki do tych odcinków podcastów też zamieszczę w notatkach. Z Andrzejem 
zarejestrowaliśmy się na Alive już bardzo dawno temu i już nie możemy się doczekać. W tym 
roku jedziemy na pewno. Zobaczymy, jak to będzie dalej. 
 
Jeszcze korzystając z tej świątecznej okazji, zdradzę Wam, że za dwa tygodnie także będę 
rozmawiał z osobą, która przebywa na drugim końcu świata. Tym razem będzie to osoba 
z Tajlandii i będzie to Polak. Polak, który tam się przeprowadził i tam się osiedlił. Pomimo 
tego, że cały czas tutaj prowadzi biznes w zasadzie dla klientów z Polski. O tym, jak to zrobił, 
ile kosztuje życie w Tajlandii, jakie są plusy i minusy takiej przeprowadzki z perspektywy 
kogoś, kto większość życia spędził w Polsce. Właśnie o tym będę z nim rozmawiał. 
 
No właśnie, a tymczasem dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego 
przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom! Do usłyszenia! 
 
 
 
 
 



 178 / 492 

 

 

 
 
 
 

048: O konferencji ALIVE, podążaniu za 
marzeniami i życiu jak koczownik – z Janą 
Schuberth 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/048 
 
 
 
 
To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 48. Dzisiaj z moim gościem 
opowiemy, co to znaczy „być Alive”. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 48. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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, dzień dobry w lany poniedziałek! Z Waszej perspektywy lany 
poniedziałek, z mojej nieco wcześniej. Ale jeśli czytacie uważnie mojego bloga, to mogliście 
przeczytać na nim, że w maju ubiegłego roku, 2014, brałem udział i także występowałem na 
konferencji Alive w Berlinie. Mówiłem też o tym w trakcie mojego występu na Auli 
w Poznaniu, który trafił w całości do podcastów nr 42 i 43, tak że można tam przesłuchać. 
I wtedy to moje wystąpienie u boku czołowych amerykańskich blogerów, autorów 
bestsellerowych książek to było coś takiego, co pomogło mi utwierdzić się w przekonaniu, że 
idę dobrą drogą. Dzisiaj mam niesamowitą przyjemność gościć w tym odcinku Janę Schuberth 
− osobę, która stworzyła konferencję Alive, która stoi za nią, to był jej pomysł i jej realizacja. 
 
Rozmawiamy o tym, co to w zasadzie znaczy żyć pełnią życia. Rozmawiamy też o tym, w jaki 
sposób to spotkanie ubiegłoroczne wpłynęło na życie wszystkich jego uczestników, albo 
większości, bardzo wielu w każdym razie. Ja także przepytuję Janę po to, żeby dobrze 
zrozumieć, jak to możliwe, że takiej dziewczynie z Niemiec, która przez kilkanaście lat 
mieszkała także w Anglii, udało się jakimś cudem przenieść do Europy ducha najlepszych tego 
typu wydarzeń i spotkań, które odbywają się przede wszystkim w USA. Przepytuję też Janę 
o to, jak udaje się jej dzisiaj łączyć przygotowania do kolejnej edycji tej konferencji z życiem 
koczownika, które zaczęła wieść. Ona od blisko roku co miesiąc, dwa zmienia kraj, w którym 
żyje. W lutym, jak byłem na feriach z dzieciakami, czyli pod koniec stycznia, pamiętam, że 
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rozmawialiśmy wtedy z Janą przez Skype’a i była w Kenii, a w trakcie nagrywania tego 
odcinka była na Hawajach. 
 
Tak że dzieli nas kawał świata, a jednocześnie udaje się rozmawiać, o tym także rozmawiamy: 
jak utrzymać dobre, bliskie kontakty z rodziną, pomimo że być może jesteśmy na dwóch 
różnych końcach świata. Cała nasza rozmowa jest nagrana w języku angielskim, ale pod 
adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/048 znajdziecie już jej transkrypt, a także tłumaczenie na 
język polski. Mam nadzieję, że się do czasu publikacji odcinka z tym wyrobię. A teraz bardzo 
serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy! 
 
Michał Szafrański: Cześć Jana! 
 
Jana Schuberth: Cześć! Co u Ciebie, Michał? To dla mnie wielka przyjemność występować 
w Twoim podcaście, dzięki za zaproszenie. 
 
Michał: Dzięki, że się zgodziłaś być moim gościem. Jana, dla wszystkich, którzy Cię nie znają, 
powiedz proszę, czym się zajmujesz i od czego zaczęłaś. 
 
Jana: Jasne! Z Michałem poznaliśmy się podczas spotkania, który jest moim raczkującym 
projektem, a nazywa się „Alive in Berlin”. Jest to tak naprawdę konferencja dla ludzi, którzy 
w tym świecie starają się mieć własny pomysł na życie i którzy chcą mieć takie życie, dla 
którego warto żyć. To wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w maju zeszłego roku. Świetnie, 
że wtedy przywiozłeś ze sobą grupę fanów z Polski, „team Poland”, do Berlina. To było 
fantastyczne. 
 
I to jest jedna część mojego życia zawodowego. Druga część, a właściwie główna moja praca 
to coaching-consulting, zwłaszcza w odniesieniu do zmian behawioralnych i pomoc 
w zaprowadzaniu trwałych zmian. Pracuję głównie z przedsiębiorcami właściwie 
z całego świata i pomagam im rozwijać ich firmy, ale przede wszystkim ich osobowość po to, 
by mogli następnie rozwijać swoje firmy. 
 
Michał: Super! Właśnie tak, spotkaliśmy się na konferencji „Alive in Berlin”. W zasadzie trudno 
powiedzieć, czy jest to konferencja, czy raczej spotkanie gromadzące ludzi kreatywnych 
i pełnych pasji, którzy chcieliby zmienić świat. 
 
Jana: Właśnie! 
 
Michał: Tak, ale zanim zagłębimy się w temat Alive, co myślę jest istotne, to poznajmy 
historię tej konferencji. Więc czym się kierowałaś, tworząc Alive? 
 
Jana: Jasne! Masz rację, że trudno określać Alive konferencją, bo dla mnie wcale 
niekoniecznie taka musiała być jej forma. W moich oczach, kiedy po raz pierwszy wpadłam na 
ten pomysł w Phoenix w Arizonie w 2012 roku, projekt miał pozwolić mi stanąć w jednym 
pomieszczeniu z moimi przyszłymi przyjaciółmi. 
 



 180 / 492 

 

 

Wielu ludzi żyje w dzisiejszym świecie, którzy oglądają konferencje TED, czytają najlepszych 
autorów „New York Timesa”, starają się naśladować Amerykanów i chodzą na amerykańskie 
konferencje... szukają w Stanach najnowszych informacji i książek. Dotyczy to czegokolwiek: 
pieniędzy, finansów, psychologii czy marketingu. Ja miałam wielu mentorów, byłam 
w Stanach na wielu konferencjach i programach coachingowych, jednak w czasie, gdy 
mieszkałam w Wielkiej Brytanii czułam, że nie mam tam tego poczucia wspólnoty 
i pomyślałam, że naprawdę chciałabym mieć taką wspólnotę w Europie. I zawsze czułam, nie 
wiem, czy Ty, Michał, również masz to wrażenie, że wielu ludzi w Europie czuje się jakby 
pozostawali w tyle za Stanami. Czy to jeśli chodzi o tryb i tempo życia, design czy inne 
aspekty, wyczuwało się, a niektórzy może nadal tak czują, że nie mamy takich zasobów. 
 
Więc nie tylko chciałam sprowadzić do Europy, Niemiec w tym przypadku, ale też w ogóle do 
Europy, najlepszych amerykańskich mówców, ale także stworzyć nowe pokolenie 
europejskich, którzy byliby aktywni na naszej scenie. Pomóc im zabłysnąć, dostać się na listę 
„New York Timesa”. 
 
Ale w gruncie rzeczy chodzi o stworzenie wspólnoty ludzi myślących podobnie, którzy dzielą 
te same wartości i poglądy na rozwój i życie pełnią życia, czują się panem życia. 
I o sprowadzenie ich z różnych zakątków Europy w jedno miejsce. W zeszłym roku na 
konferencję przyjechali ludzie z 19 krajów i myślę, że byli to ludzie dużego kalibru. No, Ty 
przyjechałeś, prawda? 
 
Michał: Tak. 
 
Jana: No więc wielu fantastycznych ludzi, których udało się nam zachęcić, i był to mój główny 
cel. Myślę, że nie chodzi tylko o to, kto przemawia w czasie konferencji, moim celem jest coś 
więcej niż inspiracja, chodzi o przemianę człowieka. Tutaj życie ludzi zmienia się na zawsze 
i w bardzo pozytywny sposób. Dzięki temu mogą wyjść z konferencji i zrobić to samo dla 
innego człowieka. 

Michał: Właśnie tak. I myślę, że Ci się to udało. Możesz również powiedzieć o tym, jak 
utrzymaliśmy kontakt po konferencji, bo dla mnie to jest jedna z największych korzyści Alive. 

Jana: Jasne, taki był zamiar. Myślę, że narodziło się wiele przyjaźni i wielu ludzi nawiązało 
relacje. O to właśnie chodzi, żeby mieć coś w rodzaju grupy ludzi, którzy myślą tak jak my. Na 
kontynencie, na którym można czuć się odizolowanym. Miałam wrażenie, że wiele osób 
mówiło: „O, ja też czułem się jak Chris Guillebeau, ale wokół mnie nie ma nikogo, kto by 
zrozumiał, jak ktoś może się zajmować czymś takim”, więc tu chodzi o gromadzenie takich ludzi, 
bycie jak gdyby latarnią morską dla nich, by pomóc im się odnaleźć. 

Michał: Właśnie. OK, ale wróćmy do początków, naprawdę zastanawiam się, jak to było, bo 
musiało być bardzo trudno zorganizować pierwszą konferencję tutaj w Europie i zdołać 
zaprosić takie wielkie osobistości jak Chris Guillebeau albo Pamela Slim. Dla nich to coś 
w rodzaju lokalnej europejskiej konferencji, gdzieś tam w Berlinie w Niemczech. Jak zdołałaś 
zaprosić te wszystkie osoby? 
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Jana: Tak, wiem, co chcesz powiedzieć. Myślę, że to nie jest typowy przypadek... że ich nie 
znałam, napisałam maila, a oni odpisali „Tak!”. To jest właściwie bardzo interesujące, Michał, 
szczerze mówiąc, bo w tym roku jest zupełnie inaczej w kwestii zapraszania mówców. Wiele 
osób, z którymi nie miałam silnej osobistej relacji, nawiązało ze mną kontakt. Również 
dostałam dużo odpowiedzi odmownych. 

Właśnie dzisiaj dostałam maila od kogoś, kto byłby osobą dużego kalibru, znacznie większego 
niż Chris czy Pamela, w którym pisał: „Przykro mi, ale nie dam rady przyjechać”. Przygotowując 
się do pierwszej konferencji, wybierałam spośród osób, które w ciągu ostatnich 10 lat miały 
na mnie duży wpływ, od których się nauczyłam, które znałam, które namieszały mi w głowie, 
a z którymi zdołałam nawiązać relacje przez te lata. 

Tak że Chris i Pam mogą wydawać się wielkimi osobistościami, bo występowali na 
konferencjach TED i znaleźli się na liście najlepszych autorów „New York Timesa”, ale ja znam 
osobiście Pam... chyba od 2010 roku. Wiesz, więc do czasu, kiedy ją poprosiłam o występ, 
spotkałam ją parę razy, znała mnie dzięki współpracy z Susan Hyatt, która była również moją 
mentorką wcześniej. 

Z Chrisem było podobnie, spotkałam go wiele razy i do czasu, kiedy go poprosiłam, 
widywałam go na spotkaniach autorskich, rozmawiałam z nim już wcześniej. Miałam z nim 
nawet taką rozmowę, bo bardzo chciałam znaleźć kogoś, kto by razem ze mną zajął się 
organizacją konferencji w Europie, więc rozmawiałam z nim, czy można by wykorzystać nazwę 
WDS w Europie, czyli z jego konferencji World Domination Summit. Więc w momencie, kiedy 
go prosiłam o występ, mieliśmy już jakąś relację i to nie było takie proste, albo tak trudne, jak 
zwyczajnie napisanie maila o treści: „Hej! Mógłbyś przyjechać i wystąpić?”. 

Oni naprawdę wierzyli w moją ideę i w ideę grupy i wspierali w stworzeniu czegoś 
o podobnej wadze w Europie, czego do tej pory nie było. Wspierali mnie przez cały czas 
i wspierali ogólną wizję na to. Cała konferencja była oczywiście wymagająca dla mnie, nie 
tylko pod kątem znalezienia mówców, ale w ogóle od strony organizacyjnej. Nie jestem 
pewna, czy bym polecała komukolwiek podejmowanie się tego, sama miałam mnóstwo 
wątpliwości i zmartwień z tego powodu. 

Michał: Jasne, a jakie miałaś największe zmartwienie? Chciałbym lepiej zrozumieć, jak to było 
i wejść głębiej w to, co przeżywałaś. 

Jana: Jasne! O mój Boże, wejdziemy w samo sedno Twojego tematu, bo chodziło w stu 
procentach o pieniądze. Bardzo dużo się nauczyłam wraz z organizacją pierwszej konferencji, 
to jest pewne, ale jedną z oczywistych rzeczy było to, że nie szukałam sponsorów 
w pierwszym roku. A przyczyną głównie była moja niewiedza o tym, co właściwie możemy 
firmom zaoferować. 

Michał: OK. 

Jana: To miała być mała konferencja, poruszająca wiele tematów, grupująca ludzi z całego 
świata. Tak że co właściwie możemy sprzedawać, co jest dla nich wartością? Nie byłam 
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pewna, co to może być. Dlatego nie poszliśmy w tę stronę, poszliśmy w stronę sprzedaży 
biletów. 

W efekcie w zależności od tego, jak nam szło z biletami, na zmianę zamartwiałam się i nie 
zamartwiałam się, czy to się opłaca. Miejsce konferencji było dosyć drogie, chociaż wspaniałe. 
Chciałam, żeby spotkanie było profesjonalnie zorganizowane, więc dochodził koszt sprzętu do 
filmowania i tego typu rzeczy. Tak że cała konferencja kosztowała dużo pieniędzy i nie 
zdołaliśmy odzyskać ich wszystkich, żeby wyjść na zero. 

W związku z tym musiałam zainwestować swoje własne środki, żeby doszło do konferencji. 
Pieniądze były z pewnością moim największym zmartwieniem. Nie pieniądze same w sobie, 
ale sprzedaż biletów, ponieważ wszyscy mówili: „Wow, to jest fantastyczna sprawa!” 
i wszystkim się podobał pomysł, ale najlepszym wskaźnikiem była sprzedaż biletów. To jest 
bardzo zero-jedynkowa kwestia. 

Wiesz, bilety oferowaliśmy w rozsądnej cenie, jak na to, ile pracy w to włożyliśmy i co 
oferowaliśmy, ale tak, pieniądze to była główna rzecz, która nie dawała mi spać w nocy, na 
pewno. Sprawa upewnienia się, że zapełnimy salę uczestnikami, że zapewnimy 
wartościowych mówców oraz że będzie się opłacało finansowo. 

Michał: W każdym razie konferencja była świetna. 

Jana: Tak? 

Michał: I mam nadzieję, że będzie Ci się w tym roku opłacała finansowo. 

Jana: Jasne, na pewno będzie. Ale to jest właśnie inwestycja, prawda? Jeśli wierzysz w coś tak 
bardzo, to myślisz sobie: „Nawet jeśli będzie mnie to kosztowało w pierwszym roku...”, czego 
podejrzewam doświadcza wiele osób, które organizują pierwszą konferencję czy jakieś 
wydarzenie ogólnie, „... to mimo wszystko będzie warto”. I o mój Boże, było warto wydać każdy 
grosik! To był najpiękniejszy moment w moim życiu, byłam taka dumna! Stworzyłam coś 
z niczego. 

Michał: Właśnie. 

Jana: I wiesz, reakcje ludzi, więzi, jakie udało mi się stworzyć z uczestnikami i innymi ludźmi 
i więzi, jakie oni potworzyli między sobą − to jest absolutnie bezcenne. 

Michał: Tak i szczerze mówiąc, uważam, że stworzyłaś wzorzec europejskich konferencji dla 
tych wszystkich kreatywnych ludzi. Jak się zastanawiam, czy jest podobna konferencja na 
terenie Europy, to nie ma. Tak jak powiedziałaś, tu chodzi o perspektywę wieloletnią. 

Jana: Tak, zdecydowanie tak. Próbowaliśmy tego po raz pierwszy, nikt tego wcześniej nie 
zrobił, więc musieliśmy stworzyć swoją własną, małą wersję czegoś, czego jeszcze nie było. 
Tak że jedną z rzeczy, którą ostatnio zaznaczałam w wywiadach, było to, że decyzji do 
podjęcia było bardzo dużo! 
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Michał: [śmiech] 

Jana: Boli mnie głowa od samego myślenia o nich. Chcesz to czy to? Chcesz, żeby było 
zrobione tak czy tak? Chcesz muzykę tam czy tam? To była szalona liczba decyzji. No właśnie, 
więc jest ciągle praca i zawsze będzie. 

Michał: Jasne, a jak duży zespół współtworzy z Tobą Alive? 

Jana: W tej chwili jest 15 osób. W poprzednim roku byłam to głównie ja oraz Anne Sophie 
i Caroline. Obydwie były wtedy w ciąży, właściwie do dnia samego wydarzenia. Jedna urodziła 
na cztery tygodnie przed Alive, a druga tydzień po. [śmiech] 

Michał: Właśnie, właśnie. 

Jana: Tak że ledwo się zmieściłyśmy. Ja byłam z pięćdziesięcioma pięcioma klientami 
w kontakcie w tym samym czasie, pracowałam po 16 godzin, spałam po pół nocy przez pięć 
miesięcy, więc to było bardzo, bardzo stresujące. Zaczynaliśmy od tego, a teraz mamy 15 osób 
z różnymi obowiązkami. Mamy dwóch kierowników projektu, mamy specjalistę technicznego, 
menedżera do spraw finansów, do marketingu. W ten sposób różne obszary są wspierane. 
Mamy menedżera podcastów i inne przeróżne funkcje. To jest niesamowite, z perspektywy 
podziału pracy. A dla mnie to jest zupełnie nowe zadanie, nauczyć się bycia ich szefową 
i zarządzania piętnastoosobowym zespołem. Ale to jest dużo lepsze, fajniejsze. 

Michał: Jest to bardzo dobry moment w naszej dyskusji, żeby przeskoczyć na inny temat. Na 
temat Twojego nietypowego stylu życia. Zastanawiam się, jak udaje Ci się zarządzać 
piętnastoosobowym zespołem, który jest rozsiany po całej Europie, a chyba nawet po całym 
świecie. Proszę powiedz nam, gdzie teraz jesteś? Śledzę Twoje podróże na Facebooku i wiem, 
że od kilku miesięcy, właściwie w każdym miesiącu zmieniasz kraj, prawda? 

Jana: Tak, to prawda. Wyprowadziłam się z mojego poprzedniego domu w Anglii około 
9 miesięcy temu i od tamtej pory podróżuję. Moim małym założeniem, które nie zawsze się 
udaje, jest przeprowadzanie się z kraju do kraju co miesiąc. Jest to na pewno spory wysiłek, 
który podejmuję po to, żeby się rozwijać i stawiać siebie samą w trudnych do przewidzenia 
sytuacjach. Chcę poznawać nowe rzeczy, miejsca, ludzi, bez przywiązywania się do nich. 
Pytałeś gdzie teraz jestem, dla ciebie jest już „jutro”, dla mnie jest „wczoraj” na Hawajach. 

Mieszkam na Oahu, jednej z najbardziej znanych wysp Hawajów ze stolicą w Honolulu. 
Spędziłam miesiąc w Honolulu w poprzednim miesiącu na plaży Waikiki w komercyjnym 
i turystycznym centrum wyspy. Potem przeniosłam się na północny brzeg, który jest znacznie 
bardziej wiejski, pełen surferów, plaż i sportów wodnych. Tutaj teraz mieszkam! 

Michał: Świetnie, a gdzie wcześniej w tym roku mieszkałaś? 

Jana: Wcześniej spędziłam miesiąc w Nairobi w Kenii, tam mieszkałam. Przedtem poprzedni 
miesiąc spędziłam w zasadzie pomiędzy Florydą, Anglią i Niemcami, ze względu na święta 
i rodzinne urodziny. Wcześniej spędziłam miesiąc na Bali, nie w Ubud, tam też byliśmy, ale 
mieszkałam na południu Bali, w rejonie zwanym Canggu. 
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Przedtem byłam głównie w Zurychu w Szwajcarii, we Frankfurcie, w Berlinie, w Helsinkach 
w Finlandii, tam mieliśmy spotkanie Alive w Helsinkach w październiku. Wcześniej jeszcze 
byłam na wyspie Gran Canaria. 

Michał: Szaleństwo! Absolutne szaleństwo. Czyli to jest taki wędrowny styl życia, tak? 

Jana: Tak, to jest coś, czego zawsze jakoś zazdrościłam ludziom. Trudno jest to zrobić, kiedy 
masz życie w jakiejś strukturze, masz dom, partnera, grupę przyjaciół i wszystko jest 
właściwie ustrukturyzowane. Moja praca, związana z coaching-consultingiem zawsze była 
raczej niewiążąca, jeśli chodzi o moje miejsce zamieszkania. Tak jest od 5 lat, odkąd ją mam. 
To nie stanowiło dla mnie problemu, ale chodziło raczej o zostawienie wszystkiego, co 
dawało mi pozorne poczucie bezpieczeństwa. 

Michał: OK, a poruszając kwestię wad, tak to ujmę, czy rzeczywiście trudniej jest prowadzić 
biznes w podróży, czy nie? 

Jana: Oczywiście, jest to wyzwanie w różnych obszarach. Pierwsza rzecz, która decyduje 
o moim dniu, to strefa czasowa, w której się znajduję. W tej chwili jestem w GMT-10, a to 
znaczy, że w większości pracuję od godziny 5.00-6.00 rano do przerwy lunchowej, 
maksymalnie do godz. 15.00. 

Takie będą u mnie godziny podczas standardowych godzin pracy na terenie Europy. Albo, tak 
jak powiedziałeś, dla moich pracowników w Europie, wtedy czytają maile. To jest w zasadzie 
bardzo śmieszne, bo zawsze gdy się budzę, mam pełną skrzynkę odbiorczą, bo o tej godzinie 
wszyscy są w pracy. Tak jak dla Ciebie, jest rano, więc wszyscy już wstali. Dostaję mnóstwo 
maili, wszyscy są w pracy i piszą, moja skrzynka odbiorcza jest całkowicie wypełniona 
i później, kiedy już ją oczyszczę... bo jestem typem człowieka, który musi mieć wyzerowaną 
i wyczyszczoną skrzynkę odbiorczą, żeby pracować. [śmiech] 

Michał: Tak, właśnie. 

Jana: Kiedy to już oczyszczę, to do końca dnia jest bardzo cicho. Tak samo dzieje się 
z Facebookiem, to jest bardzo ciekawe. Wieczory są najlepsze do pracy, bo nic mnie nie 
rozprasza. Ale jeśli chodzi o inne kwestie, to dużym wyzwaniem są telefony. Na Bali, gdzie 
jest GMT+8, dzień układa się na odwrót. Pracowałam od godziny 19.00-20.00, do 2.00-3.00 
rano z klientami z coachingu dla przykładu. Tak było ze zorganizowaniem wszystkiego. Tutaj 
czuję, że jestem zawsze o dzień do tyłu, ludzie oczekują, że coś zrobię, ale ja nadal jestem 
wczoraj. 

Tak że muszę odpowiedzieć jutro, ale wiesz, problem w tym, że oni znowu są jutro! To są 
śmieszne problemy. [śmiech] 

Michał: [śmiech] 

Jana: Poza tym myślę, że praca w takim trybie niczym się nie różni. Cała ekipa nigdy nie była 
w tym samym miejscu i nie mam wątpliwości, że gdybyśmy w pełni poświęcali się dla Alive, 
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to byłoby niesamowicie! Ale tak nie jest, wszyscy mamy inne zajęcia. Oni wszyscy są 
wolontariuszami. 

Tak samo jak oni, mam coaching-consulting, mam całą serię rzeczy w świecie cyfrowym do 
zrobienia. Zajmuję się trochę szkoleniami w ciągu dnia. Jest kilka innych rzeczy w moim życiu, 
dla których muszę znaleźć czas i miejsce, tak samo jak wszyscy inni. Możemy zrobić tylko tyle, 
ile możemy w ciągu dnia. Każdy z nas ma tylko 24 godziny, prawda? 

Michał: OK, wiesz co, muszę Cię jeszcze o coś zapytać. Staram się odnieść to, co mówisz, do 
swojej sytuacji i zastanawiam się, czy tęsknisz za rodziną i znajomymi, którzy zostali 
w Europie. Jesteś w ciągłym ruchu, prawda? 

Jana: To ciekawe pytanie. Mam siostrę, która mieszka w Berlinie, rodzice mieszkają na 
północy Niemiec. Nie mieszkałam w Niemczech od 13 lat, więc nie tęsknię za nimi cały czas, 
bo i tak nie jestem przyzwyczajona do widywania ich często. Ale przez 8 lat mniej więcej, 
które spędziłam w Anglii, wprowadziłam w swoje życie małą rutynę − kontaktuję się 
z rodzicami co niedzielę. W tej chwili to się rozwinęło i wzbogaciło o grupę na WhatsApp. 
Siostra, ja i rodzice stworzyliśmy grupę na WhatsApp, dzielimy się zdjęciami właściwie 
codziennie, wiedzą, czym się zajmuję. 

Mama właśnie napisała, że powinnam poszerzyć swoje ubezpieczenie zdrowotne, bo 
niedawno zaczęłam skakać ze spadochronem. [śmiech] Zapomniałam mojego jedynego 
płaszcza, zostawiłam go w Kenii w Nairobi. Mama wysłała zdjęcia płaszcza, który kupiła dla 
mnie, bo przyjeżdżają do Nowego Jorku za kilka tygodni i mama przywiezie mi płaszcz. 
Spotykamy się tam wszyscy i robimy sobie rodzinne wakacje. 

Kontaktujemy się regularnie, a co niedzielę staramy się połączyć przez Skype. Jest OK 
z rodziną. Jeśli chodzi o znajomych, to wiesz, całe piękno WhatsAppa i Facebooka dla mnie 
polega na tym, że nie czuję się daleko od nich. Rozmawiam z ludźmi naprawdę dość 
regularnie, czasami nagrywam dla nich wiadomości wideo albo notatkę głosową, wysyłam im 
notatki głosowe na WhatsAppie. 

Myślę, że jeśli zdecydujesz, że chcesz być w kontakcie, to możesz i będziesz. Bardzo często 
zdarza się, że mieszkając w tym samym mieście, nie wiem, czy też tak masz, Michał, ale 
mieszkając w tym samym mieście, można nie spotkać się z kimś przez sześć czy trzy miesiące. 

Michał: Tak. 

Jana: Oczywiście bardzo miło jest się spotkać, wróciłam w okolicy świąt Bożego Narodzenia 
i spotkałam się z wieloma osobami, zaskoczyłam niektórych, nie spodziewali się, że przyjadę, 
tak że to jest na pewno bardzo miłe. Ale również bardzo lubię poznawać nowych ludzi, to jest 
fascynujące, tak że dla mnie takie rozwiązanie też jest dobre. 

Michał: Tak, właśnie sobie zdałem sprawę, że przy pomocy WhatsApp, to jest taka aplikacja, 
coś jak Skype, która pozwala kontaktować się z innymi, tak? 

Jana: Tak. 
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Michał: Właśnie zdałem sobie sprawę, że Ty masz znacznie lepszy kontakt ze swoimi 
rodzicami aniżeli ja z moimi. Dystans pomiędzy moim mieszkaniem a domem moich rodziców 
to mniej więcej dwa kilometry, wiesz? Ale uczciwie mówiąc, nie widziałem się z nimi od 
trzech tygodni, jak nie więcej. 

Jana: [śmiech] Wiesz, przez Skype możesz zadzwonić też na telefon stacjonarny. 

Michał: Właśnie. 

Jana: Czasami można wydać dużo pieniędzy na telefony do domu, a to jest dobry sposób na 
kontaktowanie się z rodziną. Jeśli zdecydujesz, że chcesz być w kontakcie, to dalej jest już 
łatwo. 

Michał: Właśnie, świat jest mały, naprawdę. A technologia nam pomaga. Przeskoczę do 
kwestii finansowej Twojego wędrownego stylu życia. Jest taka opinia, albo mit, nie wiem, że 
taki sposób życia i zmieniania zamieszkania, podróżowania po świecie w ramach swojej 
codzienności, musi być dość drogi. Zastanawiam się, czy to prawda. Jak byś porównała koszty 
życia w różnych częściach świata do kosztów życia w Niemczech albo Anglii? 

Jana: Jasne, nie pamiętam dobrze kosztów życia w Niemczech, wyprowadziłam się stamtąd 
w wieku 20, 21 lat. Ale w porównaniu do Anglii... po pierwsze to całkowicie zależy od tego, 
gdzie mieszkasz, prawda? Nigdy nie miałam tak niskich kosztów życia jak np. na Bali. 
Wszystko kosztuje jedną trzecią albo jedną czwartą tego, ile wydałbyś gdziekolwiek indziej. 
[śmiech] Mieszkałam tam miesiąc i wybrałam się na 10-15 masaży. Godzinny masaż kosztował 
tam 10 dolarów. Naprawdę mało tam się wydaje. Myślę, że dlatego wiele osób o wędrownym 
stylu życia ciągnie do południowo-wschodniej Azji. Tajlandia, Bali, wszystkie kraje Indonezji. 
Możesz żyć w naprawdę wysokim standardzie za niewielkie pieniądze. Myślę, że z łatwością 
możesz żyć bardzo wygodnie za 1000 dolarów miesięcznie. Za dom, skuter czy cokolwiek 
innego, co możesz potrzebować. Rachunki telefoniczne są bardzo niskie i tego typu rzeczy. 

Kenia dla porównania albo Hiszpania, Hiszpania jest jeszcze po tej tańszej stronie, ale Kenia 
jest prawie tak droga jak Anglia, co mnie zaskoczyło. Dlatego jeśli spojrzysz na koszty takiego 
wędrownego życia, nie jestem pewna, ale chyba jest to nieco droższe w sumie. Płacisz nie 
tylko za wynajem, za jedzenie itd., ale chcesz też pozwiedzać, prawda? 

Michał: Jasne. 

Jana: Chcesz doświadczyć różnych rzeczy, chcesz skoczyć ze spadochronem, ponurkować czy 
cokolwiek innego. Te rzeczy dodatkowo kosztują. Kupiłam rower w Honolulu, kosztował ok. 
150 dolarów, bo chciałam być bardziej elastyczna i poruszać się po mieście i zamierzam 
podarować go komuś potrzebującemu, jak będę stąd wyjeżdżać. Nie muszę tego powtarzać za 
każdym razem, jak gdzieś jadę. Jeśli masz dom, to kupujesz to wszystko raz i trzymasz te 
rzeczy. Tak jak np. samochód itp. Tutaj wynajmuję samochód. Więc myślę, że są pewne 
wydatki na pewno, których by nie było, gdybym mieszkała w jednym miejscu. Inną kwestią 
jest oczywiście to, że oprócz wynajmowania i mieszkania gdzieś, muszę również latać. 
[śmiech] 
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Michał: Właśnie. 

Jana: Za dwa tygodnie lecę do Nowego Jorku, to mnie kosztuje 550 dolarów. Czy wydałabym 
tyle, gdybym mieszkała w Anglii? Nie. Ale myślę, że dużo zależy, bo można być naprawdę 
mądrym w tej kwestii. Np. w Nowym Jorku nie będę płaciła za wynajem, będę mieszkała 
u znajomej. Prawdopodobnie dzięki temu zaoszczędzę tam pieniądze, w porównaniu z tym, ile 
płaciłam za wynajem w Anglii. To zależy. Staram się być rozsądna, korzystać ze swoich 
kontaktów, nie wynajmować od byle kogo, nie korzystać z B&B, wiesz, być sprytna w tej 
kwestii. 

Również myślę, że warto przyjmować pomoc od ludzi. Doszłam do wniosku, że cokolwiek by 
się działo, nigdy nie będę spała na ulicy. To bardzo pocieszające uczucie, mieć tę świadomość. 

Michał: [śmiech] Jaką masz taktykę, jak gdzieś przyjeżdżasz? Zmieniasz lokalizacje w sposób 
zaplanowany? Masz już wcześniej zorganizowane mieszkanie czy nie? 
 
Jana: Różnie bywa, bo rzecz w tym, że cała ta pogoń i ciągłe przeprowadzanie się ma na celu 
to, żebym czuła się komfortowo w sytuacji, w której nie wiem, czego się spodziewać. Czuć się 
komfortowo w dyskomforcie. I np. kiedy przyjechałam do Honolulu po raz pierwszy, miałam 
kolegę, którego znałam z Robins Research International z grupy coachingowej Tony’ego, 
rozmawiałam z nim kilka razy przez telefon i powiedział, że jak już tu będę, to możemy się 
spotkać. Ale nigdy się z nim nie widziałam, więc nie wiedziałam, czego mam się tutaj 
spodziewać. 
 
Podobna sytuacja miała miejsce pod koniec miesiąca, kiedy miałam w planach powrót do 
Kenii do pracy, ale to nie doszło do skutku, o czym dowiedziałam się na dwa dni przed 
wyjazdem. W związku z tym nie miałam kupionego lotu, za dwa dni miałam nie mieć 
mieszkania i naprawdę nie wiedziałam, co mam robić. Powinnam może opuścić wyspę? 
Chciałam trzymać się mojej zasady, że co miesiąc się przeprowadzam. W sobotę wieczorem 
byłam zdenerwowana, że następnego dnia mam się wyprowadzić i nadal nie mam gdzie 
mieszkać. Powysyłałam e-maile i ogłoszenia do ludzi z Craigslist, B&B i tego typu miejsc na 
północnym wybrzeżu i do Honolulu. Mówiłam, że potrzebuję mieszkania od jutra. Nikt mi nie 
odpisał. 
 
Michał: O! 
 
Jana: Naprawdę zaczęłam się stresować. A później powiedziałam do znajomej: „Wiesz co, po 
prostu to odpuszczę, zaufam, że coś nagle wyskoczy z rana i jutro już będę wiedziała, gdzie mam 
iść”. I spędziłam naprawdę bardzo miły sobotni wieczór ze znajomymi. W niedzielę rano 
dostałam wiadomość od kogoś o treści: „Hej, widziałem Twój wpis na Facebooku. Mam znajomą, 
który wyjeżdża z kraju na wakacje i potrzebuje kogoś, kto będzie się opiekował jej kotem”. Kota 
możesz czasami, Michał, usłyszeć w tle. [miauczenie kota] O, tego kota! [śmiech] 
 
Michał: [śmiech] Jest kot! 
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Jana: Teraz trochę marudzi, bo chce jeść. Osoba potrzebowała kogoś do opieki nad kotem, do 
podnajęcia jej domu na północnym wybrzeżu, a więc problem się sam rozwiązał! Człowiek 
uczy się ufać, tak jak mówiłam, wiem, że nigdy nie będę spać na ulicy. 
 
Michał: Właśnie. 
 
Jana: Nauczyłam się, że nie muszę się zamartwiać. To bardzo fajne uczucie, bo kiedyś 
wszystko bym miała zawczasu ustalone. Jeśli byś mnie znał kilka lat temu, wszystko bym 
miała zaplanowane, każdy szczegół, a teraz czuję się komfortowo z taką niewiedzą. 
 
Michał: Też wszystko planuję. Jak jadę na wakacje, tutaj w Europie, planuję każdą rzecz, 
nawet decyduję, czy kupię więcej paliwa do samochodu w tym konkretnym kraju, żeby 
wiedzieć, gdzie się zatrzymam. [śmiech] 
 
Jana: Dla niektórych ludzi proces planowania jest przyjemny, ale naprawdę nauczyłam się, że 
trochę podekscytowania, spontaniczności i życia, które idą w parze z brakiem planu, też warto 
doświadczyć. 
 
Michał: Jasne, na pewno tak. Dla mnie to jest jak marzenie, jak patrzę na to, co robisz, na to, 
co robią inne osoby z Alive, mówię sobie: „O Boże, chciałbym zrobić tak samo”, ale jak o tym 
dłużej myślę, dochodzę do wniosku, że lubię siedzieć w domu, bo czuję się komfortowo i lubię 
to, wiesz? [śmiech] 
 
Jana: To też dobrze, jak najbardziej OK, jeśli w taki sposób chcesz żyć. 
 
Michał: Tak, właśnie, chodzi o zaakceptowanie swoich odczuć. Zapytam Cię o ludzi, bo dużo 
podróżujesz i jak mówiłaś, brałaś udział w wielu konferencjach w Stanach przed stworzeniem 
konferencji Alive w Europie. Zastanawiam się, jakie dostrzegasz różnice między 
Europejczykami a Amerykanami albo innymi ludźmi z całego świata? Co mogłabyś o tym 
powiedzieć? 
 
Jana: To ciekawe pytanie. Jeszcze kilka lat temu powiedziałabym, że Amerykanie są bardziej 
otwarci, bardziej troskliwi i chętni do tego, żeby się dzielić z innymi. Na pewno bardziej 
przychylnym okiem patrzą na rozwój osobisty. Ale teraz już nie wiem. Właściwie wydaje mi 
się, że ludzie, którzy są tacy jak my, gdziekolwiek nie będziemy. [śmiech] 
 
Michał: Nie ma tak wielu różnic, prawda? 
 
Jana: Nie ma. Myślę, że ludzie, którzy przyjeżdżają na takie konferencje, zawsze czują się 
trochę jak odmieńcy w innych miejscach. Wszyscy szukają jakiejś szansy, wszyscy widzą 
wartość w rozwoju osobistym, uczeniu się, byciu kreatywnym albo zrobieniu czegoś przy 
użyciu swoich umiejętności. Czegoś, do czego mają pasję. Koniec końców wydaje mi się, że 
wszyscy cenimy te same wartości. 
 
Michał: Tak, ja czuję podobnie, szukam jakichś różnic, ale widzę, że nie ma ich zbyt wiele. 
Chris Guillebeau, tak jak mówiłem, był jednym z powodów dla mnie do przyjazdu na 
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konferencję Alive, to żadna tajemnica. Chciałem poznać go osobiście. Chciałem się przekonać, 
czy jest on tą samą osobą, którą widziałem w sieci czy w książkach. Zdałem sobie sprawę, że 
mamy podobne spojrzenie na świat, podobne wrażenia, uczucia itd. Nie ma wielu różnic. 
 
Dla mnie największą korzyścią Alive było uświadomienie sobie, że należę do grupy ludzi, 
która nie jest ograniczona tylko do Warszawy czy do Polski. Takie same sposoby myślenia 
znajdę wśród ludzi na całym świecie. Podniosło to bardzo moją samoocenę. Pomyślałem 
sobie, że jestem częścią większej grupy, to była duża wartość dla mnie. Pozwól, że wrócę już 
do tematu Alive. 
 
Jana: To niesamowite. Naprawdę to jest świetne, dla mnie to ważne, żeby usłyszeć takie 
rzeczy od ludzi. Często wydaje nam się, że wielcy ludzie, tacy jak Chris albo Pam, którzy 
zrobili coś dużego, to supermeni. Mam nadzieję, że zauważyłeś w czasie Alive, że pomimo iż 
są niesamowici i zrobili wiele dużych rzeczy, to nadal są po prostu ludźmi. 
 
Michał: Tak, naprawdę są bardzo dostępni. Jak myślimy o znanych autorach, znanych 
blogerach, to mamy wrażenie, że jest jakaś granica, linia, której nie powinniśmy przekraczać, 
bo oni osiągnęli coś, czego my nie osiągnęliśmy. Nie jest tak, to są ludzie tacy jak wszyscy 
inni. 
 
Jana: Tak, właśnie, dobrze jest ich spotkać i się o tym przekonać. 
 
Michał: Tak, dokładnie. Ale wróćmy do tematu Alive. 
 
Jana: Jasne. 
 
Michał: Wydaje mi się, że zrozumienie atmosfery podczas Alive jest trudne dla kogoś kto 
nigdy tam nie był.  
 
Jana: Dlaczego tak mówisz? Co jest według ciebie trudne do wytłumaczenia? 
 
Michał: Bo jest tam pewien sposób myślenia i zawsze sobie mówię: "Ok, to jest tylko zwykła 
konferencja.". Ale to nie jest tylko konferencja, tylko pewien rodzaj relacji, które się tam 
tworzy. Niezależnie od rozwoju Alive, te relacje rozwijają się odrębnym torem. Mamy swoją 
grupę Facebook'ową i mogę przez Facebook'a wysłać każdemu uczestnikowi Alive 
wiadomość. Otworzyło mi to wiele drzwi, kiedy tylko chcę czyjejś rady, to piszę krótką 
wiadomość i dostaję feedback. To jest moja osobista korzyść z Alive. 
Jana, czy mogłabyś wytłumaczyć o co chodzi w Alive tym, którzy go nie znają? 
 
Jana: O co w tym wszystkim chodzi? [śmiech]. Chodzi o uczestników, o relacje. Oczywiście 
główni mówcy dodają wartości, wnoszą nowe pomysły, pomagają ludziom przejść 
transformację i stanowią o strukturze wydarzenia. Wartość wnoszą również prowadzący 
warsztaty, którzy w tym roku są głównie byłymi uczestnikami Alive, tak jak ty na przykład. To 
jest przestrzeń dla ludzi o podobnych wartościach. Przestrzeń, w której nie jesteś oceniany za 
swoje marzenia. To jest wyjątkowe. Miejsce, w którym wszyscy mówią twoim językiem, 
wszyscy wymagają wiele od życia. Ludzie, którzy tam przychodzą chcą wszystkiego: pieniędzy, 
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niezależności finansowej, trochę przygody i podróży, świetnych relacji i seksu, chcą pasji 
i intymności w ich życiu osobistym. Chcą mieć zdrowe ciało, dobrą dietę i aktywność fizyczną. 
I kiedy myślą o pracy, chcą również czuć ekscytację. 
 
Michał: Dokładnie. 
 
Jana: Dla wielu ludzi rzeczy takie jak wspólnota i duchowość, rozwój osobisty, są częścią ich 
codziennego życia. Albo przynajmniej chcą myśleć o takich sprawach. My im to umożliwiamy, 
w Alive naprawdę chodzi o życie pełnią życia, we wszystkich jego obszarach. 
 
Wydaje mi się, że jest dużo konferencji na świecie, które koncentrują się na konkretnych 
tematach. Traktują o pracy, marketingu albo nowych technologiach. I czułam, że ktoś, kto 
prowadzi na prawdę świetny biznes, niekoniecznie wiedzie szczęśliwe życie.   
 
Michał: Właśnie. 
 
Jana: Myślę, że powodem, dlaczego tak trudno jest opisać konferencję Alive w porównaniu 
z konferencją np. moich znajomych Marcusa i Feli, którzy organizują konferencję Digital 
Nomad Conference w Berlinie, jest fakt, że Alive oznacza coś innego dla każdego. Digital 
nomad to znane, zdefiniowane sformułowanie, wiemy, co oznacza. To ktoś, kto podróżuje 
i może pracować z dowolnego miejsca na świecie, nie? A co to znaczy być Alive? To znaczy 
coś innego dla każdego człowieka. Z tego powodu chyba trudno jest to zdefiniować, tak mi 
się wydaje. 
 
Michał: Właśnie, chociaż użyłaś jednego słowa: szczęście. Inna rzecz, że szczęście można 
zdefiniować również na wiele sposobów. Dla mnie chodziło o pewność siebie… feedback, jaki 
otrzymywałem od samego siebie. Ciekawe sformułowanie, prawda? [śmiech] 
 
Jana: Tak. [śmiech] 
 
Michał: Kiedy poznamy różne punkty widzenia i poznamy różnorakie historie, to też otwierają 
nam się oczy i patrzymy na swoje życie z myślą: OK, czy jestem szczęśliwy? Co mogę zrobić, 
żeby być szczęśliwym? Co mogę zrobić z czasem, który mi został? 
 
W zeszłym roku uświadomiłem sobie podczas prezentacji Grega Hartle’a, że czas, który mi 
został, może być nie taki długi. To jest pytanie, które zawsze sobie zadaję: „Co bym zrobił, 
gdybym wiedział, że został mi rok życia? Co by się zmieniło w moim postępowaniu, w moim 
systemie wartości, gdybym wiedział, że mam 300 albo 350 dni życia?”. 
 
Jana: Oczywiście. Nie tylko Ty zmieniłeś swój punkt widzenia, ale ja również i wiele innych 
osób. Wymienialiśmy z Gregiem maile dzisiaj, wciąż żyje na szczęście. Spotkanie z Gregiem 
bez wątpienia bardzo wpłynęło na moją decyzję o tym, żeby zerwać z napięciem, jakie 
towarzyszyło mi w Anglii. 
 
Wyjechałam i zaczęłam cieszyć się w pełni swoim życiem, tak jak bym chciała, gdybym miała 
tylko dziewięć miesięcy życia. Poza tym wiele innych rzeczy miało kształtujący wpływ, wydaje 
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mi się, że jest popyt na tego typu przemowy, bo to naprawdę wprowadzało jakieś zmiany 
w życiu tych ludzi. 
 
Michał: Właśnie, Jana, podałabyś jakieś przykłady?  
 
Jana: Jasne, właśnie zamierzałam podać kilka przykładów, jestem dość skromna, szczerze 
mówiąc. Poczynając od bardzo prostych rzeczy, jak np. tatuaż, który miał tej osobie o czymś 
ważnym przypominać, po zrywanie związków, rozpoczynanie nowych związków, wyznawanie 
komuś miłości. Jakaś para po wyjściu z konferencji zamknęła swój biznes, sprzedała go 
i zaczęła podróżować. Nadal są w podróży, od tamtej pory niczym innym się nie zajmują. 
Jeden z uczestników tegorocznego Alive, który również był w tamtym roku, dokonał tak wielu 
zmian w swoim życiu, że nawet nie chcę ich wszystkich teraz zdradzać. W każdym razie na 
pewno zamierza porzucić swoją firmę, którą prowadzi od 10 lat. Zamierza pójść w zupełnie 
nowym kierunku ze swoim życiem prywatnym i zawodowym. Podejmuje niesamowicie 
odważne decyzje. 
 
Ludzie rzucali pracę, zakładali swoje firmy. Nawet jeśli był to biznes na boku, wiesz, 
tworzenie wspólnych projektów, bycie kreatywnym. To mogłyby być duże albo małe rzeczy, 
ale przede wszystkim chodziło o tę zmianę w myśleniu: „Jeśli chcę żyć pełnią życia i nie 
oczekiwać, że zostało mi bardzo dużo czasu, to co chcę zrobić w czasie, który mi został?”. Myślę, 
że ta przemowa miała wpływ na każdego, na mnie również. 
 
Michał: Super, poruszyłaś temat tegorocznych prezentacji podczas Alive 2015. Czego możemy 
się w tym roku spodziewać i kiedy odbędzie się tegoroczne Alive? 
 
Jana: Jasne, to będzie ten sam weekend, piątek oraz sobota, 29-30 maja. Prawdopodobnie 
większość ludzi przyjedzie najpóźniej w czwartek i zostanie również do niedzieli. Powinni 
zostać, bo na niedzielę zaplanowane są rzeczy, których nie chcieliby opuścić. 
 
Ale tak jak powiedziałeś, myślę, że pierwsza konferencja stanowi punkt odniesienia. Istotną 
wartość miało doświadczenie osobistej transformacji, zmiany, która była główną myślą Grega. 
Myślę, że trudno będzie przeskoczyć tak wysoko postawioną poprzeczkę. Nie będziemy teraz 
mieli następnej prezentacji o umieraniu. 
 
Michał: OK, dzięki wielkie! [śmiech] 
 
Jana: [śmiech] Trudno będzie znaleźć coś lepszego, wtedy decyzję podjęłam na pięć tygodni 
przed konferencją i była to bardzo intuicyjna decyzja. Wiem, że jego obecność uzupełniała 
całą konferencję, wszystko pozmieniała. W tym roku tego nie mamy. Nie będzie Grega 
Hartle’a, chociaż pytałam go, czy przyjedzie, ale okazało się, że zdrowie mu nie pozwala na 
takie podróże. W każdym razie tegoroczny temat dotyczy wypełniania luki pomiędzy 
uświadomieniem sobie prawdy a życiem w zgodzie z prawdą. Często w naszym świecie 
doświadczamy tego, że ludzie widzą, że ich praca czy związek nie ma sensu, ale nie 
podejmują w tym kierunku żadnych działań. 
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Podajemy przykłady ludzi, którzy doświadczyli tego samego i coś w tym kierunku zrobili, żeby 
pokazać więcej sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach. Poukładali sobie życie zupełnie 
od nowa, zrobili coś naprawdę trudnego, podjęli odważne decyzje. Otwarcie i jednoznacznie 
opowiadają o pewnych obszarach życia. 
 
Naszym gościem będzie Kim Anami, która jest specjalistą i coachem od związków i seksu. 
Będzie opowiadać o byciu w związku, o tym, jak ważna jest głęboka relacja w związku 
i osiąganie orgazmu. Seks i relacje to był jeden z gorętszych tematów w zeszłym roku, ludzie 
odnosili się często do wystąpienia Bena Austina i do tego, co mówił o energii kobiety 
i mężczyzny, ich biegunowości i tego typu rzeczach. Zależało nam, żeby w tym roku zaprosić 
kogoś równie interesującego. Kim będzie opowiadać o tym obszarze, o tym, co jest ważne, jak 
to wpływa na relację, na biznes i na całe życie w ogóle. 
 
Tak jak po wspomniałam, goście tacy jak Emily Penn czy Dave Cornthwaite pochodzą z Anglii, 
to jest dla mnie zawsze ekscytujące, kiedy mogę znaleźć gości z Anglii czy z Europy. 
Mogłabym wymienić wiele amerykańskich nazwisk ludzi, którzy mogliby przyjechać na Alive 
i opowiadać o czymś na tym poziomie, a europejskich nie tak wiele. Emily i Dave są 
poszukiwaczami przygód: Emily pracuje w Ocean Advocate, ma dyplom z architektury, a poza 
tym podróżuje po częściach świata, których my prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy. Ma 
poza tym bardzo specyficzny pogląd na życie, na świat, na środowisko. Jej partner, Dave 
Cornthwaite, naprawdę bardzo głęboko zbadał świat dzięki podróży, którą odbył na pojeździe 
bez silnika. Przejechał 25 000 mil. Oni oboje wnoszą ducha przygody do Alive, pełnego 
podróży i tego typu doświadczeń. 
 
Poza tym, jak już mówiłam, mamy wiele własnych historii transformacji, więc na przykład Guy 
How będzie mówił o błędach wyboru, bo jego życie tak drastycznie się nagle zmieniło, że 
pomyśleliśmy, że mogłoby to być inspiracją dla innych. Poza tym mamy aż 18 warsztatów 
przygotowanych przez uczestników poprzednich edycji, przez ludzi z naszego teamu, przez 
berlińczyków mówiących o pieniądzach i na wiele innych tematów, które ciągle się pojawiają. 
Między innymi wraca Dave Ursillo, który tak jak Ty rok temu był bardzo dobrze odebrany. 
Zatem ogólnie program jest bardzo naładowany, jednak nie chcemy zapełnić go 
przemówieniami, lecz czasem na rozmowy dla uczestników. 
 
Michał: Właśnie. Jeszcze jedno pytanie, a właściwie może dwa. Jeszcze raz zmienię temat. 
Chciałbym poznać Twoją opinię czy też usłyszeć radę, którą dałabyś ludziom, którzy chcą 
podążać za swoimi pasjami, ale boją się porzucić pracę, którą mają, zrezygnować z tej 
stabilności. Co myślisz? Co mogą zrobić? 
 
Jana: Myślę, że to bardzo ciekawe, bo przecież sama znalazłam się w takiej sytuacji. W Anglii 
byłam księgową i miałam naprawdę atrakcyjne warunki zatrudnienia, samochód firmowy 
i tego typu dodatki. I nie chciałam tego, chciałam robić coś, co naprawdę było moją pasją. 
Dlatego myślę, że tego typu zmiana nastawienia może zająć trochę czasu i trzeba na to 
pozwolić. Z jednej strony rozwój osobisty polega trochę na wywieraniu presji na samym 
sobie: „Po prostu to zrób!”. Często jednak ludzie nie powinni jeszcze rzucać swojej pracy: gdy 
zaczyna się coś nowego, warto chyba to robić na boku aż do momentu, gdy okaże się, że 
można na tym zarobić. Nie tylko, że w ogóle będzie można na tym zarobić, ale że będzie to 
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solidny zarobek, szczególnie jeśli od tych pieniędzy zależy utrzymanie całej rodziny. 
Zwłaszcza dla mężczyzn. Jestem coachem dla ok. 60% mężczyzn i oni odczuwają olbrzymią 
presję, żeby zarabiać pieniądze. Często utrzymują całą rodzinę albo przynajmniej swoją drugą 
połówkę. 
 
Dlatego pomagamy ludziom podejmować ryzyko, znaleźć się w sytuacji, w której czują się 
wystarczająco pewnie, żeby zostawić bezpieczną strukturę, w której żyli, dla rozpoczęcia 
czegoś nieco mniej pewnego. Moim zdaniem od momentu, kiedy decyzja zostanie podjęta, nie 
ma dalej sytuacji bez wyjścia. Decyzja o odejściu z pracy na przykład, dla prowadzenia czegoś 
innego, postawi Cię w takiej sytuacji, przynajmniej początkowo, że będziesz miał ogromne 
pragnienie, żeby dojść do celu i odnieść sukces. Zupełnie inaczej sprawa się ma, kiedy nadal 
pracujesz. Pamiętam, że moja codzienna praca tak mnie męczyła, że nie miałam siły budować 
niczego nowego, byłam wyczerpana. Do momentu, gdy zupełnie rzuciłam tamtą pracę, 
czułam, że nie ruszę dalej z moim własnym biznesem. Więc zrobiłam to w ten sposób, że 
odłożyłam pieniądze na 6 miesięcy – nie musiałam nic zarabiać przez następne 6 miesięcy, 
dzięki czemu nie czułam natychmiast tej presji, żeby od razu wyjść na swoje. 
 
I oczywiście, to bardzo pomaga, gdy Twój partner wspiera te plany i tak właśnie było 
z Mike’em. Więc uważam, że jeśli ludzie wiedzą dokładnie, co jest ich pasją, jest to również 
moment na myślenie poważnie o firmie. Czy to jest naprawdę wartościowy biznes, czy tylko 
fajnie byłoby go prowadzić? Jakie potrzeby realizuje? Jakie problemy rozwiązuje ludziom i czy 
w takim stopniu, żeby byli gotowi za to zapłacić? 
 
Trzeba spróbować, zrobić coś z tym pomysłem, nie tylko o nim mówić, wypróbować go, 
oferować za darmo, zrobić cokolwiek się da, żeby móc go wypróbować i otrzymać jakiś 
feedback. Naprawdę myślę, że najważniejsze to podjąć działanie, spróbować czegoś. Bo tylko 
działanie, a nie analizowanie, rozwieje wątpliwości. 
 
Michał: O, to jest najważniejsze stwierdzenie! Całkowicie się zgadzam! [śmiech] 
 
Jana: No właśnie. Ludzie ciągle analizują: „Co z tego wyniknie?”. Nie! Zrób coś i dopiero 
zobacz, co z tego wyniknie! 
 
Michał: Tak, właśnie. Trzeba pomysł wypróbować. Dzięki, Jana. Powiedz, gdzie szukać, żeby 
dowiedzieć się więcej o Tobie lub o konferencji Alive? 
 
Jana: Oczywiście wszystkie informacje o konferencji znajdują się na stronie aliveinberlin.com, 
na której można znaleźć mój adres mailowy: jana@aliveinberlin.com. Zawsze chętnie czytam 
maile i chętnie na nie odpowiadam, pomagam jak tylko mogę. Poza tym mam moją własną 
stronę internetową: janaschuberth.com. 
 
Kontakt ze mną przez Facebooka również jest łatwy. Jeśli chcecie dodać mnie do znajomych 
na Facebooku, wpiszcie adres: facebook.com/jana.schuberth i dodajcie krótką wiadomość, bo 
nie akceptuję zaproszeń od przypadkowych osób. Napiszcie, że usłyszeliście o mnie 
w podcaście, a chętnie takie zaproszenie zaakceptuję i pozostanę w kontakcie. Odezwij się, 
napisz: „Hej!”. Na stronie internetowej Alive można się zarejestrować i dzięki temu 
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otrzymywać aktualności oraz dowiedzieć się na przykład o uruchomieniu kolejnej sprzedaży 
biletów. Następna sprzedaż ruszy pod koniec tego miesiąca: 24-28 marca. 
 
Radzę zdecydować się na kupno biletu jak najszybciej, bo w miarę upływu czasu bilety 
drożeją. Kiedy się zarejestrujesz, dostajesz dostęp do wielu informacji: bieżące newsy, różne 
gratisy, nagrania głównych przemówień. 
 
Michał: Niestety Słuchacze nie będą mieli okazji sięgnąć po marcową promocję wejściówek 
na konferencję, bo publikujemy podcast 6 kwietnia. 
 
Jana: OK, 6 kwietnia. To nie szkodzi, bo będzie jeszcze ostatnia runda promocji w kwietniu. 
Więc nikt nic nie przegapi, a w dodatku z racji tego, że będą to ludzie od Ciebie, a Ty masz od 
nas dostęp od kuchni, to dla nich bilety będą mimo wszystko w promocyjnej cenie! 
 
Michał: Dobrze to usłyszeć! To bardzo dobra wiadomość. 
 
Jana: Tylko teraz, dla Polaków. 
 
Michał: Mam nadzieję, że „team Poland” będzie w tym roku większy. Zobaczymy. 
 
Jana: Super! 
 
Michał: OK, Jana, bardzo dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w Berlinie pod koniec maja! 
 
Jana: Oczywiście. I dzięki jeszcze raz, że zaprosiłeś mnie do udziału w tym podcaście. Bardzo 
się cieszę, że Cię poznałam, moje życie jest o wiele bogatsze dzięki Tobie. Dziękuję bardzo. 
 
Michał: [śmiech] Wzajemnie, wzajemnie! Dziękuję, trzymaj się! 
 
Jana: Do zobaczenia! 
 
Wow, było ciekawie? Mam nadzieję, że było inspirująco. Jeśli byście chcieli usłyszeć, czym dla 
mnie była konferencja Alive, tak osobiście, to zachęcam do zerknięcia do notatek do tego 
odcinka podcastu. Jakoszczedzacpieniadze.pl/048, ja tam zamieściłem link do nagrania, 
w którym tłumaczyłem, jak bardzo Alive wpłynął na moje życie. 
 
Dodatkowo, tak jak deklarowała Jana, w notatkach znajdziecie też link umożliwiający Wam 
zarejestrowanie się na tegoroczną konferencję, o ile będziecie chcieli oczywiście. Do niczego 
absolutnie nie zmuszam. Ta konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja w Berlinie. Berlin 
jest naprawdę bardzo blisko Polski, to jest właśnie fajne, że można się na tego typu 
konferencję wybrać, nie wsiadając do samolotu i nie lecąc wcale do Stanów Zjednoczonych. 
 
Ja akurat do Berlina zawsze jeżdżę pociągiem ostatnio, bo to jest szybkie i wygodne, można 
sobie po drodze popracować, artykuły popisać na bloga. Bilety na tę konferencję nie są tanie. 
Ale tak jak mówię, według mnie, dla takich osób, które oczywiście chciałyby wziąć udział 
w takim wydarzeniu i uważają, że są w dobrym momencie życia, żeby poszukać takiej 
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inspiracji z jednej strony, a z drugiej strony poznać osoby, które mogą być takimi partnerami 
w wytrwaniu w postanowieniach, które przed sobą stawiamy. 
 
To są takie osoby, z wieloma z nich mam kontakt, które dla mnie dzisiaj są bratnimi duszami. 
Powiem tak, czasami trudno mi się podzielić moimi planami, przemyśleniami czy 
wątpliwościami w Polsce. A z kolei dosyć bezpiecznie się czuję, dzieląc się nimi z osobami, 
które są daleko ode mnie i nie są wcale blisko mojej rzeczywistości. A jednocześnie całkiem 
konstruktywną krytykę do tych moich działań mogę w ten sposób otrzymywać. Inny punkt 
widzenia po prostu. 
 
Konferencja odbywa się oczywiście w języku angielskim, to też muszę zaznaczyć. W ubiegłym 
roku na tej konferencji było trzech Polaków, był Andrzej Tucholski z bloga jestkultura.pl, był 
Krzysiek Szymański, który był już trzykrotnie gościem mojego podcastu. Z Krzysztofem 
rozmawiałem między innymi o tanim zwiedzaniu świata, także o tym, jak nie dać się okraść 
w różnych miejscach świata, gdzie złodzieje mają różne sztuczki i polują na nas jako turystów. 
 
Linki do tych odcinków podcastów też zamieszczę w notatkach. Z Andrzejem 
zarejestrowaliśmy się na Alive już bardzo dawno temu i już nie możemy się doczekać. W tym 
roku jedziemy na pewno. Zobaczymy, jak to będzie dalej. 
 
Jeszcze korzystając z tej świątecznej okazji, zdradzę Wam, że za dwa tygodnie także będę 
rozmawiał z osobą, która przebywa na drugim końcu świata. Tym razem będzie to osoba 
z Tajlandii i będzie to Polak. Polak, który tam się przeprowadził i tam się osiedlił. Pomimo 
tego, że cały czas tutaj prowadzi biznes w zasadzie dla klientów z Polski. O tym, jak to zrobił, 
ile kosztuje życie w Tajlandii, jakie są plusy i minusy takiej przeprowadzki z perspektywy 
kogoś, kto większość życia spędził w Polsce. Właśnie o tym będę z nim rozmawiał. 
 
No właśnie, a tymczasem dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego 
przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom! Do usłyszenia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Konferencja ALIVE in Berlin 
– Rejestracja na ALIVE in Berlin 2015 – tu możecie skorzystać ze specjalnych cen 

na bilety dla Czytelników mojego bloga. 
§ Podcast WNOP 042: Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli moja kręta droga 

do bloga wartego miliony – część 1 – pierwsza część zawierająca treść mojego 
wystąpienia na Aula Poznań. 

§ Podcast WNOP 043: Trudne pytania i moje odpowiedzi do prezentacji “Dlaczego warto 
kwestionować status quo?” – część 2 – druga część zawierająca sesję pytań 
i odpowiedzi na Aula Poznań. 

§ Greg Hartle – autor najbardziej przejmującego wystąpienia ubiegłorocznego ALIVE. 
Człowiek, który choruje i umiera. 

§ Alex Heffron – uczestnik ALIVE, który sprzedał firmę i ruszył w podróż dookoła świata. 
§ Konferencja World Domination Summit 
§ Konferencja DNX GLOBAL Digital Nomad 
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§ Komunikator WhatsApp 
§ Jana Schuberth na Facebooku 
§ Blog Andrzeja Tucholskiego JestKultura.pl 
§ Strona Krzysztofa Szymańskiego o tanim zwiedzaniu 
§ Podcast WNOP 012: Tanie zwiedzanie świata z Krzysztofem Szymańskim – część 1 
§ Podcast WNOP 013: Tanie zwiedzanie świata z Krzysztofem Szymańskim – część 2 
§ Podcast WNOP 021: Złodziejskie sztuczki, czyli jak chronić się przed kieszonkowcami 

i rabusiami 
§ Posłuchaj co mi dał udział w ALIVE in Berlin 2014 – wywiad w języku angielskim, 

w którym mówiłem o moich wrażeniach po zeszłorocznym ALIVE. 
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049: Jak przeprowadzić się na drugi koniec świata 
– opowiada Piotr Motyl z Tajlandii 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/049 
 
 
 
 
Geoarbitraż – to życie w innym miejscu na świecie za ułamek kosztów, jakie kosztuje nas 
życie w Polsce. Da się to zrobić. 
 
Idea geoarbitrażu opisana jest w świetnej i polecanej przeze mnie książce “4-godzinny 
tydzień pracy” Tima Ferrissa. Książka ta była jedną z moich inspiracji do zmiany modelu mojej 
pracy – rezygnacji ze sprzedawania mojego czasu za pieniądze na rzecz budowania biznesu, 
który zarabia bez względu na to, czy pracuję czy śpię. 
 
Sceptycy krytykują książkę Ferrissa za to, że przedstawia ona wyidealizowany model, który 
w polskich warunkach ma małe przełożenie na rzeczywistość. Gość dzisiejszego odcinka 
udowadnia jednak na swoim przykładzie, że Ferriss się nie myli – i tylko od nas zależy, czy 
zrealizujemy marzenie o życiu w rajskim klimacie, ponosząc jednocześnie mniejsze koszty 
życia niż w Polsce. 
 
Piotr Motyl wyprowadził się dwa lata temu do Tajlandii. Mieszka tam i prowadzi stamtąd 
firmę działającą także w Polsce. Dlaczego wyprowadził się z Polski? Dlaczego akurat do 
Tajlandii? Ile kosztuje tam życie? Jakie są plusy i minusy takiej decyzji? I w końcu – jakie 
podatki tam płaci oraz czym różni się tamtejszy stan wojenny od tego, który znamy z Polski? 
– właśnie o tym wszystkim usłyszycie za chwilę. 
 
Zapraszam. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ W jakim kraju obecnie żyje mój gość? 
§ Jakie inne kraje zwiedzał Piotr i dlaczego wybrał Tajlandię? 
§ Z jakich powodów zdecydował się opuścić Polskę? 
§ Jakie są różnice w kosztach życia między Polską, a Tajlandią? 
§ Jaką drogę jako przedsiębiorca przeszedł Piotr? 
§ Jak ustawić swój biznes, by móc pracować z innego kraju? 
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§ Jaka książka zainspirowała Piotra do zmian? 
§ W jaki sposób obecnie pracuje mój rozmówca? 
§ Jakie wyzwania stają przed człowiekiem, gdy chce w ten sposób pracować? 
§ Jak Piotr przygotował się do wyprowadzki z Polski? 
§ Czy mimo znacznej odległości można znaleźć sposób na spotkania ze znajomymi? 
§ Jak wygląda system emerytalny, polityczny i podatkowy w Tajlandii? 
§ W jaki sposób obcokrajowiec może otworzyć w Tajlandii firmę? 
§ Jakie cechy charakteru powinna mieć osoba prowadząca działalność gospodarczą? 
§ Czy osobowość można wyrobić poprzez rozwój osobisty? 
§ Gdzie można spotkać Piotra? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 49. Dzisiaj Piotr opowie nam, jak 
przeprowadzić się do Tajlandii. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 49. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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! 
 
Witam, witam bardzo serdecznie! Ja oczywiście już bardzo niecierpliwie odliczam czas do 
jubileuszowego 50. odcinka podcastu, który ukaże się równo za dwa tygodnie. Ale zanim to 
nastąpi, to mam dla Was naprawdę smakowity kąsek. 
 
Ci z Was, którzy wnikliwie śledzą mojego bloga, wiedzą, że ja jestem fanem Tima Ferrissa. 
Rzadko się z tym ujawniam, ale w starszych wpisach można znaleźć nawiązania do Tima 
i kiedyś polecałem, nadal polecam, taką książkę, która się nazywa „4-godzinny tydzień pracy”. 
Ta książka ukazała się też w języku polskim, tak że można ją również po polsku nabyć, po 
angielsku w oryginale jest to „The 4-Hour Workweek”. Książka opisuje, jak zmienić swój 
schemat pracowania. W jaki sposób obniżyć też koszty życia tak, aby poświęcać na pracę 
minimum swojego czasu, a jednocześnie cieszyć się życiem. Chociażby po przeprowadzeniu 
się do jakiegoś zupełnie innego, tańszego zakątka świata, innego niż miejsce, w którym się 
urodziliśmy. 
 
Namiastkę opowieści o takim koczowniczym stylu życia mogliście usłyszeć dokładnie dwa 
tygodnie temu w podcaście, w którym występowała Jana Schuberth, serdecznie zapraszam do 
wysłuchania, o ile jeszcze nie słuchałeś, a dzisiaj swoją historię opowie nam z kolei Polak – 
Piotr Motyl. Ponad dwa lata temu zamieszkał w Tajlandii i właśnie stamtąd prowadzi biznes, 
który działa w Wielkiej Brytanii, ale również działa w Polsce. 
 
No właśnie, ale czemu Piotr wyprowadził się z Polski i dlaczego akurat do Tajlandii? Ile 
kosztuje tam życie? Jakie są plusy i minusy takiej decyzji? I w końcu np. jakie podatki tam się 
płaci? Czym różni się ten kraj albo np. wprowadzony tam stan wojenny czym różni się od 
stanu wojennego, który jest w Polsce? O tym wszystkim usłyszycie za chwilę. Piotr też mówi 
o różnicach w sposobie prowadzenia biznesu. Takiego biznesu ponad granicami, w Polsce i za 
granicą. Przedstawia także ciekawy i dość konkretny, prawdziwy powód swojej wyprowadzki 
z naszego kraju. Nie będę przedłużał, serdecznie zapraszam do wysłuchania, jestem 
przekonany, że będzie to dla Was inspirujące! 
 
Michał Szafrański: Cześć Piotrze! 
 
Piotr Motyl: Witaj, Michał, witaj! 
 
Michał: Przedstaw się proszę Słuchaczom, powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz i gdzie 
jesteś, bo to jest chyba najciekawsze dzisiaj. 
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Piotr: No tak. Nazywam się Piotr Motyl, w zasadzie jeśli tak krótko o mnie, to na pewno 
jestem entuzjastą życia, a poza tym przedsiębiorcą, mam ponad 14 lat doświadczenia 
w biznesie. Z takich kwestii informacyjnych, głównie jestem związany tutaj z internetem, 
myślę, że przez te kilkanaście ładnych lat sprzedałem już ponad pół miliona przedmiotów – 
to tylko do 2008 roku, natomiast na tę chwilę przez ostatnie kilka lat szukałem swojego 
miejsca na świecie i tak się jakoś stało, że wylądowałem w Tajlandii. 
 
Michał: W Tajlandii. Od dawna już jesteś w Tajlandii? 
 
Piotr: Wiesz co, przybyłem tutaj w 2012 roku w listopadzie. W zasadzie to sprawa była taka 
dziwna, kupiłem bilet tylko w jedną stronę, bo nie wiedziałem, czy to będzie ten kraj, czy będą 
inne. To jest ten kraj, ale w tym czasie oczywiście odwiedziłem jeszcze Wietnam, Malezję, 
Indonezję, co tam jeszcze – Laos, Singapur. Umówmy się, no zawsze warto jeszcze 
zweryfikować, co się dzieje w okolicy, żeby mieć szerszy pogląd na sytuację. 
 
Michał: Co spowodowało, że zdecydowałeś się zostać? 
 
Piotr: Wiesz co, to może powinieneś zadać najpierw pytanie, co spowodowało, że chciałem 
szukać takiego swojego miejsca na świecie. 
 
Michał: No właśnie, poza Polską. Opowiadaj. 
 
Piotr: Może od tego zacznijmy, wiesz, bo jakby Ci to powiedzieć, ja z natury jestem taki dosyć 
energiczny, lubię przebywać w okolicy, gdzie jest dużo ludzi, gdzie dużo się dzieje, ale też 
lubię podróżować, bo to daje dodatkową przyjemność z życia, że tak powiem. Natomiast 
mówiąc otwarcie, jak się prowadzi firmę w Polsce, jeszcze działalność gospodarczą, to nie jest 
tak łatwo wyjechać. Przedsiębiorca zazwyczaj pracuje więcej trochę niż ktoś, kto pracuje na 
etacie, przynajmniej w początkowym okresie, to trzeba jasno powiedzieć, chociaż ja 
zaczynałem od pracy w koncernie tytoniowym. Tam pracowałem ponad 3 lata, czasami po 6-7 
dni w tygodniu, byłem tym trochę zmęczony. 
 
Powiem Ci, że szukałem wytchnienia, co ja mógłbym w przyszłości robić, bo nie widziałem 
tego, żeby pracować na etacie przez kolejne 10-20 lat, bo wiedziałem, że to jest zabójcze dla 
mojego zdrowia. Kiedyś wpadła mi w ręce książka „4-godzinny tydzień pracy” Tima Ferrissa. 
Przeczytałem to i wiesz co? Stwierdziłem, że to zrobię w Polsce. No więc zrobiłem to. Cóż, 
przekształciłem swoją firmę, taką typową handlową, która coś tam sprzedawała, miała jakieś 
magazyny, biura, sprzedawała przedmioty dla klientów detalicznych i firm. 
 
Natomiast powiem Ci, że marzyło mi się, żeby mieć wolność, swobodę i generalnie miałem 
oczywiście kilka przejść z polskimi urzędami, z polskimi realiami. I policzyłem sobie, że to 
bardzo dużo czasu i zdrowia mnie kosztuje i stwierdziłem, że OK, tak wiele ludzi mówi, że 
gdzieś indziej może być lepiej, że są takie miejsca na świecie, ale ja na ogół ludziom nie 
wierzę i wolę sam to sprawdzić. No i szukałem sobie inspiracji, udało mi się przekształcić tak 
firmę, że udało mi się wszystko robić przez outsourcing, pomimo że to była firma handlowa. 
Miałem więcej czasu, żeby podróżować. 
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Odwiedziłem kilka krajów w Europie: Niemcy, Anglia, Irlandia, Ukraina, Słowacja, Czechy, czy 
poza Europą, chociażby Egipt czy Maroko. Ale tak jakoś wyszło, że szukałem jeszcze swojego 
miejsca, bo nie czułem się w tych miejscach dobrze i potem usłyszałem audycję w radiu 
internetowym, tak podobnie jak u Ciebie w podcaście, tylko że w radiu internetowym, wywiad 
z człowiekiem, który tutaj mieszkał w Tajlandii. Spodobało mi się, napisałem do niego 
i kupiłem bilet w jedną stronę. To tak w skrócie. 
 
Michał: Ale powiedz mi, miałeś taką intencję, żeby znaleźć sobie inne miejsce na ziemi niż 
Polska? Czy to było raczej poszukiwanie bez konkretnego celu? 
 
Piotr: Wiesz co, na początku, powiem Ci, Michał, to było w zasadzie bez konkretnego celu. Po 
prostu raz, że ja nie lubię zimy. Powiem Ci wprost, po prostu nie lubię zimy. Nie lubię 
narzekania, z natury jestem taką osobą, która szuka sobie wyzwań i rozwiązań, a nie szuka 
sobie problemów, może tak. 
 
Michał: Jasne, doskonale to rozumiem. 
 
Piotr: To jest pierwsza kwestia. I jakoś czułem, że jak byłem za granicą, to ludzie nie biadolą, 
nie marudzą, może z tego powodu, że trochę języka nie rozumiałem. Może też to był powód 
[śmiech], ale mi się to podobało. Natomiast też z racji tego, że staram się liczyć, ile kosztuje 
moje życie prywatne, jaki jest koszt życia w Polsce i za granicą, wiadomo w różnych krajach 
jest różnie, natomiast z prostych rachunków wyszło mi, że jednak Polska jest bardzo droga do 
życia. Szczególnie zima. Pomyślałem, że może są jakieś miejsca, gdzie będzie słońce, niebo, 
gdzie będę cały czas na wakacjach, będzie się fajnie, miło i przyjemnie żyło, a efektem 
ubocznym będzie to, że będę się czuł dobrze w tym miejscu. 
 
Michał: Poruszyłeś ważny aspekt, finansowy. Powiedz mi, przejdźmy właśnie do tego. Jak 
Tajlandia wygląda na tle Polski, jeśli chodzi o porównanie kosztów życia właśnie? 
 
Piotr: Tutaj mieszkanie, takie rzędu 40 metrów, umeblowane, w dobrym miejscu, blisko 
centrum, z siłownią i dużym basenem – co prawda publicznym, ale bardzo ładnym… tzn. 
publicznym dla mieszkańców tego apartamentowca − takie mieszkanie można wynająć 
poniżej 1000 zł, tak w przeliczeniu na polskie, a cena litra benzyny to jest ok. 3 zł, teraz 
akurat złotówka do bata jest słaba, więc tam będzie plus minus 10-20 groszy różnicy, ale 
generalnie takie są ceny. 
 
Przejazd taksówką to jest 50 groszy za kilometr, klimatyzowana taxi typu Toyota Corolla czy 
coś w tym stylu. Natomiast początkowa opłata jest rzędu 35 batów, czyli upraszczając, jakieś 
3,6 zł. Co by Ci jeszcze powiedzieć, talerz krewetek z jakimiś kluskami możesz tutaj zjeść 
dosłownie za 5 zł, nie przesadzam. Wynajęcie samochodu, powiedzmy mazdy BT-50, takiego 
pickupa kosztuje 100-120 zł, można sporo samochodów wynająć nawet poniżej 100 zł za 
dzień. I to są nowiutkie samochody. Żyje się tutaj bardzo fajnie, zimy tutaj nie ma, więc nie 
trzeba wydawać pieniędzy na buty, ogrzewanie itd. 
 
Miałem kiedyś taką ideę, żeby cały rok chodzić w klapkach. I tutaj realizuje się ta idea. Mówię 
Ci serio. [śmiech] No, w Egipcie czy w innych krajach też można czegoś takiego doświadczyć, 
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natomiast tutaj jest o tyle fajnie, że ten kraj ma i wyspy, i góry, jest blisko, żeby się wybrać do 
innych krajów – Wietnam, Malezja, Kambodża – no i powiem Ci szczerze, że te kraje są 
porównywalne cenowo do Polski, zależy kto jakiego standardu szuka, oczywiście. 
Ciekawostka, że tutaj hotel 3-gwiazdkowy w centrum Bangkoku, dosłownie przy metrze, 
można wynająć już od 700 batów, nawet 600, to jest rzędu 50-60 zł za cały pokój za dobę. 
W standardzie takim 3-gwiazdkowym, tak jak w Warszawie, klasy na przykład… 
 
Michał: … Ibis, coś takiego… 
 
Piotr: … Ibis, tak! Dokładnie. Czyli, ja nie wiem, czy w Polsce za tę cenę da się akademik 
wynająć za jedną noc. Mi się wydaje, że będzie ciężko. 
 
Michał: No, ceny są rzeczywiście powalające. Wychodzi na to, że to są góra 2/3 kosztów życia 
w Polsce. Tak na szybko licząc. 
 
Piotr: Wiesz, jakie ja mam porównanie? Ja w Polsce wydawałem ok. 1000 dolarów na życie, 
tak na spokojnie, to zależało od miesiąca. Ale tak powiedzmy średnio. Natomiast tutaj za 
1000 dolarów masz powiedzmy dwukrotnie lepszą jakość życia niż w Polsce. Ja bym tak 
powiedział, tak to porównuję według mojej oceny, bo trzeba pamiętać, że każdy ma swoją 
ocenę. Wiem, że część ludzi może powiedzieć, że kraj jest drogi, inni powiedzą, że jest tańszy. 
Zależy, jakiego kto standardu szuka, natomiast tak naprawdę w tym kraju można znaleźć 
wszystko to, czego człowiek potrzebuje. Można znaleźć i hotele 5-gwiazdkowe, gdzie 
zapłacisz 1000 zł za jedną noc, ale możesz znaleźć i fajne hostele, gdzie zapłacisz dosłownie 
30 zł za noc i naprawdę jest fajnie, czyściutko i mili ludzie. 
 
Michał: Wiesz co, słucham Cię i to brzmi jak bajka trochę, z perspektywy kogoś, kto siedzi 
w kraju, w którym słońce co prawda świeci w tej chwili, ale szczególnie ciepło nie jest. I tak 
się zastanawiam, ja wrócę jeszcze do tego wątku, o którym mówiłeś, czyli do wątku firmy. Ale 
zanim do niego wrócę, to chcę Cię zapytać, jak w ogóle Twoim zdaniem taki proces 
dojrzewania do tego wyprowadzenia się z Polski gdzieś w świat, do Tajlandii w Twoim 
przypadku, zaplanować? Jak taki proces przeprowadzić? Tak zupełnie wprost – czy Ty miałeś 
dużo bagażu ze sobą czy nie? Robiłeś to na raty? Jak to w praktyce wygląda? 
 
Piotr: Michał, przede wszystkim to ja bym zaczął tutaj od idei. Ta idea kiełkuje kilka lat. 
U mnie kiełkowała kilka lat, dodatkowo była okraszona wyzwaniami, nazwijmy to z polską 
biurokracją, gdzie straciłem sporo pieniążków, mówiąc otwarcie. Natomiast co chciałbym 
powiedzieć, ja podchodzę do wielu kwestii w życiu, może poza emocjami i rodziną, jako 
oferty. Patrzę na kraj, jaką ofertę mi daje. Czyli Polska mi daje taką ofertę, Niemcy mi dają 
taką ofertę, Anglia taką. Dostaję to, zyskuję to, tyle muszę wpłacić. 
 
Ktoś mi może powiedzieć, że jestem bardzo mocno wyrachowany. Możemy sobie tutaj wiele 
mówić, natomiast okazuje się, że i tak trzeba być w życiu odpowiedzialnym. I możemy mówić, 
że trzeba pomagać innym, ja uważam, że żeby pomóc innym, trzeba najpierw pomóc sobie. 
Jeśli ja jestem szczęśliwy i stać mnie na to, żeby zadbać o siebie i o moją rodzinę, to będzie 
mnie stać też na to, żeby pomóc innym, bo będę mógł to zrobić na większą skalę. 
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Popatrzyłem, z racji tego, że jestem przedsiębiorcą, chociaż przez ponad 6 lat pracowałem na 
etacie w różnych firmach, wiem, jak to jest, kiedy się pracuje na etacie i kiedy się odchodzi 
z dużej firmy, a ma się dużą pensję. Ty też chyba odszedłeś, prawda? 
 
Michał: Tak. Złota klatka w pewnym sensie, nie?  
 
Piotr: Tak, złota klatka. I powiem tak, zacząłem jako przedsiębiorca na własnej działalności 
i potem od razu pojawiają się koszty. ZUS-y rocznie to teraz jest ok. 12 tysięcy zł, nawet jeżeli 
jesteśmy na podatku liniowym, zarabiamy np. 100 000 zł, czyli podatku liniowego mamy ile 
tam, te 18 czy 19 tysięcy. 
 
Michał: 19 tysięcy. 
 
Piotr: 19, dokładnie, dołóż do tego ZUS, czyli 12 i wychodzi 31 tysięcy. Dołóż do tego 
księgowość i coś jeszcze, ale generalnie 31 tysięcy, to są, umówmy się, duże koszty. Potem 
zacząłem sobie analizować, jak te koszty zminimalizować. I potem się okazało, że jeśli 
chociażby jestem ponad 186 dni poza Polską, to już mnie podatek dochodowy praktycznie nie 
interesuje. Jeśli oczywiście moje centrum interesów życiowych jest poza Polską. Posiadając 
firmę w innym kraju, mając klientów w Polsce, zarabiając w różnych walutach, to tak 
naprawdę mi się pojawiają dodatkowe oszczędności. 
 
Załóżmy, że uda mi się zoptymalizować te 31 tysięcy, które wydałbym na ten ZUS i na 
podatki, to za to mogę świat objechać dookoła ze dwa razy. No a przynajmniej raz, ale 
całkiem nieźle. I tak sobie policzyłem, że mogę połączyć przyjemne z pożytecznym. Zacząłem 
myśleć, jak znaleźć taką pracę czy zorganizować sobie tak firmę, żebym mógł ją prowadzić 
z dowolnego miejsca na świecie. Miałem ideę taką, żeby wybrać sobie kraj dla biznesu, 
w którym działam, wybrać sobie waluty i kraj, w którym zarabiam, wybrać kraj, gdzie chcę 
mieszkać i gdzie chcę wydawać pieniądze. 
 
Chciałem mieć tyle czasu i pieniędzy, żeby mógł spokojnie zadbać o rodzinę, taka była moja 
idea. I dopiero do tego dostosowałem rzeczywistość, zbudowałem sobie tak firmę, żeby 
zrealizować tę moją ideę. Tajlandia to była w zasadzie finalizacja tego, jak mógłbym jeszcze 
dodatkowo podnieść jakość życia. 
 
Michał: Żeby te smaczki czerpać z życia pełnymi garściami, nie? 
 
Piotr: Wiesz, Michał, chciałem powiedzieć, że coraz więcej ludzi rozumie taką ideę, że zmienia 
się rynek pracy, możemy pracować tak naprawdę z dowolnego miejsca na świecie, coraz 
więcej jest takich zawodów. Naprawdę, można całkiem nieźle zarobić, to jest pierwsza 
kwestia. Chodzi o to, że Polska jest bardzo rodzinna, tutaj rodzice budują duży dom, żeby 
dzieci później mieszkały w tym domu, a potem się okazuje, że rodzice na starość sami zostają 
w tym dużym domu, który muszą ogrzewać. Na całym świecie jest trochę inaczej, 
przynajmniej w wielu krajach. Chciałem zobaczyć, jak to może wyglądać, no w efekcie jestem 
tu, gdzie jestem i robię to, co robię. 
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Michał: Super. To wróćmy do Twojego biznesu. Jestem bardzo ciekawy tak naprawdę, co Ty 
robiłeś i w jaki sposób udało Ci się tak przestawić ten biznes, żeby móc go robić, będąc 
w Tajlandii. Z czego musiałeś zrezygnować albo jak musiałeś to zmodyfikować, żeby tę ideę 
zrealizować? 
 
Piotr: Już Ci mówię, jak to było. Generalnie od 2006 roku, jak uruchomiłem własny biznes, 
zacząłem od sprzedaży. Sprzedawałem coś tam na serwisie aukcyjnym. W zasadzie to było 
wszystko i nic. 
 
Michał: Allegro, rozumiem, tak? 
 
Piotr: Tak, dokładnie, „Alledrogo” dokładnie. [śmiech] Sprzedawałem głównie akcesoria 
i części, podzespoły serwisowe do telefonów komórkowych, komputerów. Przyznam szczerze, 
że były takie czasy, że spokojnie kilka tysięcy wysyłek w ciągu miesiąca można było wysłać. 
Obroty były całkiem niezłe, ale wciąż było potrzeba do tego ludzi, magazynów, umowy 
o prace, te wszystkie koszty. Koszty stałe są ogromne: biura, te biura ktoś musi obsłużyć, 
ogarnąć. Wtedy jeszcze takich systemów nie było, jakie są teraz. Nie można było wielu rzeczy 
outsource’ować. Może było można, ale nie wiedziałem, jak to się robi. 
 
Potem miałem kilka takich sytuacji, że biznes fajnie szedł, ale jakieś osoby z zespołu chciały 
ten biznes przejąć, no i praktycznie im się udało. I wtedy stwierdziłem, że muszę to 
przeorganizować tak, żeby dało się to zrobić inaczej. Już mi się nie chciało prowadzić 
magazynów, budować systemów logistycznych, pracować na małych sprawach i usuwać co 
chwila jakieś wąskie gardła. Użerać się ciągle z urzędami o to, czy jakiś przedmiot za 10 zł ma 
jakiś certyfikat czy nie ma. 
 
Czy jak się skupiałem na imporcie, to musiałem czasami w urzędzie celnym podpisywać jakiś 
dokument, czy jak przedmiot jest pomalowany niebieską farbą przez Chińczyka, to czy w tej 
farbie nie ma ołowiu. No skąd ja mam to wiedzieć? Czy przypadkiem Chińczyk, który nie 
chciał sobie czegoś tam wydłużyć, nie wieszał sobie ciężarków ołowianych tu i tam, to czy 
przypadkiem nie wpadło mu to do tej farby. Nie wiedziałem tego, powiem Ci szczerze! 
Zacząłem szukać sobie jakiś alternatyw. 
 
Poczytałem sobie książkę „4-godzinny tydzień pracy” i to była dla mnie inspiracja. Chodziło 
tam o przeorganizowanie swojego biznesu, a jak sobie policzyłem, 90% moich klientów to 
byli klienci jednorazowi, a tylko 10% klienci stali. Koszty ogromne, logistyka do tego 
ogromna, kiedy zatrudniasz 7-10 osób, to wszystko trzeba obsłużyć. Nie zawsze to się 
opłacało, nie zawsze udało się to spiąć tak, żeby się pojawiał zysk na jakimś odpowiednim 
poziomie, więc stwierdziłem, że muszę to przeorganizować. 
 
Wycelowałem w firmy, z 4000 klientów w miesiącu obsługiwałem ledwo 150-200, po to, żeby 
zarabiać dwa razy więcej. Okazało się, że tak rozbudowana logistyka nie jest potrzebna, wiele 
rzeczy można zrobić przez outsourcing czy nawet sprzedaż. Przeorganizowałem to, zacząłem 
działać tak, działałem przez 2 lata, zobaczyłem, że nie muszę chodzić do biura. Z ludźmi 
pracowałem jako z partnerami, a nie jako z pracownikami. To się fajnie sprawdzało. Ciężkie to 



 205 / 492 

 

 

było do wdrożenia na początku, bo nie było nawet kogo zapytać, jak to zrobić, ale cieszę się, 
bo mi się to udało. 
 
Teraz, w ubiegłym roku, w czerwcu, jeszcze w dobrym okresie udało mi się sprzedać firmę. 
Dwie zostały – jedna w Anglii, druga w Polsce. Większość swoich aktywów sprzedałem 
w Polsce, w 2012 w styczniu, czyli rok przed wyjazdem, miałem mocne zachwianie płynności, 
które się otarło tak naprawdę o bankructwo, kiedy musiałem większość moich dostawców 
spłacić z mojego prywatnego majątku. Przeżyłem to traumatycznie, kiedy w jednym tygodniu 
została mi tylko zupka chińska w lodówce i oddałem ostatnie 1000 zł pracownikowi, któremu 
się dziecko urodziło. No i powiem Ci szczerze, że to był dla mnie klucz, żeby to wszystko 
trochę inaczej zrobić. 
 
Wtedy, dwa miesiące później, otworzyłem dwie firmy, przeorganizowałem wiele różnych 
rzeczy, zacząłem zarabiać te 2-3 tysiące dolarów miesięcznie, a nie musiałem być na miejscu. 
Stwierdziłem, że czas najwyższy popodróżować, złapać trochę dystansu do świata. 
 
Michał: I co przestawiłeś? To była nadal działalność handlowa, tylko z mniejszą liczbą 
lepszych klientów? 
 
Piotr: Tak, wybrałem tylko tych najlepszych klientów, wybrałem tylko te produkty, na których 
jest najwyższa marża, obciąłem kilku dostawców. Zmniejszyłem obroty po to, żeby zwiększyć 
zyski. Właśnie tę ideę znalazłem w książce Tima Ferrissa, żeby sobie to dobrze policzyć, bo 
okazuje się, że te 20% produktów generuje Ci 80% marży. Sam rozumiesz, znasz zasadę 
Pareto, wiesz, jak to działa. Idąc dalej, te procenty będą różne, ale to samo się odnosi do 
klientów i do jeszcze kilku innych aspektów i się okazuje, że jak sobie to dobrze policzysz, to 
nie musisz mieć obrotów rzędu pół miliona złotych, żeby zarobić sobie 10-20 tysięcy zł, tylko 
możesz mieć obroty rzędu 100 tysięcy zł i zarabiać 25 tysięcy zł. Jest dużo mniejsza logistyka, 
dużo mniejszy nakład pracy i dużo mniej problemów do rozwiązywania. 
 
I potem się okazuje, że jeszcze robiąc to przez firmę brytyjską czy jakąś inną, bo to jest temat 
ostatnio popularny, są różni zwolennicy, można otworzyć firmę w Anglii, Niemczech, 
gdziekolwiek, to już nie o to chodzi, chodzi o to, co komu pasuje do jego oczekiwań… 
przeorganizowałem sobie to, zostało mi powiedzmy 150 klientów takich najważniejszych, to 
były firmy. Firmy ponawiają zamówienia kilka razy w ciągu miesiąca, więc te obroty się 
spokojnie całkiem dobrze utrzymywały przy odpowiednim poziomie marży, co mi pozwoliło 
wejść na zupełnie inny poziom. 
 
Powiem Ci szczerze, przez kilkanaście lat naprawdę bardzo ciężko pracowałem, 
potrzebowałem jakiegoś dystansu, a niestety przedsiębiorca nie zawsze może sobie wziąć 
urlop na żądanie, sam rozumiesz, czasem po prostu się nie da fizycznie tego zrobić. 
 
Michał: Też jestem przedsiębiorcą, wiem, jak to wygląda. [śmiech] 
 
Piotr: Ale na szczęście, powiem Ci, że później jak już sobie to przeorganizowałem, jak już 
miałem jakieś zabezpieczenie, to już w zasadzie cały 2013 rok spędziłem w podróżach. Na 
wyspie spędziłem sporo czasu, chciałem już rozpocząć taką moją mini emeryturę, bo wiesz, 
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wszyscy Ci tak powtarzają: „Zbuduj wielką firmę, potem pracuj 40 lat, sprzedaj ją za 3 miliony 
albo 50 milionów dolarów i przeprowadź się na wyspę w wieku 65 lat”. Wiesz co, mnie to nie 
kręciło, ja chciałbym zobaczyć, jak to jest na emeryturze w wieku, powiedzmy 32 czy 33 lat. 
No i powiem Ci, że fajnie jest popodróżować trochę, ale to nuda jest. 
 
Wpadłem w depresję przez to, że nie miałem jakichś obowiązków, nie realizowałem jakichś 
wyzwań, nie musiałem wstawać codziennie, żeby coś tam rozliczać, wystarczyło parę godzin, 
żeby ogarnąć to wszystko. Jeśli wiesz, jak zbudować procedury i jak pracować na raportach, to 
jest dużo prościej. Natomiast to była moja wizja, wiem, że część ludzi ma zupełnie odmienną 
wizję. Ja jeśli mam jakąś wizję, to się jej trzymam, pozwalam sobie ponosić porażki, jestem 
gotowy zapłacić cenę, wiem o tym, że nie zawsze będzie kolorowo, ale jestem w stanie 
zapłacić cenę i na razie wychodzi na moje. 
 
Michał: Dobra, to spróbuję podsumować to, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o horyzont 
czasowy. Czyli ta idea się zrodziła w Tobie w 2012 roku czy jeszcze wcześniej?  
 
Piotr: Wcześniej. Przeczytałem tę książkę, chyba to był przełom albo 2008, albo 2010 roku, 
wiesz? Przeczytałem ją chyba z 5 czy 6 razy od tamtej pory, natomiast chodzi o to, że nie 
mogłem dopasować rozwiązań takich, które by działały w Polsce, bo ta książka była napisana 
na rynek amerykański, jak wiesz, różni się to trochę od realiów w Polsce, tak? I zajęło mi to 
dwa lata. 
 
Michał: Tak, chociażby taniej jest ze Stanów wyemigrować gdziekolwiek, bo koszty życia 
w Stanach są wyższe, tak? W porównaniu z Polską to nie wygląda tak różowo, żeby znaleźć 
sobie takie miejsce, które da Ci tę, jak to oni ładnie mówią „geolokalizacyjną niezależność”, tak? 
Tak to chyba jest definiowane. No właśnie, a powiedz, jak ten biznes dzisiaj wygląda? 
Powiedziałeś, że sprzedałeś część firm, co Ty tak naprawdę dzisiaj robisz? I w jaki sposób 
pracujesz z klientami w Tajlandii? 
 
Piotr: W ciągu ostatnich dwóch lat jestem wykładowcą na jednym uniwersytecie 
w Warszawie, na ASBIRO, od czasu do czasu ludzie mnie tam zapraszają, żebym coś 
opowiedział. Tak jakoś wyszło, że wiele osób mnie zapytało: jak to zrobić, żeby tak wyszło? 
Jak znaleźć produkty, jak coś sprzedać, jak zbudować firmę, jak wdrożyć outsourcing? 
 
Ludzi i zapytań się pojawiało coraz więcej i przyznam szczerze, że od 2007 roku i tak to 
robiłem, bo byłem często na jakichś wykładach, chociażby na Ukrainie, Aukro mnie zapraszało, 
żebym coś tam opowiedział, czy jakieś inne instytucje. Dlatego zająłem się tak dodatkowo 
consultingiem, bo ludzi było tyle, a to jest coś, co lubię robić. Lubię dostawać jakieś wyzwania, 
być na czasie. 
 
Teraz, w ciągu ostatnich kilku lat zajmuję się tym. Tutaj dodatkowo w Tajlandii zostałem 
członkiem Polish Business Center, ta organizacja zrzesza przedsiębiorców. W styczniu tego 
roku zorganizowałem event na ponad 50 firm, było 56 firm, które przyjechały tutaj z Polski 
szukać okazji do działania. No i od końca 2013 roku, przez to, że brakuje mi wystąpień 
publicznych, to organizuję raz na dwa, trzy tygodnie jakieś webinary na różne tematy, 
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odnośnie firm. Jak zorganizować firmę? Jak znaleźć dostawców, produkty? Jak to 
zoptymalizować? 
 
Cieszę się, bo w ubiegłym roku ponad 6 tysięcy ludzi było na moich webinarach, cieszę się, bo 
ponad 100 osób, z którymi pracowałem, w zeszłym roku już sobie zbudowała firmę, część 
poprzenosiła swoje firmy, czy do Hiszpanii, czy na jakieś wyspy. Czasami okazuje się, że 
prowadząc jakiś biznes, można go lekko zmodernizować, można wejść trochę na wyższy 
poziom. Dlaczego o tym mówię? W tym momencie jesteśmy w Europie w strefie Schengen, 
gdzie możemy się swobodnie przemieszczać. Świat idzie do przodu, ta technologia jest już 
ponad granicami, zupełnie, możemy korzystać z rozwiązań, które są w innych krajach. 
Możemy pracować, możemy się komunikować z ludźmi, którzy są w innych krajach i możemy 
też biznes w ten sposób prowadzić. Możemy mieć klientów z całego świata. I to będzie tylko 
szło do przodu, ja dlatego też się tym zajmuję i wybieram takie rozwiązania, które mi służą 
i które mogą służyć innym. 
 
Michał: Ja bym Cię jeszcze, Piotrze, zapytał o taki aspekt emocjonalny tej zmiany. Bo z jednej 
strony, tak jak sam powiedziałeś, w dosyć wyrachowany sposób do tego podchodzisz, 
kalkulujesz te plusy i minusy, to powiedz więcej o takich minusach wprowadzenia takiej 
zmiany w Twoim życiu. 
 
Piotr: Michał, jeśli chodzi o minusy, przede wszystkim, ja staram się nie nazywać tego 
minusami, tylko jakimiś obszarami do poprawy albo obszarami, w których powinienem jeszcze 
zdobyć jakąś wiedzę, jeśli jest to dla mnie ważne. Wyjeżdżając za granicę, przede wszystkim, 
takim obszarem do poprawy, największym, była moja znajomość angielskiego. W zasadzie 
żadna. Muszę Ci powiedzieć, że wtedy nie potrafiłem sobie gramatycznie w miarę poprawnie 
zamówić McDonald’sa, nawet w Polsce, a co dopiero za granicą. 
 
Natomiast oczywiście znałem kilka takich słów jak „lotnisko, jechać, pić”. Natomiast 
wyjechałem zupełnie bez znajomości języka angielskiego, tajskiego to już nie wspomnę. 
Teraz spokojnie komunikuję się po tajsku i po angielsku, a to był jeden mój obszar do 
poprawy, nad którym musiałem popracować. Kolejny obszar, jeśli podróżujemy, to wielu 
rzeczy nie możemy tak dosłownie zaplanować. Wiadomo, są opóźnienia w transporcie, trzeba 
się do tego przystosować. Kwestie wizowe przede wszystkim, jeśli podróżujemy po różnych 
krajach, to czasami te ograniczenia istnieją. Nawet w Tajlandii. 
 
Jeśli chcemy przyjechać na miesiąc, to OK, nie ma problemu, ale jeśli chcemy tutaj żyć dłużej, 
to musimy już to przemyśleć, bo nie jest tak prosto, żeby tutaj mieszkać i znaleźć pracę. 
W zasadzie nie można tutaj pracować w niektórych zawodach, takich, które może wykonywać 
lokalny człowiek. Ja mogę być właścicielem prywatnej firmy albo pracować w takich 
zawodach, których nie może wykonywać tutaj lokalny mieszkaniec tego kraju. To były dla 
mnie główne wyzwania. 
 
Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, wiem, że dla wielu ludzi to jest ważna kwestia, 
ale mogę powiedzieć, że od kiedy pracuję, to nigdy nie miałem problemu z pracą, w zasadzie 
praca przychodziła do mnie. Jeśli bym chciał pracować, to mógłbym pracować 7 dni 
w tygodniu. I zarabiam całkiem dobrze, natomiast kwestia jest taka, żeby to sobie dobrze 
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zorganizować. Ja staram się ułożyć sobie plan, mam kalendarz, notuję prywatne wydatki 
z dokładnością do złotówki. Robię to od półtora roku i to mi się sprawdza nawet. 
 
Michał: Brawo! 
 
Piotr: Tak że, Michał, wiesz coś na ten temat, że jest wtedy bardzo dużo danych do analizy, 
ale to jest inna kwestia. Wracając do tych wyzwań, to myślę, że przede wszystkim tak jak 
wspominałem, to był język, który musiałem poprawić, bo jednak komunikacja jest ważna. 
Kwestie organizacyjne, w sensie wizowe, żeby tu mieszkać, bo to sobie trzeba przed 
wyjazdem sprawdzić. Ale na pewno zadbać o finanse. Dla mnie to nie było problemem, 
dlaczego? Dlatego, że ja na przykład w zasadzie zawsze coś sprzedawałem i dla mnie to jest 
dosyć proste. Jestem w stanie sprzedać komuś poniedziałek, to nie jest dla mnie jakiś problem 
albo mogę Ci sprzedać Twoje używane klapki, albo długopis czy cokolwiek. Czy lodówkę 
Eskimosowi, znajdę na to sposób. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Piotr: To jest dosyć proste, tak? Sprzedawałem szare mydło, Michał, od tego zaczynałem, 
uczyłem się na tym. Nawet wodę brzozową i wodę pokrzywową, to nie było dla mnie jakimś 
tam problemem. Nie martwiłem się o pieniądze, bo wiedziałem, że sobie poradzę. Tylko 
chodziło o to, żeby wiedzieć, jak to zorganizować i zdobyć odpowiednią wiedzę. Wyzwaniem 
było to, że nie ma zbyt wielu ludzi, którzy robią takie rzeczy. Czasem nie ma kogo zapytać. 
 
Michał: Nie ma się od kogo uczyć, nie?  
 
Piotr: Tak, właśnie, Michał, to co np. Ty teraz robisz, cieszę się, że coraz więcej ludzi czyta 
Twojego bloga, ja sam nie ukrywam, że przeglądam, bo Twoje zestawienia są rewelacyjne. 
Pomagają podjąć decyzję, chociażby o wyborze banku, kredytowania czy szczególnie dla 
młodych ludzi, jak sobie zaplanować przyszłość finansową. Wcześniej nie było takiego 
dostępu do informacji, nie było kogo zapytać. Ja sam to wdrażam, sam realizuję swoją ideę, no 
i dobieram takie rozwiązania, którymi się potem dzielę z ludźmi, bo to mi sprawia dużo 
przyjemności. To jest takim efektem ubocznym. Co do wyzwań, to myślę, że z minusów chyba 
tyle. 
 
Michał: Wrócę do tego, co powiedziałeś o tych ograniczeniach wizowych. Ile czasu można 
przebywać w Tajlandii na wizie turystycznej? 
 
Piotr: Wszystko zależy, czy to jest taka wiza on arrival na lotnisku, wtedy 30 dni, którą można 
przedłużyć potem jeszcze na dodatkowe 30 dni za około 200 zł. Natomiast jeśli jeszcze 
w Polsce wyrobisz sobie w ambasadzie taką wizę turystyczną, to ona może być trzymiesięczna 
i może być przedłużona do sześciu. To wszystko zależy od tego, z jakiego kraju się wylatuje. 
Np. jeżeli w Dubaju wyrobimy sobie taką wizę, to można mieć turystyczną nawet na rok, jeśli 
np. na Bali, to 9 miesięcy, jeśli z Laosu − na 6 miesięcy, z Polski chyba na 3, z tego co 
pamiętam. 
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Ale najprościej, żeby tutaj mieszkać przez rok, jest przyjechać na kurs językowy. Ja tak 
zrobiłem. Przyjechałem na kurs językowy angielskiego, okazuje się, że tu jeden z Polaków, 
taki Maciek, którego audycję usłyszałem w radiu, jest właścicielem kilkunastu oddziałów 
szkół. Jeden z polskich milionerów, jeden z najbogatszych ludzi, jakich miałem okazję poznać. 
Chciałem się nauczyć angielskiego i efektem ubocznym było to, że dostałem wizę roczną 
gratis, a właściwie w pakiecie. To uprościło mocno temat. 
 
Michał: Super, to rzeczywiście upraszcza. O drugi aspekt Cię zapytam. Powiedziałeś, że jesteś 
osobą, która nie ma trudności w zarabianiu pieniędzy. Ja to doskonale rozumiem, są takie 
osoby, znam takie osoby. Ale powiedz mi, ile pieniędzy miałeś, wyjeżdżając? Albo ile 
pieniędzy przygotowałeś sobie, wyjeżdżając w tę podróż w tamte rejony świata i w końcu 
trafiając do Tajlandii? 
 
Piotr: Michał, może Cię zaskoczę, ale to, wiesz, w 2012 roku, tak jak Ci wspominałem, miałem 
duży spadek płynności finansowej. Musiałem przeorganizować wiele kwestii z prywatnego 
swojego majątku, sprzedałem wszystko, co się da, żeby pospłacać dostawców, bo wiedziałem, 
że i tak odbuduję firmę, to już był trzeci czy czwarty raz. Wiesz co, byłem zabezpieczony, 
powiedzmy na jakieś pół roku. Miałem na koncie, takich czystych pieniędzy, które wiedziałem, 
że są tam, leżą, koło 20 000 zł, natomiast wiedziałem, że co miesiąc, czy wstanę, czy nie 
wstanę, to między 1000 do 3000 dolarów mi wpłynie, więc tak naprawdę, uważałem, że mi to 
w zupełności wystarczy, do tego, żeby działać. Okazało się, że się nie pomyliłem, bo spokojnie 
za 1000 dolarów można sobie całkiem dobrze żyć. 
 
Okazuje się, że teraz, po półtora roku czy dwóch, to jest zdecydowanie więcej. Kiedyś to, co 
zarabiałem w rok, teraz mogę zarobić w miesiąc, zależy. Pojawiło się trochę więcej 
możliwości, przez to, że mogę współpracować z ludźmi z całego świata, inaczej to wszystko 
wygląda. Natomiast pieniądze są bardzo ważne, jeśli cokolwiek ktoś z Was planuje, to ja 
polecam, być zabezpieczonym na minimum trzy miesiące, ale pół roku to w mojej opinii 
lepsza poduszka. Nie polecam, tak wiesz, z jedną kanapką… 
 
Michał: … z ułańską fantazją… 
 
Piotr: Podróżując, trzeba mieć dostęp do gotówki, dlatego ja mam kilka kont, kilka kart 
kredytowych, Pay Pali i różnych takich, żeby awaryjnie mieć dostęp do gotówki. Mi to daje 
dużo swobody, godzę się na to, natomiast ciekawostka jest taka, znam takie osoby, które 
podróżują rodzinami. To nie jest tylko dla singli, ja teraz akurat mam dziewczynę, to nie jest 
dla mnie jakiś tam problem, podróżujemy sobie razem, ale chodzi o to, że spotkałem ludzi, 
którzy podróżują z rodziną. Mieszka na wyspie lokalnej taki Maciek, który prowadzi bloga 
skokwbokblog.com, nie wiem czy znasz może? 
 
Michał: Nie kojarzę, ale sobie zanotuję. Skokwbokblog.com, tak? 
 
Piotr: Tak, on zdobył parę nagród w kategorii blogów podróżniczych w ubiegłym roku czy dwa 
lata temu. Jego żona jest z Indii, poznał swoją żonę w Indiach, ma teraz dziecko tutaj, sam 
mieszka gdzieś na wyspie, sporo podróżował, sporo świata zwiedził. Fajny człowiek, 
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naprawdę, miałem okazję go poznać. Jest wiele ludzi, którzy podróżują z rodziną, ale przede 
wszystkim ważne jest to, żeby mieć pomysł na życie i nie bać się spróbować. 
 
Bo potem okazuje się, że jednak nasze polskie realia zmuszają wiele ludzi do realizowania 
takiego Polish dream, czyli zaraz po dwudziestce znaleźć sobie dziewczynę/chłopaka, potem 
wziąć szybki ślub, znaleźć sobie pracę, wyrobić sobie największą zdolność kredytową, jaką 
można mieć i wziąć kredyt największy, jaki nam się uda, żeby kupić największy dom, jaki nam 
się uda i 40 lat wegetować. Nie wiem, czy się pomyliłem. 
 
Michał: Chyba nie. Samochód może jeszcze gdzieś po drodze. 
 
Piotr: Tak, samochód i raz na rok jakieś wakacje na dwa tygodnie, może tydzień, a niedziele 
u teściowej na działce. OK, jest to w porządku, ja tego nie kwestionuję, to jest w porządku, 
każdy ma swoją wizję. Ja po prostu byłem gotowy na to, że będę realizował to, co jest dla 
mnie ważne i chciałem sprawdzić, jak to będzie na tej emeryturze, tylko że w wieku 
trzydziestu paru lat. 
 
Michał: No właśnie, tutaj dochodzimy do takiego kluczowego pytania, które chciałem Ci zadać 
w zasadzie od samego początku. Chciałbym poruszyć jednak ten aspekt emocjonalny 
i zapytać Cię wprost, czy Ty planujesz wracać do Polski? Czy coś sobie tutaj jeszcze 
zostawiłeś, jakieś więzi masz, czy traktujesz ten pobyt w Tajlandii, czy w innym kraju, jako coś 
docelowego? 
 
Piotr: Michał, może Cię zaskoczę, powiem Ci, że bardzo wielu znajomych mnie tutaj odwiedza 
lokalnie. W ubiegłym roku, myślę, że to było około 100 osób, a w tym roku już ponad 50. 
 
Michał: Ja Cię kręcę, no to rzeczywiście! Ruch masz. Mnie tylu znajomych absolutnie nie 
odwiedza w Warszawie. [śmiech] 
 
Piotr: [śmiech] Mówię serio, mam na to dowody w postaci filmów wideo i potwierdzonych 
pieczątek w paszportach. Generalnie, jak będę miał wideo z ostatniego przyjazdu 
pięćdziesięciu osób, które mnie tutaj odwiedziły, to Ci podeślę. Natomiast wracając do 
tematu, to kontakt z rodziną mam. Teraz nawet częściej rozmawiam z moją mamą i z rodziną 
niż wcześniej, mimo tego, że mieszkałem bliżej, bo pochodzę spod Lublina, a moja rodzina 
mieszka pod Świdnikiem. Tam helikoptery kiedyś produkowano, nie wiem, czy kojarzysz. 
 
Michał: Wiem, wiem, PZL. 
 
Piotr: Słuchaj, telefon polski mam przekierowany na Skype’a. Jak zadzwonisz nawet teraz do 
mnie na mój numer stacjonarny, to będziesz ze mną za darmo rozmawiał. To jest pierwsza 
kwestia. Ja też, nie ukrywam, że będę za darmo rozmawiał, jakość myślę, że będzie nawet 
lepsza niż na Skypie. W tygodniu utrzymuję kontakt z kilkoma moimi najlepszymi 
przyjaciółmi, których po prostu mam. W tym roku planuję wrócić do Polski na wakacje, 
a później oni przyjeżdżają do mnie w okolicy listopada na wakacje, żeby im trochę pokazać. 
Generalnie, jestem Polakiem, czuję się Polakiem i powiem Ci szczerze, cieszę się, że jestem 
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Polakiem, bo jesteśmy nauczeni radzić sobie w życiu mimo wszystko. Biadolenie i narzekanie 
to jest inna kwestia, ja staram się o tym nie mówić. 
 
Na tę chwilę, odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że coraz mniej powodów znajduję ku 
temu, żeby wracać do kraju w innym celu niż jako turysta. Czym to jest spowodowane? 
Pierwsze co, to powody finansowe, biznesowe. Generalnie, jak rozmawiam z przedsiębiorcami 
z Singapuru, Tajlandii, Japonii, z właścicielami firm, dyrektorami, zarządzającymi i pytam ich 
o sytuację w Europie, to oni mówią, że to jest Titanic, który tonie. Tam muzyka dalej gra, ale 
to tonie. Jest to spowodowane socjalem, w systemie musi być w pewnym momencie implozja, 
bo nie da się tak działać. 
 
Cała Azja nie ma żadnego socjalu, nie wiem, czy wiesz, Michał, ale tutaj jedynym 
ubezpieczeniem, Twoja emerytura, to jest to, co sobie uzbierasz i to, czy dobrze wychowałeś 
dzieci, że zadbają o Ciebie. Tutaj w całej Azji, nie ma po prostu emerytury. Idąc dalej, ZUS, np. 
jeśli się płaci pracownikowi 10-15 tysięcy batów, załóżmy 1000 zł, tyle co w Biedronce 
w Polsce, to podatku dochodowego jest od tego 10%. 5% od pracownika i 5% płaci 
pracodawca. To jest tyle i plus socjal chyba 70 zł. 
 
Generalnie podatek VAT to jest 7%, a szpitale wyglądają jak 5-gwiazdkowe hotele. Ja tam 
byłem ostatnio, to bałem się, że tam nabrudzę, przyznam szczerze. Przynajmniej tutaj. Byłem 
zaskoczony, znajomi mnie pytają, jak to jest w praktyce. No, ale oczywiście, za wszystko się 
płaci. Usługa kosztuje, za wszystko się płaci, ale jak ostatnio byłem, od momentu wejścia do 
szpitala, w ciągu 40 minut byłem u trzech specjalistów i dostałem siatkę leków. Powiedzmy, 
że za darmo, bo mam dobre ubezpieczenie. Korzystam z ubezpieczenia dodatkowego. 
 
Natomiast chodzi o to, że coraz mniej powodów, Michał, znajduję. Ja szanuję, rozumiem, 
każdy wybiera. Nie mogę kwestionować. Na tę chwilę, od razu mówię, że na tę chwilę mam 
inne postrzeganie. Niewykluczone, że to się w przyszłości zmieni. Ale na tę chwilę coraz 
mniej powodów znajduję, żeby tam wracać. 
 
Michał: Chyba zaczynam Cię doskonale rozumieć, jak słucham o tym, jakie korzyści wynikają, 
chociażby te biznesowe, stricte, z prowadzenia własnej firmy itd., to jest zupełnie inny świat. 
A jeszcze z ciekawości Cię zapytam o Twoją firmę. Wiem, że to jest Twój konik, ale na ile 
trudno jest otworzyć firmę w Tajlandii? 
 
Piotr: Mam dwóch przyjaciół, którzy tutaj uruchomili, ja teraz przymierzam się do 
uruchomienia firmy. Ten proces jest trochę skomplikowany z tego względu, że tu są ogromne 
restrykcje, jeśli chodzi o tworzenie firmy w Tajlandii. Po pierwsze jest tak, przy takiej zwykłej 
tajskiej firmie, że my nie możemy być właścicielami więcej jak 49% udziału. To jest pierwsza 
kwestia. Można otworzyć firmę inwestycyjną, która ma do zrealizowania jakiś projekt 
finansowy, ma np. do zainwestowania 100, 200, 300 tysięcy zł tutaj i wtedy możemy być 
stuprocentowym udziałowcem. 
 
Cały proces trwa około czterdziestu paru dni roboczych z tego względu, że jest to 
obwarowane, jest trochę więcej restrykcji. Ale co jest plusem? Plusem jest to, że dostajesz 
7 lat zwolnienia z podatków, poza tym możesz np. maksymalnie dostać, bo to zależy od 
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regionu, jaka branża itd., ale generalnie chodzi o to, że znikają problemy wizowe. Kolejna 
kwestia: cała księgowość − pomoc państwa jest tutaj taka, że jak idzie się tutaj do urzędu, to 
człowiek jest traktowany rewelacyjnie, mimo że muszę czasami jakieś dokumenty 
udostępniać czy jakiejś procedury nie rozumiem. I tak, mimo wszystko, jest ogromny szacunek 
przede wszystkim. 
 
Nie ma takich incydentów, że przedsiębiorców się zamyka w więzieniu, znęca się nad nimi czy 
molestuje. Większość przedsiębiorców nawet nie wie, gdzie jest ich Urząd Skarbowy, oni 
nawet nie wiedzą, to jest pierwsza kwestia. Poza tym, tutaj nie ma kas fiskalnych. To działa 
tak, że wiele biznesów jest nierejestrowanych. Oczywiście, sklepy sieciowe to jest inna 
kwestia, natomiast wygląda to tak, że tutaj każdy ma zadbać o siebie. Bezrobocie jest poniżej 
1%, Michał, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. 
 
Michał: Nie mam zielonego pojęcia. 
 
Piotr: To sprawdź sobie statystyki, teoretycznie mówią, że korupcja i cała reszta… a tak 
w ogóle jest u mnie teraz stan wojenny. Od ubiegłego roku od czerwca, bodajże. Wiesz, jak 
wygląda stan wojenny tutaj? Od czego się zaczął? Ja Ci powiem w trzech zdaniach. 
 
Michał: Dawaj, bo to jest bardzo ciekawe. 
 
Piotr: To Ci opowiem. Wyobraź sobie, że tutaj standardowo politycy się nie mogli dogadać 
w sprawie cen ryżu przez ponad 6 miesięcy. Już prawie doszło do wojny domowej między 
jedną a drugą partią rządzącą. Król jeszcze kilkadziesiąt lat temu zadbał o to, że jeśli polityka 
się nie zgadza, to wojsko ma prawo skasować całą politykę w ciągu jednego dnia i po prostu 
wprowadza rząd wojskowy. I teraz jak to wyglądało? Jednym dekretem skasowano całą 
politykę, zabrano wszystkich przywódców partii do baraku na poligon, dostali informację, że 
jak się dogadają, to ich wypuszczą. A przez dwa lata nie będzie żadnej polityki. I wszyscy 
ludzie szczęśliwi! 70% poparcia ludności jest. [śmiech] 
 
Michał: [śmiech] 
 
Piotr: Ja mam więcej wolności tutaj w czasie stanu wojennego co z demokracji. Wiesz, ale to 
nie jest taki stan wojenny jak w Polsce, że czołgi wjeżdżają. Tutaj wojsko się opiekuje ludźmi. 
A nie ma żadnej polityki w telewizjach, nie ma żadnych informacji politycznych, nikomu to nie 
jest potrzebne. Urzędy działają jak działają, tylko że w każdym urzędzie jest wojskowy, który 
ma 10 czy 20 lat doświadczenia. Wiadomo, chodzi o to, żeby nie było tam jakiegoś 
politykowania. 
 
Wszystko działa fajnie, ludzie zadowoleni, kraj się rozwija. Ja powiem Ci szczerze, 
z przyjemnością, jak mam płacić te 7% VAT-u, to z przyjemnością jestem w stanie to przelać, 
nie jest to żaden problem. 
 
Michał: [śmiech] 
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Piotr: Wiesz, w mojej ocenie, bo trzeba pamiętać, że to jest moja ocena, polityka jest mi do 
niczego niepotrzebna, mówiąc szczerze. Tu jest zasada taka: rób sobie wszystko co chcesz, 
sprzedawaj co chcesz, nie mieszaj się do polityki. Tyle. 
 
Michał: Aha, super. A Ty swoją firmę masz w UK w tej chwili rozumiem. 
 
Piotr: Tak, jedną w UK, jedną jeszcze w Polsce spółkę z o.o., ale planuję w tym roku 
uruchomić w Tajlandii spółkę BOI, to jest Board of Investment, taką inwestycyjną. Tutaj kilku 
moich przyjaciół ma ją po dwóch latach i widzę, że to ma sens. 
 
Michał: Super, musimy jeszcze kiedyś porozmawiać na tematy związane z prowadzeniem 
firmy w UK, to jest na pewno coś, co interesuje coraz większą liczbę osób w Polsce. Coraz 
większa liczba przedsiębiorców jest tym zainteresowana. No, ale myślę, że doskonale o tym 
wiesz. Dobrze, to jeszcze dwa takie filozoficzne pytania zadam. Albo jedno filozoficzne 
a drugie precyzyjne. 
 
Filozoficzne może zacznę w ten sposób: dokonałeś pewnej gruntownej zmiany w swoim 
życiu, takiej zmiany, o której pewnie gdybyś wcześniej usłyszał, popukałbyś się w głowę i byś 
powiedział: „Nie wyobrażam sobie siebie w tym miejscu za 10 lat”. Tkwiłeś w tym, co robiłeś, 
sam powiedziałeś, najpierw ta złota klatka korporacji, później jako przedsiębiorca, który 
wypruwa swoje flaki i pracuje po kilkanaście godzin dziennie tylko po to, żeby ten biznes 
szedł do przodu, nie? Ja się zastanawiam, bo dzisiaj, można powiedzieć, zrealizowałeś pewną 
bardzo istotną zmianę w swoim życiu. Przemodelowałeś je. Ale ja się zastanawiam, czy taka 
zmiana jest rzeczywiście w zasięgu każdej osoby, która może słuchać tego podcastu. I sądzę 
niestety, że chyba nie. 
 
I tak się zastanawiam, jaki zestaw cech czy predyspozycji trzeba mieć, żeby taką zmianę 
w swoim życiu wprowadzić. Czy to zawsze musi być tak, że związane to jest z jakimś 
traumatycznym w życiu wydarzeniem, tak jak u Ciebie, że po prostu Twoja firma w zasadzie 
splajtowała. Musiałeś spłacić swoich kontrahentów. Jak Ci się wydaje, tak jak mówię, 
z perspektywy takiej osoby, która taką zmianę w swoim życiu wprowadziła? 
 
Piotr: Wiesz, Michał, dobre pytanie, à propos, ważna kwestia, kiedyś byłem na wykładzie 
u jednego z polskich milionerów, jak nie miliarderów – Tad Witkowicz i on powiedział jedną 
bardzo ważną kwestię, że osobowość człowieka, takiego przedsiębiorczego, to jest 
najważniejsze. Ktoś, kto chce uruchomić firmę, musi mieć odpowiednią osobowość. Tę 
osobowość można sobie wyrobić, ja sam przeszedłem z etatu, stałem się przedsiębiorcą, 
chociaż u mnie w rodzinie nikt nie prowadził firmy, może wujek w jakiejś dalszej rodzinie, ale 
nie miałem z nim bezpośredniego kontaktu i musiałem się tego nauczyć. Ale to się stało 
dlatego, że byłem gotowy zapłacić cenę. Wiedziałem, że chcę się tego nauczyć, powiedziałem: 
„OK, wierzę, że to zrobię, tego się nauczę, znajdę ludzi, poświęcę swój czas prywatny”. Nieraz 
bywało, że i w sobotę, i w niedzielę pracowałem, uczyłem się, popełniałem błędy, wydawałem 
pieniądze. 
 
Taki sposób na życie, jaki ja teraz mam i jaki preferuję, na pewno nie jest dla wszystkich. Ale 
dla tych, którzy są skłonni zapłacić cenę… i ja nie mówię o cenie czysto finansowej, ale cenę 
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zainwestowania czasu, żeby wyrobić w sobie odpowiednie nawyki, dopasować sobie 
odpowiednie towarzystwo, w jakim się znajdują, to jak najbardziej jest to możliwe. Ale dla 
mnie było ważne, żeby mieć po prostu taką wizję tego, co chcę zrobić. Żeby sobie wykreować, 
gdzie chcę iść, po co te pieniądze oszczędzam, po co inwestuję, w jakim celu. Musi być 
wyraźna wizja. Wiesz, o czym myślę. Myślę, że Tobie tego nie muszę tłumaczyć. 
 
Michał: Strategia działania po prostu. 
 
Piotr: Tak, to jest ważne. Chodzi o to, że wielu ludzi nie chce odrobić tej lekcji. Każdy chce 
mieć to co ludzie bogaci, każdy chce żyć tak jak ludzie bogaci albo tacy, którzy mają trochę 
inne życie. Ale niewielu ludzi chce robić to co oni, niewielu ludzi chce myśleć w taki sposób 
i niewielu ludzi jest w stanie zapłacić cenę. Ale jeśli jesteś w stanie zapłacić cenę, to jak 
najbardziej masz szansę. 
 
Michał: Trzeba być gotowym do poświęceń po prostu, to samo nie przyjdzie. 
 
Piotr: … Michał, jeszcze uzupełniając… 
 
Michał: Śmiało! 
 
Piotr: Ja bym tego nie powiedział, poświęcenie, bo poświęcenie, to może nie jest najlepsze 
słowo. Kiedyś Jacek Walkiewicz powiedział coś takiego: jaka jest różnica między 
poświęceniem a zaangażowaniem? Jest taka jak jajecznica na boczku. Czyli kura się 
zaangażowała, a świnia się poświęciła. 
 
Michał: [śmiech] Dobre! 
 
Piotr: Ja bym nie bardzo chciał się poświęcać, a zaangażowanie jest czymś innym, ja jednak 
wolę się zaangażować. Szukam ludzi, którzy są zaangażowani, cieszę się, bo udaje mi się 
znaleźć coraz więcej współpracowników, bo lubię pracować z ludźmi na zasadzie 
współpracowników. OK, pracowałem sam jako pracownik, wiem, czego taki człowiek może 
oczekiwać, ale zdecydowanie lepiej mi się pracuje z ludźmi, jak traktuję ich jako 
współpracowników i lubię takich, którzy są zaangażowani. Nie takich, którzy się poświęcają, 
tylko takich, którzy są zaangażowani. 
 
Michał: Nie, nie, ja poświęcenie w innym znaczeniu używałem, czyli być może trzeba coś 
poświęcić po to, żeby zrealizować swój cel. Dlatego, że nie da się robić wszystkiego. To jest 
tak, że jak pracujemy na etacie, to co poświęcamy? Kosztem czego to robimy? Kosztem ośmiu 
czy dziesięciu godzin, które na etacie poświęcamy… poświęcamy! Ale czas, nie? [śmiech] Ale 
później być może musimy poświęcić swój czas wolny na rzecz czegoś, co realizujemy bez 
natychmiastowego efektu, ale z zamiarem. 
 
I tutaj znowu: plan i cele. Ale z zamiarem, że za jakiś czas coś z tego będzie. Może nawet nie 
wiemy, co z tego będzie, ale jesteśmy gotowi się nauczyć, znowu – poświęcić czas. 
Angażujemy się, owszem, w naukę i realizację tych nowych przedsięwzięć. Tak że to zawsze 
jest kosztem czegoś. Też to trzeba otwarcie powiedzieć. To zawsze jest kosztem czegoś. Tak? 
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Piotr: Tak, zgodzę się tu. Wiesz, Michał, bym jeszcze tylko delikatnie uzupełnił. Ja cenię ludzi, 
którzy potrafią podejmować decyzję. Decyzja to jest tak naprawdę wybranie jednej opcji 
i bycie konsekwentnym w tym. Decyzje nie zawsze będą takie, w których zyskujemy, czasem 
możemy gdzieś coś teoretycznie stracić. Ale chodzi o to, że jestem gotowy podjąć decyzję 
i przyjąć konsekwencje tej decyzji. Jak się potem okazuje, większość tych konsekwencji 
wychodzi na dobre. Tylko wiesz co? Ludzie się często boją tego, że jak podejmą jakąś decyzję, 
a ona się okaże nie zawsze lukratywna, to potem się ludzie będą śmiać i będzie przykro. A ja 
Ci powiem szczerze, że wiem jedno – psy szczekają, karawana idzie dalej, ja robię swoje, 
a potem i tak wychodzi na moje. 
 
Było bardzo wiele ludzi, którzy się na początku śmiali, potem mnie ignorowali, a potem 
wygrałem. I wielu moich przyjaciół na początku myślało: „Co ty tam robisz w ogóle?”, a ja 
mówiłem, że taką mam ideę, to jest moja pasja. „Mam taki pomysł na życie, ja szanuję twój, ty 
uszanuj mój. Ja robię swoje, jak chcesz się śmiać, to jest twój problem”. No a teraz, czasem 
wysyłam pocztówki czy zdjęcia z Facebooka. No ale cieszę się, bo mogę ich teraz zaprosić 
przynajmniej na jakąś podróż na wyspę czy im pomóc od czasu do czasu się ogarnąć w innych 
tematach. Tak że mam dużą satysfakcję. 
 
Michał: [śmiech] Też mi się przypomina takie stwierdzenie: co to jest rzecz niemożliwa? To 
jest ta rzecz, której jeszcze nikt nie zrobił. A później, jak już ktoś ją zrobi, to się okazuje, że 
w zasadzie wiele osób dogania, tak? Bo widzi, że jest ten pozytywny przykład. Ja się cieszę, że 
Ty takim przykładem jesteś, bo naprawdę szykowałem się do tej rozmowy i byłem bardzo 
ciekawy, co powiesz. Myślę, że fajnie wypadło. Myślę, że to będzie bardzo wartościowe 
również dla słuchających osób, bo pokazałeś w praktyce, że ten model, który Tim Ferriss 
pokazał w swojej książce pt. „4-godzinny tydzień pracy” jest do zrealizowania w polskich 
warunkach. To jest kwestia determinacji i wytrwałości. Jedno z drugim jest konieczne. 
 
Piotr: Tak. 
 
Michał: Ale jest to możliwe. Jest to w zasięgu, jak najbardziej. Da się to zrobić, udowodniłeś 
to. Ostatnie pytanie mam do Ciebie, Piotrze, bo pewnie moglibyśmy gadać godzinami, ale 
ostatnie pytanie: gdyby ktoś się chciał dowiedzieć czegoś więcej o Tobie, o tym czym się 
zajmujesz, to gdzie w sieci może szukać informacji na ten temat? 
 
Piotr: Na pewno wystarczy wpisać moje imię i nazwisko, mam takiego bloga, którego mało 
odświeżam, ale jest − piotrmotyl.pl, więcej w kwestiach biznesowych będzie w programie 
biznesponadgranicami.pl. Tam, jeśli ktoś szuka inspiracji, jeśli ktoś chce skorzystać 
z niektórych rozwiązań, to od czasu do czasu, powiedzmy 1-2 razy w miesiącu organizuję 
takie bezpłatne webinary, gdzie zapraszam moich współpracowników czy ludzi, którzy już 
czegoś takiego dokonali, żeby się podzielili po prostu swoimi przemyśleniami. Tak że na 
pewno tam można się dowiedzieć czegoś więcej. 
 
Michał: Serdecznie też polecam te webinary, w kilku brałem udział, bardzo ciekawe informacje 
można uzyskać. Również bardzo techniczne, np. jak założyć firmę w UK, jak wygląda VAT 
międzynarodowy itd. Tak że to jest coś, co zdecydowanie warto zobaczyć, jeżeli ktoś myśli 
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o tym, żeby być przedsiębiorcą, zastanawia się, jak ten biznes prowadzić jak najniższym 
kosztem z jak najwyższymi korzyściami, to rozwiązań jest bardzo wiele. Jesteśmy jako Polska 
częścią Unii Europejskiej, mamy prawo jako przedsiębiorcy z tych rozwiązań korzystać, 
a jednocześnie wcale nie musimy prowadzić biznesu w ramach Unii Europejskiej, można to 
robić w innych miejscach na świecie. 
 
Piotr: Tak. 
 
Michał: Dokładnie, dzięki wielkie, Piotrze, za rozmowę. Myślę, że do usłyszenia kolejny raz 
w tematach bardziej biznesowych! 
 
Piotr: Michał, OK, mogę jeszcze coś uzupełnić? 
 
Michał: Śmiało! 
 
Piotr: Przede wszystkim, ja chciałem Tobie podziękować za taką rzecz, którą robisz może 
nieświadomie, a może i świadomie, teraz w ostatnim czasie, ale chodzi o to, że masz ogromny 
wpływ na budowanie świadomości u ludzi. O tym, że warto liczyć swoje pieniądze, prowadzić 
finanse osobiste. Dlaczego? Ponieważ, żeby przejść w ogóle na wyższy poziom, jakim jest 
prowadzenie firmy, to trzeba naprawdę policzyć to, co się ma i nauczyć się zarządzać tym, co 
się ma. Żeby wejść na wyższy poziom. Jak się człowiek nauczy działać na małych liczbach, to 
potem z większymi liczbami dużo lepiej sobie poradzi. Ja się cieszę, że prowadzisz swojego 
bloga, bo nie ukrywam, że sam uzupełniam wiedzę w niektórych tematach. [śmiech] 
 
Michał: [śmiech] 
 
Piotr: Z przyjemnością rekomenduję Twojego bloga wielu moim znajomym, bo takich 
informacji podanych tak technicznie, w fajny sposób, jak Ty to robisz, to przyznam, że nie 
spotkałem się z czymś takim jeszcze w polskim internecie. Tak że, Michał, ja Tobie też 
serdecznie dziękuję! Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie tego podcastu! 
 
Michał: Dzięki wielkie, Piotrze i do usłyszenia! 
 
No właśnie, ciekaw jestem, czy komukolwiek z Was, kto słucha tego odcinka podcastu 
przyjdzie do głowy, żeby pod wpływem jego wysłuchania zastanowić się nad tym, czy 
rzeczywiście nie udać się gdzieś w podróż dookoła świata, czy wyjechać do jakiegoś kraju 
i przetestować, czy tam się w ogóle da żyć. Jeżeli tak się stanie, to ja bym bardzo serdecznie 
prosił, żebyście dali znać albo w komentarzu pod tym odcinkiem, albo mailem do mnie, albo 
gdzieś tam na Facebooku w wiadomości. 
 
Miło mi jest otrzymywać takie informacje. Przypominam też, że tradycyjnie wszystkie linki do 
książek, stron i osób, o których mówiliśmy w tym podcaście znajdziecie w notatkach do tego 
odcinka podcastu, które są pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/049, tak jak czterdziesty 
dziewiąty odcinek. 
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Kolejny odcinek ukaże się dokładnie, spojrzę w kalendarz, czwartego maja po długim 
weekendzie. Będzie to odcinek jubileuszowy, pięćdziesiąty. Nie zdradzę jeszcze, o czym będę 
w nim mówił, ale szykuję pewną niespodziankę! No, a teraz już bardzo dziękuję za ten 
wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych i nie 
tylko finansowych na wyższy poziom. Jak najlepszego życia, po prostu. Do usłyszenia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Książka “4-godzinny tydzień pracy” – Timothy Ferriss. 
§ Skype 
§ Blog “Skok w Bok” i artykuł o kosztach życia w Bangkoku 
§ Strona Piotra – PiotrMotyl.pl 
§ Projekt BiznesPonadGranicami.pl 
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050: Podcast od kuchni – sprzęt, narzędzia, koszty, 
proces produkcyjny, emocje oraz blaski i cienie 
pracy podcastera 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/050 
 
 
 
 
W jubileuszowym, 50-tym odcinku zdradzam wszystkie sekrety zaplecza, procesu 
produkcyjnego i popularności mojego podcastu. 
 
No i nadszedł ten moment, który jest półmetkiem w drodze do setnego odcinka podcastu 
„Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. :) Dzisiejszy odcinek jest absolutnie wyjątkowy. 
Występuje w nim po raz pierwszy Marcin Hinz – osoba, która wykonuje większość 
niewdzięcznej pracy, jaką jest przygotowywanie kolejnych odcinków do ich publikacji. Marcin 
odpowiada za montaż, zamawianie transkryptów oraz opracowywanie notatek do każdego 
z odcinków podcastów. 
 
W tym jednym odcinku to Marcin jest gospodarzem a ja jestem gościem odpowiadającym na 
jego pytania dotyczące sekretów mojej podcastowej kuchni. Rozmawiamy o wszystkim: 
sprzęcie, jego kosztach, procesie produkcyjnym od etapu koncepcji aż do momentu publikacji 
gotowego odcinka, o tym skąd pochodzi muzyczka do podcastu, jak zdobywałem wiedzę 
o tym jak nagrywać podcast i w końcu – o wszelkich emocjonalnych aspektach 
podcastowania. Całość przeplatana przeróżnymi wątkami pobocznymi. 
 
Dziękuję, że mnie słuchacie! 
 
2 lata podcastowania (zacząłem pod koniec marca 2013 roku), 50 odcinków i spora liczba 
osób, które dały i dają mi cały czas znać, że mój podcast Wam się przydaje. Nie wiem jak Wam 
za to podziękować, ale myślę, że najlepszą formą będzie to krótkie wideo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcpnBkIcx9U 
 
Statystyki podcastu 
 
Jeśli nie wiecie co to jest “samospełniająca się przepowiednia”, to poniższy wykres pomoże 
Wam to zrozumieć. ;) W trakcie nagrania tego odcinka powiedziałem, że podcast został już 
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wysłuchany ponad 550 tys. razy, ale dopiero w dniu pisania wpisu mogłem rzeczywiście 
pochwalić się takimi statystykami. 
 

 
 
Liczba 551 000 pobrań jest olbrzymia i przekłada się na średnią słuchalność odcinka na 
poziomie ok. 11 200 osób. Z jednej strony to niedużo w porównaniu z czytelnictwem 
artykułów na blogu, ale z drugiej – liczba ta w pełni uzasadnia kontynuowanie tego sposobu 
komunikacji z Wami. Ja niezmiennie wierzę, że słuchalność podcastów będzie się stopniowo 
zwiększać. 
 
Jakie odcinki były dotychczas najpopularniejsze? Oto lista TOP10 uporządkowana od 
najchętniej słuchanego: 
 

§ WNOP 022: Podnajem, czyli jak żyć z wynajmu, nie posiadając nieruchomości – 
Mateusz Brejta 

§ WNOP 003: Jak kupić mieszkanie – część 1 z Piotrem Hryniewiczem 
§ WNOP 011: Praca dodatkowa poza etatem – 30 pomysłów 
§ WNOP 038: Jak pokierować swoimi finansami i życiem, gdy jestem 20-latkiem 
§ WNOP 017: 10 wskazówek jak skutecznie planować cele, opracować konkretny plan 

działania i uniknąć słomianego zapału 
§ WNOP 031: Jak inwestować, żeby nie skończyć ze sznurem na szyi? – podpowiada 

Krzysztof Piróg 
§ WNOP 004: Jak kupić mieszkanie – część 2 z Piotrem Hryniewiczem 
§ WNOP 035: Jak „przełamywać lody” i poznawać nowe osoby – poradnik konferencyjny 
§ WNOP 009: Kredyt hipoteczny krok po kroku – rozmowa z doradcą finansowym 
§ WNOP 010: Osiem sekretów mojej produktywności 
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Konfiguracja domowego studio nagraniowego 
 
Pytacie czasami, na jakim sprzęcie nagrywam podcasty, więc w końcu oficjalnie publikuję na 
blogu kompletną listę wykorzystywanego przeze mnie sprzętu. 
 

 
 

§ Po lewej mikrofon Rode Procaster opakowany w “koszyczek” nie przenoszący 
uderzeń (Rode PSM1) oraz z przodu wyposażony w tzw. pop-filter, który 
neutralizuje dmuchnięcia do mikrofonu i głoski wybuchowe (“p”, “b” itp.). 

§ Sam mikrofon znajduje się na ruchomym ramieniu – model Rode PSA1 Studio 
Boom Arm. 

§ Na środku komputer i monitor, na którym mam zawsze notatki do podcastu oraz 
program SoundByte, z którego odtwarzam wszystkie muzyczki, jingle i nagrania. 

§ Te muzyczki z SoundByte lecą sobie z komputera do miksera przez wyjście audio 
(po lewej stronie komputera). Możecie tam zobaczyć takie małe pudełeczko – to 
filtr, który wycina brzęczenie (komputer i monitor podłączone niezależnie do 
zasilania i połączone razem powodują, że pojawia się takie “bzzzz…”, które ten filtr 
skutecznie usuwa). Ten filtr kupiłem po prostu na Allegro za kilkanaście złotych. 

§ Po prawej od komputera takie małe urządzenie, to dyktafon cyfrowy Roland R–05. 
To najważniejszy element całości. Tam trafia zmiksowany dźwięk i tam się 
nagrywa. Potem przenoszę go do komputera, gdzie odbywa się finalny montaż. 

§ Dalej po prawej – duże pudełko z pokrętłami, to mikser Behringer Xenyx 1204USB, 
do którego podłączone są wszystkie źródła dźwięku. To tam mój głos modulowany 
jest na taki, który brzmi bardziej radiowo. To tam odbywa się większość magii – 
ustawianie poziomów dźwięku i dopasowywanie tego co leci z komputera do tego 
co nagrywa się z mikrofonu lub z kilku mikrofonów, gdy rozmawiam z gościem. 

§ I na koniec słuchawki – korzystam z zamkniętych słuchawek Bose AE2i, z których 
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jestem absolutnie zadowolony. 
 
Dodatkowe informacje o sprzęcie i wnioskach dotyczących jego użytkowania – możecie 
usłyszeć w tym odcinku. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Kim jest Marcin Hinz i czym się zajmuje? 
§ Jak obecnie wyglądają statystyki podcastu? 
§ Dlaczego zacząłem go tworzyć? 
§ Jaką przewagę nad treścią pisaną dają mi nagrania audio? 
§ W jaki sposób powstaje scenariusz odcinka? 
§ Jakie źródła mogę polecić dla osób chcących nagrywać podcast? 
§ Najważniejszy sprzęt do nagrywania takich audycji to… 
§ Jakiego sprzętu używam do nagrywania podcastu? 
§ Co chciałbym dokupić do obecnej konfiguracji? 
§ Jak ustawiam sprzęt, by uzyskać zadowalający efekt? 
§ Czy mam doświadczenie radiowe? 
§ W jaki sposób mobilizowałem się do kolejnych nagrań? 
§ Kilka sztuczek dzięki którym przygotowuje swój głos do nagrywania. 
§ Skąd wziąłem muzyczkę i grafikę do podcastu? 
§ Z jakim wyprzedzeniem planuje kolejne odcinki? 
§ Czy nadal tremuje się podczas nagrywania? 
§ Za co Marcin mnie chwali? ;) 
§ Jak radzimy sobie z błędami podczas nagrywania? 
§ W jaki sposób wymieniam się z Marcinem plikami i informacjami? 
§ Jak wygląda proces edycji plików audio? 
§ Co dzieje się z plikiem MP3 po finalnej akceptacji? 
§ Jakie elementy oprócz złożenia podcastu wykonuje dla mnie Marcin? 
§ Ile osób liczy ekipa tworząca “Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”? 
§ Czym podczas produkcji odcinka zajmują się Kasia i Arlena? 
§ Jaki jest sekret systematyczności nagrywania? 
§ Kilka rad dotyczących dobrej ekspozycji podcastów w iTunes. 
§ Jak wyglądały początki podcastu i co można było zrobić lepiej? 
§ Czym różnią się Słuchacze podcastu od Czytelników bloga? ;) 
§ Gdzie można na żywo zadawać mi pytania? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 50. I z okazji tego jubileuszu 
powiem Wam, jak powstaje ten podcast! 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 50. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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, dzień dobry! Myślałem, że ten moment nigdy nie nadejdzie – 50. 
odcinek podcastu. Jest! Właśnie się zaczął i dzisiaj poprowadzę go wspólnie z Marcinem. 
 
Marcin Hinz: Cześć wszystkim! 
 
Michał Szafrański: Marcin, osoba, która jest w tle i wykonuje większość tej nieprzyjemnej 
i trudnej roboty, czyli… Marcin, powiedz, co robisz. 
 
Marcin: Dostaję od Ciebie pliki. Tak na szybko może opowiem cały proces. Dostaję od Ciebie 
pliki i robię wszystko to, aby słuchacze mogli usłyszeć ten podcast. 
 
Michał: Super, super. A więc tak, dzisiaj opowiemy o tym… w ogóle przyjęliśmy fajną dzisiaj 
formułę. Marcin przepyta mnie. Tak jak ja zazwyczaj przepytuję gości, tak dzisiaj Marcin 
przepyta mnie na temat tego, w jaki sposób przygotowuję się do nagrywania tych odcinków 
podcastu. Po co w ogóle to robię? Co mi to daje, że nagrywam podcast? Jak to robię? Jak się 
z jednej strony do tego przygotowuję, z drugiej strony nagrywam, ale z trzeciej strony również 
w jaki sposób później ten podcast dociera do Was? 
 
To, co jest najfajniejsze i od tego zacznę, to że ten 50. odcinek zbiega się również 
z przekroczeniem liczby 550 000 pobrań wszystkich odcinków podcastu, od początku. Czyli 
ponad pół miliona pobrań już mamy na koncie wspólnie z Marcinem. I właśnie dzisiaj 
będziemy o tym bardzo szczegółowo opowiadali. To co, Marcin, od czego zaczynasz? 
 
Marcin: No nie wiem, o statystykach powiedziałeś. Trochę zacząłeś jak prezes Apple, że 
zaczynasz od cyferek. Słuchaj, dlaczego w ogóle zacząłeś tworzyć ten podcast? To takie 
standardowe pytanie na początek. Jaka idea przyświecała? 
 
Michał: To jest dobre pytanie. To było tak, że słuchałem podcastów. Zacząłem słuchać 
podcastów Pata Flynna, o którym już wielokrotnie mówiłem. Pat Flynn – 
smartpassiveincome.com – świetna strona, która pomogła mi zacząć blogowanie i świetny 
podcast, który pomógł mi… też zacząć blogowanie w zasadzie. Słuchając Pata, pomimo że 
traktowałem to jako narzędzie pewne, albo inaczej – przewodnik po tym, w jaki sposób 
blogować. A okazało się, że Pat poruszał bardzo wiele różnych tematów. Również takich 
tematów trochę z pogranicza rozwoju osobistego, trochę związanych z różnymi dylematami 
czy ograniczeniami, które mamy i sposobami, w jaki on je pokonuje. W jaki pokonują je jego 
słuchacze i bardzo mi się ta koncepcja spodobała. 
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Już wtedy, jak zaczynałem blogować, czyli to był 2012 rok, zacząłem w lipcu, ale tak 
naprawdę podcastów słuchałem mniej więcej od kwietnia. Bardzo mi się ta koncepcja 
spodobała i stwierdziłem, że też bym tak chciał. Też bym tak chciał, bo podcast to jest taki 
sposób komunikacji, który powoduje, że bardzo dobry kontakt się nawiązuje z tą osobą, która 
mówi. Przynajmniej ja tak wtedy czułem jako konsument podcastów. Ja słucham i poznaję tę 
osobę. 
 
Dla mnie mój podcast to jest coś takiego, co pozwala mi chyba w lepszy sposób pokazywać 
siebie. Przekazywać, kim tak naprawdę jestem, jakie są moje wartości, w bardziej doskonały 
sposób niż słowo pisane, które jest jednak takim bardzo ograniczonym sposobem 
komunikacji. Chociażby swoje emocje muszę zapisać w postaci słów, co już powoduje, że one 
są w jakiś sposób wypaczone. A podcast daje mi jednak to, że mogę z siebie wyrzucać te 
słowa i oprócz tego, co mówię, łatwiej jest przekazywać również to, co czuję. 
 
Marcin: No tak, ale nie spisujesz całej treści tego, co chcesz powiedzieć, tylko jednak tylko 
kilka punktów zapisujesz i jest w tym jakaś spontaniczność, prawda? To nie jest tak, że 
zapisujesz i później czytasz całość. 
 
Michał: Różnie bywa. Uczciwie mówiąc, są takie odcinki, które mam oskryptowane dosyć 
dokładnie. To też tak jest, że wiesz, kiedy chcę przekazać bardzo konkretne informacje, np. 
były takie odcinki, jedne z najbardziej popularnych zresztą, np. porady dla osób, które są 
w wieku dwudziestu kilku lat, to był chyba 38. odcinek podcastu. Był odcinek chyba 11., 
w którym przekazywałem sposoby na pracę dodatkową poza etatem. Wiesz, tam przekazuję 
taką pigułkę wiedzy. 
 
Z jednej strony szanuję czas Słuchaczy i nie chcę im zabierać za dużo tego czasu, a chciałbym 
im przekazać konkretną listę rzeczy czy tematów. Więc, żeby też się nie rozwodzić jakoś 
strasznie, staram się jednak spisać sobie te najważniejsze punkty. I później się okazuje, że ja 
po tych punktach lecę, niemalże czytając, tak? 
 
Dzisiaj mamy taki odcinek, w którym jestem właściwie przepytywany, więc nie byłem w stanie 
tego do końca zaplanować [śmiech] . Ale jakąś listę zagadnień sobie wspólnie 
przygotowaliśmy przed tą rozmową, nie? 
 
Marcin: Jasne, a powiedz mi, bo wspomniałeś Pata Flynna. Na jego stronie jest dosyć obszerny 
artykuł, właśnie jak zacząć podcastować wraz z wypisanym oprogramowaniem, sprzętem, 
różnymi radami. Powiedz mi, czy oprócz tego dosyć obszernego przewodnika możesz polecić 
jeszcze jakieś inne strony dla kogoś, kto by chciał zacząć nagrywać tego typu podcasty? 
 
Michał: Tak, zdecydowanie. Moje podcastowanie to był taki proces, do którego się dosyć 
długo przygotowywałem. Jest taki problem, jak zaczynamy coś nowego, że po pierwsze nie 
mamy przekonania, czy umiemy to robić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że nie 
wiemy, jakim sprzętem się posłużyć, czyli ten aspekt techniczny też jest bardzo ważny. 
Trzecia rzecz to jest też coś takiego, że załóżmy, że mamy ten sprzęt, wiemy, że chcemy to 
zrobić. I teraz jak to wszystko pospinać do kupy, w jaki sposób ułożyć sobie scenariusz tego 
podcastu? 
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Już mówię o takim czystym wykonawstwie. Czy tam ma być muzyczka na początku, czy ma nie 
być? Ile powinna trwać? Takie techniczne aspekty znowu, żeby to miało ręce i nogi po prostu. 
Ja poszedłem na skróty, za poleceniem Pata zresztą, trafiłem do takiej osoby, która się 
nazywała… nadal się nazywa [śmiech] Cliff Ravenscraft. Cliff znany jest w internecie jako 
Podcast Answer Man. Link damy również do jego strony w notatkach do tego odcinka 
podcastu, które znajdziecie pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/050, tak jak 50. odcinek 
podcastu. Już tę formułkę umiem na pamięć [śmiech]. 
 
Marcin: [śmiech] 
 
Michał: I Cliff jest taką osobą, która sprzedaje kurs. To nie jest taki kurs jak „Budżet domowy 
w tydzień”, gdzie wszystko jest nagrane, tylko Cliff ma bardzo dużo materiałów wideo, ale 
oprócz tego on jest dostępny i cały czas odpowiada na pytania, prowadzi niejako za rękę. 
Więc w każdej edycji tego kursu on przyjmuje 12-15 osób, które płacą niemało. Ja za niego 
zapłaciłem niecały 1000 dolarów, a w tej chwili kosztuje chyba prawie 2000 dolarów od 
osoby. I to jest miesięczny kurs, który krok po kroku oprowadza po wszystkich aspektach 
podcastowania, również technicznych aspektach. O tym, jak montować dźwięk. W jaki sposób 
zapewnić wysoką jakość tego dźwięku już na etapie nagrywania. 
 
Dla mnie to była taka droga na skróty. Pamiętam, że bardzo długo się zastanawiałem nad tym, 
czy te pieniądze wydać, ale dzisiaj z perspektywy tych pięćdziesięciu odcinków mówię, że 
było zdecydowanie warto. Jeśli ktoś poważnie do tego podchodzi, to warto czasami 
zainwestować trochę więcej pieniędzy. Oczywiście może nie na samym początku, tak jak ja 
[śmiech]. 
 
Marcin: No właśnie [śmiech]. Wiesz, ja Cię pytam o jakieś źródła, a Ty mi wrzucasz tutaj kurs 
za 2000 dolarów. 
 
Michał: Ale powiem wprost, na stronie podcastanswerman.com i na stronie 
podcastingatoz.com, jak A do Z, można znaleźć bardzo dużo materiałów, które są po prostu za 
darmo. Bezpłatne, więc tam można sięgnąć. No i kolejny aspekt to jest sprzęt, tak? Pytasz 
o sprzęt. U Pata na pewno warto ten przewodnik obejrzeć, on jest bardzo fajny, obrazowo 
pokazuje na filmach np. różnicę między różnymi mikrofonami. To też jest fajne. 
 
Uważam, że w ogóle przy podcastowaniu najważniejszą rzeczą jest mikrofon. Nie ma nic 
ważniejszego niż mikrofon. Wiesz, jest takie powiedzenie: garbage in, garbage out. Czyli jeśli 
na wejściu mamy śmieci, to po drugiej stronie też będą śmieci. 
 
Marcin: Tak, niektórych rzeczy po prostu nie da się wyeliminować. 
 
Michał: Tak, tak że ta jakość głosu, który jest przenoszony przez mikrofon, jest pioruńsko 
ważna. Ja w ogóle moją konfigurację do podcastowania opisywałem, w notatkach też 
zalinkujemy do szczegółowej listy sprzętu, której ja używam. Ale powiem tylko o mikrofonie 
i powiem o mikserze. Mikrofon, który mam, to jest Rode Procaster. Są dwie wersje tego 
mikrofonu. Jeden to jest Rode Procaster, podłączany przez USB do komputera. Ja korzystam 
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z takiej wersji, która eliminuje komputer z całego procesu. Ja nie muszę mieć komputera do 
nagrywania podcastów. To jest mikrofon Rode Procaster, który jest wyposażony w takie złącze 
XLR − standardowa wtyczka dla mikrofonów. I tę wtyczkę wpinam do miksera. To jest mikser 
Behringer XENYX 1204 USB. Dla mnie ten mikser jest trochę za duży, tzn. trochę na wyrost go 
kupowałem. On ma tutaj cztery wejścia na mikrofony, dwa wejścia dodatkowego sygnału 
z komputera. Tak dużego miksera autentycznie nie potrzebuję, powiem szczerze, że żałuję, że 
trochę na wyrost go kupiłem, bo przy wyjazdach i nagrywaniu to jest jednak kawał sprzętu. 
On jest większy niż kartka A4 i gruby na chyba 8-10 cm. To jest taka wielka cegła. 
 
Można to robić na mniejszych mikserach, jak najbardziej. W zasadzie wystarczyłyby mi dwa 
wejścia mikrofonowe i dwa wejścia dla sygnałów dla komputera. Dlaczego? Bo wszystkie 
muzyczki, które ja odtwarzam. Czyli teraz ta rozmowa Skype, którą nagrywam… Ty jesteś po 
drugiej stronie. Gdzie jesteś? W Gdyni jesteś, nie? 
 
Marcin: Tak. W Rumi! 
 
Michał: A ja jestem sobie w Warszawie, rozmawiamy sobie w czasie rzeczywistym przez 
Skype’a i to się wszystko ładnie nagrywa. No właśnie. Dzisiaj przez internet można bardzo 
dużo zrobić i to jest super. Dużo sprzętu też do tego nie potrzeba. Co jeszcze mogę 
powiedzieć? Ważnym sprzętem są na pewno słuchawki i w moim przypadku dyktafon cyfrowy, 
który mam podłączony do tego sprzętu po to, żeby nagrywać. Tylko wymienię nazwy. U mnie 
dyktafon to jest Roland R-05, taki model. Są jeszcze takie dyktafony cyfrowe, chyba firmy 
Zoom, z tego, co wiem. 
 
Marcin: Tak, tak, bardzo znane. 
 
Michał: Tak, dużo lepiej dostępne w Polsce. Są jeszcze Tascamy, takie profesjonalne 
dyktafony. Szczerze mówiąc, zastanawiam się nad takim dyktafonem, bo coraz częściej mi 
zależy na tym, żeby móc nagrywać podcast w terenie, gdzie mógłbym takie mikrofony XLR 
podłączyć bezpośrednio do dyktafonu. Mikrofony wysokiej jakości bym podłączał 
bezpośrednio do dyktafonu bez miksera i to jest jakiś następny krok powiedzmy. 
 
No i mamy jeszcze słuchawki. Słuchawki akurat mogą być dowolne, oczywiście im lepsze, tym 
fajniejsze. Ja mam słuchawki zamknięte. To są takie słuchawki, które mają wtyczkę 
umożliwiającą również podłączenie do iPhone’a i to są słuchawki Bose AE2i, chyba ten model 
już nie jest dostępny. Jest chyba nowszy model. Fajne słuchawki, mają też sterowanie do 
telefonu bezpośrednio na kabelku, bardzo mi się sprawdzają. Słuchawki przewodowe 
zdecydowanie… 
 
Marcin: OK, a powiedz mi, sorki, że Ci przerwę… 
 
Michał: Śmiało. 
 
Marcin: … co mógłbyś wyeliminować, jeśli chodzi o urządzenie? Np. czy mógłbyś 
wyeliminować tego Rolanda, ten dyktafon cyfrowy? I podpiąć np. mikser bezpośrednio do 
komputera? 
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Michał: Wiesz co, mógłbym, ale tego nie próbowałem. Powiem dlaczego. Dlatego, że 
komputer to jest bardzo zawodna rzecz. Ja się o tym wielokrotnie przekonywałem, próbując 
nawet coś nagrywać. Dlatego, że od czasu do czasu coś tam Ci się w tle uruchomi, coś Ci 
kliknie. Wiesz, np. okazuje się, że fajnie się nagrywało, ale w pewnym momencie przestało się 
nagrywać. Na dyktafonie na bieżąco widzę, mam go cały czas przed oczami, nagrywając 
podcast, poziom głośności. Ile tam tych decybeli minus… musiałbym to dobrze wytłumaczyć, 
ale mamy te wykresy głośności i ogólnie chodzi o to, żeby nie przekraczać pewnego poziomu 
dźwięku, bo wtedy będą uderzenia, wybuchy. W sensie będą uderzenia w uszy osoby, które 
słuchają. 
 
Zarówno Twój głos, jak i mój głos przed nagraniem tego odcinka podcastu wyregulowaliśmy 
tak, żeby one były na podobnym poziomie i żeby nie było przesterowania w trakcie 
nagrywania. Wiesz, to są takie szczegóły techniczne, ich trochę jest. Ty też pewnie już masz 
swoje patenty, jak obrabiasz już ten dźwięk, który ode mnie dostaniesz, też masz swoje 
patenty na odszumianie itd., nie? Chodzi o to, żeby ten głos był po prostu jak najlepszej 
jakości. 
 
Jakby… nie „jakby”, tylko jestem perfekcjonistą w tym zakresie [śmiech] i po prostu to ma 
swoje plusy i minusy. Teraz słyszałeś, że się zaśmiałem, wyrzuciłem z siebie dużo powietrza, 
a prawdopodobnie na nagraniu nie będzie słychać takiego uderzenia. Dlaczego? Bo przed 
mikrofonem mam z kolei coś takiego, co się nazywa skarpetą, niefachowo chyba. 
 
Marcin: Pop-filtr. 
 
Michał: A tak, rzeczywiście. To jest taka siateczka, ja mam taką dwuwarstwową siateczkę. 
Chodzi o to, żeby wszystkie głoski wybuchowe: „p”, „b”, „dż” itd. nie powodowały uderzenia 
powietrza o mikrofon. Żeby gdzieś tam się rozpraszały po drodze. 
 
Marcin: Dźwięk to jest jednak fala uderzeniowa i jak tego typu dźwięk leci przez siatkę, to ta 
siatka zatrzymuje, tak jak wiatr. To jest coś na podobnej zasadzie. 
 
Michał: Tak, no bo o co chodzi? O to, żeby się tego przyjemnie słuchało. Nie? Cała filozofia. 
Ale wrócę do tego, że pytałeś, co by można było wyeliminować. Wiesz, w scenariuszu 
najprostszym bierzesz mikrofon USB, podłączasz do komputera i możesz nagrywać podcast. 
Chodzi tylko o to, żeby to był dobry mikrofon. Są dwa takie mikrofony, które uchodzą za 
świetne. Mikrofon USB, który uchodzi za świetny, to jest mikrofon Blue Yeti. Bardzo wiele 
osób go chwali, ja go nie mam. Nie próbowałem na nim nagrywać, ale wiem, że bardzo wiele 
osób jest z niego zadowolonych. I też jak słyszę np. webinary prowadzone przez osoby, które 
z tego mikrofonu korzystają, to słyszę, że on rzeczywiście daje dobrą jakość dźwięku. Ładnie 
zbiera z pomieszczenia, a jednocześnie tam szumów w tle nie słychać. 
 
Marcin: Tak, on jest świetny, ponieważ ma szerokie zastosowanie. Nie wiem, czy wiesz, ale 
nim można charakterystykę przedstawiać. Jeśli np. nagrywasz samemu, to ustawiasz tak, żeby 
zbierał sprzed siebie. Jeśli nagrywasz wywiad, to możesz go tak ustawić, że zbiera dźwięk 
z przodu i z tyłu mikrofonu, a np. boki wycisza. 
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Michał: Super! 
 
Marcin: To też jest fajna rzecz, że czy nagrywasz solo show czy jakieś wywiady, to możesz 
sobie go ustawić w odpowiedni sposób, żeby dźwięk był stąd, skąd powinien być, a nie żeby 
z boku zbierał szum kawiarni np. jeśli nagrywasz w kawiarni, bo tylko tam możesz się umówić 
z gościem. Tak że naprawdę faktycznie sporo ludzi go używa. W porównaniu z tym, co Ty 
używasz, to on nie jest taki drogi. Nie wiem, chyba 700 zł kosztuje, tak?  
 
Michał: Nie mam pojęcia, ale sprawdzimy, wrzucimy w notatkach cenę, jak najbardziej. 
 
Marcin: Tak mi się wydaje. 
 
Michał: No, to to jest istotna różnica. Mój mikrofon, sam mikrofon kosztował chyba koło 1200 
zł i to był najdroższy element całej mojej konfiguracji. Mikser to jest kilkaset zł, dobry 
dyktafon to też jest górne kilkaset zł. No, i teraz jak sobie podsumujesz te elementy, to nagle 
się okazuje, że to jest kupa pieniędzy, nie? 
 
Marcin: No tak, ramię jeszcze musiałeś pewnie kupić. A Yeti np. stoi na nóżkach, tak że 
jeszcze kwestia ramienia. 
 
Michał: Tak, ramię musiałem kupić. Ramię, później taką siateczkę, która jest antyszokowa, że 
mogę puknąć w biurko, puknąć w ramię mikrofonu i tego nie będzie słychać. 
 
Marcin: Drgania się nie przenoszą, jasne. 
 
Michał: Tak, tak. Tak że to też jest fajne. Bo wiesz, mikrofon, który ja mam, jest też 
mikrofonem zbierającym z przodu. Fajne jest to, że jak nagrywam podcast, zdarzało mi się 
nagrywać podcast, jak samoloty nade mną latały. A później jak odsłuchiwałem, to tych 
samolotów w ogóle nie było słychać. A bardzo nisko latają, bo niedaleko do Okęcia jest ode 
mnie. Albo czasami sąsiad coś tam boruje itd. 
 
Na początku jak nagrywałem podcasty, to był taki etap, że jeszcze niektórzy wykańczali 
mieszkania przed wprowadzeniem się i mi się wydawało, że to wszystko będzie słychać. Nie. 
To jest fajne, że te dźwięki są wycinane. Dobry mikrofon robi naprawdę 3/4 sukcesu. Znowu 
wrócę do miksera. To, że ja mam taką charakterystykę głosu, jaki słychać w podcaście, to 
oczywiście nie jest mój prawdziwy głos [śmiech]. 
 
Marcin: [śmiech] 
 
Michał: To jest głos odpowiednio zmodulowany. Po pierwsze mówię trochę niżej, czasami jak 
przyśpieszam, wchodzę na wyższe tony. Ale przez mój mikser, tutaj odpowiednio ustawiłem 
pokrętła i wiesz, zupełnie inaczej ten dźwięk słychać. Możemy zrobić eksperyment, ja mogę 
przekręcić w drugą stronę i za chwilę się Słuchacze dowiedzą, jaki głos mam naprawdę. 
Poczekajcie chwilę. A zrobię to. 
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Może być np. taka płaska totalnie charakterystyka dźwięku [śmiech]. Wiesz co, Marcin, Ty tego 
nie słyszysz, ale ja to słyszę. Po prostu jak jakiś Kaczor Donald. Myślę, że zmontowane to 
fajnie będzie brzmiało. Dobra, wrócę do tamtego głosu. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawda, że 
lepiej? No właśnie, tak że wiesz, różne sztuczki można stosować, po to tylko, żeby brzmieć 
lepiej, niż się brzmi naprawdę. 
 
Ja nie ukrywam też, też dodam, jak mi się pozwoliłeś rozgadać, to się rozgadam, że lubię 
słyszeć swój głos z tego miksera. Czyli jak nagrywam podcast, to podłączam słuchawki, mam 
je cały czas na głowie i mam odsłuch tego, co mówię. I wiesz, jak słyszę ten głos, taki 
zmodulowany, takim George’em Clooneyem trochę zajeżdża w tle… [śmiech] 
 
Marcin: [śmiech] Słuchaj, to jest najlepsza reklama dla posiadania miksera. 
 
Michał: Tak, tak. 
 
Marcin: Większość osób nie lubi słuchać swojego głosu, prawda? 
 
Michał: Tak, zdecydowanie. 
 
Marcin: Tak że jak mówisz, że lubisz swojego głosu słuchać po przejściu przez mikser, to jest 
najlepsza rekomendacja, by jednak coś takiego kupić. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Marcin: Tu jeszcze taka uwaga − większość osób pewnie gdzieś tam miała styczność 
i widziała np. mikser DJ-a i też jest jakaś taka analogia, że DJ może odcinać wysokie i niskie 
czy średnie tony. Tutaj jest taka sama sytuacja, że dla każdego kanału, czy to jest mój głos, 
czy Twój, czy jakiś inny jeszcze, też możesz modulować ten głos. I faktycznie możesz dać 
z niskich, z basów, żeby ten głos faktycznie był taki clooneyowaty, tak? 
 
Michał: Tak, tak i wiesz, do każdego kanału trzy zestawu pokręteł do przedziału 
częstotliwości. Można sobie naprawdę dowolnie modulować, to jest właśnie fajne. 
 
Marcin: Dobra, a jedna rzecz, którą teraz opowiadałeś, to były kwestie sprzętowe, 
software’owe i proces sam przy tworzeniu podcastu. Poleciłeś ten kurs, trochę drogi, 
przyznam szczerze. 
 
Michał: To nie to, że polecam. Pytałeś, skąd czerpałem wiedzę, więc przyznaję się do tego, 
nie? 
 
Marcin: Nie no, jasne, faktycznie mówisz, że to jest droga na skróty. Czas też kosztuje, więc 
jeśli nie mamy tego czasu, a chcemy coś zacząć… ja też widzę to po filmach Pata Flynna. 
Uczyłem się jakiegoś zagadnienia, przejrzałem z Youtube’a dwie, trzy, cztery, pięć godzin 
filmów. A Pat nagrał 15-minutowe wideo, gdzie właśnie przekazał dokładnie to, czego ja 
poszukiwałem. 
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Mimo że umiem korzystać z wyszukiwarki Google, z wyszukiwarki Youtube’a, wiem, jakie frazy 
powinienem wpisać itd., a mimo to niektóre osoby strasznie dużo się rozwodziły na temat 
całej otoczki, a nie przechodziły do konkretu. Słuchaj, to sprzęt i proces powstawania – tyle. 
A powiedz mi, czy Ty miałeś wcześniej jakieś doświadczenie radiowe albo coś takiego? Jeśli 
chodzi o przygotowanie własnych strun głosowych, a nie przygotowanie stricte sprzętowe. 
 
Michał: Marcin, absolutnie nie [śmiech]. Wiesz co, ja cały czas pamiętam, cały czas mam 
w głowie pierwszy odcinek podcastu, który nagrywałem dwa lata temu i to była jakaś totalna 
masakra. On był kompletnie oskryptowany. Tzn. ja miałem całą treść. I wtedy rzeczywiście 
przeczytałem treść, którą miałem napisaną. Ale przeczytałem ją dlatego, że po prostu nie 
byłem w stanie, nie denerwując się, przywołać tych wszystkich myśli po to, żeby z głowy coś 
powiedzieć. 
 
Dla mnie to było masakryczne przeżycie. Ja tamten odcinek nagrywałem, nie wiem, 4, 5, 6, 7, 
8 może razy. Dużo tego było! Jeszcze wrócę do kursu i powiem, dlaczego dobrze, że 
zainwestowałem w ten kurs, nie? Po prostu wydałem na niego tyle pieniędzy, że wiedziałem, 
że muszę zacząć nagrywać podcast. Bo to, czego bym nie zdzierżył, to to, że wiesz, 
przepuściłem tyle kasy i jednocześnie nic z tego nie ma. Więc w pewnym sensie 
potraktowałem to jako taki bat na mnie samego. Skoro wydam te pieniądze i otrzymam tę 
drogę na skróty, to nie będę miał żadnej wymówki, żeby tego nie robić. Żeby np. opóźnić to 
o kolejne pół roku czy rok. Pat Flynn przyznał się, że jemu zajęło dwa lata od momentu, kiedy 
zdecydował, że nagrywa podcast, do momentu, kiedy wypuścił pierwszy odcinek. To nie jest 
łatwe, to naprawdę jest trudne. Zwłaszcza wtedy, kiedy się nie ma doświadczenia radiowego 
i ogólnie, wiesz, zestaw problemów jest olbrzymi. Wystawiasz się na świat zewnętrzny ze 
swoim głosem, którego nie używasz publicznie, tylko używasz go w takich relacjach jeden do 
jednego, gdzieś tam, nie? Wystawiasz się i nie wiadomo, jak to zostanie odebrane. I tak jak 
mówisz, większość osób nie lubi swojego głosu. Ja na początku też nie lubiłem swojego głosu. 
Tzn. uważałem, że to jest coś takiego nienaturalnego. Mówisz gdzieś tam w próżnię i później 
tego słucha bardzo wiele osób i nie wiadomo, kiedy słucha. 
 
Zobacz, do dzisiaj można by posłuchać sobie pierwszego odcinka i zobaczyć też taką drogę, 
jaką ja przeszedłem. I to każdy podcaster to mówi, że dzięki temu, że są na mikrofonie, dzięki 
temu, że próbują jakąś wiedzę przekazywać, to stopniowo uczą się, że nie ma takiego „yyy” 
„eee” i wszystkich takich pauz, które gdzieś tam się pojawiają. Ee… eliminuje się to od razu. 
Właśnie, było „ee” od razu [śmiech]. 
 
Marcin: [śmiech] 
 
Michał: Ale eliminuje się także takie nawyki w mowie potocznej − typu, że wplatamy jakieś 
słowa, np. spójniki w postaci przekleństw, nie? Język podcastowy jest w miarę czysty, nie 
trzeba przekleństw wycinać. A w takiej mowie potocznej to różnie bywa. Kolejna rzecz – 
eliminowanie takich końcówek. Ja mam taką przypadłość, np. mówię: „Nie? Nie?”. Albo: „Tak? 
Tak?”. To się udaje robić, ale wiesz w boju hartuje się stal. 
 
To tak jest. Czyli im częściej coś robimy, im bardziej systematycznie robimy, tym większą 
mamy łatwość. A z drugiej strony to, że wiesz, nie miałem doświadczenia, a jednocześnie 
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nauczyłem się sam… ćwiczę sobie. Szukałem w internecie takich informacji, w jaki sposób 
mogę poprawić modulację głosu. I najprostsze ćwiczenie, jakie robię, czyli to, co dziennikarze 
telewizyjni też mówią, że robią. Np. żeby rozruszać aparat mowy, ogólnie rzecz biorąc, np. 
wkładają sobie korek między zęby. Korek od wina wkładamy między zęby i trzymając zęby 
zaciśnięte na tym korku, próbujemy mówić. Jak najwyraźniej, jak najdokładniej. 
 
To jest forma rozgrzewki i to super działa, to naprawdę super działa. Później wyciągasz ten 
korek i nagle mówisz bez seplenienia, wiesz, świetna forma rozgrzewki. Każdemu 
rekomenduję, kto np. denerwuje się przed jakąś prezentacją, przed jakimś wystąpieniem, 
gdzieś, gdzie będzie jakakolwiek publiczność. To może być 4-5 osób w salce konferencyjnej. 
Włożyć ten korek do ust wcześniej, poćwiczyć tak przez 2-3 minuty i potem wyciągamy ten 
korek i się okazuje, że my po prostu potrafimy bardzo dobrze artykułować. Potrafimy świetnie 
wydobywać ten głos z płuc, nas słychać, mówimy zrozumiale, bez jakiś świstów, bez 
seplenienia. Po prostu bomba! 
 
Tak że nie mam doświadczenia radiowego, ale wydaje mi się, że w tej chwili spokojnie 
mógłbym gdzieś tam w radiu usiąść i nawijać prawie non stop na jakiś podrzucony temat. 
 
Marcin: Już trochę nawijałeś. Kurczę, słuchaj, mogłeś mi powiedzieć pół godziny temu o tym 
korku. 
 
Michał: [śmiech] Sorry, przepraszam, postaram się streszczać. Przerywaj, skracaj jakby co. 
 
Marcin: A czy jak byłeś w radiu, to tam gdzieś leżały rozłożone korki? 
 
Michał: Nie, nic takiego nie widziałem. 
 
Marcin: Nie? A podrzucali Ci jakieś tipsy, tricki? 
 
Michał: Nie, co Ty, absolutnie nie. Wchodzisz do radia i nagrywasz po prostu. 
 
Marcin: A powiedz, jeszcze takie krótkie pytanie: skąd masz muzyczkę? Audio w podcaście 
ogranicza się właściwie do jednej melodyjki. Skąd ją wziąłeś?  
 
Michał: Wiesz co, dobrze, że o to pytasz, bo bardzo dużo osób o to pyta. Jest taki serwis, który 
się nazywa jewelbeat.com. Będzie link w notatkach do tego odcinka. I to jest serwis, który 
pozwala kupować muzyczki w cenie jeden dolar za muzyczkę. To jest najtańszy serwis, jaki 
w ogóle znalazłem. Można kupić cały zestaw przygotowanych muzyczek, np. w takiej postaci, 
że mamy pełną melodię. To, co ja Wam odtwarzam, to jest kawałek jednominutowy, ale jest 
pełna melodia, która ma parę minut. Potem jest wersja jednominutowa – skrócona tej 
melodii. Oczywiście z początkiem i zakończeniem, tak że to fajnie się rozkręca, a potem się 
szybko fajnie kończy. 
 
Są wersje trzydziesto-, piętnasto-, dziesięciosekundowe, które można jako jingle wykorzystać. 
I taki zestaw na jednej melodii zbudowany kosztuje właśnie 3 dolary. Ja chyba te trzy dolary 
wydałem. Wiesz, kupiłem kurs za 1000 dolarów, później wydałem 3 dolary na muzyczkę. 
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Marcin: Tak, ale takie są ceny tych melodyjek, po parę dolarów się kupuje. Czy jingle, czy całe 
zestawy. To jest fajne, bo jest to jakiś biznes dla tych, którzy tworzą te muzyczki, tak? No bo 
koszt wyprodukowania… to tak samo jak z aplikacjami na telefony – koszt wyprodukowania 
może iść w dziesiątki tysięcy euro, a ktoś sprzedaje aplikację za 8 zł. No ale jeśli 
użytkowników jest dużo, to wiadomo, że to się zwraca. 
 
Michał: Masa, masa. Właśnie. 
 
Marcin: OK, jeśli chodzi o takie drobiazgi, to jeszcze jest zdjęcie, ikonka podcastu. Tam się 
znajduje Twoja facjata. Powiedz, to zdjęcie robiłeś z jakiegoś konkretnego powodu? Bo teraz 
nie potrafię sobie przypomnieć. 
 
Michał: Czekaj, czekaj. Mówisz o którym zdjęciu? Bo tak naprawdę samo logo podcastu, które 
już dawno na blogu się nie pojawiało, ale w iTunesach można je zobaczyć, to są takie dłonie, 
na których są pieniądze i z tych pieniędzy wyrasta roślinka. I to jest zdjęcie, z któregoś ze 
stocków z kolei, czyli z takich zestawów zdjęć, które można kupić. Podobnie jak ta muzyczka, 
możemy kupować też zdjęcia. I ja to zdjęcie bodajże kupiłem na Fotolii. Fotolia.com. Znowu 
pół dolara albo jednego dolara wydałem. 
 
Resztę przerobiłem sam, czyli tytuł „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”, to oczywiście jest 
napisane przeze mnie. Kiedyś zastanawiałem się nad tym, czy ktoś mi nie powinien tej 
okładki do podcastu zaprojektować! Bo niektóre okładki są naprawdę piękne, a wiadomo, że 
jeżeli tworzymy podcast, to chcemy, żeby okładka była ładna, bo ta okładka tak naprawdę 
powoduje kliknięcie, w takim serwisie jak iTunes np. gdzie wiele ładnych okładek podcastów 
jest. Ona zachęca do tego, żeby ktoś kliknął i posłuchał kawałka odcinka. 
 
Marcin: To tak jak logotyp firmy jakiejś czy imprezy. 
 
Michał: Tak, no więc ja nie mam jakiegoś szczególnego tego logo. Ale takie jest, jakie jest. 
I w sumie nie mam dobrego pretekstu do tego, żeby je zmieniać, więc pewnie już takie 
zostanie po wsze czasy. 
 
Marcin: OK, przejdźmy może do procesu przygotowania podcastu. Jeszcze bardziej się 
będziesz mógł wygadać. Powiedz mi, może najpierw tak ogólnie na teraz, na dzisiaj. Ile 
odcinków podcastów w przód, jeśli chodzi o tematy, masz zaplanowane? 
 
Michał: No widzisz. I tu akurat w dobrym momencie mnie zapytałeś. 
 
Marcin: Przygotowany jesteś. Na cały rok [śmiech]. 
 
Michał: Nie, nie, nagrywamy w tej chwili 50. odcinek podcastu. Ujawnimy, że nagrywamy go… 
dzisiaj mamy który? 23 kwietnia – czwartek. Podcast ukaże się 4 maja. A ja już mam 
zaplanowane odcinki w tej chwili, tematycznie, do końca czerwca. Czekaj, spojrzę na lipiec 
jeszcze. Tak, do końca czerwca mam tematy zaplanowane. Czyli do 54. odcinka. 
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Marcin: Cztery odcinki w przód. 
 
Michał: Tak, ale jeżeli byś mnie zapytał o to dwa miesiące temu, to też miałem do końca 
czerwca zaplanowane, bo usiadłem sobie i to sobie zaplanowałem po kolei, akurat planując 
czas do wakacji. I staramy się, to teraz też nam się troszeczkę obsunęło, Marcin, nie? Ale 
staramy się już w tej chwili działać z wyprzedzeniem. Dlatego, że cały proces tworzenia 
podcastu to nie jest tylko przygotowanie scenariusza i nagranie, nie? Tylko to jest też później 
obróbka przez Ciebie, później spisanie, przygotowanie transkryptu tego podcastu przez Kasię, 
którą serdecznie pozdrawiamy! Później jeszcze oprócz tego jest korekta tego transkryptu, 
którą robi Arlena, też serdecznie pozdrawiamy! Później Ty przygotowujesz wpis na bloga, 
który ma zestaw linków itd. 
 
Tutaj w zasadzie większość roboty jest po Twojej stronie, ja tylko przygotowuję tytuł i krótki 
wstęp, prawda? No właśnie i gdzieś na końcu jest jakaś promocja tego podcastu w mediach 
społecznościowych, przez newsletter, poinformowanie Czytelników i Słuchaczy o tym, że on 
jest dostępny. Na samym początku oczywiście jest pewien pomysł. Jest mój pomysł na to, jaka 
powinna być treść tego podcastu i jest przygotowanie tego scenariusza, wykonanie jakiegoś 
researchu, jeżeli szukam dodatkowych informacji, to wiadomo, że muszę to przygotować. 
 
Nie lubię bardzo tworzyć tych podcastów w atmosferze takiej nerwowości. Więc lubię sobie to 
przygotować wcześniej, jeżeli to jest wywiad, to najpierw nagrywam wywiad, tak jak mieliśmy 
ostatnio wywiad z Piotrem Motylem czy z Janą Schuberth, to najpierw nagrywam taką 
rozmowę, a dopiero później tworzę wstęp i zakończenie do tego odcinka. Czyli już wiem, 
o czym ten wywiad jest i nagrywam wstęp, gdzie krótko zapowiadam, o czym będzie można 
usłyszeć i zakończenie, gdzie bieżące ogłoszenia parafialne [śmiech] albo jakieś inne 
informacje sprzedaję czy po prostu się grzecznie żegnam. 
 
Cały ten proces, dzisiaj po mojej stronie, takiego przygotowania konkretnego odcinka, myślę, 
że zajmuje mi około dnia, dwóch dni. W sensie takim, że muszę się zastanowić, pomyśleć, 
spisać, przemyśleć, o czym będę chciał powiedzieć tak, żeby to nie trwało dłużej niż godzinę 
i z drugiej strony wiadomo, że na transkrypt nam potrzeba też około tygodnia i przygotowanie 
wpisu. Nie, Marcin? Jak to wygląda w praktyce? 
 
Marcin: Tak, mniej więcej coś takiego. 
 
Michał: Czyli ja po prostu muszę nagrywać z wyprzedzeniem. Żeby wszyscy, którzy pracują, 
którzy są zaangażowani w tym procesie, żeby każdy mógł wykonać swoją pracę bez siedzenia 
po godzinach, nie? 
 
Marcin: Sam skład podcastu to jest powiedzmy do dwóch dni. No i później stworzenie 
transkryptu. Jednak pisze się trochę dłużej, niż mówi, prawda? Szczególnie jeśli się przepisuje 
tekst mówiony. 
 
Michał: Albo jeżeli to jest podcast angielskojęzyczny, dwa takie odcinki się zdarzyły. No to też 
trzeba jeszcze przetłumaczyć to na język polski, nie? 
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Marcin: OK., Michał, a powiedz mi, jak teraz wygląda proces samego nagrywania? Czy Ty 
nadal się męczysz, czy nadal masz tremę? Nagrywasz po pięć razy? Oczywiście nie mówię 
tutaj o wywiadzie, bo wywiad to jest jedno podejście. Ale powiedz Słuchaczom, bo ja mniej 
więcej wiem, jakie tam są przecinki [śmiech]. 
 
Michał: Nie no, dobra Marcin, nie będziemy tutaj kreowali rzeczywistości. Wiesz co, Ty 
najlepiej opowiedz, jak montujesz, to ile razy musisz wycinać, nie? Bo to będzie szczera 
prawda. Tak że śmiało mów, śmiało ujawniaj, jak ta kuchnia wygląda. Myślę, że każdy jest 
ciekawy. 
 
Marcin: Wiecie co, to wygląda tak… mam nadzieję, że Michał kiedyś wrzuci taki podcast 
z bloopersami. Co prawda dopiero od niedawna, ale zacząłem sobie wycinać te ciekawsze 
smaczki, pomyłki z nagrań i zbierać to w jakąś jedną całość. Ciekaw jestem, co z tego 
wyjdzie… 
 
Michał: Czekaj, przerwę Ci, przerwę Ci. A dałbyś radę przygotować do tego odcinka podcastu 
na koniec takie bloopersy, czy nie? 
 
Marcin: Wiesz co, tego jest 5-10 sztuk dopiero, no bardzo malutko. Ja to od czterdziestego 
któregoś odcinka dopiero zacząłem zbierać i nie w każdym odcinku są. 
 
Michał: Czekaj, ale to jest dobra miara z drugiej strony, bo jeśli Ty od czterdziestego któregoś 
zbierasz i dopiero zebrałeś 5-10 sztuk, to nie jest źle, Ci powiem. Ale wiesz co, Marcin, dobra, 
to zróbmy tak. Możemy zapowiedzieć w tej chwili, że na końcu odcinka te 5-10 sztuk się 
znajdzie. 
 
Marcin: OK. Dobra, ale to będę miał wyciąć? 
 
Michał: Nie, niech leci. Niech każdy słucha, bo to jest taki odcinek z kuchnią, to wiesz, musi 
tak być. 
 
Marcin: OK [śmiech]. O rany! No, tak że staram się to zbierać. No dobra, będziemy mogli to 
wrzucić! Zobaczę, ile tego tam mam, chociaż jakieś pojedyncze ciekawe przypadki wrzucimy. 
Sporo jest jakichś takich cięć, że czy Ty, czy gość… częściej gość, bo każdy się chyba tremuje, 
jak rozmawia z Tobą. Może nie każdy, ale jednak jest jakaś trema w przypadku nagrywania 
podcastów. Tak jak Ty miałeś na początku, tak i inni goście, którzy pierwszy raz się stykają 
z czymś takim, mają tremę i często się gdzieś zwyczajnie zapętlą. Pozwalasz powtórzyć daną 
myśl. I właśnie bardzo mnie ciekawi, chociaż „ciekawi” to może nie jest najlepsze słowo, ale 
niezłe jest to, że prowadzisz jakiś wywiad z kimkolwiek i skaczesz po tematach, jest bardzo 
żywa, dynamiczna rozmowa. Jakaś osoba się zapętli, nagle traci temat i Ty potrafisz dokładnie 
powiedzieć, co ta osoba mówiła. 
 
Wiesz, wiele osób nie potrafi słuchać, myśli nad kolejnym pytaniem. Ja myślę, że tutaj, 
prowadząc podcast, też cały czas patrzysz na skrypt, żeby wiedzieć, jak dalej to poprowadzić. 
Już sobie gdzieś tam w głowie układasz 5-10 kolejnych pytań, jak to w ciekawy sposób będzie 
można dalej pociągnąć. I osoba się zawiesza, a Ty potrafisz w tak naprawdę fajny sposób 
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naprowadzić ją z powrotem na tor. Tego oczywiście nie słychać, bo to się później wycina, ale 
jak ja słyszę, to jestem zawsze pod wrażeniem, że tak dokładnie powtarzasz wręcz ostatnie 
parę zdań Twojego gościa. Tak że tutaj naprawdę chapeau bas! 
 
Michał: Teraz to ja się czerwienię, wiesz co! 
 
Marcin: Nie no, na serio. Często jestem w szoku, no ja bym tak nie potrafił. Nawet dzisiaj, jak 
tutaj gdzieś się zapętlamy, to coś takiego też ma miejsce. 
 
Michał: Powiem Ci tak, ja mam wiele pytań zanotowanych i nie muszę myśleć nad pytaniami 
w trakcie rozmowy, więc mogę się skupić na rozmowie. A jak się skupiasz na rozmowie, to 
słuchasz, co druga osoba mówi. Czasami mi się zdarza, że sobie dopisuję pytania już w trakcie 
rozmowy. Też robię to w taki sposób, żeby nie było słychać przy nagrywaniu pukania 
w klawiaturę. To mam po prostu notes obok siebie, długopis i wiesz, w tym notesie notuję. 
 
Marcin: A, pomyślałeś o wszystkim. 
 
Michał: Tak, znaczy to się po prostu przydaje. Im dłużej to robisz, tym bardziej zauważasz, jak 
ten warsztat swój własny można poprawiać. Nie mam tu myszki na przykład, palcem po 
gładziku jeżdżę. Jak muzyczkę odtwarzam na początku, żeby nie było słychać tych kliknięć. 
Wiesz, to jest trochę taka magia, tak jak w telewizji masz magię telewizji, w radiu masz magię 
radia, to ja mam taką magię podcastową, którą realizuję. 
 
Ale cieszę się, że mówisz, że tak mało rzeczy trzeba wycinać. Mnie się wydaje, że teraz 
rzeczywiście coraz lepiej mówię, nauczyłem się też w taki sposób nagrywać te podcasty, żebyś 
Ty miał łatwiejszy montaż. Wiesz, przerwy robię, jeśli gdzieś się zaplączę czy się powtarzam, 
to Tobie co mówię wtedy? 
 
Marcin: Cut! [śmiech] 
 
Michał: Cut! Mówię: „Cut!” I wtedy Ty, jak montujesz, to na wykresie widać taką szpilkę, nie? 
Bo kiedyś montowałem podcasty i wiem, że to widać. I jak ja mówię: „Cut!”, to wiadomo, że to 
jest takie miejsce, w którym trzeba wyciąć, być może cofnąć, a być może puścić właśnie dalej, 
czyli następny kawałek. I od tego cuta staram się powtarzać nie ostatni wyraz, tylko całe 
zdanie albo całą myśl, dlatego że intonacja też jest różna. I sam jak mówię, to wiem, że 
wpadam w taki w pewnym sensie flow. Ten głos płynie, płynie. I tak jak teraz by było, że tak 
entuzjastycznie opowiadam o czymś, nagle jest cięcie, a później zupełnie inna intonacja, nie? 
 
Marcin: Ale zdarza się czasami coś takiego. 
 
Michał: Zdarza się, no wiadomo, każdemu się zdarza. 
 
Marcin: Zdarza się, że czasami są jakieś problemy techniczne, komuś coś z mikrofonem się 
stanie, tak jak nam dzisiaj. I po przerwie kolejne połączenie Skype’a czy kolejne podejście. 
A ten poziom energii chociażby rozmówcy może być inny i nie wiem tak do końca, czy to 
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słychać, bo sam słucham też podcastów i czasami jak się zaczynam zastanawiać i próbuję 
wyłapywać te błędy montażowe, to OK, da się to czasami znaleźć. 
 
Ale jeśli nawet ja, gdzie się trochę interesuję tym składem, bo to robię, ale słucham podcastu, 
bo jest ciekawa treść. Słucham treści, a nie próbuję się doszukiwać jakichś tam cięć czy 
zmiany werbalizacji dziwnych, to się po prostu tego słucha. I sam, jak składam, to się 
zastanawiam: „Kurczę, to będzie słychać czy nie?”. I jest coś takiego, że jak 20 razy puszczasz 
sobie trzysekundowy odcinek, to Ci ta mała zmiana tak wierci dziurę w głowie… a na to nikt 
nie zwróci uwagi później tak naprawdę. 
 
Michał: A pamiętasz, Marcin, od którego odcinka montujesz moje podcasty?  
 
Marcin: Od dwudziestego któregoś, od 22. 
 
Michał: No, chyba tak. Czyli już więcej podcastów zmontowałeś Ty niż ja. Super [śmiech]. 
Powiem Ci, że mega jestem z tego zadowolony, bo pamiętam, jak ja montowałem. To jest 
straszna robota. Właśnie słuchanie tego, wiesz, jeszcze jak mi się mój perfekcjonizm włącza, 
nie dość, że słyszę swój głos, już obrabiając głos, co mnie wkurzało tak naprawdę, to jeszcze 
słyszę wszystkie potknięcia. I wiesz, zastanawiasz się: „Wyciąć, nie wyciąć? Zmienić, nie 
zmienić? Dobra, chrzanić to wszystko”, mówiąc zupełnie wprost. 
 
Niech się tym zajmie ktoś, kto będzie to robił za mnie i zrobi to dużo lepiej, dużo sprawniej, 
a jednocześnie, tak jak zawsze powtarzam, dla mnie najważniejszy jest czas dzisiaj. No 
właśnie, co tu dużo mówić. 
 
Marcin: No tak, też jak nagrywasz sam, to masz możliwość dogrania kawałka. I się 
zastanawiasz: „Kurczę, dograć to jeszcze raz?”. 
 
Michał: Nigdy nie dogrywałem, wiesz? Nigdy nie dogrywałem, nie miałem czegoś takiego. 
Wchodzę w taki jakby tryb nagrywania podcastu, ja go nagrywam i chcę go zamknąć, to jest 
koniec. Chyba kiedyś tak było, że dłuższy fragment wyciąłem, bo on mi totalnie nie wziął 
i w całości go wyciąłem. Tam wypadły 2 minuty mojej gadaniny, powiedzmy. 
 
Wiesz, jak się tego słucha, to jest faktycznie bez szkody dla podcastu jako takiego. Bo kto wie, 
że ja coś wyciąłem? No, tylko ja wiem. Nikt inny nie wie, więc to też czasami tak jest, taki 
przykład z innego obszaru życia. Czasami tak jest, że jak występuję gdzieś publicznie, ja się 
bardzo dobrze do tego zawsze przygotowuję, staram się przygotować jak najlepiej i wiesz, 
wychodzę i mówię i czasami slajd za szybko przełączę albo coś pominę. Np. myśl, którą 
miałem przygotowaną, w ogóle jej nie powiem. 
 
I schodzę ze sceny i myślę sobie: „Rany Julek, tyle rzeczy miałem do powiedzenia, 
a powiedziałem 3/4. 1/4 poszła w piach, a to są rzeczy wartościowe!”. Po czym się tak łapię 
i mówię: „Wiesz, Michał, i tak nikt o tym nie wie, nie?”. No, mówiłem o tym, chyba mówiłem 
o tym w którymś odcinku. Nikt o tym nie wie, dla tych osób, które słuchały, to, co otrzymały, 
to jest to, co otrzymały, albo uważają to za dobre, a czasami nie. 
 



 236 / 492 

 

 

Marcin: Mnie też czasami jest szkoda, jak mam jakąś fajną myśl, a sam piszę dla siebie jakiś 
tam tekst, bo też prowadzę małego bloga, to szkoda po prostu, że wiesz, jest złota myśl, 
a nagle to poszło bez tego [śmiech]! Dobra, słuchaj… 
 
Michał: Do rzeczy, nie? 
 
Marcin: Dokładnie, do rzeczy. Może Słuchacze byliby ciekawi, jak ten proces wygląda, tak na 
szybko, kwestia przekazywania plików itd. Bo OK, nagrywasz podcast, masz na karcie pamięci 
tego dyktafonu, nie? 
 
Michał: Tak, już mówię. To daj mi powiedzieć, a później ja przekażę piłeczkę Tobie, bo pewnie 
Ty powiesz, jak to wygląda z drugiej strony. Więc tak: ja i Marcin korzystamy z Dropboksa jako 
sposobu przerzucania plików między nami. Dropbox to taka usługa, ja mam komercyjną 
wersję Dropboksa, 1 TB pojemności i na Dropboksie trzymam naprawdę wszystko łącznie 
z kopiami zdjęć itd. 
 
Mamy taki wspólny folder, do którego ja po zgraniu na komputer wrzucam surowe pliki, po 
prostu pliki wave. One są dosyć duże, bo taki nagrany podcast ma koło 1 GB albo 2 GB. Nawet 
nie pamiętam. 
 
Marcin: No, 0,5 GB. Raczej 500-600 MB. 
 
Michał: A, już wiem, dyktafon mi to tnie na kawałki, jeden plik ma 0,5 GB i taki plik ma 50 
minut. Jeżeli podcast jest dłuższy, np. dzisiejszy będzie na pewno dłuższy… 
 
Marcin: Przepraszam [śmiech]… 
 
Michał: Nie, nie, absolutnie, właśnie bardzo fajnie. Jubileuszowy odcinek, możemy gadać 
w sumie 3 godziny, nie? [śmiech] 
 
Marcin: Taka zmiana u Michała nastąpiła [śmiech]. 
 
Michał: Tak. Teraz wszyscy Słuchacze, którzy nas słuchają w tym momencie mówią: „Matko, 
będą gadać trzy godziny.” Nie. Postaramy się jednak nie [śmiech]. Przepraszam, że się tyle 
śmieję, ale jest to takie nasze małe święto tutaj z Marcinem. Więc tak się trochę dobrze 
bawię, co tu dużo mówić. 
 
Dobrze, więc mam te pliki, kopiuję na Dropboksa, chwilę to trwa, zanim one się 
zsynchronizują i Marcin wtedy te pliki widzi u siebie w tym samym folderze, jemu się 
synchronizują na komputer, no i może je obrabiać. Oprócz plików audio ja Marcinowi 
wrzucam również… co ja Ci, Marcin, jeszcze wrzucam? Scenariusza Ci nie wrzucam zwykle, 
nie? 
 
Marcin: Nie, wrzucasz mi pliki audio. A resztę – używamy już wspomnianego gdzieś pewnie 
przez Michała w podcaście czy na blogu, programu jak Nozbe oraz Slack. 
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Michał: Dwie rzeczy, o których już mówiliśmy. 
 
Marcin: Dokładnie. Czyli programu do listy zadań i programu stricte komunikacyjnego. 
 
Michał: Komunikatora po prostu, tak. Slack to jest taki komunikator. 
 
Marcin: Tak, tak że dajesz mi znać, że te pliki są w drodze, że je wrzuciłeś już i że zaraz np. 
będą albo że już się zsynchronizowały. Ja wtedy wiem, że mogę iść dalej. 
 
Michał: Tak, wtedy Ty wchodzisz cały na biało i? Co dalej się dzieje [śmiech]? 
 
Marcin: Przez Dropbox, ja mam co prawda darmową wersję, ale przez lata używania, już tam 
uzbierałem chyba koło 20 GB, bo za polecenia można do jakiejś pojemności dojść. Mnie się te 
pliki pojawiają, więc je najpierw kopiuję. Kopiuję je dwa razy. Gdy importuję je do programu 
do obróbki audio, to ten program od razu coś tam próbuje w nich zmieniać, więc te 
Michałowe pliki pakuję sobie do folderu, który nazywam „pliki oryginalne” i tam sobie jakiś 
backup trzymam oraz druga ich kopia to jest ta produkcyjna. 
 
Michał: A w jakim programie obrabiasz od razu powiedz. 
 
Marcin: Adobe Audition. 
 
Michał: A z Audacity kiedyś korzystałeś czy nie? 
 
Marcin: Tak. 
 
Michał: No, właśnie, Audacity jest programem bezpłatnym. Ja też na początku podcasty 
montowałem w programie Audacity, ale Adobe Audition jest zdecydowanie fajniejszy 
w obsłudze, dużo sprawniej się tam według mnie wszystko robi. 
 
Marcin: To jest potężne narzędzie, ja mogę powiedzieć, że używam 5% jego możliwości. Mimo 
że się uczę cały czas, sprawia mi nauka tego jakąś frajdę. Program wygląda prosto, ale 
możliwości jego jednak są spore. 
 
Michał: No dobra, mów dalej, jak ten proces dalej wygląda? 
 
Marcin: Wrzucam pliczki. Na początku, wiadomo, jak Ty nagrywasz, jest na początku jakaś 
pauza, dopiero później wchodzisz ze swoją melodyjką chociażby. Biorę próbkę tej ciszy 
i wycinam tę próbkę z całego pliku, czyli cisza to jest ta próbka szumu i program znajduje ten 
szum w całej długości pliku. Czy to jest 5 minut, czy 50 minut, wycina ten szum. 
 
Później używam tzw. kompresora, żeby ten dźwięk podbić. No i najbardziej żmudna, 
czasochłonna treść to przesłuchuję cały odcinek i wycinam różne artefakty. Zacięcia czy całe 
sekcje, tak żeby to miało ręce i nogi. Czasami też są takie sytuacje, np. Michał zwraca na to 
uwagę, mówiąc do mikrofonu, że właśnie cały temat, jakieś tam parę zdań czy minutę 



 238 / 492 

 

 

materiału, żeby jednak wyciąć. I po wycięciu takiej minuty, trzeba to wszystko tak ułożyć, żeby 
koniec jednego zdania, a początek następnego zachowywał sens. 
 
Michał: Tak, absolutnie. To jest kluczowe. 
 
Marcin: Tego nie można zgubić. I jeśli mam już, a to też różnie bywa, bo intro i outro czasami 
dostaję później. No, chociażby jeśli nagrywamy podcast miesiąc przed publikacją, bo akurat 
masz możliwość nagrania jakiegoś wywiadu, a intro nagrywasz 1-2 tygodnie przed publikacją, 
żeby też, no wiadomo… to Ty powinieneś powiedzieć, ale jeśli masz jakieś informacje bieżące, 
to akurat jest dobra okazja, żeby je przekazać. 
 
Michał: Tak zazwyczaj jest, dokładnie tak. Są jakieś ogłoszenia. 
 
Marcin: Tak, dokładnie, parafialne. I składam później to intro, outro, w środek pakuję wywiad, 
melodyjkę na koniec. Michał wspominałeś, że tę melodyjkę początkową puszczasz 
z komputera. To już wspominałeś kiedyś. 
 
Michał: Tak, ale powiem jeszcze raz, bo to jest odcinek o podcastach. Tę pierwszą melodyjkę, 
na samym początku podcastu puszczam i mówię w trakcie niej, tak że ona za każdym razem 
wiąże się z trochę inną intonacją mojego głosu itd. Tak że to zawsze jest nagrywane na żywo. 
Sam wtedy steruję głośnością na mikserze, czasami jest głośniej, czasami ciszej. Widać tam 
taką rzemieślniczą robotę. A w przypadku tej melodii końcowej to jest tak, że Marcin ją 
wmiksowywuje. 
 
Czyli ja na końcu podcastu po prostu mówię, mówię, mówię i się żegnam, a Marcin później 
w pewnym momencie zaczyna tę melodię odtwarzać, nie wiem, jaki klucz stosujesz. Dwie 
minuty przed końcem? Trzy? 
 
Marcin: Wiesz co, nie mógłbyś jej odtwarzać samemu, bo ta melodyjka ma jakąś swoją stałą 
długość, a Ty nie wiesz, ile jeszcze będziesz mówił. 
 
Michał: Właśnie o to chodzi! 
 
Marcin: Ja po prostu pakuję całą tę melodyjkę. Raz chyba się tylko zdarzyło, że outro było tak 
krótkie, że nie chciałem wjeżdżać w wywiad, tylko żeby outro było oddzielone od wywiadu 
i faktycznie skróciłem ją. Ona sobie powoli gdzieś tam narasta i z zupełnej ciszy, do takiego 
poziomu głośności sobie leci w tle i właściwie w tym samym momencie się pogłaśnia, jak już 
się żegnasz i mówisz ostatnie 2-3 słowa. Zawsze trafia na moment, gdy tak naprawdę ta 
muzyczka się już trochę wycisza, są spokojniejsze dźwięki i już nie wali tak po uszach 
Słuchaczy. 
 
Michał: No, schemat taki, że ona na końcu się tak podbija, to jest zawsze tak obliczone, żeby 
ona wypadła na końcu i te ostatnie nuty jej wybrzmiały, nie? 
 
Marcin: Dokładnie. No, tak że tak przygotowany plik podcastu eksportuję już gotowy dla 
Michała do mp3. Czasami, jeśli mamy dużo czasu do publikacji, to robię najpierw obróbkę 
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wywiadu, eksportuję, przesyłam Michałowi i… nie wiem, czy mam mówić „przesyłam 
Michałowi” czy „przesyłam Ci”, bo ja nie wiem, do kogo mówię [śmiech]. 
 
Michał: A widzisz jak to jest, jak się podcast nagrywa? 
 
Marcin: No, a powinno być to wszystko jednym tonem mówione, a nie, że raz tak, raz tak. 
 
Michał: Ale my nie jesteśmy radiami telewizyjnymi, nie musimy mieć takich standardów, nie? 
 
Marcin: Aha, no ale w każdym razie przesyłam Ci sam wywiad, tak żebyś mógł sobie 
przesłuchać, ewentualnie jakieś uwagi podać. No, tak żeby po prostu część już pracy móc 
zrobić. 
 
Michał: Odhaczyć po prostu. 
 
Marcin: Dokładnie. A finalnie przesyłam plik, którego Ty sobie słuchasz, akceptujesz i wtedy 
w pierwszej kolejności dodaję metadane, możemy polecić takie narzędzie przy okazji jak ID3 
Editor, też już je kiedyś polecałeś. Tego typu narzędzi jest pewnie bardzo dużo. Tak jak 
zdjęcia mają swoje metadane, chociażby jak geolokalizację, gdzie zdjęcie zostało zrobione, 
tak samo pliki mp3 mają swoje dane, co widać dobrze w przypadku np. piosenek. Tak że plik 
nazywa się ABC.mp3, a my słuchamy go na jakimś odtwarzaczu mp3 czy telefonie, to ładnie 
mamy okładkę albumu, imię i nazwisko artysty, nazwę piosenki itd. 
 
Tak samo w przypadku podcastu to jest ten sam schemat, gdzie jest okładka podcastu, tytuł 
odcinka itd. Plus dodatkowo informacje, które pojawiają się, jeśli Słuchacz słucha podcastu 
z programu do podcastów, a nie ze strony bezpośrednio, z bloga. Bo wtedy też się pojawiają 
dodatkowe informacje, które mogą być np. spisem treści podcastu czy jakimiś informacjami. 
Prawda? 
 
Michał: Dokładnie tak. No właśnie, co jeszcze robisz? Później wgrywasz ten plik gdzieś, nie? 
 
Marcin: Tak, Michał, Ty używasz Libsyn. 
 
Michał: Tak, to jest taki serwis do hostowania plików mp3. 
 
Marcin: Tam są uwielbiane przez Michała, jak pewnie przez większość blogerów, statystyki. 
 
Michał: Oj tak. 
 
Marcin: [śmiech] 
 
Michał: Screenshot ze statystyk też wrzucimy pewnie pod tym odcinkiem podcastu. 
 
Marcin: Tak. Uwielbiamy też używać Wistii do hostingu wideo, a Wistia chyba ma, jeśli chodzi 
o wideo w internecie, najlepsze statystyki, prawda? 
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Michał: Najlepsze, bo można np. zobaczyć na wideo, kiedy osoby oglądające przestają je 
oglądać, kiedy odpadają. I widać ile osób w którym momencie filmu przestało go oglądać. 
 
Marcin: Jak maleje zainteresowanie. 
 
Michał: To pozwala wyciągać wnioski i poprawiać później to, co robimy. Ten odcinek celowo 
przeciągamy sobie i celebrujemy, trochę cieszymy się nim, ale generalnie ja wiem z grubsza, 
akurat Libsyn takich statystyk nie daje, ale ja wiem z grubsza, jak długie te odcinki powinny 
być. Które odcinki najlepiej się słuchają. No właśnie, a dla mnie jest istotne tak naprawdę, ile 
jest pobrań. Liczba pobrań wskazuje mi, który odcinek jest bardziej popularny bądź mniej 
popularny. Od razu powiem, że podcast z Piotrem Motylem, czyli ten ostatni – 49., o tym jak 
mieszka się w Tajlandii albo jak wyprowadzić się do Tajlandii miał świetne otwarcie. W tej 
chwili chyba ok. 7000 odsłuchań po raptem trzech dniach od publikacji, tak że to jest bardzo 
dobre otwarcie. 
 
Marcin: Blogi podróżnicze po prostu przyciągają, tak? Tajlandia się pojawia, do tego biznes, 
pieniądze i hop siup! 
 
Michał: Tak, mieszanka wybuchowa. 
 
Marcin: OK, no i ładuję plik gotowy na Libsyn, skąd sobie kopiuję bezpośredni link do tego 
pliku. Aha, no i jeszcze wcześniej, gdy mam finalne potwierdzenie, że to nagranie jest OK… 
 
Michał: Właśnie, bo ja się tu wetnę, że jeżeli to jest wywiad, to ten plik zmontowany przez 
Ciebie, nawet bez intro i outro jest nam potrzebny do tego, żeby wysłać ten wywiad do 
przesłuchania do tej osoby, z którą rozmawiałem. Żeby ona dokonała jeszcze takiej 
autoryzacji, czy na pewno zgadza się na publikację. Czy coś nie zostało wycięte za dużo albo 
czy ona nie doszła przypadkiem do wniosku, że powiedziała za dużo i należałoby coś wyciąć. 
 
Tak że ja zawsze takie wywiady autoryzuję, chyba że osoba po drugiej stronie mówi: „Nie, ja 
w ogóle nie chcę autoryzacji”, wtedy tego pliku nie wysyłam. Zdarza się, że rozmówcy mają 
100% zaufanie do mnie, to też jest fajne! Ale ja wtedy tego zaufania tym bardziej nie chcę 
zawieść, więc zazwyczaj wysyłam tak czy siak, najwyżej ktoś nie przesłucha. 
 
Marcin: Raczej nie ma zmian, aczkolwiek w takich stricte finansowych tematach czasami 
zdarza się, że nawet Ty mówisz, że pewnie to będzie musiało być usunięte. 
 
Michał: Tak, tak. A, no właśnie. To też można powiedzieć, Ty o tym mówiłeś, ale to podkreślę. 
Jedynym systemem komunikacji mojej z Tobą, w trakcie nagrywania podcastu, to jest taka 
komunikacja jednostronna, że ja wskazówki nagrywam i Ty sobie je później wycinasz, nie? 
 
Marcin: Tak, to jest najszybsze dla Ciebie, a dla mnie tak naprawdę chyba też. Bo Ty możesz 
to od razu przekazać, masz gorącą głowę i od razu mówisz do tego mikrofonu, a ja też, nie 
muszę nigdzie przełączać. Czasami jest tak, że mówisz mi, że w tej sekundzie należy zrobić 
coś takiego i coś takiego. I ja wtedy też przełączam się na ten edytor tekstu i szukam tej 
sekundy, tak że jak najbardziej myślę, że to jest obustronnie wygodne, takie wskazówki audio, 
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bezpośrednio w odcinku. Ja to tak czy siak mogę od razu usunąć, jak przesłucham. A jednak 
jak się pisze, to trzeba dokładnie dobierać słowa, w miarę dokładnie, a jak się mówi, to jest 
jakiś taki ciąg, taki flow, że nie trzeba mówić piękną polszczyzną, a druga osoba i tak, i tak 
zrozumie. 
 
Michał: Tak. I dla mnie to też jest oszczędność czasu. Bo wiesz, jak ja bym miał później 
jeszcze raz to przesłuchać i powiedzieć Ci, w której sekundzie co naprawić, to by było bez 
sensu. Więc ja wolę od razu, dynamicznie, na żywo nagrać wskazówki i z głowy. 
 
Marcin: Dokładnie. Ja co prawda po złożeniu i po akceptacji słucham drugi raz tego, nawet nie 
po, tylko przed akceptacją, słucham drugi raz tego, co zostało nagrane i złożone po to, żeby 
wypisać notatki z tego odcinka, które później po zredagowaniu przez Michała i ewentualnie 
usunięciu czegoś czy dopisaniu, lądują na blogu. To jest ta sekcja: „W tym odcinku usłyszysz”, 
ona się chyba tak nazywa, prawda? 
 
Michał: Tak, tak. „W tym odcinku usłyszysz o…” i tam jest lista zagadnień, często w formie 
pytań. A oprócz tego przygotowujesz listę wszystkich linków, które są w danym odcinku 
podcastu i to też jest fajne, bo ja już wtedy nie muszę kolejny raz odsłuchiwać. Aczkolwiek też 
się zdarzy, że ja coś tam dopiszę, nie? 
 
Marcin: No, ale jakiego ja mam wtedy doła, że „Kurczę, nie wyłapałem czegoś!” [śmiech]. 
 
Michał: Przepraszam, Marcin [śmiech]. Przepraszam, publicznie przepraszam. 
 
Marcin: Ale tak czasami sobie myślę, że niektóre linki to chyba gdyby nie ja to też byś nie 
dotarł. Czy jakaś konferencja, czy jakieś narzędzie. 
 
Michał: Nie dotarłbym. Uzupełniamy się, nie oszukujmy się. Uzupełniamy się świetnie i to jest 
w ogóle super sprawa! 
 
Marcin: [śmiech] Tak, tak że tę część wpisu podcastowego jakoś tam współtworzę. I tutaj też 
już wiele razy mówiłeś, ale OK, powtórzę, używamy edytorów Markdown. Markdown to jest 
nazwa składni, taki językowy sposób pisania i oznaczania nagłówków. O rany, chyba tego nie 
umiem wytłumaczyć. No, w każdym razie używamy edytorów Markdown, w których ja tworzę 
część treści wpisu, przesyłam ten plik Michałowi, oczywiście również wszystko w Dropboksie. 
Każdy odcinek podcastu ma folder, w każdym folderze, wiadomo, są pliki przyporządkowane 
do odcinka. 
 
To wrzucam, to się wszystko synchronizuje i dalej ten plik obrabia Michał. Czyli z mojego 
draftu, gdzie jest tylko część gotowego wpisu, Michał dopisuje wszystkie inne informacje. 
Dopisuje intro oraz wszystkie informacje, tagi, wyszukiwanie, krótkie tytuły, długie tytuły, 
opisy, key words, czyli te słowa kluczowe itd. I podsyła mi to, znowu kluczowa jest dosyć 
komunikacja na Slacku, czyli na tym naszym komunikatorze, gdzie Michał mi mówi: „OK, masz 
finalną wersję pliku MD”. 
 
Michał: Jak cyborgi się komunikujemy [śmiech]. 
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Marcin: Masz MD na DB. Czyli masz Markdown na Dropboksie. No ale tych skrótów znowu tak 
wiele nie ma. 
 
Michał: Tak, no rozumiemy się, to jest najważniejsze. 
 
Marcin: Dokładnie. No i z tego finalnego pliku ja tworzę nowy wpis na blogu, wraz z tymi 
wszystkimi dodatkami, które trzeba wpisywać do wtyczek odpowiedzialnych za 
pozycjonowanie. 
 
Michał: Tak, jak już przygotujesz ten wpis i dasz mi znać, to ja na koniec jeszcze dobieram 
jakąś grafikę, obrabiam tę grafikę, żeby miała odpowiednie rozmiary, dorzucam do tego wpisu 
i w zasadzie wpis jest gotowy do publikacji z dokładnością na jeszcze jedną rzecz. W tym 
czasie zamawiasz transkrypt. 
 
Marcin: Tak, właściwie po finalnej akceptacji, to się wszystko dzieje w tle, jedno przechodzi 
przez drugie, wiadomo, żeby się wyrobić, to wszystko trzeba naraz pociągnąć dalej. Jak 
dostaję finalną akceptację, że plik jest OK to wysyłam maila do Kasi wraz z linkiem na 
Dropboksa. Tak jest najwygodniej, bo tego pliku tam już nikt później nie rusza, aż do 
zakończenia całego procesu. Więc Kasia sobie ściąga tę mp3 i zaczyna spisywać transkrypt. To 
się dzieje już beze mnie. 
 
Ja staram się jak najszybciej wysłać tego maila, bo dla mnie to jest 3 minuty pracy, a wiem, że, 
no wiadomo, Kasi to parę dni zajmuje, nim to odeśle z powrotem. Gdy Kasia przesyła mi plik 
w Wordzie, ja go otwieram, patrzę przez 15 sekund i wysyłam go z kolei do Arleny, która 
zajmuje się korektą. Później plik wraca od Arleny, gdzie jest już ładnie przygotowany i wtedy 
ja go czytam. Czytam i czasami, ale rzadko wyłapię jakieś błędy. Głównie to nie literówki, 
tylko np. w nazwach imprez czy konferencji… 
 
Michał: Sprawdzasz go merytorycznie po prostu… 
 
Marcin: Trzeba otworzyć czasami stronę tej imprezy czy blog swojego gościa, żeby się 
dowiedzieć, o czym on mówił, bo w innym przypadku ciężko to zrozumieć, jak ktoś mówi. 
Sprawdzam go pod takim kątem i finalnie eksportuję go do PDF-a, żeby wrzucić go 
i podlinkować do wpisu na blogu. 
 
Michał: Tak. I ostatni etap, to jestem ja. Czyli jak już wszystko jest przygotowane do 
publikacji, to po prostu w oznaczonej dacie, a najczęściej jest to poniedziałek co dwa 
tygodnie, tak przynajmniej z kalendarza wynika. Czasami podcasty się z różnych powodów 
przesuną, czasami publikuję w niedzielę, czasami we wtorek. Ale generalnie taka zasada 
naczelna, to że jest to poniedziałek co dwa tygodnie. Po prostu publikuję ten podcast i tyle. 
Oczywiście jest newsletter, promocja w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter itd. 
I to wszystko w zasadzie. Wtedy macie szansę ściągnąć go, posłuchać i wyrazić swoją opinię. 
Tak że to jest super! 
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Marcin: Tak, w ogóle wyrazy uznania, bo całkiem nieźle się trzymasz tego poniedziałku. 
Naprawdę, bo ja już sobie wyrobiłem nawyk, wiem na 100%, że właściwie poniedziałek to jest 
termin. On się nie przesunie. Czasami tylko jest chyba coś takiego, że w niedzielę, dzień 
wcześniej może wylądować, ale generalnie poniedziałek jest bardzo systematyczny. 
 
Michał: Myślę, że to jest taki sekret mój, jeśli chodzi o to, żeby działać w jakiś sposób 
planowy. Ja staram się działać zgodnie z planem, ale ta systematyczność wynika z tego planu. 
Czyli jak sobie coś zaplanuję, to wiem, że nie ma zmiłuj. Muszę dotrzymać. Z jednej strony też 
wiem, że w przypadku podcastów to ma pioruńskie znaczenie, o której mało kto wie. Ale jeżeli 
podcast jest publikowany w serwisie iTunes, to on tam ma pewną ekspozycję. 
 
Np. jest na liście podcastów polecanych, na liście podcastów „What’s hot”, czyli „Co jest 
gorące” i to, jak wysoką pozycję będzie zajmował w tych rankingach, zależy m.in. od tego, czy 
on się ukazuje regularnie. Jeżeli podcast ma regularność wysoką, czyli np. zawsze można się 
go spodziewać w poniedziałek i on rzeczywiście się w ten poniedziałek ukazuje, to iTunes 
trochę lepiej takie podcasty traktuje, po prostu. Bo wie, że to jest systematyczne show, na 
które czeka wielu Słuchaczy, tak?  
 
Czyli jak sobie popatrzysz, Marcin, na to, jak iTunes sobie buduje te listy popularnych 
podcastów itd., to one są aktualizowane codziennie. To jest tak, że każdego dnia to się 
zmienia i wtedy najlepiej widać też po premierze, jak długo ten podcast jest widoczny dosyć 
wysoko. Mnie to oczywiście bardzo cieszy, bo to jest dokładnie to, o co mi chodziło, żeby on 
był jak najwyżej, bo jeżeli jest wysoko, to kolejni Słuchacze mogą na niego trafić. 
 
Czasami jest tak, że biorą telefon do ręki i przeglądają, co tam jest najpopularniejsze w Polsce 
w danej kategorii na przykład albo ogólnie. Klikają i słuchają. Jeżeli to jest ciekawe, 
interesujące, to wiadomo, że zaraz będą słuchali starszych odcinków i ściągają wtedy starsze 
odcinki i słuchają. Tak że to jest dokładnie to, o co mi chodziło. Myślę, że najlepiej by było, 
gdybym te podcasty publikował co tydzień, bo wtedy rzeczywiście by było tak, że on by był 
wysoko non stop. A tak to jest, że jest premiera, przez parę dni jest OK, a później ta liczba 
pobrań podcastu zaczyna spadać. 
 
Marcin: To jest chyba standard, no nie? Tak samo jak wpis na blogu. 
 
Michał: Tak, tak. Tylko wiesz, blog żyje trochę innymi zasadami, dlatego że na bloga wiele 
osób przychodzi z Google’a, czyli wyszukuje konkretne tematy w sieci. Ludzie szukają 
codziennie, czyli mają szansę trafić codziennie na Twojego bloga, nawet jeżeli nic nie piszesz, 
to ludzie będą trafiać. Oczywiście takich Czytelników będzie mniej niż takich regularnych, ale 
z drugiej strony wiesz, możesz nie publikować przez miesiąc, ja już to testowałem, a ruch na 
blogu i tak będziesz mieć. 
 
Myślę, że w przypadku podcastów też pewnie będziesz mieć jakiś ruch, ale on jednak będzie 
stale spadający. Gdyby nie było nowych podcastów. Zresztą, właśnie, to też jest 
charakterystyczne i myślę, że jak zamieszczę wykres pokazujący, jak rośnie liczba ściągniętych 
podcastów, to będzie widać, że na początku ja działałem niesystematycznie. Czasami miałem 
przerwy, np. przez półtora miesiąca nie było podcastu. 
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Na początku nie miałem tej systematyczności i to z kolei powodowało, że ruch był płaski. Nie 
było tendencji wzrostowej. Dopiero jak zacząłem publikować systematycznie, to można 
powiedzieć, że jest tendencja wzrostowa. No ale to jest naturalne, z drugiej strony. 
Przyzwyczajamy się, tak? 
 
Marcin: Tak, jeżeli ktoś chciałby zacząć nagrywać, to też taki tip, że do jednej sekcji już Michał 
się nie dostaniesz z powrotem w iTunes. Jest taka sekcja nowości. 
 
Michał: „New and Noteworthy” [śmiech]. 
 
Marcin: I przez ile czasu tam się jest? 
 
Michał: 8 tygodni od premiery. 
 
Marcin: Przez 8 tygodni od premiery, nie odcinka, tylko od całego tytułu podcastu. 
 
Michał: Jeżeli dodajemy, no dobry przykład, mamy podcast zaprzyjaźniony Marcina Iwucia: 
Finanse bardzo osobiste. I ten podcast już wypadł z tej sekcji, tzn. już ukazuje się dłużej niż 
dwa miesiące, w związku z czym już go tam nie ma. A te 8 tygodni to jest taki bardzo fajny 
okres, że nawet jak nie jesteśmy popularnym podcastem, mało osób słucha itd., nie mamy 
wielu recenzji, to tak czy siak w tej sekcji będziemy przez 8 tygodni. 
 
Marcin: Tak, warto się naprawdę dobrze przygotować, dobrze zacząć, żeby te odcinki się 
pojawiały nawet co tydzień czy częściej. Bo my drugi raz tej szansy nie dostaniemy. Wiadomo, 
nie można być perfekcjonistą, że będziemy odkładać to na później i stwierdzimy po pół roku: 
„Nie no, kurczę, już nie mogę tego kontynuować, dam sobie spokój z podcastami”, bo to też nie 
można iść tak totalnie w perfekcjonizm, ale jeśli już coś zaczynamy, to warto sobie zapisać te 
10-20 tematów na kolejne odcinki i zacząć to robić. 
 
Michał: Tak i kolejna wskazówka, którą mogę dać osobom, które myślą o podcastowaniu, to 
jest to, żeby na początek przygotować więcej niż jeden odcinek. I nawet opublikować np. 3-4 
odcinki na zasadzie takiej, że np. publikujemy je codziennie. Chodzi o to, żeby po prostu jak 
najwięcej osób miało szansę się załapać. Wiadomo, że nie wszystkie tematy wszystkim pasują. 
Ale jeżeli przez pierwszy tydzień, przez cztery dni będziemy codziennie albo co drugi dzień 
wrzucali nowy odcinek, to jest szansa, że te osoby, które przesłuchały pierwszy i im się nie 
spodobał, za chwilę posłuchają drugiego i być może on już im się spodoba! I z nami zostaną. 
Tak że te osiem tygodni, kiedy jesteśmy w tej sekcji „New and Noteworthy” warto także w ten 
sposób wykorzystać. Oczywiście to łatwe nie jest, nie? 
 
Marcin: Właśnie chciałem zapytać, czy jakbyś mógł zacząć jeszcze raz, to czy byś tak zrobił? 
 
Michał: Tak, tak bym zrobił. Jeśli mógłbym zacząć jeszcze raz, to tak bym zrobił. Tzn. w ogóle 
zmusiłbym się do tego reżimu, że co dwa tygodnie, od samego początku, bo myślę, że 
pierwszy rok nagrywania podcastów przebimbałem. Tzn. do końca 2013 roku niewiele się 
tych odcinków ukazało. Mogłem to zrobić lepiej po prostu no, już nie ukrywając. 
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Marcin: No ale wiadomo, człowiek się uczy na błędach. I też trudno wszystko zaplanować od 
A do Z. 
 
Michał: Tak, zresztą to bardzo dużo czasu pochłaniało. Zresztą sam wiesz, ile czasu Tobie 
zajmuje sam montaż i przygotowanie wpisu. A jeszcze jak do tego dodamy transkrypt… 
przyznam się szczerze, że były chyba dwa czy trzy odcinki, które ja sam spisywałem i sam 
robiłem transkrypt. 
 
Marcin: Uuu… 
 
Michał: Oczywiście szybko uznałem, że to nie ma sensu i znalazłem kogoś do tego, ale no, 
wszystkiego się uczyłem na własnej skórze. Zresztą nie ukrywam, że przygotowanie podcastu 
to są też koszty, tak? Bo jeżeli chcę się posłużyć Waszą pracą: Twoją, Kasi, Arleny, to to 
wszystko kosztuje. I teraz, wiesz, tu kilkaset złotych, tu kilkadziesiąt złotych, nie? Z tego się 
robią koszty. Jeżeli do tego bierzemy podcast angielskojęzyczny, który jeszcze trzeba 
przetłumaczyć i zrobić dwie wersje transkryptu i dwie wersje zredagować po polsku i po 
angielsku, to już się robi konkretny koszt. Wiesz, nie każdy sobie może na to pozwolić. Ja 
bardzo się cieszę, że uznałem podcast za coś strategicznego, za coś, w co chcę inwestować. 
Ta słuchalność podcastu w Polsce jest bardzo mała. Tzn. jeżeli średnio jeden odcinek 
podcastu słuchany jest w tej chwili przez, powiedzmy ok. 10 500 do 11 000 osób, to się nijak 
nie da porównać z ruchem, jaki mam na blogu, gdzie najlepsze artykuły np. były przeczytane 
po 200 000 razy. 
 
Marcin: Tak, ale to czas też minął, nie? 
 
Michał: Oczywiście, ale to samo można powiedzieć o podcastach. W przypadku podcastów też 
czas minął, nie? Tak że widzisz, to jest tak, że podcast jest bardzo niszowy dzisiaj w Polsce. 
Ale z drugiej strony nadal uważam, jakbym się miał obserwacjami podzielić, to powiem tak: 
osoby, które do mnie podchodzą na spotkaniach i na konferencjach, gdzie występuję, osoby, 
które chcą ze mną przybić piątkę, to są najczęściej osoby, które słuchają podcastu. Czyli to są 
te osoby, które czują jakąś więź ze mną. Najlepsze jest to, że podchodzą i mówią: „Michał, to 
tak jakbym Cię znał. Jak słucham podcastów, to tak jakbym Cię znał”. A najfajniejsze jest to, że 
podchodzą do mnie nowe osoby i mówią: „Cześć Michał! Super w ogóle, świetnie, nareszcie Cię 
poznaję” i tam wiesz, zaczynają mnie o coś pytać. A ja mówię: „Wiesz co, przepraszam Cię, ale 
nawet nie wiem, jak Ty masz na imię. Weź mi powiedz, jak Ty masz na imię”, nie? [śmiech] 
 
Marcin: Tak, oni są oswojeni z Twoim głosem. Niczym ich nie zaskoczysz, znają Twoją twarz 
i walą jak do kumpla. Zresztą Ty walisz tak do nich, przez słuchawki. 
 
Michał: Ale ja już mówiłem o tym moim introwertyzmie, nazwijmy to i chyba występowałem 
na konferencjach. Gdzieś to też usłyszałem, wiem, na Social Media Convent, czyli na 
konferencji, na której byłem w Gdańsku w zeszłym tygodniu, koło Ciebie. Ktoś o tym mówił, że 
już w tej chwili nie jest tak, że pierwszy kontakt to pierwsze wrażenie w przypadku np. takich 
osób jak ja. To pierwsze wrażenie to nie jest kontakt osobisty. Nie, nie. Ja już dawno jestem 
po pierwszym wrażeniu. 
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Jak ktoś do mnie podchodzi, to ja go widzę pierwszy raz i dla mnie to jest pierwszy kontakt 
z nim i powiedzmy, że przez pierwsze trzy sekundy, czy pierwsze sześć sekund, automatycznie 
człowiek jakiejś oceny w głowie dokonuje. W sensie: pasuje mi, nie pasuje mi. Ale dla tych 
osób ja już jestem znany, tak? Już mnie słyszały, już mnie widziały, już skonsumowały to, co ja 
mam do dostarczenia. Dla mnie to jest super, bo nie muszę przełamywać lodów, powiem 
szczerze, że to jest tak wygodne i tak komfortowo się czuję! 
 
Marcin: Ale też trzeba się nauczyć, nie? Bo jednak jest jakiś dyskomfort z Twojej strony, jeśli 
ktoś tak z bomby wali do Ciebie. Albo się już oswajasz, jak jest dziesiąta taka sama sytuacja. 
 
Michał: Wiesz, ja się cieszyłem, że coś takiego następuje, że ktoś podchodzi, że ma odwagę 
podejść. Bo ja bym tak nie podszedł, nie? Też tak jest, że mi jest bardzo trudno podejść do 
osoby, której nie znam w ogóle. A później już jest tak, że „x” osób do Ciebie podeszło, nie? 
Ktoś tam się do Ciebie uśmiechnie, nie chce podejść, więc odwzajemniasz uśmiech itd. Ale nie 
ma tej bariery i ja się cieszę z tego, że nie ma tej bariery. 
 
Jakby ta bariera była, to by było dużo trudniej. Radość, którą mam z tego, że jej nie ma, 
uzasadnia to, że powiedzmy mniej wiem o tej osobie itd., bo za chwilę mogę o to zapytać. 
I pytam, zazwyczaj pytam „Jak trafiłeś na mojego bloga?” albo coś tam innego. Większość osób, 
autentycznie, mówi, że trafiły przez podcast. Słuchają podcastu. 
 
Marcin: O! 
 
Michał: Znaczy nie to, że zaczęły go słuchać i słuchają tylko podcastu, bo nie były na blogu, 
nie? Zazwyczaj są i na blogu, i słuchają podcastu, ale jako pretekst podają podcast. Czekaj, 
Marcin, chwila. Dzięki Wam wszystkim, którzy słuchacie tego podcastu, po prostu to jest 
dokładnie to, po co on istnieje! Żeby ten kontakt był jak najprostszy, jak najszybszy! I Marcin, 
sorry, zrobię jeszcze jedną reklamę, mogę? Mogę, nie? Zanim wysuniesz następne pytanie. 
 
Pisałem już o tym w mailingu do Was, do tych, którzy są zasubskrybowani na newsletter. Ale 
chcę zachęcić jeszcze raz, w podcaście w szczególności. Jest taka aplikacja, która się nazywa 
peryskop. Periscope. Ona jest dla użytkowników Twittera przede wszystkim, ona umożliwia mi 
nadawanie programu dla Was na żywo. Czasami robię takie sesje pytań i odpowiedzi, gdzie 
możecie się włączyć. Na Twitterze dostaniecie informację o tym, że za chwilę rozpoczynam 
emisję programu na żywo. I ja ze swojego telefonu streamuję, wysyłam i Wy możecie, po 
pierwsze mnie oglądać, słuchać, co ja mówię, ale z drugiej strony możecie na czacie zadawać 
mi pytania. Komentować, co widzicie. 
 
Zachęcam do ściągnięcia tej aplikacji te osoby, które mają iPhone’a. Nie wiem, czy ona jest 
dostępna na Androida, ale nawet jeśli nie jest dostępna na Androida, to jeśli macie Twittera 
na komputerze odpalonego, to możecie kliknąć w taki link i w przeglądarce Wam się 
Periscope odpali i będziecie mogli zobaczyć mnie jednostronnie. W przeglądarce chyba nie 
można zadawać pytań, ale na pewno można słyszeć i widzieć, co mówię. Zrobiłem już kilka 
takich sesji peryskopowych i cieszyło się to całkiem fajnym zainteresowaniem, kilkadziesiąt 
osób uczestniczyło. Jest to zabawne, nie, Marcin? 
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Marcin: Jest zabawne, jest to znowu jakaś inna forma, typu: „Idę na metro, pytajcie” [śmiech]. 
 
Michał: Tak, dokładnie, było tak. „Mam pięć minut, możecie zadawać dowolne pytania, jak wejdę 
do metra, to transmisja się kończy” [śmiech]. 
 
Marcin: Tak, dokładnie, zresztą to też jest fajna taka możliwość spotkania ze Słuchaczami czy 
Czytelnikami. Jakieś bariery się łamie, bo zupełnie na luzie jest to prowadzone. 
 
Michał: Tak, z jednej strony tak, nie ma właśnie barier. A z drugiej strony dla mnie to jest na 
razie pierwsza forma kontaktu, która umożliwia kontakt bezpośredni online, dwukierunkowy 
tak naprawdę. Wiesz, najczęściej dostaję oczywiście maila. Mail jest fajny, ale to jest na 
zasadzie takiej, że przychodzi tych maili dużo i nie mamy takiej interaktywnej komunikacji. 
Tutaj mogę na bieżąco odpowiadać na te pytania, które się pojawiają. I tak jak kiedyś 
myślałem o tym, zresztą nie zdradzę tajemnicy, że rozpoznawałeś dla mnie temat, Marcin, 
Google Hangoutów, nie? 
 
Kiedyś, prędzej czy później, zrobimy ten Google Hangout w internecie. Ale to, jednak Google 
Hangout jest czymś takim, co wymaga przygotowania. Czyli trzeba ustalić konkretną godzinę 
itd. Periscope jest totalnie spontaniczny. Mam 5 minut, nie ma problemu, żebym odpowiedział 
na Wasze pytania. Tak jak normalnie nie chciałbym odpowiadać na pytania np. mailowo, bo 
wiem, że to konsumuje strasznie dużo czasu, to tutaj wiem, że równolegle mogę wielu 
osobom dać odpowiedź na to pytanie, które gdzieś tam ktoś zadał. 
 
I to jest fajne, jest uzasadnienie do tego, żeby to robić, bo wiele osób może na tym skorzystać. 
Dla mnie to jest taki podstawowy czynnik, który decyduje o tym, czy ja chcę poświęcać swój 
czas. To jest tylko taka sytuacja, w której ja jeden do jednego pomagam czy odpowiadam na 
pytanie, czy mam szansę trafić do wielu osób, którym ta odpowiedź by się przydała. To jest 
takie pośrednie rozwiązanie. 
 
Marcin: Kiedyś takie rzeczy były do wygrania u Ciebie na blogu. Tego typu spotkania, tak? 
 
Michał: Tak, tak. Powiem Ci, że to też jest fajne, bo to zawsze działa w dwie strony. 
 
Marcin: Warto też, jeżeli mamy telefon, na którym możemy to zainstalować, to lepiej jest 
zainstalować aplikację. Ta aplikacja działa podobnie jak Twitter, czyli można śledzić dane 
osoby i jeśli, to też w zależności od ustawień programu, możemy dostawać notyfikacje na 
telefon, jeśli dana osoba zaczyna ten stream, zaczyna nadawać. Bo Twitter, no wiadomo, nikt 
nie dostaje notyfikacji, że Szafrański napisał tweeta. 
 
Michał: No, to chore by było. 
 
Marcin: No właśnie, a ja też tego Twittera staram się jak najrzadziej już odpalać, parę razy 
dziennie, zamiast patrzeć się w ten ekran i sprawdzać, czy pojawił się nowy tweet, bo zdrowe 
to to nie jest. 
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Michał: Kradnie czas po prostu. 
 
Marcin: Dokładnie. A w przypadku Periscope jest jednak tak, że ten telefon gdzieś leży i masz 
„ding!” jakiś tam ding. „O, ktoś nadaje. To sobie wejdę, zobaczę, akurat sobie 3-5 minut 
pooglądam, jak ktoś sobie wlewa pomidorówkę do miski”. Takie rzeczy są i cieszą się dużą 
popularnością. 
 
Michał: Ciekawe, nie? Lubimy podglądać. 
 
Marcin: Dokładnie, to jest właśnie to. I słyszałem, że Facebook ma coś podobnego, wiadomo, 
oni się wszyscy kopiują. Facebook ma coś podobnego zrobić, co jest fajne, bo jest zasięg 
fajniejszy, bo więcej ludzi siedzi na Facebooku, ale z drugiej strony ten wall facebookowy jest 
tak zaśmiecony, że ja nie wiem, gdzie to się będzie pojawiało. 
 
Michał: Nie wiem, spekulujemy, Marcin, w tej chwili już, nie? 
 
Marcin: No dokładnie, ale słyszałem, że jest coś takiego już w produkcji u Zuckerberga. No ale 
zobaczymy. 
 
Michał: Zobaczymy. No dobra, masz jeszcze jakieś pytania do mnie? 
 
Marcin: Nie, chyba nie. A propos jeszcze naszej współpracy, to się ona jeszcze trochę 
rozszerza, ale chyba już o tym nie będziemy mówić, bo tyle wystarczy. 
 
Michał: Tak, zostawimy sobie to na przyszłość. Wiesz co, tak sobie patrzę na zegarek, to żeśmy 
sobie całkiem długi odcinek podcastu nagrali, ale może to i dobrze. Dobra, to ja spróbuję 
podsumować. 
 
Marcin: Dawaj. 
 
Michał: Dobra, czyli tak. Jak ja bym miał powiedzieć, jakie błędy popełniłem, albo co 
zrobiłbym lepiej, gdybym dzisiaj się zabierał za podcastowanie, to tak: pierwszy błąd, jaki 
zrobiłem, to taki, że kupiłem cały sprzęt do podcastowania, zanim miałem firmę. Czyli nie 
wrzuciłem go w koszty, czyli płaciłem opodatkowanymi pieniędzmi, co było totalnie 
idiotyzmem z mojej strony, ale no cóż. Zależało mi na tym, żeby podcastować. Z drugiej 
strony tak czułem, że nie kupuję go na chwilę, w związku z czym uważam, że było to 
uzasadnione i myślę, że jeszcze długo się będzie przydawało. Ale na pewno kupiłbym 
mniejszy mikser niż ten, który Wam wymieniłem, to z pewnością. Cztery kanały w zupełności 
wystarczą. 
 
Drugi ważny wniosek jest taki, że regularność to jest podstawa. Czyli jeżeli ktoś myśli 
o podcastowaniu, to zdecydowanie powinien systematycznie nagrywać. Dla mnie reżim 
dwutygodniowy jest takim reżimem optymalnym, chociaż chciałbym częściej, ale wiem, że nie 
jestem w stanie takiej ilości contentu, treści, produkować. Musiałoby być bardzo dużo 
wywiadów, a to zawsze czas pochłania. Jednak nie, nie. Będzie co dwa tygodnie. 
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No i też myślę, że za późno zacząłem korzystać z pomocy innych. Pomimo że to są koszty, to 
myślę, że warto te koszty ponosić i pozwolić z jednej strony innym osobom zarobić, 
a z drugiej strony po prostu zdjąć sobie z głowy masę pracy. I ja dzisiaj bez Ciebie, Marcin, 
i bez dziewczyn po prostu nie wyobrażam sobie, żebym podcasty realizował. Pomimo że 
kiedyś je tak realizowałem. Jednak nie dałoby się tyle czasu ciągnąć, gdybym Waszej pomocy 
nie miał, tak że mega jestem wdzięczny. 
 
Zdecydowanie zespół to jest podstawa, warto taki zespół budować i chyba, powiem szczerze, 
podcast to jest pierwszy taki obszar działalności, który udało mi się w dużym stopniu z siebie 
zrzucić i zdelegować go na Was. I to też jest fajne, to było dosyć proste do wykonania. Zresztą 
Ty też, Marcin, przejmowałeś coraz więcej zadań, stopniowo. Na początku tylko montowałeś, 
a te wpisy w sumie od niedawna robisz, ale super to idzie. Tak że myślę, że tych zadań będzie 
coraz więcej. No i tyle, myślę. Tyle wniosków. 
 
I teraz pytanie, czy od razu się żegnać ze Słuchaczami? Myślę, że tak. Chcesz, Marcin, jeszcze 
coś powiedzieć czy nie? [śmiech] 
 
Marcin: Nie, chyba nie. W ogóle podchodzimy drugi raz do nagrywania, znaczy nie do samego 
nagrywania, ale jak byłem pod koniec marca, to już mieliśmy nagrać, ale się zagadaliśmy i już 
chyba nie było energii, żeby to nagrywać. Przyjechałem na półmaraton do Warszawy na 
koniec marca. 
 
Michał: Wtedy mieliśmy nagrywać, rzeczywiście. Mieliśmy siedzieć przy jednym biurku 
i nagrywać, ale chyba się zagadaliśmy, nie? 
 
Marcin: Tak, bo tam się pojawiały tematy różne, przyszłościowe, ugryzłem się w język, ale to 
by się wycięło, wiadomo [śmiech]. 
 
Michał: Nie ujawniamy wszystkiego. Nie no, dobra, rozmawialiśmy między innymi o planie 
promocji książki. 
 
Marcin: Między innymi tak. No ale się udało wreszcie nagrać. Jest jeszcze trochę czasu na 
produkcję. 
 
Michał: No właśnie, dobra, to ja będę powoli kończył już w takim razie. Dzięki wielkie, Marcin, 
że pomogłeś mi w przygotowaniu tego odcinka. Fajnie było być przepytywanym we własnym 
podcaście, żeby było ciekawiej [śmiech]. Bomba! 
 
Słuchajcie, mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy, ja nie zagadałem. Mam nadzieję, że to się 
podobało, bo formuła była taka, jakiej jeszcze nie było chyba. 
 
Przypominam, że wszystkie linki do wszystkich zasobów, osób, stron, które wymienialiśmy 
w tym odcinku podcastu, sprzętu, który wymienialiśmy również, znajdziecie pod adresem 
jakoszczedzacpieniadze.pl/050, tak jak pięćdziesiąty odcinek podcastu. I wiem, czego nie 
powiedziałem. Nie pozwoliłem Marcinowi powiedzieć, gdzie można znaleźć więcej informacji 
o nim, a więc Marcin: opowiadaj. 
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Marcin: Ha, dziękuję, dziękuję. Tak jak wspominałem, byłem w Warszawie przy okazji 
półmaratonu i to jest moje hobby, nad którym spędzam całkiem sporo czasu. Dlatego też 
zająłem się blogowaniem, powiedzmy, tak piszę bardziej personalnie, nic wielkiego. 
 
Michał: Nie bądź taki wstydliwy. Marcin bloguje. 
 
Marcin: Bloguję sobie na ironfactory.pl, link będzie w opisie odcinka, jak to było? Oj, tyle razy 
to słyszałem. 
 
Michał: No, przed chwilą mówiliśmy [śmiech]. 
 
Marcin: Tak, bloguję sobie na ironfactory.pl… 
 
Michał: Biega maratony, Ironmana jeszcze nie robiłeś, ale już triatlon biegałeś jakiś, prawda? 
 
Marcin: Tak, triatlon jeden robiłem, tak jak Pat, tak? Bo Pat też zaczął triatlon uprawiać, no 
mniejsza… tak że tak, biegam. Fajnie, że się teraz jednak nagrywa, bo teraz mogę się 
pochwalić, że faktycznie przebiegłem maraton jeden. 
 
Michał: Podaj czas. 
 
Marcin: Wtedy tego jeszcze nie mógłbym powiedzieć. No, 3:37, 3:38. 
 
Michał: Dobry czas. 
 
Marcin: Zadowolony jestem, bo trzy, cztery dni temu wróciliśmy z Krakowa całą familią, tak że 
super się udało. 
 
Michał: Filmik jest do obejrzenia, możemy zalinkować. Też w notatkach będzie. Marcin 
nakręcił film z maratonu, taki fajny, że nie widać maratonu, tylko przygotowania i po 
maratonie. Bardzo fajny, z fajną muzyczką zmontowaną! Jeżeli ktoś z Was będzie potrzebował 
osoby do montowania podcastów, ja zdecydowanie, z ręką na sercu, Marcina mogę polecić. 
Do montowania wideo również, bo powiem szczerze, że Marcin montował również wszystkie 
materiały w kursie pt. „Budżet domowy w tydzień”. Tak że jeżeli ktoś z Was ten kurs kupił, 
widział, to jest ta osoba, która też pomagała mi to robić. Z Marcinem szeroko dosyć 
współpracuję. 
 
Marcin: To tyle, dzięki! 
 
Michał: Super! Dzięki, Marcin, wielkie! Ja dziękuję oczywiście Tobie, mój drogi Słuchaczu, za 
to, że jesteś ze mną. Za to, że jesteś od 50 odcinków, a może to jest dopiero pierwszy odcinek, 
którego słuchasz? Może to jest tak, że słuchasz mnie gdzieś na siłowni, a może zmywasz 
naczynia właśnie? A może biegasz, trenujesz? A może w komunikacji miejskiej, 
w samochodzie? Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą w tej chwili samochodem. 
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Dzięki za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów 
finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia! A! Jeszcze jedno. Jak się skończy melodyjka, to 
posłuchajcie bloopersów, które Marcin przygotuje i zmontuje. Trzymajcie się, do usłyszenia! 
 
Bloopersy: 
 
1. Michał: Aj! Powinieneś powiedzieć: „Dzień dobry”. 
 
Gość: Myślałem, że… wiesz co… Boże święty! Mam otwarte przed oczami, na dużym ekranie te 
zagadnienia, nie? 
 
Michał: I czekasz, aż będzie ciąg dalszy? 
 
Gość: Myślałem, że powiesz: „na początek przedstaw się proszę Słuchaczom”. 
 
Michał: Nie, nie, jedziemy normalnie rozmową, nie patrz na tamto. 
 
Gość: OK. 
 
2. Michał: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy lany poniedziałek! Hura! 
[śmiech] Jeszcze raz, Marcin, nie brzmi wiarygodnie, jak mówię o tym, że mamy dzisiaj lany 
poniedziałek. Jeszcze raz. 
 
3. Michał: yy… mm… proszę bardzo [śmiech]. 
 
Gość: To któryś raz, nie? 
 
4. Michał: Bez tego „yyy”, Marcin, dobra? Cut. 
 
5. Michał: Cut jeszcze raz. 
 
6. Michał: Cześć Konrad! 
 
Gość: Cześć, witam! 
 
Michał: Przedstaw się proszę Słuchaczom. Powiedz, co robisz i w ogóle… poczekaj, kur… teraz 
to, wiesz co, ja jadę jak dzikus [śmiech]. Dobra, jeszcze raz. 
 
7. Michał: Przypominam, że ten i inne linki… Cut [śmiech]. Będzie co montować na koniec, 
nie? Przypominam, że ten i inne linki… bez nawiązania do czego, nie? 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Blog Pata Flynna 
§ Przewodnik Pata Flynna “Jak zacząć podcastować” 
§ Blog Cliffa Ravenscrafta – PodcastAnserMan.com 
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– Bezpłatny mini-kurs “Learn How to Podcast” – tutaj jest dostępnych trochę 
bezpłatnych materiałów o podcastingu. 

– Komercyjny kurs PodcastingAtoZ.com – UWAGA: ten kurs kosztuje aktualnie 
1999 USD i absolutnie nie zachęcam do jego zakupu o ile naprawdę nie 
jesteście zdeterminowani. Dla mnie był jednak najlepszą drogą na skróty. J 
Jeśli ktoś z Was uzna, że chce wziąć w nim udział, to zorganizowałem od Cliffa 
kod rabatowy – po wpisaniu JOP w polu “Discount Code” podczas składania 
zamówienia otrzymacie aż 500 USD rabatu. J 

§ Moja konfiguracja sprzętowa do nagrywania podcastu – opisana jest także powyżej. 
§ Mikrofon Blue Yeti – bardzo chwalony mikrofon stanowiący racjonalny kompromis 

pomiędzy ceną a jakością i szerokością zastosowań. 
§ Cyfrowe dyktafony / nagrywarki (inne niż mój Roland R–05): 

– Zoom 
– TASCAM – rozważam model DR–44WL jakie moje przenośne studio 

nagraniowe. 
§ JewelBeats – strona z muzyką do kupienia. 
§ Dropbox – dysk w sieci. 
§ Nozbe – organizator zadań do zrobienia. 
§ Slack – komunikator dla grup pracowników. 
§ Adobe Audition – program do edycji audio. 
§ Audacity – darmowa alternatywa dla Audition. 
§ SoundByte – program do zarządzania jinglami i szybkiego odtwarzania plików audio. 
§ ID3 Editor – edycja meta danych plików mp3. 
§ Libsyn – hosting plików audio – tu właśnie znajduje się mój podcast aczkolwiek coraz 

częściej rozważaną przeze mnie alternatywą jest SoundCloud. 
§ Wistia – hosting wideo. 
§ iTunes Podcasts. 
§ Blog Marcina Iwucia “Finanse Bardzo Osobiste”. 
§ Social Media Convent – konferencja Social Media w Gdańsku. 
§ Periscope for Twitter – streaming na żywo z telefonu. 
§ Blog Marcina: IronFactory.pl 
§ Film Marcina z Cracovia Maraton 
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051: Pieniądze w świetle Ewangelii – o książce nie 
tylko dla katolików rozmawiam z Konradem 
Kruczkowskim 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/051 
 
 
 
 
Dlaczego Jezus nie mógł być biedny? Co Ewangelia mówi o zarabianiu i bogaceniu się? Jakie 
mity siedzą w głowach katolików? – o tym wszystkim jest książka księdza Jacka Stryczka. 
 
Dzisiaj gościem podcastu jest ponownie Konrad Kruczkowski, autor bloga Halo Ziemia. 
Dyskutujemy o naszych wrażeniach po lekturze książki “Pieniądze w świetle Ewangelii – 
Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu” napisanej przez księdza Jacka Stryczka – twórcę 
Stowarzyszenia WIOSNA i projektu “Szlachetna paczka”. 
 
Książka jest o tyle ważna, że rozprawia się z wieloma mitami narosłymi wokół pieniędzy i ich 
znaczenia w życiu chrześcijan. Pokazuje, że nie ma nic złego w bogaceniu się – a wręcz 
zachęca do tego byśmy jako osoby wierzące nieustannie dążyli do poprawy swojej sytuacji 
finansowej. Jak to robić? O tym także szeroko pisze ksiądz Jacek korzystając ze swoich 
obszernych doświadczeń biznesowych. Sporo jest także o biedzie, o różnicach pokoleniowych, 
o podejściu „mi się należy”, o tym, że rozwój jest naszym obowiązkiem i o tym, jak mądrze 
pracować m.in. po to, by zarabiać coraz więcej. Bo bieda nie jest wcale lepsza od bogactwa – 
chociaż niektórzy przypisują jej wyższą moralną wartość. Ksiądz Jacek przekonuje, że zupełnie 
bezzasadnie. 
 
W mojej opinii jest to książka wyjątkowa i absolutnie godna polecenia. I to nie tylko dla 
katolików. Niektórymi szarpnie, ale to bardzo dobrze. Dawno nie czytałem publikacji 
zahaczającej o religię, z którą tak bardzo bym się zgadzał – nie tylko jako chrześcijanin. 
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Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Jakie idee przedstawia Ksiądz Jacek Stryczek w swojej książce? 
§ Dlaczego wybrałem Konrada do rozmowy o tej książce? 
§ Kim jest ksiądz Jacek Stryczek? 
§ Jakie stereotypy stara się obalić autor książki? 
§ Dlaczego pieniądze i dobroć ludzka mogą iść w parze? 
§ Czym się różni bieda od ubóstwa? 
§ Czy Jezus był bogaty? 
§ Jaki jest kurs denara do złotówki? ;) 
§ Jak postrzegane są pieniądze w polskim społeczeństwie? 
§ Jak wygląda mądra pomoc przy wyjściu z problemów? 
§ Do czego potrzebne są pieniądze? ;) 
§ Jaki sposób działania charakteryzuje osoby majętne? 
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§ Czym zajmował się kiedyś Konrad Kruczkowski? 
§ W jaki sposób Stowarzyszenie Wiosna poszukuje ludzi, którym mogłoby pomóc? 
§ Dlaczego powinniśmy ciągle rozwijać swoje umiejętności i kompetencje? 
§ W jaki sposób powinniśmy pracować? 
§ Kilka rad jak poradzić sobie z problemami w pracy. 
§ Co liczy się w naszym doświadczeniu zawodowym? 
§ Jaką wizję Polski ma ksiądz Jacek Stryczek? 
§ W jaki sposób możesz zaoszczędzić przy zakupie książki? 
§ Dlaczego ostatnio rzadziej publikuje wpisy na blogu? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”, odcinek 51. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 51. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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, buongiorno, good morning, zdrastwujtie! Witam Was serdecznie w kolejnym 
odcinku podcastu – 51. Przepraszam za mój głos, chrypka mi troszkę weszła, coś mi się 
z gardłem dzieje. Ale pogoda za to jest absolutnie fenomenalna i śliczna! Dzisiaj moim 
gościem będzie ponownie Konrad Kruczkowski, autor bloga Halo Ziemia. Konrad gościł już 
w podcaście w 46. odcinku. Wtedy rozmawialiśmy o wyzwaniach i dylematach blogerów oraz 
o wartościach, które można odnaleźć w blogowaniu. 
 
A dzisiaj z kolei na żywo wymienimy się wrażeniami po lekturze książki pt. „Pieniądze 
w świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu”. Książki, która napisana została 
przez księdza Jacka Stryczka – twórcę Stowarzyszenia Wiosna, twórcę projektu Szlachetna 
Paczka, o której zapewne wiele osób już słyszało, bo pod koniec każdego roku w okolicy 
Bożego Narodzenia jest o niej bardzo głośno. 
 
Książka, którą napisał ksiądz Jacek, jest o tyle ważna, że rozprawia się z wieloma mitami, 
które narosły wokół pieniędzy i ich znaczeniu w życiu chrześcijan. Ona pokazuje, że nie ma 
nic złego w bogaceniu się, wręcz zachęca do tego, byśmy jako osoby wierzące cały czas dążyli 
do tego, żeby poprawiać swoją sytuację finansową. W mojej opinii jest to absolutnie 
wyjątkowa i godna polecenia lektura, i to wcale nie tylko dla katolików. 
 
Pod koniec tego odcinka, bo już nie będę przedłużał, zapowiem tylko, że będziecie mogli 
usłyszeć, w jaki sposób można oszczędzić na zakupie tej książki, a jednocześnie pomóc 
Stowarzyszeniu Wiosna. A teraz już serdecznie zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy 
z Konradem. 
 
Michał Szafrański: Cześć, Konrad! 
 
Konrad Kruczkowski: Cześć, Michał! 
 
Michał: No miło mi Cię gościć ponownie w moim podcaście! 
 
Konrad: Cała przyjemność po mojej stronie. 
 
Michał: Nasza poprzednia rozmowa bardzo się podobała naprawdę dużej liczbie Słuchaczy. 
Uznali ją za wartościową i wręcz domagali się tego, żebym zaprosił Cię ponownie, tak że 
cieszę się, że jesteś, cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Zdradzimy tajemnicę – jesteśmy tu 
razem. Nagrywamy w jednym miejscu. Poprzednio nagrywaliśmy przez Skype’a, nie? 
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Konrad: Tak, to prawda. Myślę, że też to będzie słychać i jakość tej rozmowy będzie inna, 
bardziej żywa. 
 
Michał: Super. Kilka powodów, dla których jesteś. Taki wstęp dla Słuchaczy. Po pierwsze 
jesteś ambasadorem Stowarzyszenia Wiosna. Tego, które realizuje taki projekt jak Szlachetna 
Paczka i Akademia Przyszłości. Jesteś również autorem bloga haloziemia.pl. I wszystko, co ja 
tam wyczytuję u Ciebie, jest zawsze podszyte taką głęboką empatią, szacunkiem dla drugiego 
człowieka, nie kryjesz się też ze swoimi przekonaniami religijnymi. 
 
Uznałem, że to są bardzo dobre podstawy do tego, żeby Ciebie publicznie przepytać 
o wrażenia z lektury nowej książki, która została niedawno wydana. Książki, która ma tytuł 
„Pieniądze”. I podtytuł „W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu”. Autorem 
tej książki jest ksiądz Jacek Stryczek. Szef Stowarzyszenia Wiosna. No właśnie. I teraz 
pierwsze pytanie od razu do Ciebie. O czym jest ta książka i co Ci tak szczególnie zapadło 
w pamięć? 
 
Konrad: Wbrew tytułowi i wbrew temu, że w tej książce każdy rozdział opiera się na jakimś 
fragmencie Ewangelii bądź kilku tych fragmentach, to myślę, że ta książka jest absolutnie 
uniwersalna i również osoby niewierzące znajdą w niej tam treści dla siebie. To było dla mnie 
zaskoczenie, bo rzeczywiście jest to tak, że wokół zarabiania pieniędzy, wokół pieniędzy, 
wokół biedy i wokół ubóstwa, to nie to samo, pewnie też o tym porozmawiamy, narosło 
bardzo dużo stereotypów. 
 
Zdaniem księdza Jacka, które ja też podzielam, te stereotypy są bardzo szkodliwe i krok po 
kroku ksiądz Jacek Stryczek z tymi stereotypami tam się rozprawia. Rozkłada je na czynniki 
pierwsze. A wszystko robi w bardzo przystępnej, dobrej, ciekawej formie. 
 
Michał: Właśnie, dla mnie też to było takie dosyć zaskakujące, bo jednak jak myślimy 
o pieniądzach, to gdzieś tam mamy mocno w głowie wyryte, że to stoi w jakiejś sprzeczności 
z wiarą, mimo wszystko. Te stereotypy są. I podobało mi się to, że w tej książce rzeczywiście 
jest odpowiedź na parę takich kluczowych pytań, które myślę, każdy wierzący sobie zadaje. 
Czyli tak naprawdę jak można pogodzić to, że jesteśmy dobrym chrześcijaninem, czy chcemy 
być dobrym chrześcijaninem z drugiej strony z myślą o tym, że chcielibyśmy być jak 
najbogatsi. Jak najlepiej się w życiu po prostu wyposażyć, urządzić i zapewnić jak najlepszy 
standard życiowy naszej rodzinie. 
 
Z drugiej strony właśnie to, co powiedziałeś. Czyli czym się różni bieda od ubóstwa? 
Będziemy za chwilę rozpracowywali. I na koniec istotne dwa elementy, czyli jak zarabiać 
pieniądze? Ksiądz Jacek ma tutaj… [śmiech] 
 
Konrad: Swoje pomysły… 
 
Michał: … swoje pomysły i bardzo konkretne recepty. Również takie bardzo zasadnicze 
i konkretne stanowisko też na wiele tematów, związanych z pracą jako taką, nie? 
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Konrad: I edukacją. To też jest bardzo cenny fragment tej książki, kiedy mówi o tym, jak 
przygotowywać siebie albo swoje dzieci do dobrego życia w przyszłości. 
 
Michał: Tak, tak, to jest istotne. I ostatni aspekt, który jest mocno poruszony w książce 
również, czyli jak po prostu zostać milionerem. 
 
Konrad: Albo miliarderem, tak?  
 
Michał: Albo miliarderem. I to jest takie pytanie, które każdy z nas sobie po cichu zadaje. 
Niektórzy artykułują, że wręcz chcieliby mieć: „Powiedz mi te trzy najprostsze sposoby, jak dojść 
do miliona”. Ksiądz Jacek mówi o tym, ale właśnie przez pryzmat też Ewangelii, z jednej 
strony, a z drugiej strony, takich uniwersalnych dość prawd życiowych. I to jest fajne. Ja tylko 
się zastanawiam, czy ta książka nie jest w jakimś stopniu obrazoburcza, bo już na samym 
początku przedstawia nam Jezusa jako osobę majętną, wcale nie biedną. 
 
Konrad: Trudno, żeby obrazoburcze były fakty, a w książce pojawiają się fakty. To nie jest 
nowa teologia, to nie są nowe odkrycia. Tylko tak naprawdę rozprawianie się z pewnymi 
mitami, którymi my w tej części cywilizacyjnej, kulturowej bardzo narośliśmy. Rzeczywiście, 
mit, który pojawia się w książce, a z którym ja się spotykam nieustannie, to np. taka 
interpretacja przypowieści o talentach, że ona dotyczy naszych wewnętrznych zasobów: 
zdolności, czym możemy się zająć, co możemy rozwijać w sobie wewnętrznie. Rzeczywiście 
taka interpretacja też jest możliwa i dopuszczalna, ale ona nie jest podstawowa, nie jest 
jedyna. 
 
Michał: Tak, bo ksiądz Jacek też konkretnie mówi: talent to jest w zasadzie coś, co jest walutą. 
Akurat tak się składa, że traktujemy talent jako umiejętność, zdolność, predyspozycję, nie? Ja 
przeczytam kilka fragmentów, myślę, że od tego wyjdźmy, bo warto tę książkę cytować, 
zdecydowanie. Na pewno tak pięknie o niej nie opowiemy, w tak bezpośrednich słowach, 
jakie się w niej pojawiają. 
 
Na sam początek właśnie kwestia tego, czy Jezus miał pieniądze, czy tych pieniędzy nie miał. 
I zacytuję jeden fragment: „Kto powiedział, że Jezus nie miał pieniędzy? Oczywiście 
przypuszczamy, że gdy żył z matką, to stanowili ubogą czy niezamożną rodzinę, ale potem miał już 
wokół siebie uczniów – 12 apostołów, 72 uczniów i jeszcze kobiety. Razem zapewne ponad 100 
osób. Łatwo można sobie wyobrazić, że musieli gdzieś spać, coś jeść, ubierać się. Czasami 
chorowali. Pieniądze były potrzebne. I faktycznie karty Ewangelii odkrywają stan apostolskiego 
konta”. 
 
Tutaj kolejny fragment, jedno ze zdarzeń ewangelicznych, wtedy kiedy Jezus przepływał 
łodzią przez jezioro i chciał uciec od tłumów, a ludzie wiedzieli już, że jest cudotwórcą. 
I zacytujemy Ewangelię: „Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem 
jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. A gdy pora była już późna, 
przystąpili do niego uczniowie i rzekli: »Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich, 
niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia«. Lecz on im odpowiedział: 
»Wy dajcie im jeść«. Rzekli mu: »Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im 
jeść?«”. Ile to jest 200 denarów? 
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Konrad: Nie pamiętam. 
 
Michał: Nie pamiętasz? Ale przeczytam dalej. 
 
Konrad: Śmiało. 
 
Michał: No ile to może być 200 denarów, 200 złotych? Na zdrowy, chłopski rozum, jak czegoś 
jest 200, to jest 200. 
 
Konrad: Czytałem książkę, to jest jakby inna skala. 
 
Michał: Tak. A w książce jest napisane tak. „200 denarów, tak po prostu pewnego dnia. 
Przeliczając denara na złotówki, możemy porównać jego wartość do dziennego wynagrodzenia 
robotnika. Jeśli ktoś zarabia 2000 zł miesięcznie, to dziennie ok. 100 zł. W takim razie 200 
denarów, to jakieś 20 000 zł”. No właśnie. I ksiądz pyta, czy ten fakt burzy stereotyp. Kto nosi 
przy sobie 20 000 zł w gotówce? 
 
Konrad: Nie znam takich ludzi. Twoja gotówka, myślę, że to byłoby możliwe… 
 
Michał: Nie, nie noszę! 
 
Konrad: Nie nosisz. 
 
Michał: Absolutnie! 
 
Konrad: Ten fragment pokazuje pewną skalę, bo rzeczywiście czytając Pismo Święte 
literalnie, bez kontekstu historycznego, bez zrozumienia, czym jest ta waluta, ile tych 
pieniędzy i schodków materialnych rzeczywiście tam było, to możemy bardzo to uprościć, 
a przez to źle zinterpretować. No bo nie mówimy o faktach takimi, jakimi one są, ale o tym, 
jak my myślimy, że było. To jest też coś, co mi bardzo otwiera głowę, bo pokazuje, że nie tylko 
posiadanie pieniędzy jest potrzebne, ale ma też służyć konkretnym rzeczom. 
 
Dalej też ta książka, pewnie będziemy przytaczać fragmenty, to pokazuje. Ja się cieszę z tego 
fragmentu, bo rzeczywiście ten mit ubogiego Jezusa, ubogiego w sensie nieposiadającego 
środków materialnych, polegającego tylko na tym, co dostaje od innych, jest po prostu 
nieprawdziwy. I ksiądz Jacek to bardzo konkretnie i bardzo wprost udowadnia. Między innymi 
tym fragmentem o denarach, tych fragmentów tam jest więcej. 
 
Michał: Tak, wyciągnę jeszcze te talenty, bo też znalazłem. Więc „Tálanton to najwyższa 
jednostka wagowa w Asyrii, Babilonie i starożytnej Grecji i Palestynie. Dla Persów talent do wielki 
ciężar: 33,6 kg. Np. złota. Dzisiaj kilogram złota jest wart ok. 130 000 złotych. Mnożymy 
i wychodzi wartość talentów w złotówkach: 4 368 000. Człowiek, który dostał w zarząd pięć 
talentów, tak jak w tej przypowieści, odpowiadał za ponad 21 milionów złotych. Nie wiemy co 
prawda, jak długo zarządzał tym kapitałem, ale zarobił drugie tyle. 100% zwrotu na tak dużym 
kapitale to nie lada wyczyn. Już samo przechowywanie takiej ilości pieniędzy jest ryzykowne. 
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Dlatego człowiek, który otrzymał jeden talent, czyli ponad 4 miliony złotych, wolał go zakopać. Jak 
trudno poradzić sobie z dużymi pieniędzmi, widać na przykład w historiach zwycięzców wielkich 
loterii. Wielu trwoni swoje fortuny. Również ludzie, którzy prowadzą biznesy, nie zawsze podejmują 
dobre decyzje i po początkowych sukcesach czasami tracą majątek”. No właśnie i to jest dobry 
wstęp do dyskusji. Nie tylko o takim osobistym wymiarze, ale też w takim biznesowym 
wymiarze tego, co w Ewangelii zostało zapisane. 
 
Konrad: Moje osobiste doświadczenie, ale to doświadczenie bardzo wielu osób, to to, że wraz 
z przyrostem zarabianych pieniędzy, z awansami zawodowymi, społecznymi, tak naprawdę 
niespecjalnie zmienia się jakość życia. Ja znam mnóstwo ludzi, a przez długi czas było to 
moim udziałem, że zarabiając kwotę x, funkcjonujemy od dziesiątego do dziesiątego, 
a zarabiając kwotę x razy 5, dalej funkcjonujemy od dziesiątego do dziesiątego. Bo samo 
posiadanie pieniędzy, książka to pokazuje, jest niewystarczające. 
 
Tak naprawdę pieniądze, jako przedmiot materialny, nie mają dużej wartości. Wartość ma 
dopiero to, jak my do nich podchodzimy. Więc też bardzo ważne fragmenty, które pokazują, że 
Jezus był człowiekiem zamożnym, tak naprawdę to była jedna wielka chodząca organizacja. 
Tam było mnóstwo osób: uczniów, rodziny, ludzie, którzy za Jezusem podążali. Musieli coś 
jeść, musieli się ubrać, pewnie chorowali, trzeba było ich wspierać. To wszystko generowało 
olbrzymie organizacyjne koszty logistyczne. 
 
Więc rzeczywiście: przestańmy mówić, że Jezus był ubogi i w takim znaczeniu słowa 
„ubóstwo”, jako bieda i brak zasobów i też przestańmy mówić, że jest w tym coś złego. Bo nie 
jest. 
 
Michał: No właśnie i teraz skoro tak płynnie przechodzimy do tego tematu ubóstwa i biedy, to 
też tutaj jeden taki fragment, od którego w zasadzie cały wywód księdza Jacka się zaczyna, to 
jest próba zdefiniowania z jednej strony, co to jest bieda, ale do tego zaraz przejdziemy, ale 
na początek, ksiądz Jacek też rozprawia się z takimi stereotypami, w naszym szczególnie 
polskim myśleniu. Też myślę zacytuję, będzie najprościej: „Kwestia ubóstwa w naszym 
katolickim kraju to jeden z najbardziej chorych wymiarów życia społecznego. Bo niby wszyscy 
o nim wiedzą, ale prawie nikt się nim nie zajmuje. Pretensje mają wszyscy do wszystkich, ale 
wniosków nie ma żadnych. 
 
W naszym katolickim kraju, jeśli ktoś kupi sobie nowy samochód, z którego jest dumny, to 
koniecznie musi zacząć od opowieści o przybrudzonej tapicerce, że auto wcale nie jest aż takie 
dobre, na jakie wygląda. Jeśli ktoś był na wycieczce, to koniecznie taniej, a ciuchy kupuje na 
wyprzedaży. Gdy Polak to mówi, to sam w to nie wierzy, a gdy tego słucha, to wie, że jest robiony 
w balona. Zdaje sobie jednak sprawę, że czułby się jeszcze gorzej, gdyby samochód naprawdę był 
piękny, wycieczka ekskluzywna, a ciuch z najnowszej kolekcji. Nawet jeśli takie myślenie odchodzi 
już powoli do lamusa, to opinia publiczna i tak wie lepiej. Wciąż stara się utrzymać obowiązującą 
normę podejrzliwości”. 
 
Konrad: Jesteśmy bardzo podejrzliwym społeczeństwem. Myślę, że to wynika trochę z naszych 
wewnętrznych deficytów. Trochę z mentalności historycznej, która jest w nas wyryta 
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z pokolenia na pokolenie. Ksiądz Jacek też o tym w książce wspomina. To chyba nie dotyczy 
wyłącznie pieniędzy. 
 
Rozmawialiśmy jakiś czas temu, jak reagujemy na komplementy od osób, które nas czytają. 
I przez długi czas moją naturalną zaprogramowaną reakcją na pochwałę, była próba jej 
natychmiastowego umniejszenia. Gdy ktoś mówił: „Konrad, masz świetnego bloga, bardzo fajnie 
piszesz”, a ja mówiłem „Dziękuję, sam bym tak nie przesadzał”. Rozmawialiśmy jakiś czas temu 
o Twoim podobnym doświadczeniu, prawda? 
 
Michał: Tak, jestem prostowany systematycznie przez osoby, które mówią mi ciepłe słowa, 
a ja mówię: „No tak, no tak, dzięki, jesteś bardzo miły”, ale już w tonie głosu jest takie 
automatycznie kwestionowanie tej wartości. Przeze mnie samego. Ja sam siebie torpeduję. 
Mamy to bardzo mocno zakodowane! 
 
Konrad: Jest druga strona medalu, tzn. nie potrafimy też mówić o sobie dobrze. Jest coś 
takiego w naszych głowach, że za wszelką cenę musimy ciągnąć się w dół. I tu nie chodzi 
o act arrogantia, że będziemy o sobie mówić tylko ponad miarę. Będziemy porównywać się do 
innych i z tego porównywania się wychodzić na plus i lepiej. Tylko chodzi o to, żeby przyjąć 
rzeczywistość taką, jaką ona jest. Jeśli ktoś mówi, że dobrze piszę albo jeśli mamy się trzymać 
pieniędzy, że mam fajny samochód, no to przyjmuję to, że dla niego tak właśnie jest i mogę 
za to podziękować. 
 
A druga strona tego medalu, zdecydowanie jest tego coraz mniej, ale ciągle występuje, czyli 
taka charakterystyczna dla nas zawiść i podejrzliwość. Czyli jeśli ktoś rzeczywiście ma dużo 
pieniędzy, coś mu się udaje. To albo doszedł do tego w sposób niemożliwy, albo pomogli mu 
rodzice, na pewno jest w tym jakiś znak zapytania i jakaś wątpliwość. Prawie zawsze. 
 
Ja staram się nad sobą pracować i z dużym powodzeniem. Jeżeli dzisiaj komuś czegoś 
zazdroszczę, to życzę mu jak najlepiej, jeszcze więcej i zadaję sobie pytanie, co mogę zrobić, 
żeby osiągnąć podobny sukces. Jeśli dzisiaj się z kimś ścigam, to sam ze sobą. Polecam ten 
sposób funkcjonowania, bo on zdecydowanie przynosi lepsze efekty, a jest mniej 
energozasobny. 
 
Michał: Dobrze powiedziane, tak. Nie zatruwa nas, bo nie szukamy zewnętrznych punktów 
odniesienia po to, żeby udowadniać sobie, że jesteśmy gorsi, bo to tak najczęściej działa, tylko 
po prostu jesteśmy jakimś wyznacznikiem samym dla siebie i próbujemy po prostu być coraz 
lepsi każdego dnia. I teraz jeśli rzeczywiście ten wysiłek podejmujemy, to nie ma szansy, żeby 
nam się nie udawało. To też jest istotne. Konrad, co to jest bieda? Pamiętasz definicję 
z książki? 
 
Konrad: Tak, definicja jest doskonała, dlatego że my w Polsce bardzo często mylimy 
prawdziwą biedę ze stylem życia, który jest biedą z wyboru. Sposobem na przetrwanie, na 
zarabianie. Czasami ten styl życia wyrasta z różnych deficytów, to oczywiście można 
prostować, można tym ludziom pomagać. Trzeba też to robić w odpowiedni sposób. 
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Jest w książce historia, którą ja na pewno jeszcze wykorzystam i będę do niej wracał, mam 
nadzieję, przy okazji różnych wystąpień publicznych, o matce, która bardzo ciężko pracowała. 
Zarabiała na siebie, na swoją rodzinę, na jednego ze swoich synów, który chodził do szkoły, 
ale w związku z tym, że to było wystarczająco, ale nie na tyle wystarczająco, żeby mogli kupić 
sobie nowe rzeczy, to on chodził w rzeczach używanych. Kupionych od kogoś. I w szkole 
został wyśmiany, wykluczony z tej społeczności, tylko dlatego, że miał używaną kurtkę. 
 
To jest definicja biedy. Ksiądz Jacek pisze wprost: bieda jest poniżeniem i wykluczeniem. Nie 
polega na tym, że ktoś ma mało, ale na tym, że wszyscy wokół mówią: „Jesteś nikim”. I to jest 
prawdziwe zagrożenie dla ludzi biednych. Że oni w pewnym momencie, w związku z tym, że 
mają mało i słyszą od nas: „Jesteście gorsi”, sami zaczynają w to wierzyć. A to jest później coś, 
co towarzyszy nam całe życie i im dłużej, tym trudniej się tego pozbyć. 
 
Michał: Z drugiej strony też tak jest, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, żeby ksiądz Jacek był 
dobrze zrozumiany [śmiech], jedno zdanie, które też jest bardzo charakterystyczne. Że 
w żaden sposób ksiądz Jacek nie pochwala biedy i uważa, że Jezus też nie pochwala biedy. 
Zacytuję: „I staram się doszukać w nauczaniu Jezusa pochwały biedy, nie potrafię jej znaleźć”. 
 
I w innym miejscu: „Trzeba jasno stwierdzić, że stan konta nie jest żadnym ewangelicznym 
wyróżnieniem. Ci, którzy mają mniej, nie są lepsi od tych, którzy mają więcej. Właściwie dlaczego 
biedni mieliby być z założenia lepsi od bogatych? A jeśli biedny jest biedny, bo mu się nie chce 
pracować?”. Kolejny problem się pojawia. To jest, na ile my podejmujemy wysiłek, żeby tę 
naszą sytuację, w której się znajdujemy, rzeczywiście zmienić. 
 
Konrad: To jest klucz do sprawy, bo rzeczywiście jest tak, że ludzie bardzo często, często z nie 
swojej winy, znajdują się w trudnej sytuacji, z której trudno jest im wyjść. Jest samotna matka, 
którą zostawił mąż i nie ma zasobów. Podejmuje się różnych zajęć. Próbuje pogodzić pracę 
zawodową z życiem rodzinnym i to jest trudne. Wtedy za pomoc jej, ale mądrą pomoc, która 
nie będzie przyzwyczajać, nie będzie demoralizować, jesteśmy, moim zdaniem, wszyscy 
odpowiedzialni. 
 
To jest oczywiście chrześcijański obowiązek: mądra pomoc, podkreślam ten przymiotnik 
„mądra”. Ale to chyba taki wewnętrzny imperatyw, który jest bardzo uniwersalny. Natomiast 
jeśli ktoś rzeczywiście nie chce się starać, nie wykazuje inicjatywy, jeśli przyzwyczaił się do 
swojego stanu, bo jest mu w nim wygodnie i dobrze, to pozostaje tylko się nad tym 
zastanowić. Próba pomocy, próba przyzwyczajania go do tego stanu rzeczy będzie tylko się 
źle kończyć i pogarszać tę sytuację. 
 
Michał: Tak i to jest też coś, do czego ksiądz Jacek się odwołuje, ja później znajdę 
odpowiednie cytaty na to. Też pamiętam z książki, że pojawiło się takie sformułowanie, cytat 
wprost z Ewangelii, że jeżeli nie jesteś w stanie pracować, to być może nie powinieneś 
również jeść. 
 
Konrad: Tak, cytat ze świętego Pawła: „Kto nie pracuje, niech nie je”. 
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Michał: Po prostu, tak. Czyli jakiś wysiłek trzeba podejmować. Jedna rzecz w tej książce tak 
bardzo mocno szczególnie we mnie rezonowała. To było coś takiego, co bardzo głęboko 
również odzwierciedla to, co ja próbuję robić na moim blogu. 
 
Ksiądz Jacek pisze, że pieniądze są potrzebne, chociażby do tego, aby móc udowodnić, że jest 
się ubogim w duchu. Czyli żeby móc pokazać rzeczywiście, co jesteśmy warci, musimy się 
znaleźć w pewnej konkretnej sytuacji. Bardzo łatwo jest teoretyzować. Gdybym miał 
pieniądze, to bym się zachowywał tak i tak. Tak niektóre osoby postępują, prawda? 
 
Ale z drugiej strony, jeżeli tych pieniędzy nie ma, to trudno się w tej sytuacji odnaleźć, nie 
wiadomo, jak się tak naprawdę zachowamy. Można powiedzieć, że jak jesteśmy biedni, to 
w pewnym sensie nasze ubóstwo nie jest naszym wyborem, tylko koniecznością i prawdziwą 
sztuką jest dopiero być ubogim wtedy, gdy ma się wiele. 
 
Konrad: Takie zdanie powiedział chyba Wojtek Eichelberger, psycholog, że prawdziwa cnota 
opiera się na wolności i na tym, że możemy wybrać. Tzn. jeśli nie mogę wybrać między 
bogactwem a ubóstwem, to znaczy, że nie mam do czynienia z cnotą. Wtedy ubóstwo nie jest 
cnotą, tak jak powiedziałeś, jest koniecznością. Jest jeszcze bardzo ważna rzecz, która 
wypływa z Ewangelii i którą ksiądz Jacek opisuje, tzn. że pieniądze same w sobie nie stanowią 
specjalnej wartości. W tym sensie, że one nie sprawiają, że jesteśmy lepszym albo gorszym 
człowiekiem, jeśli mamy określoną kwotę. 
 
Ale mają znaczenie, które nas weryfikuje, które pozwala nam się sprawdzić. Tzn. jeśli mam 
odpowiednio dużo pieniędzy i dalej pozostaję człowiekiem, który zachowuje się dobrze, 
moralnie, odpowiedzialnie, mądrze pomaga innym i potrafi udźwignąć ciężar posiadania, no 
to świetnie. Ale dopóki tych pieniędzy nie mam i dopóki nie potrafię się z tym zmierzyć, to nie 
wiem, jakim jestem człowiekiem w tym konkretnym kontekście. Więc to jest bardzo ważne. 
 
Michał: Tak, znalazłem cytat, w którym dokładnie o tym mówi. „Za pomocą pieniędzy człowiek 
ćwiczy siebie: swoją zaradność, skuteczność. Uczy się radzenia sobie z pokusami bogactwa 
i używania życia. Na końcu zaś udowadnia Bogu i sobie, że jest ubogi w duchu. Nie jest 
przywiązany do tego, co posiada, może bez tego żyć”. To jest ta esencja. 
 
Konrad: Podkreślmy jedną ważną rzecz, że nie chodzi o to, żeby bogacić się dla samego 
bogacenia. Posiadanie samo w sobie nie jest niczym atrakcyjnym, może być przyjemne, ale 
tylko tyle. 
 
I Ty też często to podkreślasz, nawet jak rozmawiamy prywatnie, że pieniądze są potrzebne 
do tego, żeby nie myśleć o pieniądzach. Ja też to teraz widzę w swojej pracy. Chcę 
zrealizować kilka projektów, które są dla mnie ważne, które będą też ważne dla innych, które 
niosą dużą wartość, myślę, w przestrzeń publiczną. 
 
Ale żeby móc je zrobić i żeby móc je zrobić na odpowiednim, dobrym poziomie, jednocześnie 
żeby mój pomysł nie godził rykoszetem w stan materialny mojej rodziny i w jej poczucie 
bezpieczeństwa, to potrzebuję pieniędzy za swoją pracę. I mam nadzieję, że nie wyprzedzę, 
ale to też bardzo ważne, ksiądz Jacek podkreśla, że jeśli chcesz otrzymać od kogoś pieniądze, 
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to nie możesz mówić, że Ci się należy, tylko musisz zapytać, czego ten człowiek potrzebuje 
i za co jest w stanie Ci zapłacić. 
 
Ja się z tym bardzo często spotykam, ale też mierzę się z tym w sobie. Z takim myśleniem: 
mam fajną rzecz do zaoferowania i to świat jest niesprawiedliwy, że nie chce tego docenić 
i nie chce za to zapłacić. Istnieje we mnie bardzo duża pokusa, żeby wejść w takie koleiny 
myślenia i żeby zrzucić odpowiedzialność za swoją sytuację materialną na marki, okoliczności 
czasów, kultury, innych ludzi, miejsca, w którym się urodziłem itd. Ja też zauważyłem dzisiaj, 
że ludzie bardzo wartościowi, ale też ludzie, którzy są bardzo majętni i posiadają duże środki 
materialne, to są ludzie, którzy nie narzekają na okoliczności. 
 
Michał: Tak i to jest też tak, że zazwyczaj oni nie robią tego dla pieniędzy. To też jest bardzo 
charakterystyczne. Wczoraj oglądałem streaming z konferencji Pulsu Biznesu. Występowało 
nieco najbogatszych ludzi w Polsce, ale nie tylko najbogatszych, także takich, którzy ciekawe 
rzeczy po prostu robią w życiu. To, co było tam charakterystyczne, jedno słowo, które ich 
łączyło, to jest „pasja”. Autentycznie, nawet w podsumowaniu się pojawiło, że każdy z nich ma 
jakąś pasję, którą stara się po prostu realizować, rozwijać w sobie. 
 
Czasami pod prąd, z pasjami jest tak, że niekoniecznie korespondują z tym, co robimy w danej 
chwili w życiu zawodowo, więc gdzieś trzeba to pielęgnować na boku, ale jednak, to są osoby, 
które cały czas idą do przodu i wbrew przeciwnościom nie poddają się. Ja wiem, że to teraz 
brzmi jak taka mowa, wiesz, zupełnie jak rozwój osobisty, nie? 
 
Konrad: „Jesteś zwycięzcą”. 
 
Michał: Jesteś zwycięzcą, ale nawet odzierając to z tej całej ramki rozwoju osobistego, to 
można powiedzieć, że to są po prostu osoby, które starają się coś w swoim życiu zmieniać. To 
jest charakterystyczne. Nie spoczywają z jednej strony na laurach, ale nawet jeśli tych laurów 
nie ma, to starają się nie zostawać w takiej sytuacji, w jakiej są, tylko cały czas sięgają po 
więcej. Dlaczego? To też ksiądz Jacek bardzo dobrze mówi, znowu wyprzedzamy. 
 
Nasza doba składa się z 24 godzin, z czego 8 godzin śpimy, 8 godzin zazwyczaj pracujemy 
etatowo powiedzmy – klasyczny model. I 8 godzin pozostaje nam na dodatkowe aktywności, 
nawet jeśli w naszej etatowej działalności nie robimy tego, co byśmy chcieli w życiu robić, to 
nadal mamy te 8 godzin pozostałe, z których przynajmniej godzinkę czy dwie można wykrajać 
chociażby na to, żeby się rozwijać. 
 
Konrad: Myślę, że blogosfera jest dobrym przykładem na dobre wykorzystanie tego modelu. 
Bo większość ludzi, którzy zaczynają pisać i prowadzić swoje blogi albo nagrywać wideo 
i publikować w internecie, generalnie robi coś więcej. To ludzie, którzy albo studiują i ten 
czas jest wypełniony przez naukę – te 8 godzin – przynajmniej powinno tak być. Albo już 
pracują, wtedy są na etacie, a później gospodarują dla siebie czas, żeby przeznaczyć na 
dodatkową aktywność. 
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Ona nie od razu jest super profesjonalna i nie od razu przynosi efekt, ale po jakimś czasie, 
czasem po pół roku, czasem po roku, a czasem po pięciu latach ten efekt jest bardzo widoczny 
i wzbudza tę niezdrową zazdrość, o której mówiliśmy na samym początku. 
 
Tylko że ten model można przenieść na wszystkie inne. Przez ostatnie 8 lat pracowałem dla 
agencji reklamowej. Ja też podkreślę dla uczciwości, że nie jestem człowiekiem zamożnym, 
ale nigdy też nie byłem człowiekiem biednym. Pieniądze nie stanowiły szczególnego 
problemu w moim życiu. Ale dzieje się to dzięki temu, że tak naprawdę odkąd pamiętam, 
zawsze próbowałem robić coś więcej. I to nie tyle wynikało z potrzeby bogacenia się, tylko 
z takiego duchowego ADHD, które mówiło: „Rób coś więcej. Rozwijaj się. Szukaj swojej drogi. 
Staraj się wykonać jakąś dodatkową pracę”. I to naprawdę procentuje! 
 
Ostatnie 8 lat spędziłem w agencjach reklamowych. Moje ostatnie stanowisko to było 
stanowisko dyrektora jednej z większych agencji reklamowych w południowej Polsce. Ale 
jestem przekonany, że by to nie było możliwe, gdyby nie fakt, że będąc jeszcze w gimnazjum, 
mając 14-15 lat, projektowałem stronę internetową swojej miejscowości. Dzisiaj publikuję 
i rzeczywiście gdzieś to się rozwija. Uczę się ciągle nowych rzeczy, wchodzę w nowe gatunki, 
chcę robić świetne wywiady. To są dla mnie nowe obszary, ale mam potrzebę cały czas się 
rozwijać i robić coś ekstra. Nie byłbym w tym punkcie, w którym jestem dzisiaj, gdybym 
w wieku 14-15-16 lat nie poszedł do lokalnej gazety i nie zapytał, czy nie mogę dla Was 
zrobić jakiegoś materiału. 
 
Absolutnie nie zgadzam się z takim poglądem, że zmarnowałem sobie dzieciństwo, bo 
zajmowałem się poważnymi sprawami. Nieprawda. Mnie sprawiało to bardzo dużo frajdy, było 
bardzo rozwojowe i w momentach trudnych procentuje. Ja mam dzisiaj wewnętrzny spokój. 
Jeśli nastąpi kryzys, jeśli nagle się okaże, że blogi przestaną funkcjonować, że nastąpi jakaś 
technologiczna rewolucja, to mam w sobie tyle różnych kompetencji pozbieranych przez moje 
krótkie jak dotychczas życie, że to minimum egzystencji z pewnością zostanie zapewnione. To 
jest olbrzymi komfort. 
 
Michał: Tak, ja się mogę tylko w 100% zgodzić i podpisać. Zresztą kiedyś już o tym 
opowiadałem, że ja też mam bardzo dużo takich doświadczeń w swoim życiu i to, co one mi 
dają, jeszcze oprócz tego, co powiedziałeś, to jest też taki punkt odniesienia. Że nawet 
w sytuacjach, w których dzisiaj, gdzieś tam łapię takie gorsze momenty, jestem zmęczony po 
prostu tym, co robię itd., to potrafię sięgnąć pamięcią wstecz, uczepić się jakiejś fajnej rzeczy, 
którą zrobiłem np. właśnie wydanie książki czy przebiegnięcie maratonu itd. i odnieść to do 
bieżącej sytuacji. Powiedzieć sobie: „OK, te problemy, które mam dzisiaj, te trudności, które 
przeżywam, to jest coś bardzo chwilowego. A potrafię i mogę dużo więcej. Już sobie to sam 
wielokrotnie udowodniłem”. 
 
I jak mamy taki fundament, to na nim bardzo łatwo jest budować. To jest dokładnie to, co 
powiedziałeś, Konrad. Ja mam dokładnie takie samo podejście. Porzucałem pracę na etacie po 
to, żeby skoncentrować się na blogowaniu, to był taki moment w życiu, kiedy rysowałem 
wyłącznie czarne scenariusze. Ja jestem optymistą, ale starałem się nim nie być. 
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Zastanawiałem się, co będzie groziło mojej rodzinie w momencie, kiedy na blogu nie będę 
zarabiał tyle, żeby nam wystarczyło na życie. I najgorszy scenariusz, który był wtedy, to 
pamiętam był taki: „OK, najwyżej pójdę gdzieś i dokonam kilku konsultacji w ramach tego 
zawodu, który wykonywałem wcześniej i jakoś tam zarobimy te kilka tysięcy złotych miesięcznie”. 
 
Zobaczcie, często jest tak, że są osoby, które rzeczywiście zarabiają 1200 zł na rękę i nie 
wyobrażają sobie, żeby mogły zarabiać kolejne 500 zł, kolejny 1000 zł. Nie wiem jak Ty, 
Konrad, ja mam takie wyobrażenie, że nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której nie 
potrafiłbym kilku tysięcy złotych miesięcznie zarobić. Czyli to też tak jest, że im więcej mamy 
takich doświadczeń, tym łatwiej jest nam w to uwierzyć. A jeśli wierzymy, to tym łatwiej jest 
doprowadzić do realizacji. 
 
Konrad: Jest jeszcze bardzo ważna rzecz i ona pada w książce. Mówimy tutaj o byciu 
milionerem albo miliarderem. Ja nie mam takich ambicji. 
 
Michał: Ja też nie. 
 
Konrad: Ta książka aż tak na mnie nie wpłynęła, chociaż marzeniem księdza Jacka jest to, 
żeby wszyscy w Polsce byli milionerami. I to jest piękna idea i ona jest świetnie w tej książce 
opisana. Chociaż jak ja teraz o tym mówię, to odzywa się we mnie ten zapis w głowie, który 
chciałby to skrytykować. Też widzę na swoim doświadczeniu, jak to jest bardzo mocno w nas 
obecne, mimo świadomości, jak to jest szkodliwe i oderwane od rzeczywistości. 
 
Przestrzegam przed tym wewnętrznym krytykiem, bo to jest bardzo szkodliwe i burzy relacje 
z ludźmi, którym się udaje pewne rzeczy robić, a od tych ludzi moglibyśmy dużo czerpać. Ale 
chciałem dojść do tego, że żadna praca nie hańbi i nie ma nic złego w tym, żeby zarabiać 
1200 zł albo 500 zł, to jest zawsze lepsze od niezarabiania niczego. Problem pojawia się 
wtedy, kiedy ten niski zarobek nie jest etapem, tylko stałą. To znaczy, że się nie rozwijam. 
 
To nie znaczy, że jesteśmy nie wartościowi, albo że nie możemy, tylko że czegoś nam brakuje. 
Być może trzeba się czegoś nauczyć, być może trzeba zaryzykować. Być może trzeba wejść 
w nowe kompetencje. Przykład z mojego blogowania. Bo w tym momencie wielkość mojego 
dochodu to są publikacje w różnych miejscach, również poza blogiem. Staram się otworzyć 
dwa duże blogowe projekty, rozmawialiśmy o tym, kiedy byłem u Ciebie ostatnim razem. 
 
Muszę trochę pochylić głowę i iść na drobne kompromisy z moimi biznesowymi partnerami, 
tak żeby to się udało. Czy to jest przyjemne? Nie, nie jest. Czy to jest konieczne? Tak, 
oczywiście. Czy to jest złe? Absolutnie nie jest, dlatego że funkcjonujemy w społeczeństwie, 
realizujemy cele różnych grup, nie tylko moje własne i nie ma w tym nic złego. Ale też widzę 
w sobie ten wewnętrzny głos, który mówi: „Żyjemy w takich strasznych czasach, że muszę w 5% 
zmodyfikować projekt, który sobie wymyśliłem, bo nikt nie potrafi go docenić”. Nie, nieprawda. 
 
Te 5% może są fajne, ale nie realizują celu mojego partnera. Koniec kropka. To jest też lekcja, 
którą wyciągam z tej książki. Jeśli nie mam wyniku, to znaczy, że coś nie działa i trzeba coś 
zmodyfikować, niekoniecznie na gorsze i ze stratą dla siebie. 
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Michał: Tak i przede wszystkim liczy się patrzenie na interes wspólny, a nie na swój własny 
wyłącznie. To też jest w tej książce mocno zaznaczone. Przejdę, Konrad, trochę dalej i uderzę 
trochę z drugiej strony, bo zaczęliśmy mówić o tym, jak to dobrze jest mieć te pieniądze itd., 
ale ksiądz Jacek ostrzega też wprost i mówi wprost, że jesteśmy krajem dorobkiewiczów 
i wielu ludzi w naszym kraju, gdy zaczęło zarabiać pieniądze, poza czubkiem swojego nosa 
nie widzi nic i nikogo. 
 
Konrad: Ja widzę, jak to się zmienia. Ksiądz Jacek też podkreśla, że ten proces następuje. On 
bardzo by chciał, żeby następował zdecydowanie szybciej. Myślę, że już moje pokolenie jest 
trochę od tego wolne. Pokolenie moich rodziców, czyli pokolenie ludzi, którzy wyszli z dużej 
biedy i z socjalizmu, gdzie absolutnie nic nie było. 
 
Nagle otworzyło się mnóstwo możliwości. Początek lat 90., spektakularne i chciałoby się 
powiedzieć nie do końca uczciwe, ale obiecałem sobie, że nie będę sobie pozwalał na taki 
sposób myślenia i oceniania kariery, doprowadziły do tego, że my rzeczywiście zaczęliśmy się 
skupiać wyłącznie na sobie. 
 
W ten sposób pieniądze mogą szkodzić, bo demoralizują i odbierają nam tę możliwość 
i radość bycia z innymi ludźmi. I rzeczywiście jest tak, że wyrastają jak grzyby po deszczu 
strzeżone osiedla. Budujemy mury, nie wpuszczamy nikogo w swoją przestrzeń. Z jednej 
strony to jest zrozumiałe, bo to jest nasza własność, a z drugiej strony kryje się za tym jakiś 
wielki strach, że ktoś nam coś zabierze. Tymczasem ksiądz Jacek mówi, że jeśliby tym ludziom 
mądrze i odpowiednio pomagać, oni mieliby miejsca pracy, mogliby funkcjonować. 
 
Zaszczepić w nich pewien model myślenia, który pozwoli im samym zarabiać pieniądze. Nie 
chodzi o to, żeby im cały czas stwarzać możliwości i wyłącznie się na tym skupić. Te mury nie 
będą potrzebne, jeśli kogoś stać na zakup odpowiednich rzeczy, nie będzie musiał ich kraść, 
nie będzie czuł takiej wewnętrznej potrzeby. I to jest oczywiście idealizm, ja nie potrafię się 
wznieść na taki poziom idealizmu jak ksiądz Jacek, ale jest w tym coś ciekawego i jest w tym 
coś, co się broni. 
 
Michał: Tak, zdecydowanie, ale z drugiej strony ksiądz Jacek też mówi wprost, że ta pomoc 
musi być pomocą mądrą, po prostu. Znowu wyciągnę i zacytuję. To jest też coś, co mi w sercu 
i w duszy gra, dlatego że spotykam się z takimi sytuacjami na co dzień, że wiele osób… może 
nie wiele, bo dokonuję już pewnej oceny, używając tego słowa, ale są osoby, które domagają 
się pomocy, chociaż ta pomoc im się nie należy. 
 
Doświadczam tego autentycznie osobiście. Np. przychodzą do mnie maile, w których ktoś mi 
wytyka, że innym pomagam, a im nie chcę pomóc albo wklejam gdzieś tam na Facebooka 
informację od Czytelników, którym rzeczywiście lektura mojego bloga się przydała, a na ich 
maila nie odpowiedziałem. I tutaj dwa cytaty, ksiądz Jacek mówi wprost: „Trzeba wspierać 
słabych, bo więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu”. Stuprocentowa zgoda. 
 
„Czy wynika stąd, że ci, którzy biorą, będą nieszczęśliwi? Tak. Dlatego należy dawać w taki sposób, 
aby ten, kto otrzymał, też dawał”. Czyli otwierać pewne furtki i w kolejnym miejscu: „Długo nad 
tym myślałem i po latach wielu błędów popełnionych przy okazji pomagania odkryłem, że nie ma 
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sensu pomaganie, które polega na tym, że ja daję, a ktoś bierze. Dla mnie przypadek Jezusa, nad 
którym krzyczano »Ukrzyżuj!«, nie jest abstrakcyjny. Tak jest i może się o tym przekonać każdy, kto 
daje i nie zastanawia się, do czego to prowadzi”. Czyli te konsekwencje dawania również są 
istotne i trzeba je brać pod uwagę. 
 
Konrad: Zdecydowanie. Ja kiedyś spotkałem się ze zdaniem, z którym się absolutnie nie 
zgadzam i tu czuję się wychowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego ksiądz Jacek jest 
prezesem, że dawanie jest cnotą, zmienia dającego i to wystarczy. Moim zdaniem nie 
wystarczy, bo bardzo często jest tak, że dając i pomagając, mając nawet najlepsze intencje, 
tak naprawdę szkodzimy osobie, która jest obdarowywana, bo przyzwyczajamy ją do jej stanu. 
Pozwalamy jej trwać w takim biernym komforcie. W takim minimalnym bezpieczeństwie. 
 
Bieda zamiast maleć, tak naprawdę się poszerza, bo nie ma żadnej motywacji do tego, żeby ta 
osoba się zmieniła, żeby zaczęła pracować na swoje. Żeby za jakiś czas zaczęła pomagać 
innym. Zdanie, które nie pada w książce, ale którym ksiądz Jacek posługuje się bardzo często, 
to że prawdziwa bieda nie krzyczy. I przy całym moim doświadczeniu z pomocą materialną 
i niematerialną widzę, że ci ludzie, którzy naprawdę potrzebują pomocy i naprawdę będą 
umieli ją wykorzystać, nie chcą o nią prosić. Dla nich to jest kłopotliwe, krępujące. Nie chcą 
jej przyjąć. A jeśli już ją przyjmą, to absolutnie prawie zawsze zrobią wszystko, żeby bardzo 
szybko ten dług wdzięczności spłacić, z nawiązką, w jakikolwiek inny sposób. 
 
Michał: Ja przy okazji polecę też 47. odcinek podcastu, w którym mówiłem o książce pt. „Świat 
według Janki” Janiny Ochojskiej. Tam dokładnie był ten problem − o tym, jak nie przyzwyczajać 
osób, którym pomoc jest udzielana, nie sankcjonować w jakiś sposób tej sytuacji, w której one 
się znalazły. To jest absolutnie kluczowe, żeby osoby te wiedziały, że jest jeszcze przed nimi 
jakaś nadzieja. Bo jeśli uznamy, że sytuacja, w jakiej oni się znajdują, jest normalna, to po 
prostu to zamyka im ścieżkę rozwoju. 
 
Był taki świetny przykład tego, że np. jeżeli są uchodźcy w obozach tymczasowych, z definicji, 
to nie można w tych obozach tymczasowych konstruować sieci wodno-kanalizacyjnych 
powiedzmy. Raczej powinny przyjeżdżać tam beczkowozy, po to właśnie, żeby te osoby, które 
tam są cały czas, miały świadomość tego, że to jest sytuacja przejściowa, coś, co za chwilę się 
zmieni na lepsze. 
 
Konrad: Świetnie została wymyślona idea Szlachetnej Paczki, tego projektu, który realizuje 
Stowarzyszenie Wiosna, dlatego że tam po pomoc nie można się zgłosić. To wolontariusz, 
robiąc wywiad środowiskowy, pytając w Ośrodku Zdrowia, parafii, wśród osób, które są 
beneficjentami pomocy socjalnej czasami. A czasami to są ludzie, którzy znają swoje 
najbliższe otoczenie, znajdą swoich sąsiadów, to oni szukają tych rodzin albo tych osób, które 
powinny tę paczkę otrzymać. 
 
Wolontariusz udaje się na miejsce, rozmawia z taką osobą. Razem tworzą listę potrzeb. 
Zdarzało się tak, to też było opisane w książce, że ktoś chciał dostać paczkę, ale jej nie dostał 
i reagował złością i agresją. Sam ten fakt: złość i agresja dlatego, że nie otrzymałem prezentu 
na Święta, już powinien budzić wątpliwość i dystans do takiej formy pomocy: „Mnie się należy, 
więc mi dajcie”. 
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Ja też zauważyłem, że pomoc zmienia i dobro wraca, ale tylko wtedy, kiedy to jest dobra 
i mądra pomoc. Kiedy dostaję informację zwrotną, że ta osoba się zmienia, że jest szczęśliwa, 
że chce pomagać innym, to nie zawsze muszą być spektakularne i duże rzeczy, a pomoc 
niemądra, czyli np. wrzucanie pieniędzy ludziom na ulicy nie zmienia, jest tylko taką iluzją 
spełnionego obowiązku. My taką pomocą pozorną zasypujemy w sobie ten głos sumienia i na 
tym sprawa się kończy. 
 
Sądzę, że mądra pomoc wciąga. Jeśli ktoś zaczyna działać odpowiedzialnie i mądrze… ja się 
tutaj totalnie zgadzam z księdzem Jackiem, że dzisiaj, w naszych czasach, w Polsce, gdzie 
ludzie nie umierają z głodu, chociaż bywają głodni, ta pomoc indywidualna nie jest niczym 
złym, ale najbardziej skuteczna będzie pomoc niesiona przez profesjonalne organizacje, bo 
one się znają, bo to jest jak chirurg, który może dokonać operacji, a nie jak znachor, który 
przepisze zioła, które być może zadziałają a być może nie. 
 
Michał: Często dużo bardziej od pomocy finansowej czy takiej doraźnej pomocy potrzebna 
jest po prostu obecność drugiego człowieka. My wymieniamy tę obecność niejednokrotnie na 
pieniądze, które gdzieś tam wrzucamy. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, więcej 
prawdopodobnie minusów niż plusów, z tego, co udaje się zaobserwować. Jeden cytat znowu 
wrzucę, idąc dalej, idąc do sekcji, która mówi o tym, jak zarabiać pieniądze, jak poprawiać 
swoją sytuację. 
 
To jest jeden z kilku cytatów, który wcześniej na Twitterze wysyłałem: „Życie przypomina 
mijankę tych, którym się chce i tych, którzy czują, że inni powinni im pomóc. Samopoczucie tych 
drugich całkowicie zastępuje chęć podejmowania wyzwań, w tym sensownej pracy. Tak jest prawie 
w każdym przedsiębiorstwie. Wszędzie są ci, którzy się obijają i ci, którzy na nich pracują. Ci, którzy 
pracują, nie mają w sobie tyle determinacji, by leni zdemaskować. I tak ten świat się kręci”. Tak że 
też kolejny aspekt: nasze przyzwolenie na pewne zachowania demoralizuje nas samych. 
 
Konrad: Żeby było jasne, tu nie chodzi o mobbing. Tu nie chodzi o wyciskanie ludzi jak cytryny 
w miejscu pracy, w takim korporacyjnym Mordorze, bo ksiądz Jacek też bardzo mocno 
podkreśla, że nie chodzi o to, żeby ciężko i długo pracować, tylko żeby pracować mądrze 
i efektywnie. Ta efektywność jest kluczem, który wiąże całą tę książkę też w wielu miejscach. 
 
Michał: Tak, tak. 
 
Konrad: Ciężka praca jest potrzebna, jest dobra, pod warunkiem, że to jest pewien etap. Mamy 
swoje zasoby, które są wyczerpane, jeśli ten etap się znacząco wydłuża w czasie, to znaczy, że 
coś nie działa i coś trzeba zmienić. Ja to też obserwuję w swojej pracy, że są momenty, 
w których trzeba naprawdę się przyłożyć, dać z siebie ponad miarę, zwykle potem i organizm 
i nasze emocje dają nam sygnał zwrotny, że ta granica została przekroczona. Ale generalnie 
chodzi o to, żeby pracować mądrze. Wydajnie, ale mniej angażując w to siebie. 
 
To się też łączy z tym brakiem doświadczeń wyniesionym z edukacji, kiedy ktoś się tylko uczył 
i nie robił nic więcej, nie rozwijał swoich zainteresowań, nie szukał dodatkowych 
doświadczeń ani wiedzy. Ja powiem coś bardzo niepopularnego, może to zabrzmi nawet 
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arogancko, ale jest mi bardzo trudno i rośnie we mnie irytacja, a we mnie bardzo rzadko 
rośnie irytacja, jeśli pracuję z ludźmi, którzy mają lat 26 i 27, w zasadzie nie mają żadnej 
praktycznej wiedzy i trzeba ich wszystkiego uczyć. 
 
Bardzo szybko tracę cierpliwość. Albo nie mają w sobie takiej poznawczej ciekawości 
i determinacji do tego, żeby uczyć się samemu szukać. Cały czas potrzebują, żeby prowadzić 
ich za rękę. I rzeczywiście jest to trudne, żeby w miejscu pracy takie zjawisko nazwać po 
imieniu i powiedzieć wprost: „Przepraszam, Michał, przepraszam, Katarzyna, ale jesteście 
nieprzygotowani do wykonywania swojej pracy. W związku z tym tu są narzędzia, możecie to 
nadrobić. I to jest wasz wybór”, nie? Bo też nie chodzi o to, żeby ludzi skreślać, a dać im pewną 
szansę. 
 
To obniża efektywność wszystkich. Bo rodzi frustrację, rodzi irytację, czasami rodzi poczucie 
wyższość, bo jeśli ktoś nie ma pewnych zasobów, a ja je mam, to nie chcę się tym dzielić tylko 
kosztem swoich obowiązków. 
 
Michał: Tu ksiądz Jacek też dodaje dosyć konkretne wskazówki, np. mówi wprost, co powinno 
się w CV znaleźć, jeśli do nowej pracy się udajemy i dlaczego ważne jest, żeby tam znalazła 
się informacja o naszych praktycznych doświadczeniach. O efektach, a nie o tym, co my 
teoretycznie umiemy. 
 
Czyli znowu to, co powie każdy przedsiębiorca: „Dla mnie nie liczy się, co jest w CV napisane, 
jakie ty szkoły ukończyłeś czy ukończyłaś, tylko liczy się, jaki był efekt twojej pracy dla firmy, 
w której pracowałaś/pracowałeś”. To jest bardzo charakterystyczne, rozszerzę to, co Ty 
powiedziałeś, żeby nie było, że Konrad jest taki radykalny w swoich poglądach. 
 
Zacytuję kolejny fragment książki. Ksiądz Jacek mówi np. o dwóch typach ludzi, tak? Mieliśmy 
cytat przed chwilą, ale jeszcze jeden wrzucę: „To są po prostu ci, którzy coś ze sobą robią, a ci, 
którzy nie robią nic a nic. Jedni trenują i się doskonalą, a inni wiotczeją. Jedni pracują i są coraz 
lepsi, inni nabierają wstrętu do pracy i złych nawyków. Czasami spotykałem ludzi, którzy po wielu 
latach pracy tracili posady. Nie umieli nic więcej poza tym, co robili do tej pory. Chciało mi się 
wtedy wyć: Ludzie! Co robiliście przez te lata? Zawsze przecież może się zdarzyć zamknięcie firmy, 
zwolnienie. Trzeba być w gotowości, trzeba mieć mięśnie, nieustannie należy trenować i się 
rozwijać”. 
 
Konrad: Żeby ostudzić ten swój radykalizm, bo zagrało mi w głowie, jak powiedziałeś, że 
jestem radykalny. 
 
Michał: Sprowokuję Cię. 
 
Konrad: Tak, śmiało. Już się czuję sprowokowany, będę się trochę bronił i usprawiedliwiał, ale 
tylko trochę. Bo nie zawsze jest tak, że za to swoje lenistwo czy takie życiowe nieogarnięcie 
jesteśmy w pełni odpowiedzialni. I jeśli ktoś nawet ma te 26 czy 27 lat, skończył studia 
i nagle jest zdziwiony, że rzeczywistość wygląda inaczej, niż oczekiwał, to nie zawsze jest 
jego wina. Po prostu nikt mu nie powiedział, że trzeba inaczej. My też trochę żyjemy w takiej 
bańce mydlanej wciąż: szkoła, studia, to wszystko jest wystarczające. Że musimy się do tego 
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przyłożyć po to, żeby potem efektywnie pracować. I rzeczywistość to ponuro nam weryfikuje, 
że to nie było wystarczające. 
 
A że czasami lepiej byłoby obniżyć poziom formalnej nauki, a zamienić ją na zdobywanie 
praktycznych umiejętności czy budowanie relacji, bo to też jest niezwykle istotne. Ale nigdy 
nie jest za późno i to jest też bardzo ważne. Jeżeli nawet ktoś ma 26 czy 27 lat i nie jest 
przygotowany do pracy zawodowej i nie potrafi pracować, to jeszcze nie jest przegrana 
sprawa. Tylko ważne, żeby nie wykazywał się taką postawą: „Mnie się należy, bo skończyłem 
studia. Mnie się należy, bo mam taki a nie inny tytuł. Mnie się należy, bo zrobiłem fakultet na 
takiej a nie innej uczelni”, tylko właśnie wtedy przyjął taką postawę: „W porządku, chcę się tego 
nauczyć. Będę zdeterminowany, żeby przez najbliższy czas pracować trochę ciężej i nadrobić ten 
miniony czas”. I to jest w porządku. 
 
Nie chcę teraz powiedzieć, że każdy, kto poświęcił się nauce przez okres do 25 roku życia, 
popełnił jakiś straszny błąd, chcę tylko powiedzieć, że żyjemy w takich czasach i to nie jest 
ani dobre, ani złe, po prostu tak jest, że to jest niewystarczające. 
 
Michał: Pięknie to powiedziałeś. 
 
Konrad: Przyjmuję ten komplement. 
 
Michał: Moglibyśmy, Konrad, temat tej książki długo wałkować i pewnie całą przeczytać, ale 
już tak zmierzając powoli do końca, przeczytam jako podsumowanie to, co jest na jej 
początku, o wizji księdza Jacka. I ksiądz pisze tak: „Nie potrafię robić rzeczy tylko dlatego, że tak 
trzeba. To moja wada. Nie wiem jak Wam, ale mnie się zwyczajnie nie chce. Nie potrafię się 
zmusić. Przygotowując się do pisania tej książki, szukałem motywacji i wreszcie ją znalazłem. Mam 
wizję, mam wizję Polski, która jest krajem milionerów. Krajem, w którym nie mówimy już o tym, że 
nasze społeczeństwo dzieli się na bogatych i biednych. 
 
Widzę ludzi, którzy potrafią poradzić sobie w życiu. Wiedzą, jak można pracować, zarabiać, a nawet 
pomnażać aktywa. Nawet ci, którzy startują od zera, mądrze budują swój kapitał, a zamożni 
wiedzą, co zrobić ze swoją fortuną. I wszyscy się lubią według prostej zasady: pieniądz robi 
pieniądz, sąsiedztwo milionerów jest dość korzystne, a jeśli sąsiedzi sąsiadów też są milionerami, 
to wszystkie wskaźniki się mnożą. Oczyma wyobraźni widzę nasz kraj, w którym zgodnie żyją 
w swoim sąsiedztwie milionerzy. Zagęszczenie wśród mieszkańców na kilometr kwadratowy jest 
w mojej idealnej Polsce wielkie. Dlaczego nikt do tej pory nie walczył, żeby tak było? Że też 
właśnie mnie się to przydarzyło, na dodatek po dogłębnym przeczytaniu Ewangelii”. Co o tym 
myślisz? 
 
Konrad: Trudno polemizować z tym fragmentem, bo to jest pewna wizja, którą ksiądz ma. Ale 
jak to bywa często z księdzem Jackiem, bo mieliśmy okazję rozmawiać, spotykamy się przy 
różnych okazjach, to zawsze jest taki element, z którym ja się nie zgadzam. Mam takie 
wrażenie, przy tej książce, gdybym miał to dołożyć do 99% wartości i 1% tego, z czym się nie 
mogę zgodzić, to skoncentrowanie na tym, że każdy powinien zajmować się biznesem albo 
przynajmniej w biznesie na pewnym elementarnym poziomie funkcjonować. A ja się z tym nie 
zgadzam. 
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Uważam, że są różni ludzie, którzy mają różne zdolności, są zdeterminowani do różnych 
działań i po to funkcjonujemy razem ze sobą, żeby te różne kompetencje uzupełniać. Ja nie 
chcę być milionerem. Zarabianie pieniędzy samo w sobie, ogarnianie umów, kontraktów, 
budowanie relacji czysto biznesowych to są rzeczy, które kompletnie wypłukują mnie 
z energii. Wypłukują mnie z energii do tego stopnia, że nie jestem w stanie później zajmować 
się tym, co jest moją naturalną oszlifowaną i rozwijaną zdolnością, czyli dobrym pisaniem, 
opowiadaniem historii, pokazywaniem ludziom, jak wygląda świat moimi oczami. 
 
Tylko to nie znaczy, że ja teraz będę narzekał i mówił, że świat jest zły. Bo to jest duża 
wartość tej książki, tylko wykonam elementarne minimum, zgodzę się na rzeczywistość taką, 
jaką ona jest. Będę ciężko pracował, bo chcę ciężko pracować, ale kwestie formalne, kwestie 
biznesowe oddam tym ludziom, którzy się na tym znają. I dlatego np. często przychodzę po 
pomoc i poradę do Ciebie, bo wiem, że dla Ciebie to jest łatwiejsze. Sprawia Ci też to 
przyjemność, to jest środek Twojej działalności. U mnie jest inaczej i uzupełniając siebie, obaj 
możemy dać sobie pewną wartość. I to jest fajne. 
 
Michał: Tak. 
 
Konrad: Tylko jest bardzo ważna rzecz, nie? Wszyscy muszą chcieć tej wymiany zasobów, 
wymiany wiedzy i ona też musi być proporcjonalna. Czyli nie może być tak, że ja tylko biorę, 
a ktoś inny tylko daje. 
 
Michał: Tak, zawsze w dwie strony. 
 
Konrad: Tak, a zagrożenie, które widzę w tej książce, to jednak koncentracja na tym, że każdy 
musi zarabiać pieniądze i generować zysk, ja myślę, że dla wielu ludzi ich praca może dawać 
efekt uboczny w postaci pieniędzy i to jest w porządku. Tylko muszą wnosić w to jakąś 
wartość, niekoniecznie myśleć o zarabianiu pieniędzy, ale musi być praca. To nie jest tak, że 
należy mi się tylko dlatego, że jestem albo coś przeczytałem, albo czegoś się nauczyłem. To 
jeszcze za mało. Nie wiem, czy ta krytyka była konstruktywna i ten wywód jest logiczny, ale 
miałem potrzebę się tym podzielić. 
 
Michał: [śmiech] Dzięki wielkie, Konrad. Ja z drugiej strony wrócę do takiego fragmentu, 
jeszcze przypomniałeś mi o czymś, że w Polsce osób, które można uznać, że żyją w skrajnym 
ubóstwie, szacuje się, że jest 12% społeczeństwa. Mniej więcej tyle procent jest osób 
bogatych. Czyli ksiądz Jacek też idzie tu w tym kierunku, że gdyby chcieć tylko zasypać te 
różnice, co jest oczywiście wizją idealistyczną, w praktyce trudno sobie wyobrazić, że to się 
zrealizuje, tak? To bardzo łatwo można by było wyeliminować ubóstwo przez to, że bogaci 
tym, co im zbywa, podzielą się z biednymi. 
 
Ja myślę, że największą wartością tej książki jest to, że ona obala bardzo wiele mitów 
dotyczących tego, co nam się wydaje. Nam jako chrześcijanom. Bo nieszczególnie wierzę, że 
po książkę sięgną osoby, które z wiarą nie mają nic wspólnego, chociażby dlatego, że to jest 
książka, która jest napisana przez księdza. Mam taką nadzieję, ale nie szczególnie w to wierzę. 
Tak mi się wydaje. 
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Konrad: Ja wierzę. Zaraz Ci powiem dlaczego. 
 
Michał: Ty wierzysz? No to dawaj, dlaczego? 
 
Konrad: Wiesz co, to jest niesamowita marka osobista księdza Jacka. Nawet jak rozmawiam 
z osobami niewierzącymi, a jak wspomniałeś na początku materiału, nie ukrywam swoich 
przekonań religijnych, ale też staram się ich nie manifestować w przesadny sposób i sam się 
określam jako człowiek na pograniczu chrześcijaństwa z dużą ilością wątpliwości. I bardzo 
często rozmawiam i spotykam się ze środowiskami ludzi niewierzących i ksiądz Jacek Stryczek 
jest jednym z nielicznych księży, którego ci ludzie są w stanie słuchać. 
 
Przyjmować to, co mówi, z pominięciem tego, że jest kapłanem Kościoła katolickiego. Więc ja 
widzę w tym bardzo duży potencjał. Poza tym powiedzieliśmy na samym początku – ta 
książka opiera się na Ewangelii, komentowane są fragmenty Ewangelii, ale zawarte tam 
informacje są zdecydowanie uniwersalne. Dodatkowo, za księdzem Jackiem i za organizacją, 
którą stworzył stoją religijne, ale też nie religijne, a czysto ekonomiczne wyniki. 
 
Michał: I są to wyniki spektakularne, niewątpliwie. 
 
Konrad: Tak, wyniki są spektakularne, ale chcę powiedzieć, że to są wyniki, które pozwalają 
księdzu mówić o zarabianiu pieniędzy, bo przeszedł pewną drogę. 
 
Michał: Nie bez powodu jest nazywany duszpasterzem biznesu. 
 
Konrad: I kocha ludzi bogatych. 
 
Michał: No właśnie. Dzięki wielkie, Konrad, że znowu przyjechałeś do mnie. 
 
Konrad: Ja dziękuję. Przyjechałem pierwszy raz do Ciebie. 
 
Michał: A przyjechałeś w sumie pierwszy raz, rzeczywiście. Pierwszy raz siedzimy przy jednym 
biureczku i nagrywamy. Dzięki wielkie, że wpadłeś. Miło Cię było po prostu znowu usłyszeć. 
 
Konrad: Również. Pamiętajcie – wspieramy Stowarzyszenie Wiosna! 
 
Michał: Dokładnie tak, nie inaczej. Trzymajcie się i do usłyszenia! 
 
Konrad: Cześć! 
 
No i tak jak zapowiedział Konrad, mam dla Was niespodziankę. Do końca maja 2015 roku, dla 
tych osób, które będą słuchały pewnie kiedyś w przyszłości, możecie zakupić książkę księdza 
Jacka z 30% rabatem. Wystarczy wejść na stronę Stowarzyszenia Wiosna, konkretnie na stronę 
sklepu, czyli: sklep.wiosna.org.pl. Włożyć tam książkę do koszyka, a następnie na kolejnej 
stronie, gdzie będzie potwierdzenie składanego zamówienia, wpisać kod rabatowy. Ten kod to 
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jest: jakoszczedzacpieniadze. I wtedy wartość Waszego zamówienia automatycznie się 
zmniejszy. 
 
Sam ten kod oraz link do strony sklepu zamieszczę jeszcze w notatkach do tego odcinka 
podcastu, które znajdą się pod adresem, tradycyjnie: jakoszczedzacpieniadze.pl/051, tak jak 
51. odcinek podcastu. A przy okazji podpowiem Wam też, że jeśli chcielibyście wysłuchać 
rozmowy z samym autorem książki, czyli z księdzem Jackiem, to występował on gościnnie 
w podcaście Marcina Iwucia. Link też zamieszczę w notatkach do tego odcinka. 
 
I na koniec mam jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Jak zapewne zauważyliście, ostatnio trochę 
rzadziej publikuję nowe wpisy na blogu, mniej więcej raz w tygodniu. Jest ku temu kilka 
przyczyn, nie to, żebym się tłumaczył oczywiście. Pierwsza – najważniejsza: pracuję nad 
kursem wychodzenia z długów i równolegle nad moją nową książką. Powiem szczerze: trochę 
przywaliłem sobie zbyt dużo zadań na moją głowę. 
 
No właśnie, ale to nie wszystko, bo równolegle jeszcze szykuję się do kilku czerwcowych 
wystąpień publicznych i dzisiaj ogłaszam, że najważniejsze z nich to będzie moje wystąpienie 
na konferencji infoShare 2015 w Gdańsku. W tym roku spodziewanych jest tam ok. 3500 
uczestników. Ja już teraz Was o tym informuję, bo jeżeli ktoś chciałby się ze mną spotkać 
i zobaczyć moje wystąpienie przy okazji, nawet jeśli nie, nawet jeśli tylko się spotkać, to 
bardzo serdecznie Was zapraszam na tę konferencję. 
 
To jest wydarzenie dwudniowe, ono się będzie odbywać w dniach 11-12 czerwca, z tego co 
widzę w kalendarzu. Ja wystąpię w piątek 12.06, ale będę w Gdańsku już dzień wcześniej i ze 
względu na to, że ta konferencja jest całkowicie bezpłatna dla uczestników, co jest właśnie 
fajne, to tym bardziej Was bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam do spotkania i postaram 
się być przez te dwa dni maksymalnie dostępny dla tych osób, które będą uczestniczyć 
w infoShare i będą chciały się ze mną zobaczyć. 
 
No, to tyle pozytywnych wieści na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał, bo 
jeśli tak, to zachęcam oczywiście do jego oceny w serwisie iTunes oraz pozostawienie tam 
chociażby króciuteńkiej recenzji. To może pomóc osobom, które przeglądają ciekawe 
podcasty, trafić na mój podcast i wysłuchać przynajmniej jednego z odcinków. Mam nadzieję, 
że w ten sposób uda mi się dotrzeć do jak największej liczby osób. Bardzo, bardzo mi na tym 
zależy i tym bardziej z góry dziękuję za każdą pomoc, każdą gwiazdkę, każdą ocenę. Zgodnie 
z tym, jak odbieracie rzeczywiście ten podcast. Teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony 
czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do 
usłyszenia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ WNOP 046: O wyzwaniach, dylematach i wartościach w blogowaniu – z Konradem 
Kruczkowskim z Halo Ziemia – poprzedni podcast z Konradem Kruczkowskim 

§ Stworzyszenie Wiosna 
§ Szlachetna Paczka 
§ Akademia Przyszłości 



 275 / 492 

 

 

§ Halo Ziemia 
§ WNOP 047: “Świat według Janki”, czyli inspirująca książka o istocie pomocy 

humanitarnej – podcast z Janiną Ochojską o tym jak nie przyzwyczajać osób do 
pomocy. 

§ Strona na której można kupić książkę: sklep.wiosna.org.pl – kod rabatowy 30% ważny 
do końca maja 2015 roku to: jakoszczedzacpieniadze 

§ Odcinek podcastu Marcina Iwucia z księdzem Jackiem Stryczkiem 
§ Konferencja InfoShare 
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052: Jak uczyć dzieci finansów i nie popełniać 
błędów? - rozmowa z Dorotą "Supernianią" 
Zawadzką 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/052 
 
 
 
 
Dzieci uczą się od nas. Jeśli sobie nie radzimy finansowo i nie dbamy o pieniądze – nie 
przekonamy ich, że powinny działać inaczej. Dziś mądra rozmowa o tym, jak dawać dzieciom 
dobry przykład i uczyć finansowych podstaw. 
 
Dawać kieszonkowe czy nie? Ile? W jakim wieku zacząć uczyć dzieci finansów? Jak to robić 
żeby nie wylać dziecka z kąpielą? Czy płacenie za wypełnianie obowiązków domowych jest 
dobre czy złe? Jak wytłumaczyć dziecku, że mamy problemy finansowe? Jak edukacja 
finansowa dzieci powinna się zmieniać wraz z wiekiem? – to tylko część pytań, na które 
dzisiaj usłyszycie odpowiedzi. 
 
Moim gościem jest Dorota Zawadzka znana jako “Superniania” – psycholog rozwojowy 
i doradca rodzinny. To co dzisiaj usłyszycie, to obowiązkowy materiał dla każdego rodzica. 
Długa i niesamowicie ciekawa rozmowa – także o tym, jakie błędy popełniają rodzice i jak 
działać, żeby po prostu nie zrobić własnym dzieciakom krzywdy. 
 
Nawet jeśli nie macie dzieci, to i tak warto posłuchać tego podsastu. Rozmawiamy też 
o wychowaniu, o dobrych wzorcach i trochę o problemach społecznych. 
 
Serdecznie zapraszam. 
 
Nepal czeka na Waszą pomoc 
 
Dzisiaj Dzień Dziecka. Poniżej znajdziecie kilka zdjęć dzieci z Nepalu, które razem z rodzicami 
po dotkliwym trzęsieniu ziemi zmuszone są koczować w namiotach – generalnie bez dachu 
nad głową. Tego typu tragedie dzieją się na świecie, dzieją się wokół nas, szybko pojawiają 
się w mediach i równie szybko znikają. A Nepal i inne miejsca potrzebują pomocy non stop. 
Mam do Was serdeczną prośbę – przekażcie proszę w miarę Waszych możliwości dowolną 
kwotę na konto Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach akcji Nepal. Możecie to uczynić tutaj. 
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A jeśli chcecie ukierunkować swoją pomoc na Polskę, to zachęcam do wsparcia programu 
dożywiania dzieci Pajacyk prowadzonego przez PAH. Dzięki Waszym darowiznom udało się 
już ufundować ponad 1300 ciepłych posiłków (średni koszt obiadu to 4 zł). J 
 
Darowiznę można przekazać: 
 

§ Online na stronie Pajacyka 
§ Przelewem na konto PAH – ta metoda jest przeze mnie zalecana, bo jeśli nadacie 

przelewowi specjalny tytuł JOP Pajacyk, to PAH policzy dla nas, ile posiłków razem 
ufundowaliśmy. A zależy mi na tym, żeby dzielić się z Wami takimi informacjami. 

§ Przelew należy wykonać na konto: 
– Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00–031 Warszawa 
– Bank: BPH S.A. 
– Numer konta: 66 1060 0076 0000 3210 0014 7020 
– Tytuł przelewu: JOP Pajacyk 

 
Numer konta możecie zweryfikować na tej stronie. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Ile lat ma program “Super Niania”? 
§ Czym zajmuje się obecnie Dorota Zawadzka? 
§ Jakich mediów społecznościowych używa mój gość? 
§ Jakie inne programy tworzyła Dorota? 
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§ Jak Super Niania zachowuje się na wakacjach nad morzem? ;) 
§ W jaki sposób edukować finansowo dzieci? 
§ Jaki przykład w kontekście finansów rodzice często dają swoim dzieciom? 
§ Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach i wydatkach? 
§ Co się dzieje gdy w domu pojawia się problem finansowy? 
§ Jak często dzieci powinny dostawać pieniądze? 
§ Z jakimi patologiami w finansowych relacjach z dziećmi spotkała się Dorota? 
§ Jaka jest ekonomiczna wiedza większości polaków? 
§ Ile kosztuje wychowanie dziecka? 
§ Co moglibyśmy zmienić w swoich codziennych zakupach? 
§ Jakie są najlepsze i najłatwiejsze sposoby by nauczyć dzieci liczyć? 
§ Które gry karciane i planszowe są godne polecenia? 
§ W jaki sposób można wprowadzić dzieci w świat wydawania własnych pieniędzy? 
§ Ile pieniędzy potrzebują dzieci w różnych momentach rozwoju? 
§ Czy powinniśmy bezwarunkowo dawać kieszonkowe dzieciom? 
§ Jak nauczyć dziecko przedsiębiorczości? 
§ Za co można dziecku płacić, a za co nie? 
§ Jak dużo powinniśmy mówić własnym pociechom o własnych zarobkach? 
§ różnych rodzajach podejścia do pieniędzy w rodzinie. 
§ Jak to było kiedyś ;), a jak jest teraz? 
§ Na jakie zachcianki wydaje pieniądze Dorota Zawadzka? 
§ Jakie są zwyczaje polaków i szwedów związane z dobroczynnością? 
§ Jak uczyć dzieci dobroczynności? 
§ Przykłady dobrych przykładów jakie możemy dawać dzieciom. 
§ Kiedy uruchomię kolejna sprzedaż kursu “Budżet domowy w tydzień”? 
§ Kilka zdań o konferencji InfoShare. 
§ Jak kupić taniej bilet VIP na konferencje? 
§ W jaki sposób możesz pomóc dzieciom w Nepalu lub polskim uczniom? 
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Idalia: To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 52. Dzisiaj mój tata ze 
swoim gościem rozmawia o tym, jak uczyć dzieci finansów.  
 
Michał: Bardzo ładnie. Dobrze wyszło.  
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 52. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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 w święto małych i dużych dzieciaków. Każdy z nas jest trochę dzieciakiem. Ten 
odcinek podcastu ma swoją premierę dokładnie w Dzień Dziecka i jego tematyka też będzie 
ściśle związana z tym świętem. Jeszcze chyba nigdy mi się tak idealnie nie udało wstrzelić 
z tematem, bo dzisiaj moim gościem będzie Dorota Zawadzka. 
 
Osoba, która przynajmniej części z Was może być znana z takiego programu telewizyjnego, 
który się nazywał „Superniania” i był kiedyś emitowany na antenie TVN. Jak się okazało 
całkiem dawno temu, mi się wydawało, że niedawno, ale w rozmowie się okazało, że to już 
wiele lat upłynęło od tamtego czasu.  
 
Z Dorotą przeprowadziłem bardzo długą i moim zdaniem niesamowicie ciekawą rozmowę, 
o tym właśnie jak uczyć dzieci finansów, dobrego podejścia do pieniędzy. Jakie błędy 
popełniają rodzice? I jak działać, żeby po prostu nie zrobić własnym dzieciakom krzywdy? Ale 
to nie jest podcast wyłącznie dla rodziców, bo rozmawiamy też o wychowaniu, o dobrych 
wzorcach, trochę o problemach społecznych.  
 
Bardzo zahaczamy o temat dobroczynności. Też rozmawiamy o tym, jak bardzo nasz stosunek 
do pieniędzy bywa wypaczony. No właśnie, ale nie chcę zdradzać wszystkiego, więc nie 
przedłużam i serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy! A pod koniec, dla tych 
cierpliwych osób, które dosłuchają do końca, będę miał kilka naprawdę ważnych ogłoszeń.  
 
Michał Szafrański: Cześć Dorota! 
 
Dorota Zawadzka: Dzień dobry! 
 
Michał: Standardowo zawsze na początku rozmowy mojego gościa proszę o to, żeby się 
przedstawił i powiedział kim jest. Ale ciebie wszyscy już powinni dosyć dobrze znać, bo ty 
jesteś Superniania.  
 
Dorota: To komplement, to co powiedziałeś, aczkolwiek nie do końca prawdziwy, dlatego, że 
młode pokolenie już mnie chyba nie kojarzy. Lub ewentualnie kojarzą mnie z czasów, gdy byli 
nastolatkami i oglądali mnie w telewizorze, ponieważ Superniania, to jest już zamierzchła 
historia: 9 lat temu zaczęliśmy, 7 lat temu skończyliśmy. Tamtejsza nastolatka już jest mamą 
teraz i to drugie pokolenie mnie troszkę odkrywa, natomiast ty masz pewnie też troszkę 
młodszych… a może i starszych, którzy mogą nie wiedzieć.  
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Michał: Wiesz co, ja mam szeroki przekrój Słuchaczy, także myślę, że przynajmniej połowa 
powinna cię kojarzyć jeszcze z telewizji.  
 
Dorota: Dobra, no więc Superniania to jest mój pseudonim artystyczny. Jestem psychologiem 
rozwojowym, doradcą rodzinnym. Tym się zajmuję w tej chwili głównie. Robię szkolenia dla 
nauczycieli, dla rodziców. Jeżdżę po Polsce z kagańcem oświaty, jak by to Słowacki 
powiedział. Mieszkam w mediach społecznościowych głównie na Facebook’u, troszkę 
Tweetuję, bawię się różnymi innymi rzeczami, ale nie specjalnie odważnie, bo jestem w takim 
wieku, że uważam, że nie za bardzo mi wypada już się w to bawić, aczkolwiek bardzo mnie to 
ekscytuje.  
 
Udzielam dobrych rad, jestem taka ciocia dobra rada troszkę. Oczywiście, żeby nie było, że 
tylko „Superniania”, to przecież robiłam pięć innych programów telewizyjnych. Głównie 
właśnie poradniczych, napisałam kilka poradników dla rodziców, jeden dla ojców nawet. Na 
niczym innym się nie znam, tylko na doradztwie rodzinnym i to jest trochę przekleństwo, bo 
siedzę w takim pudełeczku i nie zawsze mi jest tam wygodnie.  
 
Troszkę mi to doskwiera, bo troszkę bym popolitykowała, troszkę bym się pomądrzyła jeśli 
chodzi o media, bo to też jest moja specjalność jeszcze z poprzedniego życia, czyli z przed 
„Superniani”. Ale jestem psychologiem, to jest główna moja działka, tym się zajmuję, czyli 
zajmuję się pomaganiem ludziom. Głównie rodzinnie.  
 
Michał: Czyli w mediach społecznościowych jesteś mocno obecna.  
 
Dorota: Ja wiem czy mocno? Wydaje mi się, że tak.  
 
Michał: Śledzi cię chyba wiele osób.  
 
Dorota: Ja mam fanpage, mówię jak pejcz, dlatego, że tam dokuczam czasem i pokrzykuję… 
 
Michał: … i tobie też chyba dokuczają trochę… 
 
Dorota: Wiesz co? Niespecjalnie. Nie, ja lubię dyskutować, lubię jak ludzie mają odmienne 
zdanie, chociaż lubię ich też przekonywać do swojego… ale nie skarżę się na hejterstwo, nie, 
nie. Natomiast mam tam gdzieś 55 000 tzw. fanów, czy sympatyków może. Ale też, żeby mi 
się nie nudziło, mam grupę na zupełnie inny temat, bo o filmach.  
 
Na Twitterze politykuję, Instagram – wrzucam zdjęcia, ale tak jak mówię, nie za bardzo 
odważnie. Nie jestem ekshibicjonistą specjalnym, więc oczywiście fotografuję jedzenie, ale 
nie wrzucam go. To już jest jakaś choroba chyba, że je fotografuję. 
 
Michał: Food porn tak zwany. [śmiech] 
 
Dorota: Wiesz co, mam rodzinę za granicę i zawsze się tłumaczę, że im wysyłam, żeby 
zobaczyli jak wygląda, wczoraj np. wyborcza kaszaneczka z cebulą.  
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Michał: [śmiech] 
 
Dorota: Więc takie śmiesznostki. Wiesz co, lubię media społecznościowe, dlatego, że 
uwielbiam kontakt z młodymi, a media społecznościowe są młode. Nawet uwielbiam się 
z nimi kłócić tam i tłumaczyć im, że nie mają racji, albo, że czegoś nie wiedzą. Albo się od 
nich uczyć, bo to nie jest tak tylko, że ja jestem ten wieszcz, który wie wszystko najlepiej, 
zjadł wszystkie rozumy, chociaż czasami oczywiście zdarza mi się przyjmować taką pozę. 
Natomiast uczę się też od tych młodych ludzi, dowiaduję się bardzo wielu rzeczy. Ale żebym 
była uczciwa do końca, to zdecydowanie wolę kontakt w realu.  
 
Michał: No właśnie, a powiedz, bo w zeszłym roku realizowałaś projekt, taki wakacyjny, 
z tego, co kojarzę.  
 
Dorota: Och, to takie nasze dziecko! To się nazywa: „Przytulmy lato”, wymyśliliśmy to razem 
z Mężem. Przez dwa miesiące letnich wakacji byliśmy codziennie w innej miejscowości. 
Miejscowości było chyba 26, 48 ośrodków, 58 wykładów. Przez dwa miesiące. Codziennie 
gdzieś wieszczyłam. Spotykałam się z rodzicami, którzy wieczorem schodzili z plaży, ze 
spacerów, z pokoi hotelowych i opowiadałam jak być fajnym rodzicem. Jak świetnie spędzić 
razem z dzieckiem wakacje. Jak się nie pozabijać na tych wakacjach, bo niestety nie umiemy 
spędzać czasu ze sobą.  
 
Michał: Coś o tym wiem.  
 
Dorota: Miałam 300 indywidualnych konsultacji. Wszystko było oczywiście za darmo dla 
rodziców, oni mieli to jakby ode mnie w prezencie, bo ja to po prostu kocham. Było to 
fantastyczne. 6 000 kilometrów w dwa miesiące nad polskim morzem. Jeździliśmy w tę 
i z powrotem. Obejrzałam też wszystko, co się dla dzieci dookoła nadaje, jakieś oceanaria, 
rybki, motylarnie, makiety. No, cudawianki się nad tym morzem dzieją.  
 
Zjadłam tonę gofrów w różnych smakach, lody, no naprawdę było świetnie. W tym roku ten 
projekt będziemy robili po raz drugi. To jest nasz prywatny projekt, sami go realizujemy, sami 
go lansujemy, jest fantastycznie.  
 
Michał: Super, super. No, właśnie, czyli można cię spotkać na wakacjach, jak by się ktoś 
wybierał nad polskie morze. W tym roku też nad morzem?  
 
Dorota: Tak, tylko nad morzem. To jest jedyny kierunek wakacyjny. Można mnie spotkać, ale 
niestety nie zawsze spotkanie ze mną bywa miłe, od razu uprzedzam. Dlatego, że ja się 
przyglądam i ja niestety również jestem nauczycielem, więc też poprawiam rodziców. Pytam 
dlaczego tak się zachowują, żeby nie mówili tak do swojego dziecka, żeby się uśmiechali. 
Przysiadam się do stolików i zadaję głupie pytania. No, ja jestem trochę nawiedzeńcem 
niestety.  
 
Michał: [śmiech] 
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Dorota: Nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Tzn. mam dobre relacje z ludźmi, jeszcze mnie nikt 
od stolika nie wyrzucił. Można mnie spotkać nad polskim morzem i zapraszam na profil 
„Przytulmy lato” na Facebook’u – jest taki.  
 
Michał: Super, ja również zapraszam i mówiąc o tej twojej pasji i zaangażowaniu, płynnie 
myślę przechodzimy do tematu, który jest tematem przewodnim naszego spotkania.  
 
Dorota: Kasa! 
 
Michał: Kasa to kasa, ale tak jak wiesz, ten odcinek ukaże się w Dzień Dziecka. To taki 
szczególny dzień, szczególnie myślę, jeśli chodzi o twoją specjalizację. Częste pytanie, które 
dostaję od rodziców i chciałbym, żeby to właśnie był motyw przewodni tego odcinka, to jest: 
w jaki sposób edukować dziecko? W jaki sposób przekazywać mu dobre wzorce z jednej 
strony, a z drugiej strony również w kontekście tego, żeby sobie finansowo kiedyś tam w życiu 
poradziło.  
 
Tak zacznę otwarcie zupełnie. Czy masz jakieś ogólne przemyślenia na temat tego, jak tę 
edukację finansową realizować? 
 
Dorota: Hmm, może po kolei. 
 
Michał: Śmiało. 
 
Dorota: Po pierwsze chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, że rodzina nie jest de facto firmą, 
w której pracujemy. I nie bardzo możemy rodzinę i funkcjonowanie rodziny, nawet finansowe, 
traktować jak firmy. Czyli robimy coś za opłatą. Ja to będę później rozwijała, tylko najpierw 
tak zarysuję to, o czym chciałabym ja ze swojej strony powiedzieć. Że nie wszystko da się 
przeliczyć na pieniądze, że pewne rzeczy robimy społecznie, albo dla dobra wspólnego. To 
jest jedna rzecz.  
 
Druga rzecz jest taka, że powinniśmy dosyć wcześnie zacząć.  
 
Michał: Z czym zacząć?  
 
Dorota: Zaraz powiem, ale zacząć mądrze. Wcześnie, tzn. na rozum w okolicy piątego roku 
życia, a na emocje i taką „zabawę” już w okolicach trzeciego roku życia. Wszystko zależy od 
tego, jaki sami mamy stosunek do pieniądza. I tutaj teraz jest ta najważniejsza rzecz, od której 
być może powinnam zacząć: pamiętajmy, że wszystkiego, również stosunku do pieniędzy, 
dzieci uczą się od nas.  
 
Ale uczą się nie na zasadzie takiej, że my im powiemy jak ten pieniądz trzeba traktować, czym 
ten pieniądz jest, jak go oszczędzać, albo jak go używać. Nie na mówieniu o tym, to się 
zasadza. Tylko na tym, że dzieci będą na nas patrzeć i będą się przyglądać, jaki mamy 
stosunek do pieniądza. Bo jeżeli my będziemy niespójni i będziemy inaczej mówić, a inaczej 
robić, to dzieci zawsze będą robić tak, jak my robimy, a nie tak, jak my mówimy.  
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To jest częsty błąd, który popełniają rodzice. Starają się dziecku przekazać jakieś wartości, 
mówimy tu o pieniądzu, czy stosunku do pieniądza, sami ich nie realizując i to się kompletnie 
nie uda.  
 
Michał: Niespójni jesteśmy. 
 
Dorota: Są niespójni. Mówią: „Oszczędzaj. Najpierw zapłać sobie, włóż 10% do świnki.”. A sami 
tego nie robią, nie mają oszczędności. Mówią: „Nie pożyczaj nikomu.”, a sami pożyczają komuś, 
albo od kogoś. Cała masa różnych rzeczy się dzieje po drodze. To są takie trzy główne rzeczy: 
nasz własny stosunek do pieniądza, dosyć wczesne rozpoczęcie edukacji, bycie wzorem. 
Myślę, że od tego warto byłoby zacząć. Zresztą pieniądz w bardzo wielu domach jest tematem 
tabu.  
 
Michał: Jest. Ale to wynika chyba ogólnie z niskiego poziomu świadomości i braku poczucia 
pewności rodziców, bo jeżeli spojrzysz na badania ogólnokrajowe i statystyczne, to większość 
Polaków nie ma żadnych oszczędności. To wynika z badań. Nie mamy pieniędzy. Jeżeli nie 
potrafimy zaoszczędzić 2 000 zł., żeby leżały i nas nie kusiły, to jest naprawdę pytanie, czy my 
potrafimy, jako nacja, dobrze tymi pieniędzmi zarządzać, dysponować.  
 
Dorota: Wiesz co, myślę sobie, że trzeba by popatrzeć pokoleniowo. My jesteśmy z różnych 
pokoleń. Ja jestem wychowywana jeszcze w takim domu, w którym nie było czegoś takiego 
jak konto, bo Polacy nie mieli wtedy jeszcze kont bankowych. Pieniądze się przynosiło do 
domu w kopercie i pamiętam takie wspólne wieczory, kiedy mama i tato przynosili swoje 
pensje. Wyjmowali je na stół, realnie w banknotach i monetach.  
 
Było takie specjalne pudełeczko, w którym było: „Na czynsz”, „Na ubrania”, „Na wakacje” i na 
końcu było „Na przyjemności”. Te przyjemności, to było kino, teatr, różne duperele do kupienia. 
I pamiętam jako dziecko, jak te pieniądze przechodziły z tych tyłów, z przyjemności, na te 
obowiązkowe płatności, bo nie stykało, bo brakowało, bo była jakaś podwyżka, bo coś rzucili. 
Wtedy jeszcze trzeba było kupić 50 rolek papieru toaletowego, bo akurat przywieźli, albo 6 
kilo pomarańczy, bo akurat rzucili.  
 
Więc te pieniądze były ruchome w tej szkatułce, ale myśmy fizycznie wiedzieli, że te 
pieniądze zawsze są. One tam były, leżały, można było zobaczyć ile zostało. I ja np. dzisiaj 
polecam rodzicom coś takiego. Przynieście do domu pieniądze. No, może nie całą pensję, ale 
przynajmniej jakąś jej część, pokażcie dzieciom, jak te pieniądze fizycznie się dzielą. Że to 
musi być na czynsz, to musi być na ratę we frankach, to na leasing samochodu, to na twoją 
prywatną szkołę, to na twoje zajęcia, to na buty. I nie ma już na gitarę, albo na coś tam 
jeszcze.  
 
Ta słynna ściana, która funkcjonuje w myśleniu wielu dzieci: „Nie masz pieniążków mamusiu, to 
idź do ściany, ściana ci da”. I my idziemy do tej ściany, ta ściana nam daje, mimo że nie ma 
nam co dać. I to jest dramat o długach, pewnie o długach i o tym, jak się nie zadłużać 
będziemy mówić później, ale dzieci w ogóle nie rozumieją.  
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Nie wiedzą, że rodzice chodzą do pracy zarabiać pieniądze, że te pieniądze trzeba 
wypracować w sposób bardzo ciężki niekiedy. I to jest tak, że klocki Lego, które coś kosztują, 
mają niekiedy wartość pensji rodzica. Dziecko tego nie rozumie i o tym z dzieckiem nie 
mówimy. Mówiłam o tym, że tabu. Ale jak pytam dzieciaki, o czym najczęściej rozmawiacie 
z rodzicami, to oni mówią, że z rodzicami o niczym. A jak pytam o czym najczęściej 
rozmawiają rodzice, to jak myślisz o czym? O pieniądzach i ich braku.  
 
Michał: Naprawdę?  
 
Dorota: To jest najczęstszy przez dzieciaki podawany temat rozmów między rodzicami. Że na 
coś zabrakło, że tu nie styknęło, że za mało zarabiasz, że tu nie miałeś dodatku, że obcięto 
trzynastkę, że nie było karpiowego. Dzieci to słyszą. Bardzo często dzieci słyszą, w odpowiedzi 
na „Kup mi”, „Daj mi”, „Potrzebuję”: „Nie mamy pieniędzy”. 
 
Michał: „Nie mamy pieniędzy”, tak. 
 
Dorota: Ale są oszukiwane, bo nie wiem czy zauważyłeś. Sklep, kolejka: „Mamo, mamo, kup mi 
lizaka!”, „Nie mam pieniędzy. Ale poproszę jeszcze paczkę papierosów.”. Albo jeszcze coś. 
A dziecko na to: „Nie masz na lizaka za 50 gr., a na paczkę papierosów za kilkanaście zł. masz?”. 
I rodzice mówią: „No tak, ale to jest moja potrzeba.”. Lizak też jest potrzebą dziecka w tym 
momencie i kosztuje tylko 50 gr., więc my z dziećmi o pieniądzach nie rozmawiamy.  
 
Nie rozmawiamy np. z dzieckiem, co mnie irytuje potwornie, o tym, że mamy problemy 
finansowe. Ja nie mówię, żeby od razu siadać i płakać i jakieś histerie urządzać. Ale nie może 
być tak, że członkowie rodziny nie wiedzą, że coś złego się wydarzyło i np. jeden z rodziców 
stracił pracę. My mówimy o tym, że dziecko nie wie, czasami współmałżonek, czy partner nie 
wie.  
 
Michał: No, to jest już… 
 
Dorota: Ale zdarzają się psychologicznie takie rzeczy, że wychodzi do pracy, mówiąc, że idzie 
do pracy, a siedzi w parku pół dnia.  
 
Michał: Ale to są sytuacje, które są sytuacjami skrajnymi. Ja wiem, że to się zdarza, osoby do 
mnie piszą w kontekście długów, że np. o długach męża, czy… raczej męża, zazwyczaj, kobieta 
dowiaduje się lata po tym, jak rzeczywiście pierwszy problem wystąpił.  
 
Dorota: No, wiesz, bo to jest tak, że mężczyźni są uczeni tego, że muszą sobie poradzić. I oni 
sami siebie oszukują i sami próbują sobie poradzić. Nie są uczeni proszenia o pomoc, 
a partnerka, czy żona powinna być pierwszą, no może nie pierwszą, ale jedną z pierwszych 
osób, którą oni proszą o pomoc, czy mówią: „Nie radzę sobie.”.  
 
Ale nie wychowujemy tak chłopców, żeby mówili o tym, że sobie nie radzą. W związku z czym 
oni sobie nie radzą jeszcze bardziej. To jest w ogóle inny problem, bardzo złożony, tego jak 
wychowujemy dziewczyny, a jak chłopców. Pani profesor Kotowska, to jest taka pani 
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demograf, dosyć znana osoba opowiadała mi, chyba ze dwa lata temu, na temat tego, co się 
dzieje kiedy w domu pojawia się problem finansowy.  
 
Temat naszej rozmowy dotyczył w ogóle wykształcenia młodych Polaków i to było przy okazji 
i okazało się, że kobieta, wtedy kiedy pojawia się problem finansowy jest w stanie pójść do 
każdej pracy. Ona zrobi wszystko, żeby pracować gdziekolwiek, żeby były pieniądze. 
Natomiast mężczyzna nie. On pójdzie tylko tam, gdzie to odpowiada jego wykształceniu bądź 
jego aspiracjom.  
 
Stąd się biorą te problemy męskie, te długi męskie, on będzie pożyczał, bo nie może znaleźć 
pracy na swoim stanowisku, czy zgodnie ze swoim wykształceniem, więc woli pożyczyć – 
absurdalnie. No, ale wróćmy do dzieci.  
 
O tym się nie mówi dzieciom w domu. Tzn. ja nie mówię, żeby o tym mówić 3-latkowi, czy 5-
latkowi, ale jak mamy takie dzieci plus siedem, takie które chodzą do szkoły, to naprawdę 
możemy powiedzieć, że nie stać nas na coś. Nie dlatego, że nie chcemy dziecku kupić, tylko 
np. dlatego, że w tym miesiącu mamy przejściowe problemy, które się na pewno skończą 
niedługo, bo robimy wszystko, żeby się skończyły.  
 
I że nadal dziecko powinno mieć poczucie bezpieczeństwa, o tym je zapewniamy. Ale „Nie 
możemy teraz tego kupić, przełożymy to na za miesiąc albo spróbujemy to podzielić na dwie raty. 
Teraz trochę odłożymy i za miesiąc trochę odłożymy.”. Inna sprawa, że nie potrafimy odkładać 
w ogóle, więc te wszystkie świnki, gdzie na noże są wyciągane ze świnek dziecięce 
pieniądze… nie wiem, czy nie zdradzam jakiejś tajemnicy, ale wiele rodziców potrafi 
wyciągnąć dziecku pieniążki nie rozbijając świnki. Na nóż, czy na nożyczki, czy na cokolwiek 
innego, gdzie pieniądz się wysuwa.  
 
Michał: Ale trzeba o tym Dorota mówić, wiesz… 
 
Dorota: Wiesz co, niedawno rozmawiałam z dziewczynkami z szóstej klasy. To była bardzo 
bolesna rozmowa, dlatego, że one przyszły do mnie po spotkaniu z dziećmi, gdzie… ja nie 
jestem specjalistką od finansów. Broń Boże, sama się na finansach nie znam i nie będę się 
tutaj może specjalnie ujawniać, ale będę odbywała zaraz z Michałem prywatną rozmowę 
dotyczącą finansów. [śmiech] 
 
Michał: [śmiech] 
 
Dorota: Trochę go naciągnęłam, żeby podpytać, jak już mam takiego specjalistę, to go 
podpytam. I one do mnie przyszły po takiej rozmowie, kiedy ja im opowiadałam właśnie 
o tygodniówce, bo to jest często zadawane przez dzieci pytanie. Czy powinny dostawać 
pieniądze? Ile powinny dostawać?  
 
Michał: Jak często powinny dostawać?  
 
Dorota: Jak często, tak. I na co powinny wydawać? Więc ja im oczywiście zawsze tłumaczę, że 
to jest decyzja rodzica, zaraz to wszystko rozłożę na elementy pierwsze, ale chcę o tych 
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dziewczynkach powiedzieć. One do mnie przyszły po spotkaniu i powiedziały: jak one mają 
rozmawiać z rodzicami, którzy wydali ich komunijne prezenty? Ja nie bardzo wiedziałam, co 
mam im powiedzieć, w pierwszym odruchu. Bo rozumiem, że rodzice wydali te pieniądze 
z prezentów komunijnych dzieci, na jakieś bardzo ważne rzeczy. Nie wiem na jakie, bo nie 
znam ani dzieci, ani rodziców.  
 
Michał: Kontekstu nie znasz.  
 
Dorota: Nie wiem. Z jednej strony powinnam stanąć trochę być może w obronie rodziców, ale 
z drugiej strony muszę stanąć też w obronie dzieci. Muszę im powiedzieć coś takiego, co by je 
usatysfakcjonowało, co by je uspokoiło, co dałoby im takie myślenie, że rodzice nie są 
złodziejami i złymi ludźmi. To jest strasznie trudna sytuacja. A dzieci myślą o pieniądzach, 
mówią o pieniądzach. Są tych pieniędzy bardzo ciekawe. Mają często takie myślenie, bo my 
dorośli tak często myślimy, że pieniądze dają szczęście.  
 
Miałam takiego chłopca na rozmowie, który powiedział, że on nie wie, kim chce być, ale chce 
mieć dużo pieniędzy. Więc pytam go dlaczego chce mieć dużo pieniędzy. A on się nie uczył, 
już drugi rok nie zdał i mówi: „Bo jak będę miał dużo pieniędzy, to będę kimś.”. Ja mówię: „Wiesz 
co, ale chciałabym cię zasmucić i powiedzieć, że będziesz nikim z kasą, po prostu.”.  
 
Michał: Tak.  
 
Dorota: Oczywiście potem z nim rozmawiałam, tłumacząc mu co miałam na myśli, żeby to nie 
było takie bardzo trudne do przyjęcia. Bo nikt z kasą, to jest trudne do przyjęcia. Wyjaśniałam 
mu, że musi być mądrym człowiekiem przede wszystkim, żeby umieć te pieniądze 
zainwestować, dobrze wydać, zabezpieczyć je, bo mieć je… pieniądze są na krótko tak 
naprawdę. Branie z kupki powoduje, że się demoralizujemy i się niczego nie uczymy, 
wydajemy je tylko.  
 
Jak mówię, dzieci bardzo lubią rozmawiać o pieniądzach, są tych pieniędzy ciekawe. 
Oczywiście ich kompletnie nie rozumieją. Dla malucha, to każdy, kto słucha, a ma dziecko, 
wie, że dla malucha jest zdumiewające, że za jeden pieniążek można dostać dziesięć monet 
i te dziesięć monet to jest oczywiście więcej niż jeden pieniążek. Mimo, że pieniążek był 
stuzłotowy, a monety są dziesięciogroszowe. [śmiech] 
 
To jest niestety to, na czym bardzo często żerują dorośli. Bo oszukują dzieci. Naprawdę znam 
rodziców, którzy oszukują własne rodzone dzieci, zamieniając się z nimi. „Wyjmiemy z twojej 
świnki 100 zł. od babci, a ja ci dam garść monet.” i te monety to jest 7 zł.  
 
Michał: Boże, jakie ty straszne patologie wyciągasz.  
 
Dorota: To nie są patologie. Wiesz, żeby to były patologie… to się dzieje. Naprawdę to się 
dzieje. Patologia jest wtedy, kiedy ojciec wyciąga i nie daje tych siedmiu groszy, bo okrada 
swoje dziecko. Ten też oczywiście okrada, ale jakoś próbuje to, wiesz… 
 
Michał: … uzasadnić… 
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Dorota: … tak, tak. Że dziecko tak naprawdę nie potrzebuje tych pieniędzy. Bo są też rodzice, 
którzy oczywiście okradają swoje dzieci, oczywiście, że tak. Są rodzice, które sprzedają rzeczy 
własnych dzieci, to jest patologia. Natomiast tutaj, jest to oszukiwanie, oni coś tam oddają, 
mają poczucie winy, oczywiście coś tam temu dziecku kupią. Bo to nie jest tak, że my chcemy 
źle dla dzieci. Chcemy dobrze dla dzieci, tylko „Po co to 100 zł. ma być w tej śwince, jak ono jest 
nam dzisiaj potrzebne?” 
 
„Oddamy dziecku w przyszłym miesiącu, albo za dwa, albo za pół roku, albo jak mu będzie 
potrzebne, a w ogóle to mu nie jest potrzebne.” Wiesz, no racjonalizujemy sobie różne rzeczy. 
Poza tym dla bardzo wielu ludzi trzymanie pieniędzy w „śwince”, tutaj rozumiem szeroko: 
świnka, bank, jest absurdem.  
 
Michał: Tak, bo pieniądze są po to, żeby je wydawać, prawda?  
 
Dorota: Oczywiście. Pieniądze są po to, żeby nam sprawiały przyjemność, a nie po to, żeby 
leżały i żeby się jacyś bankierzy na nich bogacili, za 3 albo 5% w skali roku, której i tak nikt 
nie rozumie. Wytłumaczenie komuś co to znaczy „w skali roku” 5%... bo to nie jest tak, że 
dziennie przybywa 5%. Nie rozumiemy nic [śmiech].  
 
Michał: No, właśnie.  
 
Dorota: Jeżeli ktoś wpada na pomysł, że będzie oszczędzał pieniądze i 20% dziennie mu 
będzie przyrastało... leży kompletnie edukacja ekonomiczna. Kompletnie.  
 
Michał: To wiemy akurat.  
 
Dorota: Ja wiem, że ty to wiesz, ale zastanawiam się, co zrobić, żeby było lepiej, bo rośnie 
nam kolejne pokolenie, które na maturze w zadaniach dotyczących np. procentów odpowiada 
kompletnie odwrotnie niż powinno. Nie odróżniają procentów od punktów procentowych, to 
jest w ogóle osobna bajka, bo i dziennikarze tego nie odróżniają. Ekonomiczną wiedzę mamy 
zerową, naprawdę.  
 
Ale ja nie wymagam takiej wiedzy od rodziców w stosunku do dzieci. Rodzic powinien 
swojemu dziecku powiedzieć, że pieniądze nie są najważniejsze w życiu. One są użyteczne 
i oczywiście, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie pomagają w życiu. Oczywiście, że 
pomagają. I lepiej jest je mieć, niż ich nie mieć. To każdy wie. Natomiast nie w pieniądzu jest 
sens istnienia.  
 
Michał: Pieniądz nie powinien wartościować człowieka, zdecydowanie.  
 
Dorota: Tak, a niestety to robi. Nie wiem, czy słyszałeś taką reklamę radiową ostatnio, która 
się pojawiła w Radiu na Pomorzu. Chyba już ją zdjęli i przeprosili. Rzecz się tyczyła lekcji WF-
u, gdzie nauczycielka w reklamie krzyczała do dziecka: „Ty łajzo! Jakie ty masz rzeczy 
niemarkowe! Idź do sklepu…” tutaj podała nazwę sklepu „… kup sobie te rzeczy markowe 
i dopiero możesz wrócić”. W domyśle: „Wtedy będziesz kimś wart naszej uwagi, zainteresowania 
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itd.”. I dzieci wartościują, ale dzieci nie wartościują same z siebie. To my wartościujemy, my 
patrzymy jak są ludzie ubrani, jakie mają zegarki, jakie mają ciuchy, jakim jeżdżą 
samochodem. 
 
Michał: No, ale uczymy dzieci takiego podejścia, jeśli sami je reprezentujemy.  
 
Dorota: Nawet jeżeli nie uczymy, to dzieci obserwują, słuchają i widzą. Mamy mądre dzieci, 
dzieci mogą być mądrzejsze od nas, więc na pewno jest tak, że dzieci się dowiadują, że 
pieniądz rządzi światem, że bogaci mają lepiej. Że pieniądz załatwi wszystkie ich problemy, 
dlatego, że słyszą od rodziców: „Gdybyśmy mieli pieniądze, to byśmy się wybrali na urlop, byśmy 
kupili sobie lepszy samochód, byśmy kupili to i tamto.”. Dzieci po prostu nasiąkają tym, słyszą to 
od wszystkich dorosłych.  
 
Michał: Smutno się jakoś zrobiło.  
 
Dorota: Wiesz co, ja nie wiem, może to i smutne, dla mnie to nie jest smutne, bo ja w tym 
pracuję.  
 
Michał: Ty w tym siedzisz po uszy.  
 
Dorota: Tak, są to takie tematy, które dosyć często się pojawiają. Ja niedawno zapytałam 
o dwie finansowe rzeczy u siebie na profilu. Dyskutowałyśmy. Pierwsza była taka: ile 
„kosztuje” wychowanie dziecka? I oczywiście natychmiast pojawiły się głosy, o czym ja 
w ogóle mówię? Wychowanie dziecka nic nie kosztuje. Nie okłamujmy się: kosztuje potworne 
pieniądze.  
 
Michał: Prawda.  
 
Dorota: No, ale rodzice, że nie kosztuje, że miłość jest najważniejsza. Ja bym bardzo chciała, 
żeby tak było, no ale kosztuje. Zaczynając od kupienia ubranek, wózka, łóżeczka, pieluch, 
przez potem podręczniki, edukację, buty, ubranka, to są pieniądze, które się realnie wydaje. 
Wakacje, kursy doszkalające, marzenia dzieci. To są tysiące złotych. Szacowano, że to jest 
350-500 000, czy nawet 700 000 zł. Pewnie robiłeś też takie wyliczenia.  
 
Michał: Kilkaset tysięcy złotych.  
 
Dorota: Tak, chyba do 18-lat się liczy, prawda? 
 
Michał: Tak.  
 
Dorota: No, właśnie, więc są te pieniądze, a ludzie mówią: „Jak to są? A czy ci, którzy tych dzieci 
nie mają, mają te pieniądze?”, „Nie”, „Ci, którzy mają dzieci, jakoś te pieniądze załatwiają, nikt nie 
wie jak, ale może się zadłużają, nie wiem.”. To była jedna rzecz, o której rozmawiałyśmy. To była 
burza nieprawdopodobna, kilkaset postów pod tematem, więc to była bardzo burzliwa 
dyskusja.  
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Drugie pytanie, które zadałam tam jakiś czas temu, też przy okazji finansów i rozmawiania 
z dziećmi o pieniądzach: ile to jest to minimum, za które można żyć, jak ma się dziecko? No 
i tutaj się pojawiły bardzo ciekawe rzeczy. Inaczej w mieście, inaczej na wsi. To spowodowało 
awanturę, że przecież mamy takie same żołądki na wsi i w mieście. Rozmawialiśmy wtedy 
o kosztach, które są różne. Ja mieszkam w centrum Warszawy i koszt mojego mieszkania, 
w sensie czynszu jest taki, jak pensja niektórych ludzi.  
 
Nie dlatego, że mnie na to stać, tylko dlatego, że po prostu taki mi zrobili czynsz i tak mam, 
co mam zrobić? Muszę ten wózek pchać, czy mi się to podoba, czy nie. I pewnie gdybym 
mieszkała w małej miejscowości, to bym mogła za ten czynsz mieć i mieszkanie i życie, a tu 
mam tylko czynsz. Potwornie drogo, nie ma się czym chwalić. Natomiast jest tak, że ludzie 
w ogóle jakby nie przeliczają takich rzeczy.  
 
Wiesz, że ludzie np. często nie wiedzą ile rzecz jednostkowo kosztuje? Robimy zakupy, takie 
zawsze się śmieję, jakby wojna miała iść.  
 
Michał: Tak, robimy zakupy za 120 zł., to jest na tej zasadzie. Wrzucamy do koszyka, nie?  
 
Dorota: Tak, albo za 200 zł. A ja mówię: ile kosztuje jakiś konkret? Czy ty możesz kupić sobie 
coś taniej? Nie zawsze tańsze rzeczy są lepsze, ale można znaleźć dobry zamiennik. I ludzie 
też na to nie zwracają uwagi. „Nie no, my co tydzień chodzimy i wydajemy 200 zł.” A ja mówię: 
„A może mogłabyś wydać 150 zł., albo 170 zł.?”, „No, ale co to jest 30 zł.?” Ja mówię: „W skali 
miesiąca, to są jeszcze jedne zakupy.” „No, ja tak na to nie patrzę.” Ja mówię: „Rozumiem, że tak 
na to nie patrzysz, ale może popatrz tak na to.”.  
 
Ja przy tobie to jestem mała myszka, ale tak próbuję ludziom tłumaczyć takie małe rzeczy, 
które ja pojęłam też, wtedy, kiedy przestaliśmy jeździć do supermarketów na zakupy i robimy 
w naszych parafialnych sklepach zakupy na dzień. I wcale nie jest drożej. To jest nieprawda, 
że tam jest taniej. Teraz mam nadzieję, że nikt krzywo nie będzie patrzył z tych wszystkich 
wielkich supermarketów. Nie jest wcale taniej.  
 
Michał: Inaczej się kupuje też.  
 
Dorota: Ja nie potrzebuję dwulitrowego majonezu, albo dwupaku dwulitrowego majonezu, 
albo dwupaku dwulitrowego majonezu z przypiętym ketchupem do tego. Kompletnie tego nie 
potrzebuję. A kupujemy, bo jest okazja. I dzieci są tak nauczone przez nas. Że dwie laleczki, to 
będzie lepiej, niż jedna laleczka. Dwa misie, albo miś i samochód.  
 
Wiesz co, tak się zastanawiam, że może matematyka w szkole, powinna mniej się zajmować 
funkcjami i wzorami na pole powierzchni stożka, albo różnymi sinusoidami… przepraszam, ja 
nie jestem dobra z matematyki, maturę robiłam 25 lat temu, więc już niewiele pamiętam, ale 
jakimiś strasznie skomplikowanymi rzeczami, a uczyć ludzi ekonomii, budżetu domowego… 
 
Michał: Praktycznej.  
 
Dorota: Praktycznej wiedzy związanej z pieniędzmi, z bankowością… 
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Michał: Z życiem, no po prostu.  
 
Dorota: Tak, Winien i Ma, krótko mówiąc. Ostatnio sama dyskutowałam i się nauczyłam co to 
aktywa, pasywa. Bo zawsze mi się wydawało, że to jest coś innego, niż myślałam. Zawsze 
myślałam, że to jest coś innego, a to jest coś innego, ale już wiem.  
 
Michał: [śmiech] 
 
Dorota: Nie będę się tu chwalić, bo to nie ma co się chwalić, że nie wiedziałam, ale tego 
powinniśmy uczyć i o tym powinniśmy rozmawiać. Ale wracając do tego, w jakim wieku 
dzieci. 
 
Michał: No, właśnie.  
 
Dorota: 3-5-latki bardzo fajnie działają, zresztą na każde dzieci, w każdym wieku, ale tu 
można zacząć gry ekonomiczne, planszówki. Ale nim zaczniemy, to warto nauczyć dzieci 
liczyć. Czyli zaczynamy od kart, uczymy dzieci grać w karty i liczyć dzięki kartom. Bo dzieci 
wiedzą ile mają kart, co jest więcej. Trójka, ile tam jest oczek? Czyli wojna jest bardzo dobra, 
bo bardzo szybko dzieci się nauczą liczyć.  
 
Można samemu takie karty zrobić, żeby one nie były takimi kartami komercyjnymi ze 
znaczkami: pik, karo, trefl, tylko można tam zrobić misie, kotki, jakkolwiek, tylko żeby ilość, 
liczba się zgadzała. Nie wiem, ilość, liczba… to się wytnie. To coś, żeby się zgadzało.  
 
Michał: [śmiech] 
 
Dorota: Dzieci bardzo szybko się uczą i potem można też zamieniać: więcej, mniej. Ile coś się 
w czymś mieści. Np. w siedmiu mieści się 3 i 4. To nie jest jeszcze dodawanie, tylko ile się 
w czymś mieści. Potem cudownie spełniają swoją rolę brązowe pieniążki. Ja mam zawsze 
w kieszeni, wszędzie u mnie leżą brązowe pieniążki. Ja tym nie płacę, bo to już dla mnie jest 
taki pieniądz… mogę to zademonstrować, Michał będzie świadkiem. Mam poprzeliczane 
pieniądze pozwijane w ruloniki. I noszę do sklepu, mówię: „Proszę pani tutaj mam przeliczone, 
2 zł. w pięciogroszówkach”. I robię za to zakupy, panie już mi ufają, wiedzą, że nie muszą tego 
przeliczać, bo to dokładnie policzyłam.  
 
Ale to jest cudowne dla dzieci, bo można się też bawić w przeliczanie pieniędzy. Pokazać 
wielkość pieniążków. Chyba Amerykanie mają odwrotnie, że mniejszy jest więcej wart, niż 
większy. 25-cio centówka i 10-cio. Tam jest jakaś taka różnica, odwrotna.  
 
Michał: A u nas narasta.  
 
Dorota: U nas jest dobrze, dzieci patrzą na wielkość. Grosik, dwugroszówka, pięciogroszówka, 
dziesięciogroszówka, dwudziestogroszówka. Chociaż dziesięciogroszówka jest mniejsza chyba 
od pięciogroszówki.  
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Michał: Chyba tak, chociaż to już nie jest brązowy pieniążek.  
 
Dorota: Tak, można przeskoczyć oczko wyżej, czyli można się pobawić w różne zawody, typu 
drużyna groszowa, drużyna dwugroszowa, drużyna pięciogroszowa. I dowódca drużyny 
jednogroszowej, jak jest ich dziesięciu, to jest 10 gr. Tak? Masę różnych zabaw, na podłodze 
można robić z dzieckiem. Ktoś mógłby powiedzieć, że pieniędzmi nie powinno się bawić, ale 
my całe życie się bawimy pieniędzmi.  
 
Michał: Całe życie się bawimy pieniędzmi.  
 
Dorota: Całe życie się bawimy, oczywiście. Tylko później trochę inaczej się nimi bawimy. Więc 
gry planszowe, potem ekonomiczne. No i tutaj klasyka, czyli Monopoly, te wszystkie 
eurobiznesy, ale w ogóle wszystkie gry, teraz jest ich bardzo dużo, które polegają na 
kupowaniu i sprzedawaniu. Poczta jest fantastyczna, to nie jest gra planszowa, tylko taka gra 
w role, kiedy trzeba pójść, kupić znaczek, coś kupić, sprzedać, jest kasa, sklep.  
 
Michał: To się poczta nazywa, po prostu?  
 
Dorota: Tak, po prostu się nazywa poczta. Tak jak mamy zabawę w sklep, teraz już nawet 
z kasą fiskalną, jest taka specjalna mała, dla dzieci. Wszystko idzie do przodu. Ostatnio jak 
zobaczyłam, że Monopoly jest z kartą kredytową, to oszalałam.  
 
Michał: Poważnie?  
 
Dorota: Tak, oczywiście.  
 
Michał: No, proszę! To do tyłu jestem.  
 
Dorota: No, bardzo. My tutaj mamy różne, akurat z kartą jeszcze nie mamy, ale gramy dużo. 
Więc gry planszowe na pewno i tutaj dochodzimy do momentu pierwszych własnych 
pieniędzy. I one się pojawiają w życiu dziecka w różnym czasie, bo nie zawsze pierwsze 
pochodzą od rodziców. Czasami pochodzą od babci, dziadka.  
 
Michał: Tak, prezenty, gdzieś tam wrzucane.  
 
Dorota: Stary portfel wygrzebie 5 zł., 10 zł., 20 zł., w zależności od tego portfela i dziecko 
dostaje pieniążek. A propos pieniążka, to opowiem anegdotę z mojego dzieciństwa. 
Oczywiście to były kompletnie inne czasy, wszystko było inne, „przed wojną”, jak moi synowie 
mówili. [śmiech] 
 
Michał: [śmiech] 
 
Dorota: Jeździłam na wakacje na wieś i tam ciotka nam dawała jakiś pieniążek, nie pamiętam 
jaka to była wartość, trzeba było pójść do sklepu, wystać się w kolejce o piątej rano, bo chleb 
przynosili dwa razy w tygodniu. I jak przychodziły dzieci z tymi pieniążkami, to była jakaś 
reszta groszowa, pan właściciel sklepu nie wydawał dzieciom. Dorosłym dawał normalnie 
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pieniądze, w ramach reszty, a dzieciom nie dawał pieniędzy, tylko dawał cukierki. I oczywiście 
zamiast 20 groszy dawał nam dwa cukierki, które kosztowały pół grosza, tak naprawdę. Więc 
zarabiał na tych dzieciach naprawdę duże pieniądze, bo każde dziecko coś tam przynosiło.  
 
I dla nas to było fantastyczne, bo dla nas pieniądz nie miał wartości, a cukierek miał. No, więc 
wracam do tych babć i dziadków, którzy przynoszą te pieniądze. Wręczają, „Żeby rodzice nie 
wiedzieli. Masz tutaj, w kieszonkę ci włożę, na coś sobie wydasz, coś sobie kupisz.” Najczęściej to 
ma być czekolada, chociaż nie zawsze, niekoniecznie. „Jakąś sobie przyjemność zrobisz.” 
Oczywiście częściej starszym dzieciom, niż młodszym, ale tym maluchom, u których się 
pojawia pierwsza świnka, czy jakaś pierwsza skarbonka, też do tej skarbonki coś jest 
wrzucone.  
 
No i jest pokusa wydać, natychmiast. Wydać na cokolwiek. Ja swoich synów zaczęłam uczyć 
finansów na wakacjach. W ciągu roku nie, tylko na wakacjach. Pamiętam, że to też były 
oczywiście inne czasy, ten pieniądz był inny, więc proszę tutaj nie przywiązywać się do sumy, 
ja daję sumę jako przykład. Oni wtedy dostawali, każdy z nich, na jeden dzień 5 zł. I mieli te 5 
zł. do swojej dyspozycji codziennie. I oczywiście najpierw była rozmowa wychowawcza, że 
mogą wydać rano, mogą wydać w południe lub wieczorem lub może to przejść na inny dzień.  
 
Obserwowałam jak oni różnie podchodzą do pieniędzy, na początku, na środku, na końcu 
naszego pobytu. Jak młodszy, jak starszy. Jak jeden jest sknerą, a drugi jest bardzo rozrzutny. 
To jest niesamowita wiedza dla rodzica, która nam – uważnemu rodzicowi – pozwala 
zaobserwować i zobaczyć o czym z dzieckiem trzeba porozmawiać. Co mu trzeba wyjaśnić? Co 
mu trzeba pokazać? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Gdzie zaprotestować, a gdzie 
wesprzeć?  
 
Oczywiście bywało różnie, bywało, że trzeba było dobić do dna i płakać, że rano wydałem na 
grę jakąś tam, cymbergaja, a po południu się okazało, że miałem ochotę na loda i sorry 
Winnetou. I to, co jest najtrudniejsze dla rodziców, to o czym rodzice komunikują, to, żeby być 
konsekwentnym.  
 
Michał: Prawda.  
 
Dorota: Bo rodzice mówią: „No wydałeś, no dobrze, to ja ci dam w takim razie za jutro, a jutro 
dostaniesz mniej.”. Oczywiście, że nie dostanie mniej, bo jutro nadal dostajesz te swoje 5 zł. 
Ale tutaj polecam konsekwencję, bo to jest dobra nauka. Bo nie ma tak, że pieniądze spadają 
z nieba, na to się umówiliśmy, tak jak się z bankiem na coś umawiasz, jak z pracodawcą 
w przyszłości, tak się umawiasz z rodzicem.  
 
Jest taka suma dziennie i tyle możesz wydać. Potem w ciągu roku ta suma, to jest 
tygodniówka. Tak? Jak dziecko jest starsze, może dostawać raz w miesiącu, chociaż nie 
polecam, bo to jest za długi czas.  
 
Michał: Kiedy jest ten moment przejścia, powiedzmy pomiędzy dniówką, a tygodniówką? Jak 
ty to szacujesz?  
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Dorota: Wiesz co, dniówka jest fajna wakacyjnie. Naprawdę, dlatego, że to jest taki problem, 
który rodzice mają często na wakacjach: „Mamo, kup mi teraz to!”. Przy każdym straganie 
wakacyjnym, a wiadomo, że nadmorskie miejscowości… sama tego doświadczyłam w zeszłym 
roku, przy okazji właśnie naszej akcji, bo sobie kupowałam wszystko na każdym straganie, jak 
dziecko się zachowywałam… 
 
Michał: [śmiech] 
 
Dorota: A wiesz dlaczego to robiłam? Bo patrzyłam ile pieniędzy musi, „musi” to za duże 
słowo, ale „może”… 
 
Michał: … jest w stanie… 
 
Dorota: Jest w stanie, tak, wygenerować z siebie potrzeb dziecko, przy tych straganach, idąc 
od ośrodka wczasowego, nad morze. To są kolosalne pieniądze.  
 
Michał: Tam jest wszystko zoptymalizowane, po to, żeby te pieniądze wyciągać.  
 
Dorota: Tak. Ja się zachowywałam trochę jak dziecko, bo chciałam loda i gofra i tiki-tiki 
i żabkę skaczącą, a potem jeszcze zagrać w cymbergaja, a potem jeszcze coś, jeszcze balonik. 
Rozumiesz? I tak raz, drugi, trzeci i to są nieprawdopodobne pieniądze. Jeszcze rybki 
zobaczyć, jeszcze tutaj wejść, poskakać na trampolinie, samochodzik jakiś. Niewiarygodne. I ci 
rodzice tak płacą. To wszystko kosztuje złotówkę, 2 zł., 5 zł., 7 zł. 
 
Michał: Im się wydaje, że to są małe kwoty, a to się do niezłych kwot sumuje, tak.  
 
Dorota: No, myśmy to liczyli w zeszłym roku, zakładając, że ja jestem tym jednym dzieckiem. 
A jak masz dwójkę, trójkę to masakra. Wiesz co, więc te wakacyjne dniówki są niezłe, tak na 
próbę, żeby zobaczyć jak dziecko sobie z tym radzi.  
 
Michał: Z pokusami, też.  
 
Dorota: Z pokusami, z takim przytrzymaniem pieniądza. Niedobrze jest też, jak dziecko 
przytrzymuje za bardzo. Jak wydaje za bardzo jest niedobrze, ale jak przytrzymuje za bardzo 
to też niedobrze. Bo jednak ten pieniądz po coś jest tak naprawdę i oczywiście dobrze jest go 
odłożyć, dobrze go podzielić, wiedzieć na co się chce go wydać – to jest też problem. Bo 
wszystko się chce.  
 
Ale trzeba się dziecku poprzyglądać. Natomiast takie wejście w taką regularność, to są dwie 
szkoły: falenicka i otwocka, jak zawsze. Albo krakowska i poznańska, jakkolwiek.  
 
Michał: No, śmiało.  
 
Dorota: Ja trenowałam, mam dwóch synów. Między nimi jest różnica cztery lata i trenowałam 
dwie rzeczy. Jeden z nich dostał tygodniówkę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a drugi 
w czwartej dopiero. I nie dlatego, że jakoś ich specjalnie rozróżniałam, tylko dlatego, że przy 
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drugim zauważyłam, że przez te pierwsze trzy lata te pieniądze byłyby mu kompletnie 
niepotrzebne.  
 
Michał: Niepotrzebne do niczego.  
 
Dorota: Klasy 1-3, w momencie, kiedy ja płacę za obiad, za świetlicę, ze mną idzie do kina, 
pod kioskiem mówi: „Chciałbym coś” i negocjujemy czy ja mu to kupię, czy nie. Albo wiem, że 
on tego potrzebuje, lub nie. Te pieniądze były mu po nic. One mu były, z jego punktu 
widzenia, pomocne w relacjach społecznych, co nie jest dobre. Tzn. mając swoje pieniądze, 
próbował kupować łaski. Tzn. kupował jakieś rzeczy i robił rozdawnictwo dla kolegów.  
 
Michał: Tak, wymieniał je na przychylność.  
 
Dorota: Tak. I oczywiście odbyliśmy taką rozmowę. Większość dzieci tak próbuje. 
Wytłumaczyłam mu dlaczego nie, nie dlatego, żeby mu zabrać tę tygodniówkę, bo on dostał, 
nawet nie wynegocjował, dostał na zasadzie kontraktu te pieniądze. Wtedy pierwsze Lego 
wchodziły do Polski, więc później zaczął odkładać te pieniądze już na swoje potrzeby. Ale 
zauważyłam, że w klasach 1-3 jest mu to zdecydowanie mniej potrzebne, dlatego głównie, że 
jest niesamodzielny.  
 
Dzieci w tym wieku są niesamodzielne. Nie chodzą na ogół jeszcze same nigdzie. Nie kupują 
sobie takich rzeczy, które są im potrzebne nagle. Bilety miał na autobus, jak by trzeba było. To 
był mój świr, może nie powinnam takiego słowa używać w takim ważnym podcaście, ale 
niestety… 
 
Michał: … przestań [śmiech]… 
 
Dorota: … Żeby mieli w swoim portfeliku, dosyć wcześnie ich nauczyłam noszenia portfelika, 
10 zł. na tzw. czarną godzinę. Nie wiem, będziesz musiał wodę sobie kupić, do taksówki 
wsiąść, bo to wtedy były jeszcze takie pieniądze, że można było za 10 zł. przejechać taksówką, 
zadzwonić. Musisz mieć 10 zł. I myślę, że do dzisiaj dzieci mają gdzieś, może to teraz już nie 
jest 10 zł. tylko 50 zł. schowane w portfelu.  
 
Michał: Ale to jest akurat dobre, bo uczysz tego, że gdzieś te zaskórniaki, ten przysłowiowy 
1000 zł. na nieprzewidziane wypadki trzeba posiadać.  
 
Dorota: Tak, aczkolwiek niestety chyba ich nie nauczyłam tego, żeby to było 1000 zł., raczej to 
jest nadal 50 zł. i to jest moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.  
 
Michał: Wiesz, może na koncie mają więcej.  
 
Dorota: Możliwe, są samodzielni od wielu lat, więc nie zaglądam im w portfele. Radzą sobie, 
pracują, nie ma tutaj problemu. Natomiast wtedy było to dla mnie ważne, żeby oni mieli taki 
pieniążek, który jest na czarną godzinę i on jest nie do wydania.  
 
Michał: Tak, nie wydaje się go na potrzeby bieżące.  
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Dorota: Tak i on był kontrolowany, czy tam jest i on rzeczywiście w tym portfelu 
funkcjonował. Więc zauważyłam, że te pieniądze nie są potrzebne, bo nie ma potrzeby 
samodzielnego wydawania pieniędzy. Ja zaspokajałam, od przysłowiowych, może nie ma 
takiego przysłowia, ale tych takich powiedzeniowych chipsów… nie lubię jak ktoś mówi 
przysłowiowe chipsy. Chipsy każde dziecko lubi.  
 
Wszystko mieli, więc drugi syn dostawał tygodniówkę od czwartej klasy podstawówki, kiedy 
się usamodzielniał. To jest ten wiek, kiedy dzieci zaczynają same chodzić do szkoły, same na 
zajęcia, gdzieś tam z kolegami na boisko. Żeby mógł sobie kupić wodę sam, żeby dysponował 
jakimiś swoimi pieniędzmi.  
 
Michał: No właśnie, a czekaj, wejdę w słowo i od razu zapytam, bo są takie obozy znowu: 
otwocki i falenicki [śmiech]. Zwolennicy i uczestnicy jednego mówią: kieszonkowe tak, bo 
rzeczywiście pomaga nauczyć się zarządzania pieniędzmi, samodzielnego dysponowania itd., 
daje pewną autonomię w zakresie decyzyjności dziecka, bo to są jego pieniądze, więc może 
dysponować tak jak chce.  
 
Dorota: Też nie do końca, zaraz powiem.  
 
Michał: No, właśnie. A druga szkoła jest taka: kieszonkowe to jest socjal, to jest 
przyzwyczajenie dziecka do tego, że czy się stoi, czy się leży, te 5 zł. się należy za nic. Że 
dziecko powinno być przedsiębiorcze, powinno sobie zapracować itd. I teraz trzy słowa 
komentarza z twojej strony.  
 
Dorota: I tak i nie. Znaczy prawda zawsze leży pośrodku. Na pewno jest tak, że nauka 
zarządzania własnym pieniądzem jest bardzo ważna. Na co wydam? Co chcę kupić? Jak chcę 
zaplanować? Co chcę odłożyć? Co mi jest potrzebne? I to jest istotne. Oczywiście bardzo 
trudno rozplanować wydanie 5 zł., czy 10 zł. 
 
Michał: Zgadza się.  
 
Dorota: Aczkolwiek jak się ma lat 7, to jest dużo pieniędzy, dla wielu dzieci. Ile gum można 
kupić za 10 zł., prawda? Natomiast z tym socjalem… można tak pomyśleć, aczkolwiek ja 
uważam, że jeśli dziecko nie będzie dostawało tych pieniędzy, żeby się nauczyć, to się po 
prostu nie nauczy. To jest troszeczkę wybór chyba, odważnie powiem, mniejszego zła.  
 
Michał: Koszt, który musimy ponieść.  
 
Dorota: Tak, to jest trochę taki socjal, który oczywiście jest. Nie jest w takiej wysokości, żeby 
dawał komfort i pełne poczucie bezpieczeństwa, bo to nie starcza na wszystko, to nie jest 
absolutnie zaspokajanie każdej potrzeby i zachcianki, bo ja tak bym to rozumiała, gdyby to 
miało służyć jako socjal: czy leżysz, czy nie leżysz, to możesz sobie wszystko kupić. Nie no, 
musisz pomyśleć, jak chcesz coś większego, bo musisz złożyć dwie rzeczy do kupy, tak?  
 
Michał: Czegoś sobie też odmówić w międzyczasie.  
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Dorota: Tak jest. W jednym tygodniu nie wydać po to, żeby mieć w drugim tygodniu dwa razy 
więcej. No, ale słuchaj, jak się rozmawia z rodzicami, to jednym z ich podstawowych zadań 
jest to, żeby dzieci miały wszystko. To jest trochę chore niestety, bo rodzice sobie żyły 
wypruwają i dziecku na wiele rzeczy pozwalają, dają i te pieniądze płyną do dziecka.  
 
Michał: W sposób nieograniczony w zasadzie.  
 
Dorota: Bardzo często tak. Ale jest jeszcze jedna rzecz: niekontrolowalny. To jest to, o czym 
mówiłam, że rodzice nie wiedzą ile pieniędzy na dziecko wydają, zupełnie. Mnie strasznie 
rozśmieszyła taka informacja, że decydentami zakupowymi najczęściej w polskich domach są 
dzieci. To jest niesamowite. Dzieci decydują o tym, co jest w lodówce, jak mają wyglądać 
zakupy książkowe, gazetowe.  
 
Michał: Poniekąd tak jest.  
 
Dorota: No, jest, jest.  
 
Michał: Jak zastanowię się, co jest w mojej lodówce, to też widzę, że np. jakiś jogurt 
konkretny, to jest decyzja dziecka. To nie jest moja decyzja, że ja to kupię. Ja tego nie jem.  
 
Dorota: Mało tego, żeby dzieci jeszcze decydowały tylko o sobie, one decydują też o tym, co 
rodzice mają. Dzieci decydują o tym, jakie buty są dla mamy. Już mówię o starszych dzieciach, 
takich już nastolatkach. Żeby ojciec się tak ubrał, żeby nie był ubrany obciachowo, albo 
mówią: „Takich butów sobie mamo nie kupuj, bo to są buty, w jakich chodzą moje koleżanki. Stare 
kobiety w takich butach nie chodzą.” Np. taki tekst do matki. I matka sobie nie kupi takich 
butów, bo nie.  
 
Jeszcze wracając do tego socjalu, ja bym powiedziała o czymś takim, że to wszystko zależy od 
tego, w jakim wieku mamy dziecko. Bo małe dziecko nie będzie tego traktowało, jak socjal. 
I nie będzie miało takiego pomysłu i takiego podejścia. Natomiast jak już dochodzimy do 
takiego dziecka 12 plus, to też musimy renegocjować umowę, czyli renegocjować sumy. 
Wtedy już na pewno musimy zacząć rozmawiać, na co te pieniądze mogą, a na co nie powinny 
być wydane.  
 
Michał: Co rodzice będą finansować, a czego nie będą.  
 
Dorota: Tak. Musi być umowa, na co konkretnie są te pieniądze. Bo jeżeli my się z dzieckiem 
umawiamy, że ono ma sobie finansować przyjemności pod tytułem pójście do kina, to 
wiadomo, że te pieniądze muszą być większe, bo ten bilet do kina trochę kosztuje. Jeżeli my 
mówimy: „My ci dajemy na różne twoje przyjemności, a ta twoja tygodniówka to jest tylko na takie 
niespodziewane rzeczy, typu właśnie przejazd, bilet, woda.”  
 
Wiesz, to jest tak, że wszystko zależy od tego, co wynegocjujemy. Oczywiście, jeżeli mówimy 
o nastolatku, to pieniądze nastolatka są oczywiście jego własnością, ale to co powiedziałam 
wcześniej – pod pewnymi warunkami. Tzn. on nie powinien tego wykorzystywać w złych 
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celach. Czyli: na pewno nie na papierosy i na pewno nie na używki, czyli wszystkie te rzeczy 
psychoaktywne. No i to jest kwestia zaufania.  
 
I pamiętaj, że tygodniówka jest bardzo często przez rodziców traktowana jako przywilej, 
w związku z czym jest traktowana w kategoriach kary i nagrody. Jest odbiera i dawana, 
w zależności od tego, czy dziecko ma dobre, czy złe stopnie, sprzątnął, czy nie sprzątnął 
pokoju, był u babci, czy nie był u babci.  
 
Michał: To jest dobre, czy złe?  
 
Dorota: Moim zdaniem nie. Myślę, że należałoby znaleźć inny przywilej, który można by 
ewentualnie dawać lub odbierać. Odebranie tygodniówki może mieć miejsce tylko wtedy, 
kiedy nasza umowa jest np. „Nie kupujesz papierosów”, a dziecko kupiło. Ale to też nie 
radziłabym odbierać na stałe, tylko powiedzieć: „Wiesz co, na to się umawialiśmy, że nie, 
w związku z czym, nie będę ci dawał, bo nie będziemy finansowali twojego palenia.”.  
 
Ale musicie drodzy rodzice zdać sobie sprawę z tego, że jak dziecko zaczęło palić i popala, to 
sobie te pieniądze „zorganizuje” w inny sposób, np. podciągając nam z portfela, albo 
pożyczając od kolegów, albo robiąc rzeczy, których nie chcielibyśmy żeby robili. Przypadki 
dziewczynek, które za 20 zł. do doładowania telefonu wysyłają różnym panom w sieci swoje 
rozebrane zdjęcia jest bardzo częstym przypadkiem.  
 
Dzieci, znowu mówię o nastolatkach, które sprzedają siebie za pieniądze. Po to, żeby mieć, bo 
rodzice im nie dają, też się zdarzają. Podkradają różne rzeczy po to, żeby sprzedać. Albo 
wyprzedają rzeczy z domu, bo rodzice nie zauważą braku książki, pierścionka, kubka, który 
można sprzedać na pchlim targu za 5 zł. To jest zawsze bardzo ryzykowne. Dzieci powinny 
mieć swoje pieniądze, ale o tym się powinno rozmawiać, a nie tylko: „Masz i zrób z tym co 
chcesz.”. Bo to jest zawsze demoralizujące.  
 
Michał: Ach… 
 
Dorota: Co?  
 
Michał: No, słucham cię słucham. 
 
Dorota: A ja tak gadam i gadam.  
 
Michał: Wiesz co, zastanawiam się Dorota jeszcze nad jedną rzeczą, bo ja pamiętam ze swoich 
czasów, kiedy kieszonkowe otrzymywałem, bo otrzymywałem kieszonkowe, pamiętam też, że 
zawsze go było za mało. Gdzieś tam w pewnym momencie podejmowałem takie próby, żeby 
te pieniądze sobie zorganizować. Popracować, wiesz, od głupiego zbierania butelek i noszenia 
do punktu skupu, gdzie parę groszy zawsze wpadło, poprzez jakiś handel wymienny, typu ja 
zrobię coś dla ciebie, ty zrobisz coś dla mnie, po rzeczy typu – zrobię usługę, za którą po 
prostu wezmę pieniądze. Tak?  
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I zastanawiam się, mówimy: małym dzieciom, później nastoletnim dzieciom przekazujemy 
pieniądze po to, żeby mogły wydawać je w samodzielny sposób. Pytanie gdzie się pojawia ten 
moment, czy on się pojawia, albo jak doprowadzić do tego, żeby uczyć dziecko również takiej 
przedsiębiorczości, zaradności życiowej. Że jeżeli chcesz mieć więcej, to musisz się bardziej 
postarać. W taki sposób, żeby to miało wymierny efekt. Pieniądze są dosyć wymiernym 
efektem.  
 
Dorota: No tak, ale wiesz, rodzice popełniają całą masę błędów.  
 
Michał: No, właśnie, posłucham chętnie.  
 
Dorota: Np. płacą za obowiązki domowe.  
 
Michał: Właśnie.  
 
Dorota: Obowiązki domowe są obowiązkami domowymi, są wspólnym krzyżem wszystkich 
domowników i każdy musi swoją pracę do domu włożyć i niestety nikt nikomu za to nie płaci.  
 
Michał: Poczekaj Dorota. Wszystko i bezwzględnie? Np. zobacz: umycie samochodu.  
 
Dorota: A właśnie chciałam powiedzieć. Pod warunkiem, że umówimy się na coś, że dziecko 
zrobi rzecz, za którą i tak byśmy zapłacili jadąc do myjni. Czyli jeżeli mamy taki pomysł, że 
chcemy pojechać do myjni i umyć nasz samochód za 75 zł., a nasz nastolatek mówi: „Ja ci 
wypucuję ten samochód, poświęcę całą niedzielę i wyczyszczę ci go tak, że będzie się błyszczał.”. 
To zapłaćmy mu za to pieniądze, tak, jak byśmy zapłacili w myjni. Natomiast nie płaćmy mu 
za to, że sprzątnął swój pokój.  
 
Michał: Tak.  
 
Dorota: Bo nawet jeżeli przychodzi do nas pani Wiera, czy jakakolwiek inna Zosia, która nam 
sprząta i dziecko mówi: „To dzisiaj zapłacisz pani Zosi mniej, bo ja sprzątnę swój pokój”, to nie 
działa, bo pani Zosia i tak bierze swoją stawkę, niezależnie czy ten pokój będzie sprzątała, czy 
nie. Zawsze odradzam płacenia za stopnie. Znam rodziców, którzy płacą za stopnie.  
 
I zawsze podaję przykład syna moich znajomych, którzy to dorośli zapowiedzieli, że dziecko 
będzie dostawało pieniądze w zależności od stopnia. Za jedynkę złotówkę, za dwójkę 2 zł., 
a za szóstkę 6 zł. W związku z czym przynosił trzy dwójki, co było dla niego łatwiejsze do 
uzyskania, niż jedna szóstka. A i tak miał 6 zł. I mama na to nie wpadła, że on może sobie tak 
policzyć. No, ale małe dzieci są mądre, a on był przedsiębiorczy. [śmiech] 
 
Michał: [śmiech] Tak, zdecydowanie. 
 
Dorota: Wiesz co, ja nie wiem, czy przedsiębiorczości można nauczyć. Bo tę żyłkę albo się ma, 
albo się nie ma. Jeśli się ma, to należy ją w dziecku bardzo hołubić i bardzo o nią dbać, ale też 
uważać, żeby nie przesadzić. Żeby dziecko nie kupiło i nie sprzedało babci. Teraz 
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w cudzysłowie mówię. Żeby nie cwancykowało i nie oszukiwało, bo łatwy pieniądz jest 
demoralizujący.  
 
Zawsze powtarzam, że żeby zarobić pieniądze, trzeba się napracować. Czy to jest praca 
fizyczna, czy praca intelektualna. Oczywiście zdarza nam się, że pieniądze nam spadną 
z nieba. Typu: wygramy w Totolotka, albo wpadniemy na jakiś genialny pomysł, bo nas olśni 
iluminacja, która też jest zawsze wynikiem jakiejś naszej wiedzy przecież. I też o tym trzeba 
dziecku powiedzieć. Więc poza spadkiem i wygraną w Totolotka, i jedno i drugie zdarza się 
rzadko raczej, wszystko inne jest okupione ciężką pracą.  
 
O tym też trzeba mówić. Rodzice muszą mówić o swoim zmęczeniu pracą i o tym, że tyle 
i tyle zarabiają za tę swoją pracę. I właśnie wracam – nie wiem, czy przedsiębiorczości można 
nauczyć, w takim znaczeniu: „To kup, to sprzedaj”, bo dziecko może być kompletnie tym nie 
zainteresowane. To może być kompletnie nie jego. Natomiast nie zwalnia to nas nadal 
z rozmawiania o finansach, o zainwestowaniu np.  
 
Ja znam takie domy, gdzie są rodzeństwa i pożyczają sobie pieniądze na procent. I rodzice 
patrzą na to łaskawym okiem. Ja nie wiem do końca, czy mi się ten pomysł podoba. „Bracie, ja 
ci pożyczę 10 zł., a oddasz mi 12 zł.”.  
 
Michał: Że rodzeństwo na sobie zarabia.  
 
Dorota: Jestem twoim bratem i pożyczę ci bez procentu. Ale z drugiej strony, gdyby miał te 
pieniądze w banku, to by jakiś tam procent uzyskał. No, tutaj, to każdy dom musi sobie 
rozstrzygnąć po swojemu. No bo znowu nie chciałabym, żebyśmy doszli do lichwy, tak? Czyli 
takiego pożyczania sobie w sposób graniczącym z przestępstwem.  
 
Michał: Teraz lichwa, to wiesz, już w zasadzie powyżej 10% rocznie. [śmiech] 
 
Dorota: No, ale to wiesz, każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie: co mu pasuje? Nie 
chciałabym, żeby dzieci musiały pracować zarobkowo. Chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, 
że są takie domy, gdzie dzieci pracują. To są te wszystkie dzieci, które pracują w reklamach, 
w mediach. Ale są też takie dzieci, które myją samochody na ulicach, które zbierają butelki. 
I one niestety często nie zbierają tych butelek po to, żeby mieć więcej tych pieniędzy, tylko 
żeby mieć w ogóle pieniądze i żeby te pieniądze trafiły do domowego koszyczka, żeby było na 
jedzenie. I to jest dramat, to się nie powinno dziać.  
 
Ale namawiam np., coraz modniejsze wśród lemingów są wyprzedaże garażowe, tak? 
Spotykamy się na jakimś targu i tam można kupić te tzw. „przydasie”, czyli coś pięknego na 
telewizor. I dziecko ma swoje stare zabawki, albo jakieś rzeczy, które samo zrobiło i jak ktoś 
od niego to kupi za złotówkę, czy za dwie, pod warunkiem, że to są jego rzeczy, nie 
wyniesione z domu… jeśli on to sobie gdzieś skołuje, znajdzie w starych pudłach wazonik. 
Zapyta mamę, czy to jest potrzebne, mama powie: „Nie, to jest do wyrzucenia” i on to sprzeda 
za 2 zł. – to jest ta przedsiębiorczość.  
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On ma zmysł, że można na tym zrobić biznes. Mamy te wszystkie targi śniadaniowe. Za chwilę 
się pojawią dzieci, które będą wyciskały soki. Oczywiście o jednej rzeczy powiem, bo to jest 
taka rzecz, która pewnie spotyka wielu rodziców, mnie spotkała przynajmniej, ale myślę, że 
Słuchaczom też się trafia. Szkoła organizuje zbiórkę na wycieczkę na zieloną szkołę. No, bo 
wiadomo, że ta zielona szkoła kosztuje, więc trzeba zebrać jakieś tam fundusze.  
 
Dzieci robią rysunki, odbywa się jakaś tam licytacja tych rysunków, wszystko jest po Bożemu, 
świetnie, fantastycznie. Rodzice kupują jakiś rysunek koszmarny za 30 zł. i trzymają go 
potem… 
 
Michał: … który sami narysowali wcześniej… [śmiech]  
 
Dorota: … tak, oczywiście. Ale cel jest zbożny, ja to rozumiem. To jest jedno. Ale teraz przy 
okazji tego, odbywają się targi tortów i ciast. Czyli matki zainwestowały pieniądze 
w upieczenie tortu: jajka, mąkę, śmietanę, masło. Poświęciły swój czas, upiekły blachę sernika 
i każdy kawałek tego sernika kosztuje 3 zł. i teraz gdzie jest haczyk? One nie odzyskują tych 
pieniędzy, które zainwestowały, tylko wszystkie te pieniądze trafiają na potrzeby szkoły. 
Oczywiście to jest dobre, tylko tak naprawdę z przedsiębiorczością nie ma nic wspólnego.  
 
Michał: Nie ma nic wspólnego, nie pokazuje jakie są koszty.  
 
Dorota: Oczywiście i dziecku się wydaje wtedy, że jak mama coś przyniesie, albo coś zrobi, to 
jest wszystko dla dziecka. Mama powinna odzyskać swoje pieniądze i dopiero resztę 
przeznaczyć na szkołę, czy na potrzeby dziecka. I my o tym dziecku w ogóle nie mówimy, że 
włożyliśmy jakieś koszta, że to coś kosztowało. Dziecku się wydaje, że jak mama coś upiekła, 
to jest za darmo.  
 
Michał: Tak, świetny interes.  
 
Dorota: Fantastyczny! Albo dziecko dostaje prezent od rodziców, którzy kupili za określoną 
sumę, po czym sprzedaje koledze ten prezent za 7 zł., bo tyle jest mu akurat potrzeba, żeby 
kupić sobie szósty samochodzik, czy samolocik. „Jaki świetny zrobił deal.”, kompletnie nie 
patrzy, że to coś kosztowało wcześniej 50 zł. I my o tym też nie mówimy. Tego nie 
wyjaśniamy dzieciom.  
 
Dzieciom się wydaje, że to jest wszystko jakby za darmo. To, co mają jest ich, mogą to 
sprzedać, spieniężyć, to są ich pieniądze. No, nie, „najpierw nam oddaj to, co my żeśmy 
zainwestowali”. „Oddaj” umownie też, mogę powiedzieć: „wrzuć do skrzynki”, czy 
porozmawiajmy chociażby o tym. To nie jest tak, że to się wzięło z powietrza.  
 
Michał: „Miej tego świadomość.” 
 
Dorota: To jest też tak, że my czasami zapominamy o tym, chyba Skaldowie śpiewali, że 
najważniejsze jest, żeby gonić króliczka. To jest o tych nagrodach odroczonych. Oszczędzamy 
na coś.  
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Michał: Tak.  
 
Dorota: Zbieramy na coś. Coś, co jest w dalszej perspektywie.  
 
Michał: Uczymy się systematyczności.  
 
Dorota: Też, ale też mamy ten cel odroczony. I to jest z jednej strony fantastyczne, pod 
warunkiem jednym, że to się spełni. Bo znam niestety takie sytuacje i sama niestety jako 
dziecko przeżyłam tę traumę. Będę teraz, przepraszam, jako psycholog się tutaj otwierać 
przed Wami. Obiecano mi, że jak będę miała same piątki na świadectwie ósmej klasy, to 
pojedziemy do Bułgarii. Miałam piątki i do Bułgarii nie pojechaliśmy, bo się rodzicom warunki 
finansowe zmieniły.  
 
To jest trochę inna sytuacja, bo ja na to nie oszczędzałam. Oni oszczędzali i musieli te 
oszczędności wydać. I oczywiście mi to wszystko wytłumaczyli, ja to wszystko zrozumiałam, 
ale traumę mam. I teraz dziecko składa na coś pieniądze, odkłada sobie do tej świnki, już 
pomijam tych rodziców, co mu wyciągają na tym nożu, są tacy, co nie wyciągają, ich jest na 
szczęście większość. Ale zmienia się sytuacja i te pieniądze realnie, nagle są na coś 
potrzebne.  
 
I nie ma skąd sięgnąć, bo my – dorośli – nie oszczędzamy, nie potrafimy. Jedyne 
oszczędności, jakie są w domu, to są oszczędności w śwince dziecka. Bo tam babcia coś 
włożyła, wujo Zdzicho, wujo Stefan. I nagle się okazuje, że tam jest 1000 zł. i to 1000 zł. 
ratuje nam cztery litery, krótko mówiąc. I musimy te pieniądze wziąć i zainwestować, 
a dziecko nie dostanie tego swojego roweru, Lego, czy wyjazdu na obóz sportowy do 
Barcelony. Tego nie wolno robić.  
 
Ja rozumiem, że to się może zdarzyć. Może się zdarzyć. Ale nie możemy mieć w tyle głowy, że 
to są nasze, nie wiem, czy użyję dobrego wyrażenia: backup’owe pieniądze.  
 
Michał: Zaskórniaki.  
 
Dorota: Tak, że tam zawsze jest. Bo to nie są nasze pieniądze, to są pieniądze dziecka. I ono 
może słusznie powiedzieć i ma prawo: nie dam wam. Oczywiście będziemy przekonywać, że 
trzeba na tamto, na owamto. I dziecko w końcu zrozumie, bo kocha mamusię i tatusia i nie 
będzie miało możliwości, żeby się z tego wyplątać. Ale nie róbmy tego. Jeśli dziecko na coś 
zbiera, to musi się to zakończyć sukcesem. Musi sobie za to coś kupić.  
 
Michał: Chyba, że to będzie jego decyzja, że jednak nie. Bo też może być tak, że te cele po 
drodze się zmieniają.  
 
Dorota: To prawda, dziecko może zamiast roweru chcieć deskorolkę, albo zamiast deskorolki 
klocki Lego, albo wakacje. Tak. I oczywiście też się może zmienić: „Dobra, to weźcie już te 
pieniądze na coś tam, co jest wam potrzebne…” 
 
Michał: Nie, ja nie mówię o tej sytuacji w ogóle.  
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Dorota: A, że jego cele się zmienią?  
 
Michał: Tak.  
 
Dorota: A nie no, tak oczywiście. Każdego cele się zmieniają, inaczej byśmy stali w miejscu. 
Oczywiście cele mogą się zmienić i to też rodzice muszą uszanować, że dziecko już nie chce 
roweru, tylko chce komputer. A potem już nie chce komputera, tylko chciałoby deskorolkę, 
a potem to w zasadzie na obóz by chciało pojechać.  
 
Michał: Wrócę Doroto do jednego wątku, który gdzieś tam mi się z tyłu głowy kołacze i nie 
daje mi spokoju. Powiedziałaś o tym, żeby rozmawiać o tej sytuacji finansowej z dziećmi, żeby 
wprowadzać w to, ile zarabiamy itd. Na ile głęboko w to wchodzić i kiedy? Bo wiesz, mam 
dwójkę dzieci. Nigdy nie rozmawiałem z moimi dziećmi ile pieniędzy zarabiam. 
 
Dorota: Wiesz co, to jest trochę tak, że każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie: na ile jest 
gotów o tych pieniądzach rozmawiać i co te pieniądze robią jemu samemu, czyli nam – 
dorosłym, w życiu. Bo nie chciałabym, jako psycholog i osoba, która pracuje z dziećmi, mieć 
potem takich klientów, którzy mówią, że dzięki pieniądzom oni są więcej warci, że wszystko 
można kupić.  
 
Michał: Tak, tak.  
 
Dorota: Albo, że nic innego się nie liczy, że mój tatuś najwięcej zarabia, a ma tyle i tyle więcej 
i mógłby panią kupić. Ja znam przypadki ze szkół, kiedy uczniowie potrafili powiedzieć: „Ale co 
pani nam tutaj zadaje, mój ojciec pani płaci, pani musi być taka grzeczna, jak mój ojciec mówi.”. 
Oczywiście są to wypadki ekstremalne, powiedziałbyś pewnie – patologia. W pewnym 
znaczeniu tak.  
 
Michał: Właśnie chyba nie, zdarzają się.  
 
Dorota: Takie rzeczy się dzieją. Więc oczywiście dobrze, żeby dziecko miało świadomość. 
Niekoniecznie mi chodzi o taką wiedzę, wiesz, stąd dotąd… 
 
Michał: …co do grosza… 
 
Dorota: … tak. Raczej świadomość, co możemy sobie tym załatwić, co nam przychodzi 
z łatwością, a nad czym musimy bardziej popracować, czyli na co musimy odłożyć. Ja bardzo 
często tłumaczę ludziom, ja jeżdżę na wakacje, takie wypoczynkowe – swoje, raz na dwa lata. 
Dlatego, że na to odkładam pieniądze.  
 
To są pieniądze celowo odkładane na to przez dwa lata. Przez dwa lata mi starcza pieniędzy 
na tyle, że mogę na dwa miesiące wyjechać za granicę i nie martwić się, że mi zabraknie 
pieniędzy. Tak sobie to wyliczyłam. Oczywiście mogłabym pojechać raz w roku na miesiąc, ale 
wolę spędzić dwa miesiące i mieć taki kompletny luz, ale na to zbieram pieniądze.  
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Michał: Tak i masz świadomość tego, że nie stać cię na to co roku.  
 
Dorota: Tak, nie stać mnie na to co roku. Mogłabym sobie to jakoś podzielić, ale nie byłoby 
wtedy takiego fun’u. W związku z czym odkładam sobie na to pieniądze, zbieram, oszczędzam. 
Oczywiście kusi mnie nieprawdopodobnie. I rozmawiajmy o tym z dziećmi, że jak chcemy 
pojechać na wakacje, to musimy sobie gdzieś odjąć.  
 
Pytanie z czego sobie odejmujemy? Możemy sobie odejmować z przyjemności, możemy 
z kultury. Kultura jest zawsze najbardziej biedna, bo do teatru idziemy na samym końcu, czy 
do kina. Najmniej sobie oszczędzamy na jedzeniu. Ale też pomyślmy ile jedzenia marnujemy. 
Gdzie wyrzucamy? Rozmawiajmy z dzieckiem na temat tego, ile tych jogurtów, czy czegoś zje, 
tak?  
 
Michał: Tak.  
 
Dorota: Ile możemy kupić paczek czegoś, a może kupmy jedną mniej. A może kupmy co drugi 
dzień. Ale myślmy celowo o tym. Ja znam domy, w których raz w tygodniu wrzuca się 5 zł., 
każdy z członków rodziny wrzuca tyle ze swoich pieniędzy. I te pieniądze też na coś zbierają, 
wszyscy wspólnie, na jakiś jednodniowy wyjazd gdzieś tam. Więc taka świadomość tego na co 
nas stać, na co nas nie stać.  
 
Nie chciałabym, żeby dzieci miały takie myślenie, że są biedne, chociaż znam zamożne domy, 
które mówią dzieciom, że są biedne: „Na to nie mamy”. Bo rodzice są sknerami, bo ciągle mają 
za mało. Spotykasz się pewnie z tym, że ludzie ciągle mają za mało, że nie mają takiego 
poczucia, że gdzieś jest ten pułap, że jest im dobrze.  
 
Michał: Nie, nigdy nie ma takiego pułapu. [śmiech] 
 
Dorota: Wiesz co, ja mam taki pułap.  
 
Michał: Ale wiesz co, to nie zależy od ilości pieniędzy, dobrze o tym wiesz, nie?  
 
Dorota: Nie, kompletnie. To zależy od tego, że ja sobie postawiłam pewne cele związane 
z tym, że wiem na co chcę mieć wydane pieniądze w ramach przyjemności, a cała reszta jakoś 
się tam toczy.  
 
Michał: No, właśnie. Ale wiadomo, są takie osoby, które gonią za pieniądzem i będą goniły. 
I dla nich nie ma takiej ilości, która jest wystarczająca.  
 
Dorota: Pytanie brzmi: po co?  
 
Michał: Dobre pytanie. Tylko też jest tak, że wiele osób nie zadaje sobie takiego pytania.  
 
Dorota: I dlatego mówię, że o tym trzeba rozmawiać.  
 
Michał: Właśnie.  
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Dorota: Po co biegasz za tymi pieniędzmi? Ja rozmawiam z ludźmi z korporacji często, którzy 
zarabiają dobre pieniądze. Pytam ich: „A kiedy ty je wydajesz?”, „No właśnie, kurde nie mam 
czasu.”. Ja mówię: „No to po co je zarabiasz? Po co ci te pieniądze, poza tym, że czujesz, że je 
masz, że masz status dobrze zarabiającego młodego biznesmena, jak ty w kinie ani w teatrze nie 
byłeś? Nie wiem, nie posiedziałeś sobie przy kawie…”. Z czym to się tę kawę pije, z mlekiem 
sojowym, czy jakkolwiek. 
 
Michał: [śmiech] Na bogato. 
 
Dorota: „Masz jakąś furę, którą nie jeździsz, bo w zasadzie nie jest ci potrzebna, bo pracujesz tak, 
że samochodem tam nie ma co jechać. Więc się na ten Mordor tłuczesz komunikacją miejską. Więc 
po co ci jest tyle kasy? Po to, żeby komuś powiedzieć, że masz? Czy to imponuje?” Imponuje, ja 
wiem, innym i im samym. Ale po co? Zabijamy się za pieniądze, których tak naprawdę nie 
mamy szansy wydać.  
 
Michał: No, jest takie dobre powiedzenie, że wiesz: zabijamy się za pieniądze po to, żeby 
zaimponować ludziom… 
 
Dorota: … których tak naprawdę nie lubimy, nie znosimy, czy jakoś tak.  
 
Michał: Dokładnie, na których nam nie zależy.  
 
Dorota: Tak jest. Nasze dzieci widzą, że my się zabijamy o pieniądze, to one też się będą 
zabijały o pieniądze. A tak naprawdę nie na tym życie polega, no nie na tym życie polega! Ja 
pracuję naprawdę z ludźmi, którzy mają ciężko finansowo. Nawet nie mówię, że przeciętnie, 
ciężko. I naprawdę: chleb z dżemem – palce lizać! Trzy razy dziennie. 
 
Natomiast potrafią być ze sobą, świetnie się bawić, fajnie rozumieć, dobrze odpoczywać. 
Lubią się, znają się. Oczywiście, pewnie jak by mieli więcej pieniędzy, to żyło by im się 
inaczej.  
 
Michał: Było by im łatwiej.  
 
Dorota: Wiesz co, na pewno było by inaczej, nie wiem, czy łatwiej. Rozmawiam czasem 
z ludźmi, którzy wyszli z takich trudnych warunków, typu: pokój z kuchnią, dwoje dzieci, 
ledwo koniec z końcem. Po czym wchodzą na taki poziom, że już mają wszystko i mówią: 
„Kurczę, jak nam fajnie było wtedy, byliśmy innymi ludźmi. Z dziećmi było bliżej.”. Powtórzę to: 
pieniądze ułatwiają życie, ale nie przeżyjemy życia fajnie tylko dlatego, że mamy pieniądze. 
Naprawdę.  
 
Rozmawiałam niedawno z dziewczyną, która mi tłumaczyła… ja nie latam, boję się panicznie, 
już się wylatałam, teraz już się boję, więc jeżdżę samolotem na urlopy. I ona mówi: „Ale nie 
zobaczysz takiego miejsca i takiego, tu byłam i tam byłam.” A ja mówię: „Byłaś np. na zamku 
w Gniewie?”, „Gdzie?”. 
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Michał: [śmiech]  
 
Dorota: I oczywiście tego się nie da porównać z Bali, tak? Pewnie się nie da. To nie jest tak, że 
trzeba sobie zniżyć priorytety i być taką szarą myszą. Można sobie znaleźć fantastyczną 
przygodę bliżej, za mniejsze pieniądze. Ja zazdroszczę strasznie ludziom, którzy np. podróżują 
z dziećmi, naprawdę za niewielkie pieniądze. 
 
To jest kwestia priorytetów, potrzeb. Tego, czy można mieć jedne buty, czy piętnaście par. Czy 
można mieć używane zabawki po innych dzieciach, czy trzeba mieć nowe. Tak sobie czasem 
myślę, mój syn kiedyś mnie zapytał o to i to mi dało dużo do myślenia: co bym robiła w życiu, 
gdybym miała tyle pieniędzy, że nie musiałabym pracować? Ja mówię: „No wiesz co, 
pracowałabym.”. „No ale po co byś pracowała?”, a ja mówię: „Bo ja lubię.” 
 
Michał: Bo lubię.  
 
Dorota: Bo lubię, mi to sprawia przyjemność. Pieniądze, które zarabiam, są dodatkiem do 
pracy, którą kocham. Oczywiście, jak one są, jest fajnie, natomiast my musimy dziecku 
pokazać, że pracujemy nie dla pieniędzy. Że pieniądze są dodatkiem, są oczywiście 
gratyfikacją za naszą pracę. Ja tłumaczę często rodzinom, które mają kłopoty finansowe, że im 
bardziej chcą mieć pieniądze, im bardziej myślą, żeby je mieć, tym trudniej jest im je zdobyć.  
 
Michał: Prawda.  
 
Dorota: Taki luz w stosunku do tego, że „mam 200 zł. i spoko”, powoduje, że nagle się znajduje 
drugie 200 zł. A jak ja mam 200 zł. i muszę mieć następne, jestem tak spięty, mam tak spięte 
pośladki, że nie skupiam się na dobrym, tylko na złym. I jest niedobrze.  
 
Ale ludzie tego nie rozumieją. Myślę, że ty jesteś takim człowiekiem, który im to tłumaczy, 
wyjaśnia i dzięki temu może będą mieli większy luz z tym związany. Może dzieci będą miały 
większy luz.  
 
Michał: Myślę, że wszyscy, którzy słuchają, wiedzą, jak bardzo brak pieniędzy może trzymać za 
gardło w różnych sytuacjach życiowych i rzeczywiście paraliżować, bo to tak jest.  
 
Dorota: Ja się zgadzam, że tak jest.  
 
Michał: I to, o czym mówisz, myślenie o tym, że muszę zarobić pieniądze prowadzi do 
paraliżu. Dlatego, że mając taką postawę absolutnie nie akceptujemy tego, że poniesiemy 
jakąś klęskę po drodze. Czyli wiesz, jesteśmy nastawieni wyłącznie zero-jedynkowo. Albo 
zarobiłem, albo nie zarobiłem z jednej strony, z drugiej strony, jeżeli pryzmatu pieniędzy nie 
ma, zawsze jakieś dodatkowe wartości potrafimy zauważyć.  
 
Np. ja mówię na podstawie swojego doświadczenia. Dla mnie radością jest to, że się czegoś 
nauczę. Czyli pieniądze są efektem ubocznym, pożądanym, ale nie są celem samym w sobie. 
I teraz, jeżeli mamy inne cele, to tak czy siak, idąc do przodu, robiąc coś tam w życiu, 
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zdobędziemy coś nowego. Będziemy ten krok, dwa kroki, czy trzy kroki dalej. Oczywiście nie 
będziemy w tak komfortowej sytuacji, w jakiej byśmy chcieli być.  
 
Ale już jesteśmy parę kroków dalej. I z drugiej strony, jeśli mamy ten luz, typu: „Pieniądze nie 
są najważniejsze”, to paradoksalnie bardzo łatwo nam, jako skutek uboczny tych działań, które 
wykonujemy, te pieniądze otrzymać.  
 
Dorota: Może powiem tak: mówiłam trochę o tym, że jestem z innego pokolenia. I w moich 
czasach, jak ja byłam nastolatką, dzieckiem i taką młodą dorosłą, wszyscy nie mieliśmy nic. 
I to nas łączyło.  
 
Michał: Tak, nie znałaś innego poziomu.  
 
Dorota: Tak, oczywiście były sklepy z żółtymi firankami, jacyś mieli lepiej. Ale wszyscy 
walczyliśmy o pewne dobra, nikogo na nic nie było stać. Nie było tylu rzeczy w sklepach, 
myśmy nawet tych dóbr nie znali, nie było potrzeby w związku z tym. Teraz jest tak, że 
wszyscy mogą mieć wszystko.  
 
Michał: I telewizja nam pokazuje i wmawia wręcz, że powinniśmy chcieć mieć wszystko.  
 
Dorota: No, ok, ja nie oglądam telewizji, mimo, że tu stoję, ale raczej nie oglądam. Natomiast 
masz oczywiście rację, na tym to polega. Natomiast możemy mieć wszystko, bo dostęp do 
dóbr, to samo dotyczy dorosłych, to samo dotyczy dzieci, wszystko jest w zasięgu naszego 
wzroku. Wszystko jest w zasięgu naszych możliwości, teoretycznie, w związku z czym wydaje 
nam się, że to jest bardzo łatwe do osiągnięcia. To nie jest łatwe do osiągnięcia przecież, ale 
tak nam się wydaje.  
 
Ja pamiętam taką anegdotę o historii, która wydarzyła nam się niedawno. Wolny od pracy 
dzień, jakieś święto, udaliśmy się do kina do centrum handlowego. Kina były czynne, 
a centrum handlowe nieczynne. I cóż ukazało się mym oczom zdumionym? Mianowicie ludzie 
z dziećmi, snujący się po tym centrum handlowym, oglądający te wszystkie rzeczy przez 
szybę, nie potrafiący spędzić inaczej czasu, jak chodząc i oglądając to, co chcieliby mieć, na co 
ich nie stać, albo co jest ich marzeniem i ku czemu dążą. Do tych dóbr materialnych.  
 
Pytam często dzieciaki, żeby pokazały swoje telefony komórkowe. Oni wyciągają wypasione 
telefony komórkowe. Ja mówię: „Kiedy zmieniałeś?”, „Niedawno”, „A co, poprzedni się popsuł?”, 
„Nie, ale teraz jest nowy model.”. Ja sobie kupiłam nowy komputer dwa dni temu, ale tylko 
dlatego, że mój mi upadł i się normalnie, fizycznie zepsuł. Gdyby się nie zepsuł, to bym go tak 
długo eksploatowała, mimo, że moi synowie mówią: „Już powinnaś zmienić, masz już tak 
starego, że powinnaś zmienić.”. A ja mówię: „Działa? Działa.”.  
 
My mamy teraz dostęp, nam się wydaje, że wszystko możemy mieć i też uczymy dzieci: 
„Możesz wszystko mieć.”. I dzieci mają potrzebę posiadania wszystkiego. My też mamy 
potrzebę posiadania wszystkiego. Niech mi ktoś wytłumaczy: po co? Ja tego nie rozumiem 
i jako człowiek i jako psycholog i jako matka i jako kobieta. Nie ro-zu-miem, po prostu. Nie 
pochowają nas z tym.  
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Michał: Tak, zdecydowanie, do trumny bardzo mało rzeczy się mieści.  
 
Dorota: Tak. Ja mówię, jedyna rzecz, która mnie nieustannie podnieca i pociąga, co widzisz 
przed sobą, jesteśmy tylko w jednym pokoju, to są książki.  
 
Michał: Książki, dużo książek widzę.  
 
Dorota: Mamy drugi pokój, tam są same książki. Tam jest tzw. biblioteka. I to jest coś, na co ja 
wydam każde pieniądze.  
 
Michał: Przeczytałaś wszystko?  
 
Dorota: Wiesz co, większość z nich przeczytałam, chociaż mam tutaj część książek Roberta, 
czyli fantastyka i science-fiction i to nie jest moja bajka. Ale ja teraz studiuję, wiesz, 
podyplomowo literaturę dla dzieci i młodzieży. [śmiech] 
 
Michał: No, proszę! 
 
Dorota: Tak, zapisałam się na studia, kończę je właśnie i już chodzę do biblioteki, bo nie 
kupuję wszystkich książek dla dzieci. Czytam książki dla dzieci i młodzieży, czytam koło trzech 
książek tygodniowo. Tak się mimo pracy staram wyrobić. I w to inwestuję.  
 
Michał: Ładnie, 150 książek rocznie.  
 
Dorota: No, albo i więcej czasem. Więc staram się w to inwestować i teatr jest takim 
miejscem, na które zawsze wydam pieniądze. Kino jest takim miejscem. Mam za sobą 750 
filmów, które też zbieram i na to też wydaję pieniądze. To są moje świry, moje przyjemności. 
Ale na pewno nie na buty. Mam jedną parę. I tłumaczenie dziecku gdzie jest wartość, po co te 
pieniądze nam służą, żeby one nas rozwijały.  
 
Pieniądze tak naprawdę, mogą nas ograniczyć bardzo. Bardzo nas ograniczają. My musimy 
wyjaśnić dziecku, że pieniądze są tylko użyteczne.  
 
Michał: … narzędziem… 
 
Dorota: … tak, do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Niekoniecznie potrzeby. Oczywiście, 
potrzeby są ważne na początku, ale żeby spełniać marzenia. Żeby pojechać za zakręt, do Bali, 
którego nie zobaczę, płaczę czasami przed telewizorem, żeby to Bali zobaczyć.  
 
Michał: Dorota, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tak mówimy o tych własnych potrzebach 
i od razu… 
 
Dorota: … mam nadzieję, że Państwo coś z tego wyciągną dla siebie… 
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Michał: … wyciągną, na pewno. Wiesz, jedna rzecz jeszcze mi chodzi po głowie. Jak uczyć 
dzieci dobroczynności? Tego, żeby się dzielić, że nie wszystko jest dla nas.  
 
Dorota: A ilu znasz dobroczynnych dorosłych?  
 
Michał: No, chciałbym wierzyć, że wielu, że tak powiem dyplomatycznie.  
 
Dorota: Niewielu, my deklaratywnie jesteśmy dobroczynni. Natomiast nie jesteśmy, niestety. 
Znowu to jest tak, że jeśli rodzice nie mają takiego pomysłu, żeby dzielić się z innymi, żeby 
być wolontariuszami gdzieś, żeby zrobić coś dla innych, to nie nauczymy tego dziecka. To jest 
pierwsza, podstawowa zasada. Więc rodzice muszą pokazywać dziecku. 
 
Michał: Czyli znowu przykład przez przykład.  
 
Dorota: Zawsze. I jeżeli rodzice nie raz w roku, Jurkowi wrzucą do Wielkiej Orkiestry 10, czy 
20 zł. i mają takie poczucie, że zrobili coś świetnego, ale rzeczywiście się w coś zaangażują… 
mnie szalenie imponują Szwedzi. Dlatego, że u nich jest taki, myślę, że narodowy zwyczaj, że 
wynajdują sobie jakąś organizację, albo fundację. I nie tak, jak my, od wielkiego dzwonu, jak 
coś się dzieje, larum biją, dają jakieś pieniądze, tylko oni regularnie płacą jakieś niewielkie 
pieniądze od swoich przychodów, dochodów… nie patrz tak na mnie.  
 
Michał: Słucham cię, przychodów prawdopodobnie, bo łatwiej policzyć.  
 
Dorota: Tak, od przychodów, pierwsze skojarzenie słuszne… na jakąś organizację – Szwedzką, 
bądź międzynarodową. Jest to dla nich naturalne, że oni tam ileś tam tych koron przekazują. 
To nie są duże pieniądze, ale regularne. I myślę, że byłoby cudownie, żebyśmy potrafili. U nas 
jest problem ciągle z jednym procentem. Ciągle się tłumaczy ludziom, żeby jednak 
przekazywali ten 1%, że to też jest pewna forma dobroczynności.  
 
Michał: Rośnie.  
 
Dorota: Ja wiem, że rośnie, ale ciągle jeszcze nie za mocno. To jest tak, że my np. mamy 
z Robertem, mieliśmy, ale przerwaliśmy niestety, wrócimy do tego, takie spotkania w domu 
opieki ze staruszkami. Szwedzi się zabijają o takie spotkania ze staruszkami. Oni tam jeżdżą 
do takich domów opieki, śpiewają im piosenki, czytają im książki, grają w gry planszowe. Tam 
codziennie coś się dzieje. U nas niestety nie, bo pójść gdzieś, poczytać komuś, to nie jest za 
fajne.  
 
Michał: Zabiegani jesteśmy, tacy zmęczeni.  
 
Dorota: To jest nieprawda, mamy czas na 65 seriali kretyńskich, mamy czas na kretyńskie 
programy w telewizji. Naprawdę, to jest kwestia organizacji czasu i potrzeby.  
 
Michał: Całkowicie się podpisuję.  
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Dorota: Wiesz co, ja się staram robić różne rzeczy społecznie, niektóre nawet charytatywnie, 
bardzo dużo rzeczy robię nie za pieniądze, ale z potrzeby serca. I powiem Wam wszystkim, 
którzy teraz słuchacie, że to daje mi nieprawdopodobnego kopa. I ostatnio sobie pomyślałam 
nawet, że ja to chyba kurczę robię egoistycznie. Że ja nie do końca robię to dla tamtych ludzi, 
ja to robię dla siebie, ponieważ mnie to robi dobrze.  
 
Michał: Żeby się dobrze czuć, tak.  
 
Dorota: Nie dlatego, żebym się mogła tym pochwalić, bo ja tego nie mówię publicznie, 
przynajmniej bardzo się staram. Kiedyś byłam nominowana do tzw. Gwiazdy Dobroczynności. 
Chyba już miałam dwie nominacje i jakaś pani do mnie zadzwoniła, żebym opowiedziała 
o swojej dobroczynności. A ja powiedziałam: „Proszę pani, chyba pani żartuje. Ja nie robię tych 
rzeczy po to, żeby się tym chwalić. Ja robię po to, ponieważ mnie to robi dobrze, ja widzę uśmiech 
na twarzy staruszka, albo dziecka i wiem, że ta osoba jest zadowolona z tego, co ja zrobiłam. 
A mnie to robi nieprawdopodobnie dobrze.”.  
 
Jak uczyć dzieci? Pokazywać im. Brać je ze sobą do schronisk, adoptować psy ze schronisk. 
Wpłacać pieniądze na schroniska dla zwierząt, uczyć nastolatka, że może pojechać tam 
i wyprowadzać psy na spacer, albo głaskać kotki. Albo pójść do domu opieki i czytać 
staruszkom na głos, albo zgłosić się do fundacji powiślańskiej i pomagać dzieciom w nauce. 
Możemy robić tysiące rzeczy. Bo żeby być wolontariuszem w hospicjum np. wcale nie trzeba 
być medycznym wolontariuszem.  
 
Można np. grać w planszówki albo w karty, albo czytać komuś książkę. I można to robić. Ja 
współpracuję, przyglądam się i czasami mam takie doskoki do różnych fundacji różnych 
dużych firm. I oni naprawdę robią fantastyczne rzeczy i też szukają takich ludzi. Młodych 
i starych. Jest fundacja hospicyjna, z którą współpracuję, z Gdańska. Oni mają taki program 65 
plus i uaktywniają właśnie emerytów, którzy już nie mają… 
 
Michał: … celu w życiu trochę… 
 
Dorota: …swojego miejsca, żeby byli wolontariuszami. I oni się świetnie w to wpisują. Ale np. 
młodzi nie, młodych pociągnąć. Ja już nie wiem kto to robił, nie wiem, czy nie właśnie 
fundacja hospicyjna, gdzie chodzili z dziećmi z domu dziecka do domów opieki społecznej. 
Czyli starych z młodymi łączyli w różnych takich akcjach. No, fantastyczne to są rzeczy.  
 
Wiesz co, my zamykamy się na drugich ludzi w ogóle, nie widzimy potrzeb drugich ludzi. 
Patrzymy tylko na czubek własnego nosa, a ja przypominam, że i hipisi będą łysi i my też 
będziemy kiedyś potrzebujący.  
 
Michał: [śmiech] No, właśnie.  
 
Dorota: I chcielibyśmy, żeby ktoś zwrócił uwagę, że siedzimy na ławce i zipiemy, albo, że się 
przewrócimy i potkniemy, albo, że nam w życiu nie wyszło.  
 
Michał: Trzeba sobie takich ludzi wychować, nie?  
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Dorota: Wiesz co, no trzeba sobie takich ludzi wychować, na pewno, ogromne zadanie przed 
rodzinami, ogromne zadanie przed szkołami. Ale myślę sobie, że największe, trochę będę 
sobie pluła w brodę za to, co powiem, ale największe zadanie przed mediami. Media w ogóle, 
albo prawie w ogóle o tym nie mówią.  
 
Oczywiście pojawiają się akcje, ale akcje to jest taki wiesz, fajerwerek – wypala się i znika.  
 
Michał: Chwilowy, dokładnie tak.  
 
Dorota: Tu powinna być taka trwała edukacja, mówimy tu o pieniądzach. Ekonomiczna na 
pewno. Wolontariacka na pewno. Mówiąca o wartościach na pewno. My w ogóle nie mówimy 
o wartościach.  
 
Michał: Pokazywanie pozytywnych przykładów chociażby.  
 
Dorota: Tak, wiele, wiele lat temu, jak trafiła do Polski Ulica Sezamkowa i robiono polską 
wersję Ulicy Sezamkowej, to trafiłam do zespołu, który tą Sezamkową na Polskę przysposabiał 
niejako. Mieliśmy jako psychologowie, duża grupa, Amerykanie zawsze mają takiego hopla, że 
musi to być naukowcami obstawione, ja pracowałam wtedy na uniwersytecie… zamknęli nas 
na dwa dni pod Warszawą i deliberowaliśmy o tym, jaka ta Sezamkowa polska powinna być.  
 
I pamiętam, że oni nam wtedy tłumaczyli na początku, że jak mówimy o oszczędzaniu wody, 
to nie możemy pokazywać kapiącego kranu, bo to jest wzór negatywny. My się jeszcze ciągle 
tego nie nauczyliśmy i pokazujemy kapiące krany, mówiąc o oszczędzaniu wody, co jest 
absurdem. To samo się tyczy wychowania dzieci. Tych finansów, o których mówimy dzisiaj 
cały czas.  
 
Nie nauczymy dziecka oszczędzać, jak sami nie będziemy tego robić. Oczywiście wydawanie 
pieniędzy takie fajne, że teraz wydamy na coś, też jest fajne i od czasu do czasu trzeba wydać 
bez sensu.  
 
Michał: Tylko, żeby to było intencjonalne, żeby było wiadomo, że to jest ten crazy time.  
 
Dorota: Tak.  
 
Michał: Król się bawi, złotem płaci. Jadę na wakacje i to jest taka zasada, że to robię wtedy.  
 
Dorota: Tak jest, że na wakacjach mam luz. Albo w drugą stronę, że musimy pokazać dziecku, 
że ono wyda swoje pieniądze do dna. I mówimy: „No sorry, nie masz więcej. Ja ci nie dam.”. I to 
też jest intencjonalne: „Wydałeś, nie masz.”.  
 
Michał: Takie są konsekwencje.  
 
Dorota: Zawsze rozmowa, zawsze wyjaśnianie. Mówienie o tym, że sobie nie radzimy w takiej 
sytuacji, kiedy nic nie robimy, żeby sobie poradzić – nie polecam. Natomiast w sytuacji, kiedy 
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nie radzimy sobie, ale np. idziemy do doradcy i ten doradca nam mówi tak: „Mamy teraz trudną 
sytuację, ale mamy pana, który nam pomoże”, zbieramy się i walczymy. A nie tak, że: „Nie radzę 
sobie, jestem taki mały i w ogóle.” To nie pomaga, nie nauczymy dziecka, ono też będzie takie 
nie radzące sobie, więc pokazać, że szukamy drogi.  
 
Poza tym pokazać dziecku, że się uczymy tych finansów, że chcemy się dowiedzieć o co tutaj 
chodzi, że czytamy te ulotki finansowe. Jak nie znamy odpowiedzi, bo przecież nie znamy 
odpowiedzi na wszystkie pytania, to jej szukamy. No nie wiem, wchodzimy na mojego bloga, 
twojego bloga, bloga innych mądrych ludzi, którzy pomogą. Nie pytamy ludzi na forum, którzy 
mają żadną wiedzę, tylko pytamy ludzi, którzy mają wiedzę.  
 
Ale wiesz, to jest tak, że my jesteśmy ciągle biednym krajem i niestety ciągle pieniądze są 
szczytem marzeń. O, jeszcze o jednym temacie rozmawiałyśmy kiedyś na moim forum. Co by 
było gdybyś wygrała 17 milionów? To przy okazji, bo niedawno było to 17 milionów do 
wygrania.  
 
Michał: Kumulacja.  
 
Dorota: Tak. I powiem ci, że ja bym chyba nie chciała. Nie, nie chciałabym. Bo ja się czyta 
o ludziach, którzy wygrali pieniądze, zwykle to się dla nich źle kończy, bo nie wiedzą co z tymi 
pieniędzmi zrobić. Moja szwagierka zawsze mówi, że trzeba grać tylko wtedy, jak jest suma, 
której potrzebujemy. Ja sobie wyliczyłam, że potrzebowałabym ze 2 miliony, jak są 2 miliony 
to gram, jak jest więcej, albo mniej to nie gram, bo mnie to nie interesuje.  
 
Taka zabawa i jakaś tam racjonalizacja. Oczywiście gram za 3 zł., a nie za więcej i zawsze 
mówię: „Poproszę trafił” nigdy „Chybił trafił”, przestrzegam Państwa, bo jak chcemy wygrać, to 
musi być to „trafił”. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Dorota: Oszukujemy się, tak? Ludziom się wydaje, że jak będą mieli pieniądze, to będą 
szczęśliwi. To tak jak ci, którzy myślą, że jak sobie zoperują nos, to będą szczęśliwi. To 
w ogóle nie tutaj jest szczęście, proszę Państwa. Ale żeby znowu nie było, pieniądze ułatwiają 
życie, natomiast nie przeżyjemy tego życia lepiej, może ciekawiej – owszem, może, ale też nie 
wiem, z pieniędzmi. Przeżyjemy inaczej.  
 
Ja znam człowieka, który jest bardzo bogaty, przez duże „b”, duże „a” itd., wszystkie duże 
litery, naprawdę bardzo. I jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, ponieważ nie może sobie 
znaleźć kobiety, która jest mu potrzebna do życia, jak tlen. Jesteśmy zwierzęciem stadnym. 
Ponieważ za każdym razem, jak spotyka kobietę, to nie wie, czy ona się w nim kocha, czy 
w jego koncie. Więc to też nie jest za fajnie.  
 
Namawiam do tego, żeby zajrzeć do książek, które pomogą, mówię tutaj o problemie 
z dziećmi, np. Grzegorz Kasdepke – pisarz dla dzieci, napisał bardzo fajną książkę 
z Ryszardem Petru, który tam był… 
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Michał: … tak, ekonomista… 
 
Dorota: … ekonomistą. Już nawet dwie są książki. Druga – najnowsza, to są „Zaskórniaki”, 
a pierwsza nosi tytuł jakiś skomplikowany, zapomniałam. Ale sobie na pewno sprawdzicie.  
 
Michał: Sprawdzę to i zamieszczę w notatkach.  
 
Dorota: To są bardzo fajne książki, właśnie o ekonomii, dla dzieci. Też rodzic warto, żeby 
przeczytał, bo tam Ryszard Petru tłumaczy ekonomiczne fajne rzeczy, a Grzegorz tworzy 
bardzo fajną opowieść. I to są też takie książeczki, które warto z dziećmi przeczytać. Poza tym 
warto pójść do biblioteki i zapytać, czy są książki o ekonomii dla dzieci. Tych książek też kilka 
można znaleźć i nie bać się tych tematów.  
 
Nie bać się. Umieć odpowiedzieć na pytanie: ile zarabiasz? Czy to jest dużo, czy to jest mało? 
To jest bardzo trudne pytanie, nie wiem czy wiesz. Bo rodzic, który zarabia 1500 zł. mówi, że 
to jest mało. A taki, który zarabia 5000 zł., to jest dużo? Czy taki, który 15000 zł. to jest dużo?  
 
Michał: [śmiech] 
 
Dorota: Wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla jednych to jest dużo, a dla 
innych niedużo. Ale powiedzieć dziecku ile co kosztuje, jak to się ma do naszych zarobków, 
jak to się ma do naszych możliwości, potrzeb. Czy my naprawdę tego wszystkiego 
potrzebujemy, co mamy? Piękny kapelusz, śliczny obrazek. No, fajnie jest ładnie mieszkać, ale 
nie przesadzajmy.  
 
Fajnie jest ładnie się ubierać. Ja zawsze mówiłam: „Co to za różnica? Szmata, to szmata. 
W sensie ubranie.”. W sensie tak: jedna pani w czasach, kiedy byłam gwiazdą… bo był taki czas 
proszę Państwa, kiedy nią byłam. Jedna pani mnie na jakiejś gali zapytała: „A w co pani jest 
ubrana?”, ja tak na nią spojrzałam i mówię: „No, w sukienkę.”. I to krążyło potem jako viral, 
dzisiaj można by to tak nazwać, co prawda to było 10 lat temu.  
 
Michał: W sieci.  
 
Dorota: Tak, w sieci, że jakaś nienormalna ta Zawadzka, bo przecież było pytanie w jakiej ja 
marce jestem, a dla mnie to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, więc ja byłam po prostu 
w sukience. Mówię: „Jak pani jest ciekawa, to proszę sobie przeczytać, bo to w ogóle jest poza 
moim zainteresowaniem.”, ale rozumiem, że ja jestem dziwakiem i żyję w innym kompletnie 
świecie. A dla wielu ludzi to, jaką kto ma metkę, świadczy o nich samych. To jest chore.  
 
Michał: I tym optymistycznym akcentem… [śmiech] 
 
Dorota: … optymistycznym, daj spokój [śmiech].  
 
Michał: Powiedz Dorota jeszcze na koniec, gdzie cię można znaleźć, gdyby ktoś chciał do 
ciebie dotrzeć?  
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Dorota: W sieci mieszkam na Facebook’u, mam tam fanpage, są dwa konta, jedno prywatne, 
które jest zamknięte dla przyjaciół, których znam, to są rzeczywiście moi znajomi i przyjaciele, 
a nie ludzie. Tam można tylko obserwować, ale tam się nic nie dzieje. Natomiast zapraszam 
na fanpage, 55 000 szalonych rodziców. Ja zupełnie jestem tam nieprofesjonalna, bo wiem, że 
powinno się wrzucać post 3 razy dziennie, a najlepiej raz dziennie, a ja wrzucam co godzinę. 
Jest ich mniej więcej 10-12 dziennie, na przeróżne tematy.  
 
Polecam blogi, książki, robię to wszystko niekomercyjnie, co też mi czasem zarzucają: „Jak 
pani wrzuca książkę, to niech pani ma za to pieniądze.”. Ja to robię po prostu dlatego, że coś mi 
się podoba. Jestem tak wolna tam, jak można wolnym być najbardziej, więc tam zapraszam.  
 
Michał: Jaki to jest adres, pamiętasz? Po prostu Dorota Zawadzka wpisać?  
 
Dorota: Można Dorota Zawadzka wpisać i powinna wyskoczyć strona. Trafią do mnie. Mam 
bloga: psychoblożka się nazywa. Miałam bloga w natemat, ale jakoś nie mogę pisać ostatnio, 
więcej czytam, niż piszę.  
 
Michał: Psychoblożka. Po prostu wpisujemy w Google’a i nam wyświetli? 
 
Dorota: Powinno wyświetlić: Psycho(b)lożka – blog Doroty Zawadzkiej. Nie przykładam się 
ostatnio, bo tak jak mówię, ostatnio więcej czytam, niż piszę. Jakoś mi się ostatnio dużo 
zebrało na czytanie, dużo fantastycznych blogów czytam, również ekonomicznych. Z różnych 
powodów się tym interesuję. Nie, nie, nie mam jakiś kłopotów, proszę, żeby tutaj Pudelek się 
zaraz nie ten… po prostu jestem ciekawa. Mąż jest ekonomistą, dużo rozmawiamy na te 
tematy.  
 
Gdzie jeszcze mogę być? Prowadzę grupę Facebook’ową: Fajne filmy. A to tam się bawimy, 
oglądamy różne filmy, tam sobie je recenzujemy. Jestem też na Twitterze.  
 
Michał: DKF? Dyskusyjny Klub Filmowy?  
 
Dorota: Nie, nie, wiesz, jak to kobitki, o fajnych facetach sobie rozmawiamy. Zupełnie inna 
bajka, kompletnie niepsychologiczna. Tam jestem małą dziewczynką trochę. Na Twitterze 
Supernianiowo jestem polityczna bardziej. Tam szaleję politycznie, udzielam się i taka jestem 
społecznica. To są chyba główne miejsca.  
 
Mam jeszcze stronę, która jest, przepraszam Państwa bardzo, w przebudowie od dłuższego 
czasu. I jakoś się tak buduje i buduje, jest to dorotazawadzka.eu, powinna się za chwilę już 
przebudować, chociaż idzie jak po grudzie. Nie wiem dlaczego, chyba nie jest mi potrzebna. 
Jak by była mi potrzebna, to bym ją zrobiła.  
 
Michał: Chyba nie jest ci potrzebna.  
 
Dorota: Może się wytłumaczę z tego, nie wiem czy to pójdzie, czy nie, dlaczego co godzinę 
wrzucam. Ponieważ ja jestem ADHD-owiec intelektualny. Ja potrzebuję cały czas gadać. Jak 
nie mam wykładów, a moje wykłady są kilkugodzinne, po prostu mówię i mówię. 
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Odpowiadam na pytania. Jak nie mam wykładów, jestem w domu, to popracuję, a potem 
zaczynam gadać z ludźmi.  
 
Michał: Musisz wyrzucić z głowy to wszystko.  
 
Dorota: Tak, zmieniam te tematy, mam cztery okna otwarte i rozmawiam w czterech różnych 
miejscach. Nie myli mi się to wszystko, kontroluję. No, wariat po prostu, ale kocham to.  
 
Michał: [śmiech] 
 
Dorota: Lubię kontakt z ludźmi, szczególnie z młodymi. Dużo młodych jest, chociaż 
zauważyłam powrót emerytów. Albo dojrzeliśmy do tego, albo się nauczyliśmy, albo się 
zestarzeliśmy. 50 plus – bardzo dużo na Facebook’u jest.  
 
Michał: Potwierdzam. Coraz więcej fanów też mam u siebie, takich nawet 60 plus.  
 
Dorota: Albo ich wnuki nauczyły, albo byli na kursach.  
 
Michał: Dzieci uczą, tak jest.  
 
Dorota: Mam też sporo babć i super się z nimi rozmawia. Są dużo bardziej cierpliwi, nie są 
tym pokoleniem enter – natychmiast. Ostatnio pan mi zadał pytanie po czym po czterech 
minutach, ja naprawdę szybko reaguję, napisał: „A dlaczego nie ma odpowiedzi?”. 
 
Michał: Zniecierpliwił się.  
 
Dorota: Cztery minuty to długo. Bardzo przepraszam, że tyle musiał czekać.  
 
Michał: [śmiech] 
 
Dorota: Pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że coś 
z tego wyciągniecie dla siebie, chociaż popłynęliśmy. Ja przynajmniej troszkę popłynęłam, 
miało być bardziej uporządkowane, ale może coś się da z tego sklecić.  
 
Michał: Było całkiem fajnie. Dzięki wielkie Dorota!  
 
Dorota: Dobra, dzięki bardzo.  
 
Michał: Dziękuję! Do usłyszenia!  
 
Tadaam! Nawet nie będę Was pytał, czy ta rozmowa Wam się podobała, bo mam przeczucie, 
że każdy mógł wyłowić z niej coś ciekawego dla siebie i mam też nadzieję, że to nie jest 
ostatni raz, kiedy goszczę Dorotę. Przypominam, że tak, jak dotychczas linki do wszystkich 
książek i serwisów omawianych w tym odcinku podcastu znajdziecie pod adresem: 
jakoszczedzacpieniadze.pl/052, tak jak pięćdziesiąty drugi odcinek podcastu.  
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Ale zanim zakończę, to mam jeszcze kilka istotnych informacji. Pierwsza: dostaję od Was 
trochę maili. Pytacie mnie, kiedy udostępnię po raz kolejny kurs pt. „Budżet domowy 
w tydzień”, a więc miło mi dzisiaj poinformować, że dokładnie za tydzień, czyli ósmego 
czerwca rozpocznie się kolejna edycja sprzedaży kursu. Tak jak dotychczas ten kurs będzie 
dostępny przez kilka dni, dokładnie przez sześć dni – do soboty trzynastego czerwca. Cena 
będzie taka sama jak poprzednio, czyli 197 zł. To po pierwsze.  
 
Po drugie, przypominam również, już wcześniej o tym informowałem, że dwunastego czerwca 
wystąpię na konferencji infoShare w Gdańsku. Organizatorzy spodziewają się, że w tym roku 
będzie na niej ok. 3,5 tysiąca osób, także szczerze mówiąc to nieźle cykorzę w tej chwili, bo 
występuję na głównej scenie pod koniec konferencji – w piątek. I szczerze, nigdy jeszcze nie 
miałem okazji przemawiać przed tak olbrzymią liczbą ludzi.  
 
Ta konferencja jest dwudniowa. Ja będę w Gdańsku dzień wcześniej, czyli w czwartek i mam 
nadzieję, autentycznie, że uda mi się spotkać z dużą ilością z Was. Konferencja jest bezpłatna, 
przynajmniej w takiej podstawowej wersji, bo jeśli będziecie chcieli lunch i wstęp na imprezę 
integracyjną, to kosztuje, ale o tym za chwilę powiem.  
 
W każdym razie, jeżeli gdzieś tam będziecie, zobaczycie mnie gdzieś w tłumie, to śmiało 
podbijajcie do mnie przybić piątkę! Ja cały ten czwartkowy wieczór, również na imprezie 
integracyjnej, przeznaczam na spotkania z Wami i mam nadzieję, że uda mi się spotkać 
osobiście wiele, wielu z Was. Wiele, wielu? Bardzo dużą liczbę Was – o, w ten sposób!  
 
Tak, jak mówiłem, konferencja jest bezpłatna, ale jeżeli byście chcieli taki płatny bilet kupić, 
nie pamiętam w tej chwili ile on kosztuje, to jest koszt chyba 150-160 zł., istotne jest to, że 
możecie tę wejściówkę kupić rabatowaną, bo obniżonej cenie. Jeżeli w trakcie zamawiania, 
wpiszecie w polu kodu rabatowego JOP2015, od skrótu Jak Oszczędzać Pieniądze 2015, to da 
Wam on 25% zniżki.  
 
To jest taki deal, który udało mi się wypracować z organizatorami. Dla jasności – ja nic z tego 
nie mam. To jest po prostu oferta rabatowa. Ja na tym nie zarabiam. Oczywiście możecie na 
konferencję wejść również bezpłatnie, tylko, że trzeba się zarejestrować na stronie 
infoshare.pl 
 
A za dwa tygodnie, w kolejnym odcinku podcastu powiem Wam o moim nowym kursie, 
całkowicie bezpłatnym kursie, który się nazywa „Pokonaj swoje długi”. To jest kurs, który 
aktualnie, autentycznie spędza mi sen z powiek, bo wkładam w niego masę energii i moim 
skromnym zdaniem będzie to naprawdę kawał solidnej wiedzy o podstawach domowych 
finansów. Nie tylko dla osób zadłużonych, ale także dla osób, które po prostu jeszcze nie 
nauczyły się oszczędzać.  
 
Ten kurs to naprawdę tytaniczna praca i ja właśnie z tego powodu ostatnio tak rzadko na 
blogu publikuję pogłębione materiały. Po prostu muszę się z tym uporać, także trzymajcie 
kciuki, żeby mi się to udało. [śmiech] Naprawdę dużo pracy, kilkadziesiąt materiałów wideo, 
no, dużo pracy.  
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Mam jeszcze jedno ważne ogłoszenie, bardzo ważne ogłoszenie. Dzisiaj jest Dzień Dziecka. 
Oczywiście życzę Wam, jako wiecznym dzieciakom wszystkiego co najlepsze! Bo każdy z nas 
trochę dzieciakiem jest, bez względu na wiek, ja dobrze o tym wiem po sobie. To także Twoje 
i moje święto, ale nie o tym chciałem powiedzieć. W notatkach do tego odcinka podcastu 
znajdziecie kilka zdjęć. To są zdjęcia dzieci z Nepalu.  
 
To są zdjęcia przekazane mi przez PAH – Polską Akcję Humanitarną. Dzieci, które razem 
z rodzicami, po tym trzęsieniu ziemi, które było jakiś czas temu i po trzęsieniach wtórnych, 
które się wydarzają cały czas, są zmuszone koczować w namiotach, bez dachu nad głową. 
I tego typu tragedie dzieją się na świecie, wokół nas. Dzieją się cały czas. Pojawiają się 
w mediach w momencie, kiedy to się wydarzy, ale również z mediów szybko znikają.  
 
To, na co cierpią organizacje niosące pomoc humanitarną to jest to, że jest chwilowe 
zainteresowanie, jest chwilowa pomoc, ale bardzo szybko ta pomoc się kończy, jeżeli 
informacje o tego typu wydarzeniach znikają z mediów. A Nepal i inne miejsca na świecie 
potrzebują tej pomocy non stop. Ja mam taką serdeczną prośbę do Ciebie dzisiaj, nie boję się 
o to prosić: przelej proszę dowolną kwotę na konto Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach 
akcji SOS Nepal.  
 
Szczegóły o tym, jak to zrobić znajdziecie pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/052. I te 
kilka złotych naprawdę może istotnie poprawić czyjąś sytuację. Tam są potrzebne zupełnie 
elementarne rzeczy. Zobaczycie na tych zdjęciach, że tam dzieciaki mają takie proste 
kamizelki ocieplające. Nic więcej. To też jest tam bardzo potrzebne.  
 
I nawet jeżeli nie chcecie wspierać akcji pomocowych, które dzieją się za granicą, nie są 
ukierunkowane na Polskę, to ja to doskonale rozumiem. Ja wspieram przede wszystkim 
Pajacyka w Polsce, czyli program dożywiania głodnych dzieci w polskich szkołach. Dzisiaj jest 
Dzień Dziecka i taka prośba znowu, ponowna, ta sama. Jeśli nie chcecie kierunkować swojej 
pomocy za granicę do Nepalu, to przelejcie jakąś drobną kwotę na Pajacyka, tutaj w Polsce.  
 
Ciepły obiad dla dziecka w szkole polskiej kosztuje średnio 4 zł. Ja bym chciał żebyśmy w tym 
roku ufundowali 10 000 takich posiłków. Jak na razie ufundowaliśmy 1300, co i tak uważam 
jest bardzo fajną i dużą liczbą. Lepsze to, niż nic. Każda złotówka się autentycznie liczy. 
Myślę, że dzisiejszy dzień, to jest bardzo dobra okazja, żeby poprawić ten wynik. Po szczegóły 
także zapraszam do notatek na bloga.  
 
Teraz już dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich 
celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia!  
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Projekt Doroty “Przytulmy Lato” na Facebooku 
§ Monopoly Tu i teraz – wersja gry planszowej z kartą kredytową. 
§ Fundacja hospicyjna z Gdańska – fundacja, o której Dorota wspomina w podcaście 

mówiąc o programie “60+”. 
§ Grzegorz Kasdepke, Ryszard Petru: “Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela” 
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§ Fan Page Doroty Zawadzkiej 
§ Psycho(b)lożka – blog Doroty Zawadzkiej. 
§ Grupa Facebookowa Fajne Filmy 
§ Twitter Doroty Zawadzkiej 
§ DorotaZawadzka.eu – strona Doroty, która jest w budowie. Obecnie adres 

przekierowuje do fan page Doroty na Facebooku. 
§ Konferencja InfoShare w Gdańsku. 
§ Wpis 7 zasad, które pomogą zachęcić rodzinę do oszczędzania 
§ Wpis Kieszonkowe – ile dawać i jak uczyć dzieci podstaw finansów domowych? 
§ Polska Akcja Humanitarna 
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053: 5 osób i 5 historii jak wyjść ze spirali długów 
- scenariusze napisane przez życie Czytelników 
bloga 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/053 
 
 
 
 
Można samodzielnie wydostać się z długów – nawet dużych i z komornikami. Posłuchajcie jak 
sobie poradzili i radzą Czytelnicy mojego bloga. 
 
W poniedziałek udostępniłem bezpłatny 5-tygodniowy kurs internetowy “Pokonaj swoje 
długi”. Zainteresowanie kursem jest ogromne! Zarejestrowało się na niego już ponad 3000 
osób! To w najlepszy sposób pokazuje mi, jak bardzo potrzebny był Wam ten materiał. I mam 
nadzieję, że wielu z Was pomoże on wydostać się z długów lub po prostu upewnić się, że 
oddalicie ryzyko wpadnięcia w kłopoty finansowe. 
 
Dzisiaj mam dla Was absolutnie świetny materiał uzupełniający kurs “Pokonaj swoje długi”. 
Pięciu osobom, które wpadły w spiralę długów, zadałem te same pytania. Każda z tych osób 
odpowiedziała na nie w trochę inny sposób. I tak powstało 5 rozmów i 5 historii 
przedstawiających scenariusze wychodzenia z długów, a także powody wpadnięcia w tarapaty 
finansowe. Wszystkie te osoby to Czytelnicy mojego bloga, którym udało się lub udaje się 
wychodzić z zadłużenia. Udowadniają oni, że da się to zrobić samodzielnie – czerpiąc wiedzę 
z informacji znalezionych w Internecie. No i oczywiście na poważnie biorąc się za walkę 
z zadłużeniem. 
 
Jest to wręcz obowiązkowy podcast dla wszystkich osób, które dzisiaj borykają się z długami. 
Serdecznie zapraszam do wysłuchania… lub przeczytania transkryptu, który zamieściłem na 
końcu wpisu. 
 
Agnieszka, Joanna, Karol, Marek i Szymon – bardzo mocno dziękuję Wam, że zgodziliście się 
podzielić swoimi historiami i przemyśleniami. I gratuluję tego, czego już dokonaliście. :) 
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Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Wiele informacji o kursie Pokonaj Swoje Długi. 
§ 5 wywiadów z osobami, które mają lub miały problemy finansowe. 
§ Ile dni trwa kurs PSD? 
§ W jaki sposób jest on zorganizowany? 
§ Ile czasu należy poświęcić na jego przejście/realizację? 
§ Co znajdziecie w każdej z części kursu? 
§ Dla kogo jest ten produkt? 
§ Jak odpowiadało pięciu gości podcastu na serię moich pytań? 
§ Kim są moi goście? 
§ Jakie zawody reprezentują osoby z którymi rozmawiam? 
§ Jaki był i jest ich poziom zarobków? 
§ Jak zaczęły się u nich problemy finansowe? 
§ Czy jest jakiś wspólny mianownik w temacie początków problemów? 
§ W jaki sposób rozpoczęli swoją walkę z długami? 
§ Które materiały z mojego bloga pomagały im w zmianie sposobu myślenia 

o zadłużeniu? 
§ Na jakie największe trudności napotkali moi goście na początku swojej drogi ku 

finansowemu spokojowi? 
§ Jakie terminy na wyjście z długów ustalali sobie moi goście? 
§ W jaki sposób można dogadywać się z komornikami? 
§ Wiele praktycznych rad w jaki sposób walczyć mentalnie, psychicznie 

i realnie/finansowo z własnymi długami. 
§ Jak wyglądają statystyki zadłużenia Polaków? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 53. Dzisiaj przedstawię kilka 
historii dotyczących walki z długami. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 53. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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! Dzisiejszy odcinek podcastu jest zwieńczeniem bardzo ważnego dla mnie 
projektu. Projekt, który chodził mi po głowie przez blisko dwa lata i mocno nie dawał mi już 
spokoju przez ostatni rok. Powiem Wam dzisiaj o kursie pt. „Pokonaj swoje długi”, kursie, który 
udostępniłem niedawno na stronie pokonajswojedlugi.pl. Ale to nie będzie wszystko. 
 
W tym odcinku usłyszycie również pięć inspirujących i bardzo wartościowych rozmów 
z osobami, które wpadły kiedyś w spiralę długów, ale dzięki swojemu uporowi i lekturze 
mojego bloga, jakoś udało im się samodzielnie z tego bagna wydostać. I ja te historie 
nagrałem nie bez powodu. One stanowią świetny dowód na to, że z długów można się 
wydostać samodzielnie. Oczywiście o ile jesteśmy tylko mocno zdeterminowani. 
 
Ale zanim przejdę do tych historii, to opowiem Wam nieco o samym kursie pt. „Pokonaj swoje 
długi”, bo on może być świetnym przewodnikiem dla tych wszystkich osób, które dzisiaj nie 
radzą sobie ze swoimi długami, które wpadły w spiralę długów. Ale także dla tych osób, które, 
jak ja mówię – żyją na krawędzi. 
 
Tzn. nie mają jeszcze długów, ale nie mają także żadnych oszczędności i od wpadnięcia 
w długi dzieli je dosłownie brak jednej pensji. Pierwsza i najważniejsza rzecz, którą chcę 
powiedzieć, którą muszę powiedzieć, to, że dzięki wsparciu mojego partnera, którym jest 
firma Mastercard, kurs „Pokonaj swoje długi” jest dla Was dostępny całkowicie bezpłatnie. 
 
Każdy kto chce może się zarejestrować i przejść przez cały pięciotygodniowy program 
szkoleniowy nie płacąc absolutnie ani złotówki i dla mnie to jest absolutnie super! Dziękuję 
bardzo firmie Mastercard, że pomogła mi zrealizować i sfinansować cały ten projekt 
i produkcję całego kursu. Myślę, że to jest z korzyścią dla wszystkich. 
 
No właśnie, czym jest ten kurs? Czym jest kurs pt. „Pokonaj swoje długi”? Najprościej to 
oczywiście sprawdzić wchodząc na stronę i rejestrując się, ale tak mówiąc w dużym 
uproszczeniu, to jest pięciotygodniowy program szkoleniowy. Pięć tygodni po pięć lekcji, czyli 
lekcja tylko w dni robocze, a w weekend daję Wam całkowicie wolne. 
 
Każdego dnia, w którym odbywa się kurs, jego uczestnicy otrzymują ode mnie e-mail 
z przypomnieniem, że czeka na nich lekcja do zrobienia. Każda taka lekcja to jest jeden filmik 
o długości od ośmiu do dziesięciu minut. Filmik wideo, na którym tłumaczę dany temat. Jest 
również kilka filmów, które są dłuższe. 
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Oprócz filmów są również materiały dodatkowe, które uzupełniają informacje przekazywane 
na wideo. Są również szablony dokumentów np. Excele. Jest również pod każdą lekcją praca 
domowa, którą trzeba samodzielnie wykonać. Łącznie to jest 25 lekcji, których celem jest 
autentycznie nauczenie podstaw finansów osobistych, budżetowania, zarządzania długami 
itd. itd. 
 
Całość ułożyłem chronologicznie. Czyli tak: w pierwszym tygodniu pracuję nad Waszymi 
głowami. Pomagam znaleźć motywację do wojny z długami, pomagam poukładać sobie to 
wszystko w głowie, bo z moich dotychczasowych doświadczeń w pracy z osobami 
zadłużonymi wynika, że taki mentalny remanent to jest coś bardzo, bardzo ważnego. 
Znalezienie motywacji, znalezienie celu w tym. Odnalezienie również bratnich dusz, które 
pomogą nam przetrwać tę wojnę z długami. 
 
W drugim tygodniu z kolei przeprowadzamy inwentaryzację długów, ale nie tylko, także 
źródeł przychodu. Ułożymy sobie szczegółowy plan działania i wychodzenia z długów. 
Nauczymy się także podstaw prowadzenia budżetu domowego. Atutem tego kursu jest to, tak 
jak powiedziałem, że jest bezpłatny, ale również w ramach tego kursu oferuję również 
dokładnie taki sam szablon budżetu domowego w Excelu, który jest dostępny także 
w odpłatnym kursie pt. „Budżet domowy w tydzień”. 
 
Oczywiście kurs „Budżet domowy w tydzień” dużo szerzej temat budżetowania traktuje, tam 
poświęcamy mu cały tydzień, a tutaj w kursie tylko jedną lekcję, ale jednak Excel jest 
dokładnie ten sam. 
 
W trzecim tygodniu kursu zajmiemy się cięciem kosztów i oszczędnościami. W czwartym 
skupimy się na zdobyciu dodatkowych pieniędzy na wszystkie możliwe i oczywiście legalne 
sposoby. W ostatnim, piątym tygodniu, opowiadam o tym, jak mądrze zarządzać swoimi 
długami. Przedstawiam też plusy i minusy różnych operacji związanych z eliminacją długów 
i będę też dotykał takich zagadnień jak sposób rozmowy z wierzycielami i z windykatorami. 
 
Sam ten kurs jest w pełni zautomatyzowany. Tak jak wspominałem już wcześniej, przeniosłem 
do niego cały zestaw moich doświadczeń, które zdobywałem w drodze takich indywidualnych 
konsultacji, których udzielałem osobom zadłużonym. Oczywiście w przypadku tych 
indywidualnych konsultacji, ich było niewiele, ja mogłem równocześnie pracować 
maksymalnie z kilkoma, kilkunastoma osobami. A w przypadku tego kursu, który jest 
internetowy, w pełni zautomatyzowany, samoobsługowy, wierzę, że ten zasięg mojej pomocy 
da się znacznie poszerzyć! 
 
Z kursu będą mogły jednocześnie korzystać tysiące, a może nawet setki tysięcy osób. Oby tak 
właśnie było. I tu jeszcze jedna ważna uwaga, którą chcę zrobić. Pomimo, że ten kurs 
nazwałem „Pokonaj swoje długi” to autentycznie jestem przekonany, że świetnie się on przyda 
także tym osobom, które dzisiaj długów nie mają, bo przekazuję w nim totalne podstawy 
finansów osobistych. 
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Taki elementarz, który pomaga w bardzo planowy i usystematyzowany sposób zająć się tymi 
finansami i dzięki temu upewnić się, że w długi nie wpadniemy. Tak że tym bardziej mocno 
polecam każdemu, kto, podobnie jak ja wyznaje taką zasadę, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.  
 
No, myślę, że tutaj reklamę kursu jako takiego skończę i przejdę do drugiej – dużo 
ważniejszej części tego podcastu. Dzisiaj zaprosiłem pięć osób, które same się przyznały, że 
wpadły jakiś czas temu w mniejsze bądź większe tarapaty finansowe. Włącznie ze spiralą 
długów. Niektóre z tych osób mają nawet na głowie windykatorów, komorników. Wszystkim 
tym osobom ja zadawałem w zasadzie taki sam zestaw pytań.  
 
Zależało mi na tym, żebyście mogli sami wyciągnąć wnioski i zobaczyć jak bardzo te historie 
potrafią się od siebie różnić, pomimo, że te pytania są takie same. Tak właśnie się stało. 
Każda z tych osób przedstawia inną historię, w każdej z tych historii usłyszycie bardzo wiele 
porad dotyczących tego, jak można sobie właśnie z długami radzić.  
 
Najważniejsza rzecz: Karol, Joanna, Szymon, Marek i Agnieszka to są osoby, z którymi ja nie 
pracowałem indywidualnie. To są osoby, które same poradziły sobie ze swoimi długami. 
I owszem, one przyznają, że korzystały z wiedzy na moim blogu, ale to, na czym mi zależało, 
to chciałem Wam pokazać przykłady takich osób, które samodzielnie, za uszy z tego bagna, 
jakim są długi, się wyciągnęły. Po to, żebyście mogli uwierzyć, że to jest możliwe! 
 
Czyli nawet jeżeli dzisiaj słuchasz i jesteś w takiej sytuacji, że światełka w tunelu nie widzisz, 
to ja konkretnie pytam te osoby co one zrobiły i co Tobie radzą zrobić, żeby po prostu 
sytuację zmienić na lepszą. W pierwszej kolejności zapraszam do wysłuchania rozmowy 
z Karolem.  
 
Michał: Cześć Karol! 
 
Karol: Cześć Michale! 
 
Michał: Przedstaw się proszę Słuchaczom, powiedz kim jesteś, co robisz, w jakim jesteś wieku, 
no i czy masz już własną rodzinę i dzieci.  
 
Karol: OK, jestem mężczyzną, że tak powiem w młodym wieku, bądź podeszłym wieku, zależy 
kto jak patrzy. Ja się cały czas czuję młodo, mam dopiero 30 lat.  
 
Michał: To bardzo młody! 
 
Karol: [śmiech] Tak, tak samo myślę. Mam partnerkę, narzeczoną, na razie brak dzieci i że tak 
powiem większej rodziny pode mną. Mam rodzeństwo, jedną siostrę i to by było na tyle.  
 
Michał: A z ciekawości: mieszkacie w wynajmowanym mieszkaniu, czy mieszkacie w swoim 
już kupionym na kredyt?  
 
Karol: Bym powiedział, że to jest bardziej wynajmowane mieszkanie.  
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Michał: Bardziej wynajmowane. Dobra.  
 
Karol: Ponieważ jest wynajmowane od rodziny, więc trochę tutaj są łagodniejsze warunki.  
 
Michał: Jasne. Wypełniłeś ankietę, jako jedna z osób, które przyznały się do tego, że wpadły 
kiedyś w długi i na początek może powiedz ile wynosiło twoje zadłużenie w takim 
najgorszym momencie? Jakie to były długi, na jakie kwoty?  
 
Karol: W najgorszym momencie to jest kwota około, i to jest istotne, że nie mówię konkretnej 
kwoty, bo nigdy tak naprawdę tej konkretnej kwoty nie znałem, 100 000 zł. w najgorszym 
okresie. To jest łączne zadłużenie wynikające z kart, kredytów konsumpcyjnych, czy debetów 
w kontach.  
 
Michał: Czyli łączne zadłużenie ok. 100 000 zł. A taki pierwszy krok, od którego się to 
zaczęło?  
 
Karol: Wyrobienie karty kredytowej. [śmiech] To był pierwszy krok na mojej drodze ku 
upadkowi, jeśli chodzi o zarządzanie finansami osobistymi.  
 
Michał: Jasne. Ile wtedy zarabiałeś, jak w te problemy wpadłeś?  
 
Karol: Zarabiałem już całkiem nieźle jak na te czasy. To był rok 2008, zarabiałem wtedy ok. 
7 000 zł. brutto, co dla mnie, jeszcze studenta, było konkretnym zarobkiem, konkretną kwotą, 
wpływającą co miesiąc na konto.  
 
Michał: Już pracowałeś na etat wtedy?  
 
Karol: Tak, na czas określony.  
 
Michał: Czyli stała praca z konkretnymi pieniędzmi.  
 
Karol: Dokładnie.  
 
Michał: No dobra, czyli zaczęło się. Stopniowo się zadłużałeś i kiedy stwierdziłeś, że coś z tym 
problemem trzeba zrobić? Jaki był powód do tego, żeby po pierwsze stwierdzić w jakiej 
sytuacji jesteś, a po drugie rzeczywiście przejść do jakiegoś działania.  
 
Karol: Zajęło mi to dużo czasu. Pierwsze jakieś sygnały ostrzegawcze były w momencie, kiedy 
zadłużenie karty kredytowej przewyższały wpływy na konto i niestety nie byłem w stanie 
spłacić całej kwoty. No, ale dobra pensja jest, to można spłacić kwotę minimalną i tak starcza 
na życie i na zachcianki.  
 
Gorąco się zrobiło w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, że to już nie jest jedna karta, 
a kilka, że to nie jest tylko karta, ale i jakieś kredyty konsumpcyjne zaciągane na spłaty 
kolejnych kart i tak naprawdę wtedy poczułem ścisk żołądka mówiący: „Kurczę, coś jest nie tak, 
bo zarabiasz coraz więcej, a po wypłacie z konta znika pensja w ciągu 24h.”. 
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Michał: Miałem ci to pytanie zadać później, ale zadam je już teraz. Jak sądzisz jaki był powód 
tego twojego wpadnięcia w kłopoty? Dlaczego wydawałeś więcej niż zarabiałeś?  
 
Karol: Szczerze mówiąc to pytanie jest dla mnie najtrudniejsze, ponieważ tak naprawdę nie 
wiem. Jeżeli miałbym wymienić kilka głównych powodów, które mi przychodzą do głowy, to 
bym powiedział, że po pierwsze to jest taka impulsywność wrodzona do zaspokajania 
własnych zachcianek. Bez zastanowienia byłem w stanie wydać duże kwoty pieniędzy na 
przedmioty bądź usługi, których tak naprawdę nie potrzebowałem.  
 
Jakiś taki substytut szczęścia, nie wiem, do czego mi to było potrzebne. To się łączy z bardzo 
ważnym punktem, który zauważyłem dopiero po wielu, wielu latach. Czyli brakiem 
jakiegokolwiek budżetu. Ja nie miałem żadnej kwoty przewidzianej na wydatki, nawet 
bezsensowne, czy zachcianki. Nie było budżetu na mieszkanie, na życie, na jedzenie. Była po 
prostu kwota wpływająca na konto i zdolność kredytowa.  
 
Michał: I nieograniczona w zasadzie zdolność kredytowa, do pewnego momentu oczywiście. 
 
Karol: Dokładnie. Oczywiście. 
 
Michał: No dobra, czyli zorientowałeś się. Jak wtedy się czułeś jak już uderzyłeś w max na 
wszystkich kartach i ta zdolność kredytowa się pewnie gdzieś tam zaczęła kończyć, nie?  
 
Karol: Szczerze mówiąc czułem się jak skończony idiota, bo mając dobrą pracę, nie płacono 
mi za nic, obowiązki, które wykonywałem wymagały silnego umysłu, jakiś zdolności 
analitycznych. A z drugiej strony moje zdolności finansowe legły w gruzach, tak? Więc… 
przypomnij mi pytanie, jakie było?  
 
Michał: Pytałem właśnie o to, jak się czułeś. Powiedziałeś, że czułeś się jak skończony idiota 
[śmiech], no ale zupełnie się temu nie dziwię.  
 
Karol: [śmiech] Czułem się jak skończony idiota, tak, co więcej, czułem tak naprawdę taką 
wściekłość, bezradność i wstyd przed rodziną i bliskimi. Bo wiesz, jeżeli zarabiasz najwięcej ze 
wszystkich znajomych, jeżeli zarabiasz więcej niż własna matka i ojciec razem wzięci, 
a jednocześnie pensja znika ci w ekspresowym tempie, a do pierwszego czasami nie starcza, 
jak się pojawi jakiś nieprzewidziany wydatek. To wręcz wstyd się odezwać i przyznać do tego, 
że masz jakieś problemy.  
 
I to jest taka samotność w tych problemach, bo przyznać się do tego, że jest jakiś problem… ja 
to porównuję do alkoholizmu. Póki ktoś pije, to nie wie, że jest pijany. Dopiero jak otrzeźwieje 
i spojrzy na to z innej strony, to wtedy widzi jak to beznadziejnie wygląda i przychodzą te 
negatywne emocje, które są straszne. No, straszne i dołujące.  
 
Michał: Długo trwało, zanim przeszedłeś do działania? Wiesz, takie zbieranie się, pogodzenie 
się z samym sobą, że ten problem istnieje i trzeba się nim zająć.  
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Karol: Tak, trwało to dosyć długo. Podzielił bym to na kilka etapów. Pierwsze działania były 
nieudolne, żeby załatać jakieś dziury w budżecie, jakieś niespłacone karty, jakieś raty 
przewyższające dochody. Natomiast takie pierwsze działania, już z głową, zaczęły się, bym 
powiedział, po 4-5 latach takiego zawieszenia pomiędzy pensją, a spłatą raty.  
 
Michał: Właśnie, to co robiłeś, żeby wyjść z tych długów. Skąd czerpałeś w ogóle wiedzę jak 
sobie radzić?  
 
Karol: Jeżeli chodzi o czerpanie wiedzy, to na początku tak naprawdę posiłkowałem się, dosyć 
nieudolnie, różnymi doradcami finansowymi, przynajmniej tak się nazywali, myślałem, że to 
jest dobre rozwiązanie, co się potem okazało, to byli doradcy, którzy najczęściej doradzają jaki 
kredyt wybrać, żeby największą prowizję mieć dla siebie.  
 
A przy okazji skonsolidować mi moje zadłużenie na jak najdłuższy okres. I dorzucić tam taką 
prowizję, żebym przypadkiem się z tego nie wycofał. Tak że kredyty konsolidacyjne, to były 
moje pierwsze działania. Czerpałem wiedzę od tych doradców, co z perspektywy czasu, było 
dużym błędem. Potem widząc i wczytując się w te umowy przyszedł kolejny etap szukania 
jakiś tańszych rozwiązań jeśli chodzi o oprocentowanie.  
 
Zacząłem się wręcz edukować jakie są produkty bankowe. Szukałem blogów, stron 
internetowych i nie ukrywam, to chyba był okres, w którym trafiłem na Ciebie. Bo pamiętam, 
że w 2013 roku miałeś cykl artykułów, albo przynajmniej jeden, o wychodzeniu z długów. 
Chyba pomogłeś jakiemuś Czytelnikowi. To był już okres, kiedy ja wychodziłem na prostą i to 
było dla mnie takim upewnieniem się, że idę w dobrą stronę. Po pierwsze zapisałem te 
wszystkie długi na kartce papieru, potem przeniosłem je do Excela, jak już zobaczyłem jak 
duży jest ten jeż, to nie bałem się do niego podejść.  
 
Michał: Czyli krótko mówiąc system, metoda i po kolei gryzienie tych długów.  
 
Karol: Zdecydowanie. Na pewno zapisanie ich, żeby zobaczyć ile tego jest i uświadomienie 
tego ile tak naprawdę niepotrzebnie pieniędzy tracę co miesiąc na odsetki, na opłaty, na 
decyzje i produkty bankowe, z których tak naprawdę nie powinienem był korzystać, nawet 
żeby załatać jakieś potrzeby spłat kart, czy innych zobowiązań.  
 
Michał: No dobrze, czyli fast forward, jak to mówią Amerykanie. [śmiech] Jak ta sytuacja 
wygląda dzisiaj – obecnie. Czy już spłaciłeś całe to zadłużenie, czy jeszcze masz jakieś długi? 
Proces jeszcze trwa?  
 
Karol: Ja bym powiedział, że ten proces cały czas trwa, bo dopóki mam karty kredytowe, które 
jednak uszczuplają moje konto co miesiąc, a nie są spłacane np. tego samego dnia, w którym 
dokonałem zakupy. Dopóki mam jakieś drobne pożyczki między mną, a moją narzeczoną, bo 
czasami było tak, że potrzebowałem na remont auta. „Oddam ci za miesiąc”, a za miesiąc coś 
tam wypadło innego, więc gdzieś tam mamy między sobą rozliczenia, których nie jestem 
pewien, to bym powiedział, że jeszcze oficjalnie z długów nie wyszedłem.  
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Natomiast to, z czego się cieszę, że pozbyłem się wszelkich długów – typowych kredytów 
konsolidacyjnych. Typowych pożyczek, chwilówek na szczęście nie miałem, ale moją ostatnią, 
najmądrzejszą, najlepszą konsolidację, zakończyłem ponad rok temu. Płaciłem dosyć solidne 
raty, żeby szybko to spłacić i to był dla mnie taki pierwszy moment, w którym sobie 
powiedziałem: „Kurczę, chyba wyszedłem z długów”.  
 
Michał: Udało się, tak?  
 
Karol: Tak, dokładnie.  
 
Michał: To ile zostało z tych 100 000 zł. jeszcze?  
 
Karol: Ja bym powiedział, że w tym momencie, to jest, jak bym np. stracił pracę w tym 
momencie i nie miał z czego spłacać, tak? Biorąc pod uwagę bieżące zadłużenia na kartach, 
jakieś długi u narzeczonej, to jest kwota ok. 10 000 zł.  
 
Michał: No, to pięknie. To pogratulować, że się udało tobie, samemu w zasadzie, za uszy 
wyciągnąć z tego bagna. Bo to jest wyczyn nie lada. Zapytam cię Karol jeszcze o jedną rzecz. 
Taka podpowiedź, gdybyś miał dzisiaj osobom, które są tobą te kilka lat temu i zastanawiają 
się jak się do tego wszystkiego zabrać, tkwią w długach i być może nie widzą tego światełka 
w tunelu przed sobą jeszcze… co byś mógł im doradzić?  
 
Karol: Zdecydowanie, żeby się nie bać. Ja pamiętam, jaki miałem ogromny strach przed 
w ogóle zajrzeniem w umowy kredytowe, które podpisywałem w ciemno. Przed otworzeniem 
Excela i próbą zapisania ile jest tych zobowiązań co miesiąc. Bo to jest taki pierwszy krok do 
zrobienia budżetu. I pamiętam do dzisiaj, wiesz, chwilę i moment, kiedy w Excelu zapisałem 
sobie miesiąc po miesiącu ile będę musiał płacić za czynsz, ile za paliwo, ile za telefon, a ile 
z tego pójdzie na raty kredytu, które są stałe. I ile się spodziewam mieć zadłużenia na kartach, 
żeby móc ją spłacić w całości, tak? 
 
Mając takie porównanie, ja wiedziałem na miesiąc do przodu, czy mi wystarczy pensji na 
spłacenie wszystkiego. Czy raczej powinienem szukać jakiś rozwiązań? Bo nawet ten miesiąc 
wyprzedzenia, dawał mi ten komfort, że mogłem zaplanować uzupełnienie tych braków 
z głową i nie biorąc jakiejś chwilówki na chorym oprocentowaniu, tylko spróbować np. 
ograniczyć wydatki, czy może coś sprzedać. Czy może jakiś dodatkowy dochód znaleźć, żeby 
wyjść na prostą. Pierwsze co, to zapisać, nie bać się tego. Bo ogromna satysfakcja z tego 
przychodzi.  
 
Michał: Czyli planowanie i poczucie kontroli absolutnie kluczowe.  
 
Karol: Absolutnie kluczowe. Natomiast za tym idzie szereg innych mechanizmów i działań, 
które ja sam podjąłem i uważam, że w komplecie gwarantują sukces. To jest na pewno 
wymyślenie skąd wziąć dodatkowe środki. W moim przypadku dużo kredytów, dużo 
zobowiązań powstało przez zakupy konsumpcyjne. Może warto niektóre z tych rzeczy 
sprzedać? Sam wystawiałem na aukcjach przedmioty. Z jednymi było łatwiej, z innymi ciężej 
się rozstać.  
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Ale i więcej miejsca się w domu zrobiło i czasami na jedną ratę, czy spłatę karty wystarczyło. 
A w międzyczasie szukałem blogów, informacji o jakiś możliwościach skorzystania z nowych 
produktów bankowych, czy np. na forach kredytowych szukałem już przykładów jak niektórzy 
wychodzili z długów. I widziałem, że niektórzy mają znajomości w banku na jakimś szczeblu 
i np. mogą umówić nas na spotkanie, na którym nie jesteśmy traktowani jak klient z ulicy, ale 
możemy usiąść i wynegocjować warunki konsolidacji, tak?  
 
Michał: Super.  
 
Karol: Ten mechanizm w ostatnich latach, pozwolił mi zaoszczędzić ok. 4-5 % kwoty kredytu, 
który w tamtym okresie był chyba na kwotę 80 000 zł. To jest już znaczna oszczędność.  
 
Michał: No, dokładnie. Gratulacje! Jeszcze o jedno cię zapytam. Na ile aktywnie poszukiwałeś 
pracy, bądź na ile aktywnie podwyższałeś swoje zarobki w obecnej pracy.  
 
Karol: Więc mówię z perspektywy kogoś, komu było bardzo łatwo, ponieważ moja praca 
gwarantowała mi podwyżkę co roku, w tym samym miesiącu i ja wiedziałem, że ona będzie 
min. 5-10%. A bywało i więcej. Więc automatycznie wiedziałem, że nie potrzebuję szukać 
nowej pracy. Bo widziałem wśród moich znajomych, że zarabiam najwięcej, a perspektywy 
rozwoju też mam najlepsze. Powiedzenie: „Znajdź nową pracę i weź kredyt” – ostatnio 
popularne, w moim przypadku za bardzo się nie sprawdzało.  
 
Michał: Super, dzięki wielkie Karol za rozmowę!  
 
Karol: Dzięki wielkie!  
 
I jedna piąta za nami. Drugą z osób, która postanowiła podzielić się z nami swoimi 
doświadczeniami jest Joanna. 
 
Michał: Cześć Joanno! 
 
Joanna: Cześć! 
 
Michał: Przedstaw się proszę krótko Słuchaczom. Powiedz kim jesteś, co robisz, w jakim jesteś 
wieku i czy masz już swoją rodzinę.  
 
Joanna: Mam 36 lat, rodziny jeszcze swojej nie założyłam, mam wspólne finanse razem 
z moim narzeczonym już od trzech lat. Pracuję jako bibliotekarz w jednej z pomorskich 
uczelni.  
 
Michał: Wypełniłaś ankietę, odpowiedziałaś na mój apel, na moją prośbę. I przyznałaś się do 
tego, że wpadłaś w długi. Jak byśmy się mieli cofnąć w czasie do tego momentu, w którym 
byłaś w takim maksymalnym zadłużeniu, to jak to wyglądało w takim najgorszym momencie? 
Jakie miałaś długi, na jakie kwoty? I jakiego rodzaju to były kredyty lub pożyczki?  
 



 330 / 492 

 

 

Joanna: Po pierwsze, muszę zrobić taką jedną uwagę, jeśli chodzi o mnie, bo u mnie to nie 
było tak, że najgorszy moment był związany z największym kredytem, to było związane 
z zupełnie czymś innym. Ale najwyższe zadłużenie wynosiło 200 000 zł. Co prawda, to jest 
powiedzmy niewiele, powiedzmy to są długi przeciętnego Polaka, natomiast myślę, że 
zadłużenie i najgorsze momenty, przynajmniej tak było w moim przypadku, to mierzę bardziej 
tym, czy mam utrzymanie, czy mam pracę zarobkową i jaka jest kwota mojego dochodu.  
 
Michał: Jasne, czyli ten najgorszy moment, najgorszy problem był wtedy, kiedy nie starczało ci 
na spłatę długów, tak?  
 
Joanna: Tak, zgadza się, niezależnie od tego jaka była rata. Mam jeden kredyt hipoteczny, on 
jest w zasadzie największym długiem. Natomiast kredyty zaciągam niestety od 19 roku życia. 
Tak to się zaczęło. Żeby studiować musiałam wziąć kredyt studencki, później wzięłam kredyt 
na leczenie, później właśnie był kredyt hipoteczny, później był kredyt gotówkowy. Były 
kredyty na kontach – debetowe, była karta kredytowa. I w sumie złożyło się tego dość sporo 
i trwa to niestety już nieprzerwanie 17 lat. Aczkolwiek z pewnymi zmiennymi.  
 
Michał: No właśnie, to tu przejdę do parametrów finansowych, zarobkowych. Bo tak się 
zastanawiam, pracujesz w bibliotece, jak powiedziałaś, tak?  
 
Joanna: Tak, w tej chwili tak.  
 
Michał: Jakie miałaś zarobki początkowo, w momencie, kiedy zaczynałaś się zadłużać, a jak to 
wygląda w chwili obecnej, na ile to się zmieniło?  
 
Joanna: Kiedy zaczęłam pracę, 10 lat temu, moje zarobki wynosiły 930 zł. netto i musiałam się 
utrzymać całkowicie sama. Wynajem mieszkania, właściwie to stancji, oczywiście wyżywienie, 
ubranie i wszystko, co się z tym łączy. I do tego była rata kredytu studenckiego, już 
spłacanego. Przedstawiało się to mniej więcej tak: 400 zł. za wynajem pokoju, 250 zł. rata 
kredytu studenckiego, no i ok. 280 zł. zostawało na życie i to był bardzo trudny moment.  
 
Michał: No, dramatyczny, bym powiedział. Bo trudno sobie wyobrazić, że można za taką kwotę 
przeżyć. I co robiłaś wtedy, żeby swoje zarobki powiększać?  
 
Joanna: Wtedy jeszcze nawet nie myślałam o tym, nie wiem, chyba jakimś cudem się udało 
przetrwać w ten sposób przez 3 lata. Bo moje zarobki – 930 zł. trwały przez 3 lata. Później 
nastąpił jeszcze gorszy moment, bo straciłam pracę, ale byłam też jeszcze na kolejnych 
studiach i akurat wtedy tak się złożyło, że dostałam stypendium, które wynosiło mniej więcej 
tyle ile moje dotychczasowe dochody, więc udało mi się jakoś przetrwać i spłacać ratę tego 
kredytu studenckiego właśnie.  
 
Tak że nie musiałam jakoś bardzo się gimnastykować, w sensie przerywania tego kredytu. 
Natomiast później zmieniłam pracę, była to praca w szkole, tutaj muszę powiedzieć, trochę 
lepiej było finansowo i przez jakieś 5-6 lat moja pensja średnio wynosiła 1200-1300 zł. No 
i po prostu od pierwszego do pierwszego musiałam z kartką i ołówkiem w ręku liczyć każdy 
grosz.  
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Michał: No właśnie, czyli ty nie miałaś prawdopodobnie w życiu takiej sytuacji, że był taki 
moment, że zarabiałaś więcej i gdzieś straciłaś kontrolę. Ty przez kilkanaście lat w zasadzie 
żyjesz na kredyt z jednej strony, ale jednocześnie próbujesz w tej sytuacji się odnajdywać, 
z tego co rozumiem, tak?  
 
Joanna: Tak, na początku spłacam kredyty, płacę rachunki. A potem to, co zostaję po prostu 
przeznaczam na życie. Próbuję sobie radzić.  
 
Michał: W jaki sposób podchodzisz do spłaty długów. Skąd czerpiesz tę wiedzę jak zarządzać 
mądrze długami?  
 
Joanna: U mnie nastąpiło coś takiego, ponieważ od początku dorosłego mojego życia miałam 
kredyt studencki, a później kolejne, przyzwyczaiłam się do takiego stanu, że można żyć na 
kredyt i to jest stan normalny. W momencie, kiedy widzę z perspektywy, że to jest stan 
nienormalny, można powiedzieć, nawet patologiczny. Bo normalna sytuacja jest taka, że 
człowiek nie tylko ma jakieś spokojne życie, ale też pewne oszczędności.  
 
Muszę powiedzieć, że ja tego w zasadzie nie odczuwałam, bo przyzwyczaiłam się do tych 
kredytów, do takiego trudnego życia. Ewentualnie to, co mogłam zrobić to zmienić pracę 
i zarabiać troszkę więcej. Natomiast na ten stan kredytów i nienormalności życia w długu 
zwrócił uwagę mój narzeczony, który wcześniej nie miał długów i bardzo mu to doskwierało. 
Kiedy półtora roku mieliśmy już wspólne finanse, on psychicznie bardzo źle się z tym czuł 
i postanowił zmienić tę sytuację.  
 
Zaczęliśmy najpierw od znalezienia dla naszych finansów programu, który by nam pomógł, to 
był Microsoft Money i później zdobywaliśmy wiedzę, jak te finanse nasze poprawić. 
Narzeczony znalazł właśnie twojego bloga o oszczędzaniu.  
 
Michał: Super.  
 
Joanna: Bardzo się tym zafascynowaliśmy, śledziliśmy twoje losy i losy twoich finansów. 
I później po nitce do kłębka zdobywaliśmy kolejną wiedzę na ten temat. Trafiliśmy również 
na Amerykanina Dave’a Ramsey’a, który jest specjalistą od finansów osobistych.  
 
Michał: Guru wychodzenia z długów w zasadzie, tak.  
 
Joanna: Tak. Czerpaliśmy z jego wiedzy również, z jego podpowiedzi co do metody spłacania 
długów. I to był właśnie ten zwrotny moment, kiedy udało nam się zmienić przede wszystkim 
nasze myślenie. Właściwie to moje myślenie, bo od tego trzeba zacząć w spłacaniu długów.  
 
Michał: No właśnie, płynnie przeszliśmy do tego, co zrobiłaś, albo co wspólnie zrobiliście. Jak 
byś dzisiaj miała powiedzieć jak ta sytuacja wygląda teraz: czy jest tak, że już z tych długów 
wychodzisz?  
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Joanna: Właściwie to uczyliśmy się takimi małymi krokami iść. Na początku kontrolowaliśmy 
nasze wydatki, przyglądaliśmy się temu, gdzie pieniążki uciekają. Chociaż nie byliśmy zbyt 
rozrzutni, to widzieliśmy, że można pewne rzeczy ulepszyć i można zaoszczędzić od 200 do 
300 zł miesięcznie z tym, co mamy. A to w skali roku daje dość konkretną sumę. 
Postanowiliśmy dokładnie w październiku tamtego roku, że zmienimy naszą sytuację 
finansową, sytuację naszych kredytów.  
 
Daliśmy sobie na to czas do końca 2015 roku. Jesteśmy krótkodystansowcami i bardziej by 
nas przytłaczało, gdybyśmy podjęli jakiś dłuższy okres. Natomiast półtora roku zaciskania 
pasa i takiego mocniejszego oszczędzania to jest coś, na co jesteśmy w stanie się zgodzić 
i coś, co nas psychicznie nie obciąża. Na dzień dzisiejszy spłaciliśmy wszystkie nasze debety 
na kontach, kartę kredytową spłaciliśmy oczywiście. Już jej nie używamy.  
 
Pospłacaliśmy na początku te małe kredyty. Nadpłaciliśmy kredyt gotówkowy, konsumencki: 
5 000 zł. Nadpłaciliśmy ten kredyt na zdrowie również, który wzięłam: również 5 000 zł. Tak 
że wg tego planu, który sobie założyliśmy, do końca roku zostało jeszcze 11 000 zł. i mam 
nadzieję, że nam się uda. Tak, żeby na początek 2016 roku został nam tylko kredyt 
hipoteczny, który w zasadzie dla nas jest i tak lepszym rozwiązaniem, bo wzięliśmy kredyt 
hipoteczny na kawalerkę, która w sumie łącznie z ratą kredytową i opłatami za to mieszkanie 
wychodzi mniej i jest mniej kosztowne niż wynajem jednego pokoju, czy kawalerki.  
 
Michał: Dokładnie, no to super, świetnie. Czyli założyłaś sobie krótki termin, do końca tego 
roku. Na tyle was stać, zaciśnięcie pasa na taki okres was psychicznie stać. Wygląda na to, że 
jesteście na najlepszej drodze, żeby z tych długów się wydostać.  
 
Joanna: Mam nadzieję.  
 
Michał: Trzymam kciuki. Wrócę jeszcze i zapytam o to, jak się czułaś i co czuje osoba, która 
jest w takich problemach i rzeczywiście nie widzi światełka w tunelu, to z jednej strony. 
I z drugiej strony co ty, jako taka osoba, która już sobie radzi z tą sytuacją, wie, że ma 
poczucie kontroli i widzi sukcesy na tej drodze do wyjścia z długów, mogłaby podpowiedzieć 
osobom, które tego światełka w tunelu jeszcze nie widzą. Którzy są podobni do Ciebie kilka 
lat temu.  
 
Joanna: Przede wszystkim mogłabym podpowiedzieć tyle, że należy zacząć od zmiany 
myślenia i od odrzucenia kłamstwa, w które ja wierzyłam. Ponieważ nie miałam innych 
doświadczeń, ciągle było tak skromnie w życiu, widziałam ludzi, którzy zaciągają kredyty: 
mniejsze, większe. Ale nie znałam osoby, która nie miałaby jakiś długów. W moim myśleniu 
utkwiło to, że kredyty i długi to jest coś normalnego.  
 
Myślę, że na początku trzeba by odrzucić to kłamstwo i po kilkunastu latach doszłam do tego, 
że to jest tak naprawdę kłamstwo i niewola, życie w długach. Tego trzeba się pozbyć. Nie ma 
takiej sytuacji i mówię to jako ta, która była przeciwniczką, takiego myślenia, żeby nie móc 
oszczędzać nawet niewiele. Nie ma takiej sytuacji, żeby nie móc się własnymi pieniędzmi, 
nawet tymi skromnymi, podzielić z innymi. One zawsze są, tylko to jest kwestia naszego 
myślenia. Żyjąc w długach tego nie widzimy, ale to trzeba odrzucić.  
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Pierwsza moja rada. Po drugie to, co było bardzo ważne i nadal jest bardzo ważne dla nas, to 
żeby nie gardzić małymi krokami. My zaczynaliśmy naprawdę tak małymi krokami, jakie może 
robić małe dziecko. Bo najpierw po prostu postaraliśmy się o program do budżetu. To jeszcze 
nawet nic nie kosztuje, ani zaciskania pasa, ani oszczędzania. Po drugie zdobyliśmy jakąś tam 
wiedzę, która nam by pomogła. No i po trzecie musieliśmy poznać nasz rytm finansowy. 
Nasze potrzeby.  
 
Policzyć jakie mamy dochody, ile możemy oszczędzać w tej chwili, po prostu odkładamy taką 
kwotę na spłacanie długów każdego miesiąca i traktujemy to jako konieczny rachunek do 
zapłacenia. Przede wszystkim trzeba być zdeterminowanym i wiedzieć po co to robimy, do 
jakiego momentu chcemy dojść, co chcemy osiągnąć. My założyliśmy sobie krótki termin, nad 
dalszą spłatą kredytu będziemy się zastanawiać po tym roku, ale malutkimi krokami ze 
zmienionym myśleniem naprawdę można dojść do dobrych rzeczy w finansach.  
 
Michał: Super. Joanno, pięknie ci dziękuję.  
 
Joanna: Ja również dziękuję, pozdrawiam.  
 
A moim trzecim rozmówcą jest Szymon. On jest dla mnie takim wyjątkowym rozmówcą, bo 
Szymon w 2013 roku wygrał konkurs na najlepszy scenariusz wychodzenia z długów. Ten 
konkurs nazywał się „Dobry plan” i był organizowany przez firmę windykacyjną Kruk.  
 
I to, co jest dla mnie szczególne to fakt, że Szymon w swojej pracy konkursowej 
jednoznacznie wskazał, że z długów udało mu się wyjść właśnie dzięki lekturze mojego bloga. 
Zresztą ja to kiedyś również opisywałem na moim blogu, link do tego artykułu znajdziecie 
w notatkach do tego odcinku podcastu, które będą się znajdowały pod adresem 
jakoszczedzacpieniadze.pl/053. A teraz już zapraszam do rozmowy z Szymonem.  
 
Michał: Cześć Szymon! 
 
Szymon: Cześć Michał!  
 
Michał: Przedstaw się proszę krótko Słuchaczom, powiedz kim jesteś, co robisz. W jakim jesteś 
wieku? Czy masz już swoją rodzinę? Czy masz dzieci? 
 
Szymon: Mam na imię Szymon, mam rodzinę. Mam trójkę dzieci, co na polskie standardy jest 
rzeczą bardzo wymagającą. Jestem z zawodu dyrygentem, prowadzę różne zespoły w Polsce. 
Stacjonuję w Szczecinie, aktualnie rozmawiam w Krakowie.  
 
Michał: Podróżnik, podróżujesz po Polsce. No właśnie, ty Szymon jesteś osobą, z którą bardzo 
chciałem porozmawiać z jednego istotnego powodu. Kiedyś, półtora roku temu, Kruk 
organizował taki konkurs, który się nazywał „Dobry Plan”, ty w tym konkursie wystartowałeś 
i chyba zdobyłeś główną nagrodę, prawda?  
 
Szymon: Tak. Zgadza się.  
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Michał: To był konkurs, który polegał na tym, żeby przedstawić swoją historię, opowiedzieć 
o tym jak sobie radziłeś z zadłużeniem. Ale zanim opowiesz nam o tym jak sobie radziłeś 
z zadłużeniem, to powiedz najpierw jak wpadłeś w długi. Skąd się twoje zadłużenie wzięło? 
Jak duże ono było w takim najgorszym momencie? Jakiego typu to były pożyczki? Jakiego typu 
to były kwoty?  
 
Szymon: Moja historia nie jest jakoś specjalnie spektakularna i może właśnie dlatego jest 
wartościowa, bo wydaje mi się, że to spotyka większość dłużników, że wpada się w długi, do 
końca nie wiedząc kiedy. Nie wiedząc jakie są mechanizmy, to wszystko dzieje się gdzieś tam 
nad głową, która tego do końca nie ogarnia.  
 
I podobnie było ze mną i z moją żoną. Do tego trzeba jeszcze dodać fakt, że ja jestem artystą 
i to, również w tym złym tego słowa znaczenia, moja żona jest humanistką, w związku z czym 
przywiązywanie wagi do pieniędzy, w szczególności w okresie zaraz po studiach, było dla nas 
czymś wręcz gorszącym. Nie zajmowaliśmy się nimi wcale i te długi się powiększały. W tyle 
głowy zawsze mieliśmy rodziców, którzy byli w stanie nas gdzieś tam poratować, pomóc.  
 
To też powodowało jakieś rozluźnienie w myśleniu o finansach i rozleniwienie. Tak że tak to 
się zaczęło, po studiach oczywiście pracowaliśmy w różnoraki sposób. Był taki moment, że 
nawet moja żona całkiem dużo zarabiała kosztem naszej rozłąki. Ona pracowała w Gdańsku, 
ja pracowałem w Szczecinie, a mieszkaliśmy razem w Warszawie. A pieniądze płynęły w różne 
strony, zupełnie nie wiedzieliśmy w które.  
 
Mieliśmy zarobki dochodzące do 10 000 zł. co na okres postudyjny, uważam było kwotą 
całkiem przyzwoitą. Ale rozpływały się totalnie. Potem przyszły dzieci i tutaj zaczęły pojawiać 
się problemy. W jaki sposób te finanse wiązać? Oczywiście karty kredytowe, debet na 
rachunku. I cały czas oscylowaliśmy na granicy tego zera bezwzględnego. Czyli mieliśmy 
pełne długi na kartach, pełny debet wykorzystany na koncie.  
 
I trzeba było się z tego jakoś podnieść, odbić. Wydaje mi się, że rodzina, powiększenie się 
naszej rodziny, to był ten przyczynek do tego, żeby zacząć coś z tym robić. Nasza świadomość 
wzrosła, że musimy zacząć myśleć o przyszłości, nie możemy żyć chwilą. I rzeczywiście tak się 
stało. Tutaj sprawa jest oczywista. Twój blog Michał nas w pewnym sensie uratował.  
 
Uczynił, na początku ze mnie takiego neofitę w kwestii finansów. To było naprawdę 
niezwykłe, że w przeciągu niedługiego czasu, bo to było kilka miesięcy, udało mi się zmienić 
sposób myślenia o tym, czym są pieniądze w życiu, czym one powinny być i ile błędów 
popełniamy w naszym codziennym życiu rodzinnym.  
 
Michał: No właśnie, to gdybyś miał się cofnąć do czasu, gdy te błędy jeszcze popełniałeś. 
Powiedz co ci tam w głowie jeszcze pokutowało takiego, co powodowało, dzisiaj jak patrzysz 
z perspektywy czasu, że wy w tych długach tkwiliście? I kiedy był ten moment przełomowy? 
Powiedziałeś: „Jak się dzieci pojawiły”, ale czy było coś jeszcze takiego charakterystycznego, 
czy to było wszystko takie płynne? 
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Szymon: Powiem tak: trudno mi znaleźć jakiś taki punkt zwrotny, oprócz tego, co mówiłem, 
czyli kiedy zacząłem czytać twojego bloga. Mam wrażenie, że to wcześniej gdzieś tam we 
mnie się rodziło, ta potrzeba i w pewnym momencie, jak woda na młyn, pojawiły się treści, 
które wyczytałem u Ciebie i to włączyło całą machinę.  
 
Potem pojawił się konkurs Kruka „Dobry plan”, ja się też z tym musiałem psychicznie trochę 
zmierzyć, żeby odsłonić się samemu też przed sobą i przed całym światem przyznać się do 
tego, że rzeczywiście żyłem w długach i ciągnąłem na dno całą swoją rodzinę. To też bardzo 
mi pomogło, taka werbalizacja i podzielenie się z innymi taką informacją. Takiego punktu 
zwrotnego nie obserwuję poza tym, że zacząłem czytać twojego bloga. Może tak.  
 
Michał: [śmiech] Super. Miód na moje serce oczywiście. Dobrze, to zapytam cię w ten sposób: 
czy dzisiaj już się uporaliście ze wszystkimi długami, czy jeszcze jesteście na tej drodze? Jak 
to wygląda? Jak byś mógł tak opowiedzieć: jakie działania podjąłeś? Co tak naprawdę okazało 
się najskuteczniejsze? 
 
Szymon: Najtrudniej pracuje się nad nawykami. To było chyba najważniejsze, żeby jakieś tam 
nawyki zmienić. Z tego okresu wielkiego zapalenia do pracy nad długami zostało oczywiście 
nie wszystko. Ten czas minął. Teraz jest trudniej, czasem widzę, że jeszcze jakieś stare nawyki 
wracają. Tamten okres był dla mnie trudny zawodowo.  
 
Tzn. jak zająłem się walką z długami, zacząłem myśleć o finansach, to zauważyłem, że mniej 
uwagi poświęcałem sprawom, które zawsze były dla mnie ważne, czyli moja praca, czyli 
muzyka. Te rzeczy ze sobą jakoś jednak nie współgrają i znalezienie odpowiedniego balansu 
między tymi sferami, to jest zajęcie, z którym się borykam w zasadzie po dziś dzień. Nad tym 
pracuję.  
 
Co było najtrudniejsze? Trudno mi było zbierać paragony. Ja o tym pisałem właśnie w tym 
konkursie, ponieważ to jest rzecz taka bardzo, bardzo konkretna. Taka, która stawia człowieka 
po tej drugiej stronie, wśród tych osób, które zaczynają liczyć pieniądze. Zmienić ten nawyk, 
żeby poczekać czasami, jeśli ktoś tego paragonu wydać nie chce, poczekać na niego, to jest 
ogromna mentalna zmiana, a zmiana w sensie finansowym jest wręcz magiczna.  
 
Z żoną patrzyliśmy niedowierzając, jak wiele rzeczy można zaoszczędzić nie robiąc nic, tylko 
biorąc ten mały kawałek papieru ze sklepu. Tak że to absolutnie wszystkim polecam, żeby od 
tego zacząć, bo to jest konkret. To jest bardzo konkretne zadanie, które, przynajmniej w teorii 
nic nie kosztuje, tylko troszeczkę wysiłku mentalnego. To jest pierwsza sprawa.  
 
Druga rzecz, to jest przywiązywanie wagi do małych kwot. A najważniejsze są te kwoty, które 
wydajemy w sposób cykliczny, ale są na tyle małe, że je zaczynamy ignorować. Ja zrobiłem 
taki rachunek sumienia, przyjrzałem się wszystkim opłatom, które ponoszę. Różnym: 
w bankach, w telefonii komórkowej, gdzie tam jeszcze. Pokasowałem co mogłem. To są kwoty 
5 zł, 10 zł, 15 zł. Jak to zsumowałem w układzie rocznym, to wyszły z tego całkiem spore 
sumy.  
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Michał: No, właśnie. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka, nie? No dobra, super, bardzo się 
cieszę, że dzielisz się tymi swoimi doświadczeniami. Czyli tak: dzisiaj jesteście już bez długów 
w zasadzie, tak?  
 
Szymon: W zasadzie tak… 
 
Michał: … super…  
 
Szymon: … choć karty kredytowe jeszcze mamy. Wydaje mi się, że to jest też jakaś dojrzałość 
te karty w portfelu trzymać, choć pokusy są duże, żeby z nich w sposób nieumiejętny 
korzystać.  
 
Czasem nam się jeszcze zdarza, że tam się coś na tej karcie pojawi. Tutaj trzeba być bardzo 
czujnym. Jeżeli decyduję się na to, żeby mieć kartę kredytową, to trzeba ją trzymać albo 
głęboko w portfelu, albo w ogóle nie nosić ze sobą. Ja bym ją w ogóle skasował, gdybym nie 
potrzebował wykonać jakiejś transakcji w internecie, czy opłacić jakieś linie lotnicze. 
 
Michał: Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie, już na sam koniec. Gdybyś miał dać podpowiedź 
takim osobom, które dzisiaj tkwią w długach i autentycznie nie widzą żadnej perspektywy 
przed sobą, nie widzą światełka w tunelu, to co Twoim zdaniem takie osoby powinny zrobić? 
Co mógłbyś im polecić?  
 
Szymon: Mówiąc najbardziej ogólnie: trzeba zmienić nawyki. Pracować nad nawykami. Bo to 
jest rzecz, gdzie drzemią największe pokłady wydanych nieumiejętnie pieniędzy.  
 
Michał: A jakie to są nawyki na przykład? 
 
Szymon: Np. nawyk kupowania jakiś drobiazgów do jedzenia na mieście. To można 
z powodzeniem zmienić. Nawyk spóźniania się i jeżdżenia taksówkami do pracy, czy na 
spotkania. To są bardzo trudne rzeczy, jeśli ktoś w tym trwa, to naprawdę nie łatwo z tego 
wyjść. Trzeba zaczynać od przestrzeni domowej, jak organizować zakupy np. jak planować? 
I to jest chyba najtrudniejsze.  
 
Mam wrażenie, patrzę też po swoich znajomych, że większość osób w ogóle nie planuje 
wydawania pieniędzy, tylko wyciąga z tego woreczka i kiedy zobaczy dno, wtedy zaczyna się 
dopiero martwić. Mam znajomych, którzy biorą pieniądze za bankomatu, po 50 zł., za każdym 
razem zaciskając kciuki, że tam jakiekolwiek pieniądze jeszcze są. Jak się uda, to pięknie, to 
coś sobie kupią. Tak że to są absolutnie kardynalne błędy, przed którymi się trzeba bronić. 
Planować w perspektywie przynajmniej miesięcznej, ale lepiej jeśli się ma możliwość 
planowania rocznego.  
 
Michał: Super, super porady. Dzięki wielkie Szymon za rozmowę! 
 
Szymon: Dzięki również.  
 
Michał: Do usłyszenia, trzymaj się, na razie! 
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Szymon: Cześć! 
 
A kolejną historię walki z zadłużeniem opowie Wam Marek, który pomimo tego, że ma małe 
zarobki i ma komornika na głowie, to skutecznie zmniejsza swoje zadłużenie.  
 
Michał: Cześć Marek! 
 
Marek: No witam Cię Michale! 
 
Michał: Przedstaw się proszę krótko, powiedz kim jesteś, co robisz, w jakim jesteś wieku, czy 
masz już swoją rodzinę i dzieci?  
 
Marek: Jestem Marek, mam trzydzieści lat skończone tydzień temu i owszem mam, można 
powiedzieć, rodzinę. Nie jestem żonaty, ale mam dwóch synków. Jeden ma 20 miesięcy, drugi 
3 tygodnie.  
 
Michał: Gratulacje! 
 
Marek: Dziękuję, dziękuję.  
 
Michał: A co robisz w życiu, powiedz mi. 
 
Marek: Wiesz co, ciężko to jednoznacznie określić, można powiedzieć sprzedawca. 
Wszystkiego tak naprawdę w swoim życiu. Od kanapek w McDonaldzie, po ubezpieczenia 
różnego rodzaju bankowe. Ostatnio sprzedawałem motocykle.  
 
Michał: Hmm, nieźle. No właśnie, ale temat nie taki, żeby opowiedzieć, jak to życie nasze 
wygląda, jakie ono jest wspaniałe, bądź nie. Tylko temat główny i przewodni dzisiaj, to są 
długi.  
 
Wypełniłeś ankietę dla mnie i widzę, że niezłą historię miałeś i masz na głowie cały czas. 
Powiedz jak wpadłeś w te długi, ile wynosiło twoje zadłużenie w takim najgorszym, 
szczytowym momencie. Skąd to się wzięło? Jakie to były długi, na jakie kwoty? 
 
Marek: Zaczęło się prozaicznie. Człowiek mając 22, 23 lata, chciał dążyć do świata zachodu. 
Tu jakiś kredyt, tu karta kredytowa, to za ciężka noga w samochodzie. I tak się zaczęło 
zbierać: mandaty, karty kredytowe, komornicy, innego rodzaju kredyty. No i wszystko było 
ładnie, pięknie, dopóki była praca.  
 
W pewnym momencie to się zaczęło ukrócać, straciłem dobrze płatną pracę, nie byłem 
w stanie spłacać zaległości, kredytów, kart kredytowych. Pojawili się komornicy, pojawiła się, 
jeszcze historia w międzyczasie z własną działalnością gospodarczą nieudaną, więc ZUS mi na 
głowę wszedł. I tak naprawdę bardzo różnie, w najgorszym momencie uzbierało się tego 
ponad 60 000 zł.  
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Michał: No właśnie, powiedz, jak to się stało, że miałeś komorników na głowie. Ty po prostu 
nie regulowałeś tych zobowiązań? Jak to wyglądało?  
 
Marek: Tak jak mówiłem, w momencie, kiedy tracisz pracę, kiedy nie masz żadnych dochodów, 
bank wypowiada Ci umowę kredytu, karty kredytowej. Pojawiają się komornicy. I przyznam Ci 
szczerze, jak miałem te 25 lat, to było ponad 5 lat temu, cały czas się z tym borykam, to tak 
naprawdę miałem to w nosie.  
 
Gdzieś tam wyczytałem, że komornicy się w końcu po kilku latach odczepią, niektóre mandaty 
się przeterminują, tego typu rzeczy. I cały czas gdzieś podświadomie w to wierzyłem 
i unikałem tematu.  
 
Michał: Tak, czyli wypierałeś to po prostu.  
 
Marek: Tak, bardzo mocno to wypierałem. Rok temu, jak zrobiłem sobie rachunek sumienia, 
czy tam, te 20 miesięcy, bo takim bodźcem do zaczęcia walki z długami był właśnie mój 
synek. Okazało się, że z 30 000 zł., które gdzieś tam były, wszelkiego rodzaju odsetki, 
egzekucje komornicze itd., zrobiła się z tego kwota razy dwa.  
 
Michał: Masakra, masakra. Ile wtedy zarabiałeś? Jak duże są twoje zarobki? To tak, żeby 
Słuchacze potrafili to odnieść do swojej sytuacji. 
 
Marek: Wiesz, w najlepszym punkcie zarabiałem ok. 3 000 zł. Wtedy nie było problemów 
z tymi długami, bo one były regulowane na bieżąco. Jak ktoś ma kartę kredytową i potrafi ją 
regularnie spłacać, to nie ma z tym problemu. Nie ma odsetek, nie ma niczego. No niestety 
kiedy straciłem tą dobrze płatną pracę, zaczęły się problemy.  
 
Później było różnie, czasem to była najniższa krajowa, czyli jakieś 1100 zł, czasami było 1200 
zł., 1500 zł. Bo niestety odkąd straciłem pracę, też ze znalezieniem stałej pracy pojawił się 
strasznie duży problem.  
 
Michał: Kiedy uświadomiłeś sobie jak duży to jest tak naprawdę problem? Bo z tego, co 
rozumiem, wypierałeś fakt, że ten problem istnieje. Unikałeś, zakładałeś, że ten problem się 
sam rozwiąże. Wiele osób do tego się przyznaje, że tak wygląda ich ścieżka z długami. 
I mówisz, że ten moment refleksji, decyzji, że coś zmieniasz przyszedł w momencie, w którym 
urodził się twój synek… 
 
Marek: … kiedy wziąłem go na ręce po raz pierwszy, w szpitalu, stwierdziłem, że nie chcę, 
żeby żył tak, jak ja, w takim wypieraniu się prawdy. Tylko faktycznie trzeba coś z tym zrobić.  
 
Michał: I jak się za to zabrałeś, co zrobiłeś?  
 
Marek: Wiesz co, najprościej mówiąc: internet. Zacząłem szukać sposobów na kontakt 
z komornikami, na wychodzenie z długów. Wtedy trafiłem też na twojego bloga i przyznam 
szczerze, zacząłem od podcastu z Marcinem Iwuciem.  
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Michał: W idealnym momencie żeś trafił chyba. [śmiech] 
 
Marek: Tak. 28., czy 29. odcinek podcastu. Zresztą do tej pory trzymam go w telefonie 
i słucham średnio raz, dwa razy w miesiącu, żeby to wszystko sobie utrwalać. Zacząłem 
zagłębiać się w twojego bloga, szukać dalej, bo nie wszystkie tematy, które były poruszane 
u Ciebie na blogu, dotyczyły bezpośrednio mnie.  
 
Michał: Tak, zdecydowanie.  
 
Marek: Co najlepsze, ja nie mam problemu z bankami już. Mam tylko komorników, jakieś 
zaległości, urzędy skarbowe. Też mówiłem, że zmieniałem pracę, ja zostałem swego czasu 
doradcą finansowym. Mimo, że miałem tylu komorników na głowie [śmiech]. I tam też kilka 
ciekawych sztuczek poznałem, między innymi: po co dogadywać się z komornikiem, skoro 
można dogadać się z firmą, która… 
 
Michał: … z wierzycielem bezpośrednio, tak.  
 
Marek: Dokładnie, wtedy uciekasz od kosztów komorniczych.  
 
Michał: Tak, a to jest w sumie nawet 15%, nie? Plus te wszystkie dodatkowe monity itd. 
 
Marek: Nawet czasami więcej. To była też zła historia kredytowa w BIKu, kiedyś pisałem 
u Ciebie komentarz, że jest bardzo fajny sposób na pozbycie się negatywnej historii 
kredytowej, o czym bardzo mało osób wie.  
 
Michał: No to mów, śmiało.  
 
Marek: Jeśli masz już dług spłacony, który był brudny, powiedzmy, nazwijmy to brudny, czyli 
zostawiał ci złą historię kredytową. Został on spłacony, bądź tak jak w moim przypadku, 
sprzedany do firm windykacyjnych i w bankach na twój temat już nic nie mają. Na dobrą 
sprawę wystarczy jeden dokument, gdzie wycofujesz zgodę na przetwarzanie twoich danych 
osobowych, we wszelakim możliwym rodzaju. Między innymi też na Biuro Informacji 
Kredytowej, czy Krajowy Rejestr Długów. I bank nie ma prawa ci odmówić. Musi wyczyścić 
całą twoją historię.  
 
Michał: Wypowiedzenie musi przyjąć, dokładnie tak. Cofnięcie zgód na przetwarzanie danych. 
Tylko tam jest taki niuans, że BIK wcale nie musi tych danych usunąć… znaczy inaczej, bank 
może zlecić to do BIKu, przy czym BIK ma prawo do przetwarzania tych danych nadal, tylko 
w celach statystycznych itd. Tam są niuanse generalnie, ale rzeczywiście ta metoda działa, jak 
najbardziej.  
 
Marek: W moim przypadku, nie we wszystkich bankach zadziałała za pierwszym razem, ale na 
tym żerują te firmy, które często się ogłaszają, że czyszczą historię w BIKu.  
 
Michał: Tak, a w zasadzie nie robią niczego, czego my sami nie możemy zrobić.  
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Marek: Tak, tylko, że oni powtarzają ten zabieg, cofając zgodę na przetwarzanie danych ciągle 
i ciągle, aż w końcu dana instytucja finansowa, czy BIK ma tego dość i po prostu pokasuje. 
Więc cierpliwością i uporem jesteśmy w stanie sobie poradzić z takimi rzeczami w 2-3 
miesiące. 
 
Michał: Super, super. Wrócę do twojej sytuacji i zapytam cię jeszcze jak ona wygląda obecnie. 
Czy masz jeszcze jakieś długi? Ile udało ci się spłacić przez ostatnie 20 miesięcy?  
 
Marek: Przez ostatnie 20 miesięcy udało mi się spłacić, a w zasadzie zniwelować dług 
o prawie 20 000 zł., czyli z 60 000 zł. zostało mniej więcej 40 000 zł. Właśnie tymi 
technikami. To nie jest tak, że ja w 20 miesięcy, miesiąc w miesiąc spłacałem po tysiąc 
złotych. Niestety na takie rzeczy mnie nie było stać. Ale właśnie: dogadanie się 
z wierzycielem, zamiast z komornikiem. Gdzieś próba rozmowa z wierzycielem. Rozłożenie 
tego na inne raty, prośba o odroczenie odsetek.  
 
To w różnych instytucjach różnie się sprawdzało. Natomiast dobre 6-7 tysięcy złotych z tych 
długów, które były, to właśnie były na zasadzie takiego dogadania się i umorzenia.  
 
Michał: Trochę restrukturyzacji, trochę umorzenia itd.  
 
Marek: Tak, dokładnie. Kwestia tego, żeby po prostu pójść do nich, pogadać, przedstawić 
sytuację, być z nimi wreszcie na bieżąco, a nie… wiesz, nie odbierać nieznanych numerów 
telefonów.  
 
Michał: No właśnie, nawet w tym kursie, który przygotowałem już, mam cały odcinek, 
nazwałem go „Wyciągnięcie głowy z piachu”. To do tego się sprowadza, żeby przestać się 
ukrywać, tylko rzeczywiście skonfrontować się z problemem i wziąć się z nim za bary. I pójść 
do przodu. Rozmawiałem z wierzycielami, bardzo wiele można osiągnąć. Niektórzy mówią, że 
z windykatorami nie ma sensu rozmawiać, bo oni próbują z nas wycisnąć natychmiastową 
spłatę całego zadłużenia tu i teraz, ale prawda jest jednak taka, że jednak da się z nimi ułożyć 
i to jest jednak kwestia negocjacji.  
 
Marek: Nie ukrywając, ja mam teraz na głowie dwie firmy windykacyjne, z czego na dobrą 
sprawę się cieszę, bo mogłem sobie wyczyścić BIK. [śmiech] 
 
Michał: Tak, tak, poprzez odpowiednie ugody z nimi.  
 
Marek: Dokładnie, jestem z nimi dogadany. Tak jak mówię, bank już do mnie nic nie ma, bo 
bank mój dług sprzedał. Więc w banku mam historię wyczyszczoną, niestety komornicy swoje 
odsetki i oprocentowania odsetek mają, jakie mają.  
 
I o ile jeszcze te parę miesięcy temu, kiedy oprocentowanie kredytu wynosiło 16%, to 
opłacało się mieć komornika, bo to było 13%, tak że 3% mniej. O tyle teraz, jak patrzyłem po 
listach, to u komorników oprocentowanie wzrosło do 15%, a w kredytach zmalało do 10%.  
 
Michał: Tak, maksymalna stawka.  
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Marek: Więc powiem ci szczerze, jak z Marcinem wtedy rozmawiałeś, cały czas będę wracał do 
tej rozmowy, bo to ona mi wtedy najwięcej uzmysłowiła. To, że dług to wróg, to jak 
najbardziej. Z tym, że dług długowi też nierówny. Trzeba to też powiedzieć i na chwilę obecną 
jestem w trakcie organizowania tego, żeby na te wszystkie zobowiązania kredytowe znaleźć 
instytucję bankową, która pozwoli mi zaciągnąć kredyt, bo tu będą mniejsze odsetki. 
 
Michał: Konsolidacyjny, mówisz konsolidacyjny.  
 
Marek: Tak, tzn. wiesz ciężko nazwać konsolidacją coś, co nie jest długiem bankowym.  
 
Michał: Tak, OK, kredyt konsumpcyjny w gruncie rzeczy, tylko na spłatę komorników po 
prostu. 
 
Marek: Dokładnie i wtedy rozkładając te całe kwoty na stałe raty, powiedzmy na 5-6 lat, bo 
jeszcze wydaje mi się, że co najmniej tyle będę z tymi długami walczył. Lepiej będzie mieć to 
wszystko w jednym miejscu, niż płacić tym instytucjom z osobna. Bo też nie jest tak, że 
spłacam małe kwoty wszystkim, tylko staram się jak najwięcej zacząć od tych najmniejszych, 
co też było jedną z waszych rad.  
 
Michał: Strategia kuli śniegowej, krótko mówiąc.  
 
Marek: Dokładnie tak.  
 
Michał: Zapytam cię jeszcze Marek o jedną rzecz. Bardzo mnie interesuje twój stan psychiczny 
w tej chwili. Twoje odczucia co do własnej osoby i do własnej sytuacji, jak byś mógł to 
porównać do tej sytuacji, kiedy wziąłeś dziecko pierwszy raz na ręce, ale byłeś głęboko w tym 
szambie, tak powiem wprost. A dzisiaj już jesteś w jednej trzeciej drogi, można powiedzieć, do 
wyjścia z długów.  
 
Marek: No, tak.  
 
Michał: Jak twoje nastawienie ewoluowało?  
 
Marek: Z jednej strony jest dużo lepiej, bo mam świadomość tego, że długów jest coraz mniej, 
natomiast z drugiej strony momentami dopada mnie masakryczne zmęczenie fizyczne, bo 
aktualnie teraz pracuję na dwie zmiany. Znajduję co chwila dodatkowe zajęcia, to praca 
gdzieś tam na ochronie po nocach. Aktualnie firma cateringowa, która nocami przygotowuje 
kanapki dla kilkudziesięciu firm. To są prace nocą przez 10 godzin. Wracam do domu na 2 
godziny snu i jadę dalej do następnej pracy.  
 
Michał: Masakra. Ale walka trwa.  
 
Marek: No trwa, musi trwać. Ja nie chcę się poddać, chcę pokazać, że można. Fakt faktem, 
czasami zmęczenie mówi: „Pokonałem cię! Musisz chwilę odpocząć dłużej.” Nie potrafię tak, 
wiesz, nie jestem robotem. 20 godzin w pracy, jest strasznie ciężko, w tych pracach 
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wytrzymuje się miesiąc, czy dwa, a później potrzebny jest miesiąc przerwy. W nocy musisz to 
odespać. Ale staram się, robię co mogę.  
 
Michał: Dokładnie, aktywnie walczysz, idziesz do przodu i próbujesz się z tym uporać. Wyrazy 
szacunku, bo to naprawdę jest tytaniczny wysiłek. Ja czasami przeginam z pracą, ale dobrze 
wiem, że gdybym musiał pracować, bo wiesz, dzisiaj pracuję przede wszystko dlatego, że 
lubię i robię co lubię, ale gdybym w tym trybie musiał pracować, to nie wyobrażam sobie. No, 
ale nic to, powodzenia życzę w takim razie!  
 
Ale zadam ci jeszcze jedno pytanie, wszystkich pytam o to na koniec. Jakich podpowiedzi 
dzisiaj mógłbyś udzielić, jako osoba, która aktywnie walczy z długami? Takim osobom, które 
tkwią w długach po uszy i nie wiedzą od czego zacząć. Nawet nie widzą tego światełka 
w tunelu. Co mógłbyś im doradzić?  
 
Marek: Przede wszystkim przeczytać pierwsze tematy z twojego bloga. [śmiech] 
 
Michał: [śmiech] Te poświęcone wychodzeniu z długów.  
 
Marek: Tak, typowe o wychodzeniu z długów, czy podcast z Marcinem Iwuciem, o którym 
wspominałem już kilkukrotnie wcześniej. To jest masakra psychiczna, kop mocny w żebra, taki 
żeby się ocknąć z tego letargu. Przestać wypierać rzeczywistość. Wreszcie zacząć odbierać te 
telefony, przedstawić swoją sytuację, bo jacy komornicy są, tacy są. Często teraz słychać 
w telewizji co potrafią zrobić, ale przeczytać w internecie co mogą, a czego nie.  
 
Michał: Tak, jakie są nasze prawa.  
 
Marek: Wiele rzeczy z tych, które oni pokazywali w telewizji, nie mają po prostu prawa robić. 
I wiedzieć jak walczyć o swoje. Co nie zmienia faktu, że trzeba się do nich nawet z własnej 
ręki odezwać, przedstawić sytuację, powiedzieć: „Słuchajcie, nie mam, nie mogę. Zarabiam 
najniższą krajową.”. A komornicy najniższej krajowej tak naprawdę ruszyć nie mogą, bo to jest 
kwota wolna od obciążeń komorniczych.  
 
Ale powiedzieć wprost: „Nie mam, ale te 50-100 zł. miesięcznie mogę wam płacić pod 
warunkiem, że przestaniecie dodatkowe odsetki doliczać, bo wtedy nigdy z tego nie wyjdę.” Po 
prostu zacząć z nimi rozmawiać. Każdy jest inny, każdy przedstawi tę sytuację inaczej i każdy 
komornik też inaczej będzie chciał z nami rozmawiać.  
 
Michał: Dokładnie tak. Dzięki wielkie Marek za rozmowę! 
 
Marek: Nie ma problemu, ja również dziękuję.  
 
Michał: I powodzenia, trzymaj się! 
 
Marek: Do usłyszenia i zobaczenia mam nadzieję kiedyś, może.  
 
Michał: Dokładnie tak, trzymaj się, na razie! 



 343 / 492 

 

 

 
No i na deser zostawiłem rozmowę z Agnieszką, która całkowicie już się uporała 
z pięciocyfrowym zadłużeniem i która podzieliła się naprawdę solidną dawką wskazówek. 
Zapraszam serdecznie! 
 
Michał: Cześć Agnieszka!  
 
Agnieszka: Cześć Michał! 
 
Michał: Przedstaw się proszę króciutko Słuchaczom. Powiedz kim jesteś, co robisz, w jakim 
jesteś wieku i czy masz już własną rodzinę, czy masz dzieci.  
 
Agnieszka: Nazywam się Agnieszka, dzieci jeszcze nie mam, partnera owszem. Mam 29 lat 
i w sumie tak o mnie to wszystko.  
 
Michał: A co robisz w życiu, jak pracujesz?  
 
Agnieszka: Wiesz co, ja pracuję w pochodnej finansów, w ubezpieczeniach. Więc teoretycznie 
powinnam jakąś wiedzę finansową mieć.  
 
Michał: OK, wpadłaś w długi. Powiedz proszę ile wynosiło twoje zadłużenie w takim 
maksymalnym, najgorszym momencie i jakiego rodzaju masz długi, na jakie kwoty.  
 
Agnieszka: Na szczęście mogę o tych długach powiedzieć już w czasie przeszłym.  
 
Michał: Super.  
 
Agnieszka: To były niewinnie zaczynające się karty kredytowe. Jedna miała na początku 5 000 
zł. limitu, potem ten limit mi nie starczał. Doszłam ostatecznie do limitu 12,5 tysiąca, po czym 
musiałam otworzyć drugą kartę, bo na spłacenie okresu bezodsetkowego po prostu nie 
miałam środków. I moment, kiedy otwierałam tę drugą kartę, pomyślałam: „Boże, przecież to 
nie powinno w ten sposób działać. To powinna być jakaś darmowa, nieoprocentowana gotówka, 
jakieś okresy promocyjne, coś tam.” 
 
Generalnie nie rozumiałam do końca zasad działania tego, ale skoro w banku mówili, że 
można na tym nawet zarabiać, to ja jakoś naiwnie w to uwierzyłam. Teraz sobie myślę, że to 
było głupie i to generalnie była bardzo łatwo dostępna pula na rzeczy, których tak naprawdę 
nie potrzebowałam.  
 
Takim światełkiem, że coś trzeba z tym zmienić, ale takim absolutnym, była wizja 
powiększającej się rodziny. Pomyślałam sobie, że jeśli ja nie potrafię od pierwszego do 
pierwszego tego wszystkiego jakoś ogarnąć, to jak ja mam komuś dać poczucie 
bezpieczeństwa? I mówiąc komuś, już nie chodziło mi tylko o mnie, tylko chodziło mi tak 
naprawdę o mojego partnera. Dla mnie takim największym balastem było to, jak dużą 
odpowiedzialność rzucam na mojego partnera, który musi wziąć odpowiedzialność nie tylko 
za siebie, ale też za mnie nagle, kiedy ja sama powinnam za siebie odpowiadać.  
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Michał: No właśnie. A ile wtedy zarabiałaś? Przy jak dużych zarobkach wpadłaś w problem 
z długiem na karcie? 
 
Agnieszka: Wiesz co, zarabiałam między 3, a 4 tysiące, to była dość duża kwota, natomiast 
moje opłaty, takie bieżące, konsumowały ¾ tej kwoty. Świadomość tego miałam tak 
naprawdę dopiero po tym, jak zaczęłam spisywać wydatki, kiedy się zaczęłam zastanawiać na 
co te środki idą, bo też mi się nie wydawało, że żyję jakoś bardzo ponad stan.  
 
Natomiast jest dużo takich codziennych rzeczy i promocji w stylu: tylko 50, albo 70, albo 100 
zł. miesięcznie, na które naprawdę, myślę bardzo wielu ludzi daje się nabrać.  
 
Michał: Na co dałaś się złapać? Dlaczego te pieniądze ci tak przeciekały między palcami?  
 
Agnieszka: No wiesz, telefon, gdzie abonament kosztuje około stówy miesięcznie, jakieś karty 
sportowe, jakieś wyjścia. Wiesz co, takie absolutne bzdury, już nie mówiąc o galeriach 
handlowych, w których wszystko jest fajne i wszystko chcę mieć.  
 
Tak że to myślę, że wiele dziewczyn, kobiet ma coś takiego, że jak widzą kolejną parę butów, 
które są przepiękne, ale absolutnie nie są do niczego potrzebne. Ale sobie myślą: „No nie stać 
mnie? Stać mnie, no sobie kupię przecież.” No i to jest chyba ten moment, od którego zaczynają 
się zmiany, kiedy tak naprawdę w sferze mentalnej zaczynamy myśleć: „Dobra, przede 
wszystkim muszę to poukładać, muszę to ogarnąć.”. 
 
Odpowiadam za siebie i za kogoś i nie chcę być dla kogoś ciężarem. I ja zaczęłam myśleć o tej 
sferze, takiej związanej ze związkami. Chodzi generalnie o to, że powstaje w związku bardzo 
dużo napięć i trudno czasem to przełożyć na konkretną sytuację, że kłócimy się o jakąś 
konkretną rzecz. To nie tak. Możemy się kłócić z pozoru o coś zupełnie innego, a tak 
naprawdę kłócić się o coś zupełnie innego.  
 
Dla mnie takim ważnym, trudnym momentem, od którego się wszystko zaczęło, był po 
pierwsze twój blog. Potem była szczera rozmowa z partnerem: jak to wygląda, jak to z mojej 
strony wygląda, co mogę zrobić. I opracowanie przeze mnie jakiegoś planu naprawczego. 
I teraz, co ten plan naprawczy obejmował? No bo pomyślałam sobie: „Boże, zostaje mi 
w miesiącu tyle i tyle, przecież ja to będę przez następne dwa lata spłacać.”. 
 
To nie motywuje do tego, żeby zacząć oszczędzać, bo sobie myślę: „Skoro i tak będę cierpieć 
przez następne dwa lata, to się przynajmniej pocieszę.”, co oczywiście jest błędnym kołem. Więc 
zaczęłam spisywać wydatki. Spisałam sobie, może śmieszne, ale myślę, że to może 
zmotywować osoby w podobnej sytuacji. Napisałam sobie na kartce nad biurkiem: kwota 
aktualnego zadłużenia.  
 
Michał: Tak.  
 
Agnieszka: I patrząc na nią codziennie przez 8 godzin, nie dało się o tym zapomnieć. Nie było 
takiej opcji. I jeżeli co miesiąc ja tę kwotę przekreślałam i wpisywałam sobie tam inną kwotę, 



 345 / 492 

 

 

to czułam satysfakcję. I nieważne, że to było 500 zł. mniej. Ja czułam ogromną satysfakcję, że 
jest mniej i że sobie poradziłam.  
 
Summa summarum, żeby mówić o konkretach. Zamknęłam karty kredytowe. To akurat 
z pomocą partnera. On pomógł mi to finansowo spłacić.  
 
Michał: Czyli spłaciliście, wspólnie z pomocą partnera całe zadłużenie na karcie i zamknęłaś 
karty.  
 
Agnieszka: I tak i nie. Dlatego, że ja to potraktowałam tylko jako rozwiązanie bieżące, a za 
punkt honoru i tak naprawdę… losy związku się ważyły na tym, bo to była też kwestia 
zaufania. To nie były tylko kwestie finansowe, to była po prostu kwestia zaufania. I ja sobie 
postawiłam za punkt honoru, że oddam mu to co do złotówki. I tak zrobiłam.  
 
Niektórzy mogą pomyśleć, że to jest jakieś dziwne, że przecież w parach pieniądze są wspólne 
itd. Okazuje się, że to jest nieprawda. Ja wiem, że jest dużo różnych modeli podejścia do 
finansów w związkach. Ale wydaje mi się, że taka suwerenność, gdzie ja odpowiadam, za 
swoje długi, jest naprawdę ważną komponentą.  
 
Michał: Dojrzałość.  
 
Agnieszka: Ja odpowiadam za swoje długi, dziękuję ci, że pomożesz mi się z tym uporać, ale 
moje długi nie są twoje długami. I chcę żebyś wiedział, że poradzę sobie z tym sama. I mniej 
więcej taki komunikat chciałam przekazać. Bo zobaczcie, że gdyby była sytuacja taka, że ten 
ciężar zrzucam na kogoś, to jaką on ma pewność, że ja za pół roku nie zrobię czegoś 
podobnego? On nie ma pewności i ja nie mam pewności.  
 
Michał: Prawda.  
 
Agnieszka: A tak naprawdę, dla jednej i dla drugiej strony to jest nauczka, my mówimy 
o partnerze, ale to może dotyczyć przecież rodziny. Jest jakaś osoba, która się zadłuża 
i z pomocą rodziny coś spłaca, albo z pomocą znajomych, albo z pomocą jeszcze kogoś tam. 
I ten schemat możemy przełożyć. A przecież dużo jest takich osób, gdzie przyjaźnie, rodzinne 
związki itd. psują się, bo gdzieś były pożyczone pieniądze, na tzw. świętego Nigdy. Co dalej? 
Potem udawać, że tego nie było?  
 
Michał: No, wiele wątków poruszyłaś w tej chwili. Już trochę powiedziałaś na temat tego, jak 
wychodziłaś z długów, ale chciałbym się też dowiedzieć skąd czerpałaś wiedzę na ten temat?  
 
Agnieszka: Zaczęłam od twojego bloga. Tam naprawdę znalazłam dużo takich sensownych 
informacji, ale oczywiście nie wszystko mogłam zastosować do siebie. Czytanie, tak 
naprawdę, nie jest tylko kwestią czytania, to jest czytanie i zastanawianie się: „Ale co ja mogę 
z tego dla siebie wyciągnąć?” 
 
Przeczytałam dwie książki na ten temat, których tytułów nie powiem, nie pamiętam ich po 
prostu. Ale też masz je gdzieś tam wpisane w linkach z rzeczami, z którymi można się 
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zapoznać. I po prostu zaczęłam wertować internet. Co mogę? Jak robić itd. Wcześniej miałam 
w ogóle taką fajną taktykę, pocieszałam się, że inni też mają długi.  
 
Teraz myślę, że to było głupie, Boże! Ale wtedy tak sobie pomyślałam: „Luz, inni też są 
zadłużeni i z mojej strony jest OK, bo inni też tak mają.” 
 
Michał: Usprawiedliwiałaś się.  
 
Agnieszka: Tak. A teraz sobie myślę: „Nie. To, że inni tak mają, to nie znaczy, że ja tutaj jestem.” 
No dobra, ale dla naszych Słuchaczy. Co i w jakiej kolejności? Zamknięcie kart kredytowych. 
Zrezygnowanie w tym momencie z tych wszystkich opłat, które są związane z ubezpieczeniem 
karty, ubezpieczeniem czegoś tam. W skali roku to są naprawdę duże pieniądze z jakimiś tam 
opłatami za przedłużenie i Bóg wie jakimi jeszcze.  
 
Sprawdziłam w telefonie, bo akurat abonament jakiś kosmiczny płaciłam. Niestety mam 
jeszcze rok tego abonamentu, miałam jakieś dodatkowe funkcje i w ogóle rozszerzenia 
pakietu, które fajnie może mieć, ale spokojnie się bez nich obejdę. Zrezygnowałam z nich. 
Następnie sprawdziłam wyciąg z konta, sprawdziłam ile płacę za konto, przeniosłam konto do 
innego banku.  
 
Fakt, że okazało się, że ten nowy bank też wprowadza opłaty i prowizję, ale myślę: nie ma 
tego złego, zamknę konto i założę nowe. Co prawda poświęcę na to dzień, żeby wszystkie 
możliwe instytucje poinformować o zmianie mojego konta bankowego, ale to jest coś, co ja 
mogę spokojnie zrobić. Więc na pewno też zmiana konta bankowego.  
 
Kablówka. Jest potrzebna kablówka, gdzie mam milion kanałów? Ja tak naprawdę oglądam 
może 3 albo 4, a tak naprawdę już, to mogę ten czas poświęcić na czytanie. I często to, co 
widzimy w telewizji, to jest jakieś absolutne dno. Ja lubię akurat seriale przyrodnicze, jakieś 
naukowe, tego typu rzeczy. I większość filmów tego rodzaju mogę znaleźć spokojnie 
w internecie.  
 
Więc to są w sumie drobiazgi, ale od tego zaczęłam weryfikację ile wydaję na życie co 
miesiąc. Opłaty w spółdzielni mieszkaniowej. Są spółdzielnie, które lubują się we 
wprowadzaniu tak durnych opłat, że ja się zastanawiam za co my w ogóle płacimy. Ale mając 
mieszkanie spółdzielczo-własnościowe nie jesteśmy w stanie tego uniknąć.  
 
I teraz, moja spółdzielnia oczywiście twierdziła, że to są opłaty absolutnie obowiązkowe, 
natomiast wystosowałam do nich dwa pisma, w których poprosiłam, żeby mi wskazali 
podstawy prawne z czego te opłaty wynikają. Oni oczywiście odpowiedzieli, że z tego 
i owego, ja utrzymałam swoją decyzję, że się nie zgadzam z tymi opłatami i proszę o ich 
zmniejszenie. I tak naprawdę wydałam na to 2,60 zł., za znaczki.  
 
A opłaty summa summarum się zmniejszyły, fakt, że nie jest to jakaś znacząca kwota, bo to 
jest 50-70 zł. w skali roku, ale dlaczego mam to płacić, skoro mogę tego nie płacić?  
 
Michał: Dokładnie.  
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Agnieszka: Następnie… czekaj, co takiego jeszcze było? A, sprzedaż zbędnych przedmiotów 
z domu. To jest w ogóle kopalnia. [śmiech] 
 
Michał: Kopalnia pieniędzy.  
 
Agnieszka: Tak, kopalnia pieniędzy. I mój ulubiony serwis, to jest Tablica.pl. 
 
Michał: Czyli obecnie OLX.pl. 
 
Agnieszka: Tak, mam multum rzeczy, które mogę sprzedać i myślę, że dużo kobiet takie rzeczy 
ma. I teraz, co to jest? Stare ciuchy, w które się nie mieszczę. Ktoś ma fioła na punkcie 
fajnych, markowych ciuchów, które dobrze leżą, mają fajną jakość, to samo to, że wpiszę, że 
prawie nowy, metka taka i taka, rozmiar taki i taki, to luz, sprzedam to. Za jedną czwartą ceny, 
ale sprzedam.  
 
Więc sprzedaż ciuchów, sprzedaż jakiś rzeczy, gadżetów, które fajnie byłoby mieć, ale ich nie 
używamy. Typu aparat, którym myślałam, że będę robiła zdjęcia, a tak naprawdę zrobiłam nim 
trzy razy zdjęcia i leży gdzieś tam w szafie. Jakieś rzeczy z wyposażenia domu, które tak 
naprawdę się kurzą. Jakieś stare meble, które zalegają w piwnicy i ktoś myśli, że może je 
kiedyś sprzeda.  
 
I oczywiście, że te rzeczy schodzą za ułamek ceny, jasne. Ale w momencie, kiedy 
potrzebujemy pieniędzy, sprzedamy je nawet za niższą cenę. Zwłaszcza, że wybieramy te 
przedmioty, których nie używamy.  
 
Michał: Ja też dodam, że w sytuacji, kiedy walczymy z długami, to absolutnie kluczowe jest to, 
żeby przede wszystkim jak najszybciej długi spłacić, więc to, czy sprzedajemy coś poniżej 
ceny, nie ma większej wartości. A każdą z tych rzeczy, w zasadzie możemy nabyć wtedy, kiedy 
się już odkujemy. Wtedy, kiedy już spłacimy długi, zarobimy ponownie pieniądze.  
 
Wtedy podejmiemy decyzję, czy naprawdę ta rzecz jest nam potrzebna, czy nie. To zawsze 
można kupić, nie musimy tego traktować w ten sposób, że rozstajemy się z tym na zawsze. To 
też jest ważne.  
 
Agnieszka: Tak, a poza tym jest kwestia tego, ile my tak naprawdę rzeczy potrzebujemy, a ilu 
nie potrzebujemy. Ile jest rzeczy, gdzie ten rynek konsumpcyjny stara się nam wmówić, że to 
jest nam absolutnie potrzebne. To jest po prostu nieprawda. I ja myślę, że dopóki sobie tego 
nie uświadomiłam, dopóty było mi tak ciężko.  
 
Więc to jest tak naprawdę kwestia zmiany myślenia. To jest kwestia przerzucenia sobie takiej 
zakładki, że jeśli zrobię coś inaczej, to wcale nie oznacza, że zrobię to gorzej. Np. wakacje 
w ośrodku wypoczynkowym, gdzie są murowane domki nad jakimś jeziorem też mogą być 
równie fajne! Bo dlaczego nie? Dlaczego mam jechać do pięciogwiazdkowego hotelu, gdzie 
za sam przelot zapłacę tyle, ile mogłabym zapłacić za cały pobyt, gdzieś tam organizując to 
alternatywnym sposobem.  
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I wracając jeszcze do OLX. Często jest tak, że różne rzeczy, po prostu potrzebujemy nabyć. Nie 
wiem: nowe buty, bo stare się rozleciały, cokolwiek, jakieś rzeczy do domu. Tak samo jak ja 
sprzedawałam jakieś rzeczy za śmieszne pieniądze, bo ich potrzebowałam, a ci ludzie 
potrzebowali konkretnie danej rzeczy. Tak samo ja mogę nabyć jakąś rzecz po kosztach, tak 
naprawdę. I to dotyczy zwłaszcza takich rzeczy, które są markowe, ale są drogie.  
 
Naprawdę myślę, że tak można omijać szerokim łukiem galerie handlowe. Kupić dokładnie to, 
czego potrzebujemy. Jeśli komuś zależy na marce i chce coś, to też można to w ten sposób 
nabyć. Moim zdaniem, to w ogóle nie jest gorsze. Zwłaszcza, że można tam ustawić jakieś 
filtrowania, że jeżeli to się pojawi za miesiąc, za dwa, za trzy, to dostaniemy powiadomienie.  
 
Michał: Super, to są super wskazówki. Powiedz mi jeszcze Agnieszka taką rzecz: powiedziałaś, 
że całkowicie wyszłaś już z tych długów. Ale czy w czasie, kiedy wychodziłaś, to również 
poszukiwałaś dodatkowych źródeł zarobku? Była jakaś praca dodatkowa?  
 
Agnieszka: Tak, jak najbardziej. Dałam w ogóle ogłoszenie w internecie, ja byłam na etapie: 
podejmę się wszystkiego. Spłata długów to jest dla mnie absolutny priorytet i mam gdzieś, że 
będę coś robiła poniżej swoich kwalifikacji, niezgodnie z moim wykształceniem. Naprawdę 
nie miało to żadnego znaczenia.  
 
Michał: Udało się?  
 
Agnieszka: Tak, udało się. Znalazłam taką jakąś dorywczą pracę, w zasadzie jedno małe 
zlecenie. Ale to nieważne. Zrobiłam coś dodatkowego i mogłam pieniądze, które z tego 
otrzymałam w całości przeznaczyć na spłatę.  
 
Michał: Super.  
 
Agnieszka: Teraz jestem na etapie odkładania jakiś pieniędzy, bo po pierwsze uważam, że to 
jest bardzo istotne i nawet drobna kwota odłożona na koncie sprawia, że ja myślę: „Mieć, a nie 
mieć, to jest różnica”, prawda?  
 
Michał: Oj, tak.  
 
Agnieszka: Mieć dwa tysiące na plusie, a mieć dwa tysiące na minusie. To są razem 4 000 zł. 
Ja myślę, że myślenie każdej osoby, która była na minusie to jest w ogóle kwintesencja tego, 
czym są pieniądze. Gdzie mamy poduszkę finansową 2-3 tysiące, ktoś by powiedział, że to 
niedużo, ale dla osoby, która miała długi, to jest bardzo dużo! Bo to jest kwota, która sprawia, 
że jestem nad kreską, a nie pod kreską.  
 
Michał: No i jeszcze ciekawą jedną rzecz dodam: w Polsce jest ok. 2 miliony 400 tysięcy osób, 
które mają przeterminowane zadłużenie. Czyli zalegają dłużej niż 30 dni i okazuje się, że 
ponad 60% z tego grona, czyli można powiedzieć 1,5 miliona osób, to są osoby, które mają 
zadłużenie nieprzekraczające 5 000 zł. Oczywiście też są mniejsze kwoty.  
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To pokazuje, że tak naprawdę, wbrew pozorom, co by nie mówić, to jednak 5 000 zł. to nie 
jest jakaś kolosalnie duża kwota. Oczywiście znowu, dla kogoś, kto nie posiada ani złotówki 
oszczędności, to są duże pieniądze, ale z drugiej strony to nie jest jakaś niewyobrażalna 
kwota. To jest dokładnie to, co mówisz. Jeżeli potrafimy odłożyć 1000 zł., 2000 zł., 4 000 zł., 
to już jesteśmy w dużo bardziej komfortowej sytuacji, niż wtedy, kiedy nie mamy absolutnie 
nic.  
 
Agnieszka: Zgadza się. Mi w międzyczasie pojawiła się jeszcze wizja takiego dość 
kosztownego leczenia, na które będę potrzebowała kilkanaście tysięcy zł., czy może trochę 
więcej. I powiem ci, dla mnie punktem honoru jest to, że, ja rozumiem, że zdrowie jest 
najważniejsze, ale ja nie wezmę na to żadnego kredytu.  
 
Po prostu wiem, że odłożę na to pieniądze. Motywacja jest absolutnie jedną 
z najważniejszych rzeczy i wiem, że to się da zrobić. Powiem ci, że to też daje taki spokój, że 
to nie bank rządzi mną, tylko ja sama mam kontrolę nad swoim życiem. I to jest chyba 
kwintesencja długów i braku długów, że ja, kiedy miałam długi, miałam poczucie, że nie 
panuję, albo że mniej panuję nad swoim życiem, że trudno mi zapanować nad wieloma 
rzeczami, a one się jakoś dzieją mimo mojej woli. Gdzieś obok, a ja jestem biedna sierotka 
Marysia, która nie ma na to wpływu. No i absolutna bzdura, bo to jest kwestia motywacji! 
I kwestia tego, jakie decyzje ostatecznie podejmujemy.  
 
Michał: Stuprocentowo się zgadzam.  
 
Agnieszka: Teraz tak sobie myślę, że tak naprawdę głównym moim powodem długów była 
sytuacja, w której ja nie potrafiłam się szczerze sama przed sobą przyznać do tego, co się 
dzieje. W której nie robiłam budżetu domowego i nie wiedziałam po prostu na co mnie stać, 
a na co mnie nie stać. Jedno z drugiego wynika. Jeśli nie wiem, że na coś mnie nie stać, to 
myślę, że mnie na to stać.  
 
Michał: I bardzo łatwo jest wpaść w kłopoty.  
 
Agnieszka: Bardzo łatwo jest wpaść w kłopoty, więc tutaj kwestia, żeby absolutnie wiedzieć 
ile mogę zrobić. Ile pieniędzy mi zostaje do końca miesiąca? Na co i w jaki sposób mogę je 
wydać? I to jest naprawdę takie myślę, jedna z ważniejszych rzeczy, bo ciężko zarządzać 
jakimikolwiek środkami… nawet gdyby to były dwa miliony, jeżeli ja nie wiem na co te 
pieniądze idą.  
 
Tak że to jest na pewno ważne. I wiem, że przede mną jest jeszcze naprawdę bardzo długa 
droga. Bo to, że tam są jakieś środki, które są odłożone na koncie, to jest dopiero początek. Ja 
mam teraz 29 lat, a nie wyobrażam sobie za 10-15 lat być w tym samym miejscu, co teraz. 
I właśnie to patrzenie w takiej dłuższej perspektywie daje poczucie, że to jest dopiero 
początek mojej drogi do wiedzy, którą ja sama muszę zdobyć, nikt za mnie tego nie zrobi.  
 
Muszę mieć jakieś poczucie stabilności. Jest jeszcze kwestia tego typu, że w momencie, kiedy 
przychodzi wynagrodzenie do mnie na konto, część tego odkładam na bieżące opłaty… i to 
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jest najczęściej lwia część w budżecie domowym każdej osoby, potem zostawiam sobie jakąś 
tam kwotę. Ale umówmy się – bez szaleństw.  
 
Mam dach nad głową, mam co jeść, mam co pić, mam bilet miesięczny, bo tak jest taniej 
dojeżdżać do pracy i tak naprawdę, to nic mi więcej do szczęścia nie trzeba. I dopóki będę 
zdrowa, dopóty będzie dobrze. Więc, żeby mówić też o konkretach, ja sobie zostawiam jakieś 
200 zł., 250 zł. na takie swoje wydatki, bo chcę sobie np. Colę na mieście kupić, albo coś 
innego. I to spokojnie wystarcza, naprawdę.  
 
Chociaż wcześniej myślałam, że to jest jakaś absolutna bzdura i jak to może wystarczać? To 
wystarcza. I resztę odkładam na konto oszczędnościowe. I słuchajcie: to się da zrobić. To jest, 
myślę najważniejsze, dla tych ludzi, którzy myślą: „Jezu drogi, nigdy tego nie spłacę, bo nie 
wiadomo w ogóle jak się za to zabrać.”. Jak już będziemy wiedzieli jak się za to zabrać, to po 
prostu to zrobimy. Ja jeszcze wcześniej zaczęłam mówić o tej świadomości 
i odpowiedzialności za własne finanse i tak naprawdę za los swojej rodziny.  
 
Tak naprawdę jest dużo narzędzi, z których możemy czerpać wiedzę na temat finansów 
osobistych. Są książki, są publikacje, są chociażby blogi, takie jak twój. No i przede wszystkim 
jest nasz zdrowy rozsądek. Więc to jest czasem kwestia zastanowienia się: co mogę zrobić? 
Być może mogę przejść na inną formę umowy o pracę, mogę założyć swoją działalność, 
przejść na umowę o współpracę.  
 
Może mogę zminimalizować koszty? Zmienić telewizję z kablówki na jakąś naziemną, czy 
jakąś taką, nie pamiętam jak ona się nazywała.  
 
Michał: DVB-T 
 
Agnieszka: Możliwe. [śmiech] Tam tych opłat nie ma, albo są minimalne. Może ten telefon, 
gdzie abonamenty… tutaj się w ogóle wyłożyłam, to się przyznaje. Może je można zastąpić 
zwykłymi rozmowami na Skypie? Być może można dokupić jakąś kartę, którą doładowujemy 
faktycznie wtedy, kiedy jest potrzeba.  
 
Np. u mnie, ja też wydawałam jakieś absolutne kwoty na fryzjera, po czym stwierdziłam, że 
mój naturalny kolor włosów też jest bardzo ładny i w zasadzie muszę tylko podciąć włosy.  
 
Michał: [śmiech] 
 
Agnieszka: Wiesz, ty się śmiejesz, ale naprawdę jest dużo takich rzeczy, gdzie to jest tylko 
kwestia zdrowego rozsądku i jakiś zmian. Bo dużo osób nam wpiera: „Jezu, żeby być fajnym, to 
musisz to, tamto, siamto, owamto.”. No, nieprawda. Np. mam małego pieska, którego absolutnie 
kocham i uwielbiam i wszystko bym jej dała i tak też było. Kupowałam jej dużo 
niepotrzebnych rzeczy, po czym stwierdziłam, że w zasadzie jakieś zabaweczki, czy takie 
rzeczy mogę jej rzeczy ze sklepu z używaną odzieżą dawać i kosztują 2 zł, a nie 20 zł.  
 
Kiedy jakieś przysmaki, to może być równie dobrze coś, co sama przygotuję i myślę, że ten 
schemat się również na dzieci przekłada. Kiedy dużo wydatków rozpieszczających, tak bym je 
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nazwała, możemy zastąpić innymi i wszystkie strony będą zadowolone, a nam zostanie trochę 
pieniędzy w portfelu.  
 
Tak że wiesz, to są drobiazgi i myślę, że każdy musi gdzie, w którym momencie, on może do 
tego dojść. Ale to się da zrobić, naprawdę! 
 
Michał: Super, super. Jedno ostatnie pytanie ci zadam Agnieszka. Jedna porada, dla takich 
osób, które walczą z długami, są gdzieś tam na początku, albo inaczej, jeszcze nie walczą 
z długami, są na początku tej drogi. Wiedzą, że są po uszy w bagnie i nawet jeżeli nie widzą 
tego światełka w tunelu, to co byś im mogła powiedzieć? Od czego mogą zacząć 
ewentualnie? Jakaś porada od osoby, która już przeszła tę drogę.  
 
Agnieszka: Budżet domowy. Jako absolutny filar, od którego zaczynamy wszystko.  
 
Michał: Czyli planowanie wydatków tak naprawdę.  
 
Agnieszka: Tak. No zobacz, to jest tak, jakby ci szef dał zadanie do wykonania, a ty się rzucasz 
na żywioł, na zasadzie: może coś zrobię, może czegoś nie zrobię, a w sumie to zobaczymy jak 
to wyjdzie. No to tak nie działa! Muszę mieć plan, muszę mieć listę rzeczy, które muszę zrobić, 
muszę realnie oszacować czas ich zrobienia i sposób ich zrobienia.  
 
Nie pamiętam teraz jak to się nazywało, ale gdzieś jest jakaś taka strategia, że plany muszą 
być realne, mierzalne itd.  
 
Michał: Tak, tak.  
 
Agnieszka: Coś takiego było, myślę, że każdy pi razy drzwi o tym słyszał. I to samo się tyczy 
finansów. To musi być realne, mierzalne, prawdopodobne itd. A jesteśmy w stanie to zrobić 
dopiero wtedy, jak będziemy wiedzieli ile wydajemy, ile musimy wydać, o ile możemy 
zmniejszyć swoje zadłużenie. Jaką kwotą realnie będziemy dysponować, żeby to zadłużenie 
zmniejszyć?  
 
Michał: Dokładnie tak. Dobra, dzięki wielkie Agnieszka za poświęcony czas i za rozmowę!  
 
Agnieszka: Dziękuję. Do usłyszenia!  
 
Michał: Do usłyszenia! 
 
Dzięki wielkie, że wysłuchaliście tego odcinka, w zasadzie już zmierzamy do końca. Wiem, że 
on nie był krótki, ale jestem święcie przekonany, że będzie dobrym drogowskazem dla tych 
wszystkich osób, które są dzisiaj dopiero na początku walki z długami.  
 
Ja przypominam, że linki do wszystkich materiałów, o których mówili moi goście i o których 
mówiłem ja, znajdziecie w notatkach do tego odcinka, które znajdziecie pod adresem: 
jakoszczedzacpieniadze.pl/053, tak jak 53. odcinek.  
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No i oczywiście mocno zapraszam do rejestracji w kursie pt. „Pokonaj swoje długi”! To 
absolutnie nic nie kosztuje, a może korzystnie wpłynąć na Wasze finanse. I przy okazji mam 
jeszcze do Ciebie – tak bezpośrednio się zwrócę, mam do Ciebie wielką prośbę.  
 
Ja strasznie się autentycznie napracowałem nad tym kursem, do tego stopnia strasznie, że 
dzisiaj, gdy nagrywam ten podcast, to mam już kursu „Pokonaj swoje długi” po dziurki w nosie. 
Mam go serdecznie dosyć! No, ale życie mnie nauczyło, tak z drugiej strony pozytywnie na to 
patrząc, że wszystkie rzeczy ważne i istotne, które robię w moim życiu, rodzą się w dużych 
bólach.  
 
Mam nadzieję, że te duże bóle, które przeżywałem, pracując nad tym kursem, to jest taki znak, 
że to było coś ważnego i istotnego. Tak że wracając do prośby: proszę Cię bardzo, przekaż 
namiary na ten podcast oraz na sam kurs „Pokonaj swoje długi” tym swoim znajomym, co do 
których możesz mieć podejrzenia, albo uważasz, że im mogło by się takie szkolenie przydać.  
 
W Polsce dzisiaj mamy blisko 2,5 miliona osób, które mają przeterminowane długi. 
Przeterminowane, tzn. takie, które nie są spłacane w terminie i z mojej perspektywy, to jest 
jakaś absolutnie gigantyczna liczba. Gdyby nawet ten kurs dodał, już będę optymistą, do 10% 
z tych osób, to trzeba sobie zdawać sprawę, że pozytywne efekty będą widoczne w życiu nie 
tylko tych osób, ale one powinny być również widoczne w wynikach całej polskiej gospodarki.  
 
Jak się nad tym zastanawiam, to autentycznie wierzę, że tak może być. Tylko jest jeden, 
konieczny warunek: ten kurs musi dotrzeć do tych osób i one muszą chcieć działać 
i wychodzić ze swojego zadłużenia, podwyższać ten ogólny poziom dobrobytu. Swój , 
a później uruchamiając swoje pieniądze także wpływać na gospodarkę.  
 
Trochę się rozmarzyłem teraz, no ale trzeba mieć wysokie oczekiwania w stosunku do siebie 
i świata zewnętrznego. Gdybyście kiedykolwiek po wysłuchaniu tego odcinku podcastu doszli 
do wniosku, że pomogłem Wam w jakiś sposób poprawić stan Waszego portfela, to dajcie mi 
proszę koniecznie o tym znać. Czy to mailowo, czy w komentarzu na blogu pod tym 
odcinkiem, czy w komentarzu na iTunes’ach. 
 
Wszystkie komentarze czytam, nie na wszystkie odpowiadam. Każdy taki komentarz, 
naprawdę ładuje mnie bardzo pozytywnie tymi Waszymi uwagami i informacjami, zwłaszcza 
wtedy, kiedy widzę, że to, co ja robię, ma dla Was po prostu sens.  
 
Łał, będę się dzisiaj już rozłączał zanim się całkowicie rozkleję. Jak minie trochę czasu, trochę 
odsapnę od tego kursu, to myślę, że opowiem Wam jak krok po kroku wyglądały prace nad 
nim, bo było to tempo iście wariackie. I przygotowanie takiego pięciotygodniowego kursu, to 
jest kompletnie inne doświadczenie niż praca nad tym kursem, który już znacie, nad kursem 
pt. „Budżet domowy w tydzień”, który miał raptem jeden tydzień.  
 
No, a teraz już dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia 
Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia, trzymajcie się! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
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§ Kurs Pokonaj Swoje Długi 
§ Strona Dave’a Ramsey’a 
§ Wpis na blogu “Dowód mocy blogów i… edukacja finansowa Polaków, czyli dwa 

w jednym” – o konkursie “Dobry Plan” grupy KRUK. 
§ Podcast WNOP 026: Jak wyjść z długów i unikać problemów finansowych – rozmowa 

z Marcinem Iwuciem 
§ Przykłady artykułów na blogu poświęconych wychodzeniu z długów: 

– Jak zacząć spłacać długi i kredyty – historia Przemka 
– 107 porad jak oszczędzać, czyli skąd możesz wziąć dodatkowe 200 zł na 

miesiąc 
– Ile naprawdę kosztuje dług na karcie kredytowej, czyli jak mądrze korzystać 

z karty 
– Emocje w walce z długami – sprawdzone strategie wychodzenia z długów 

§ Czytelnia – lista książek, które polecam 
§ olx.pl – portal do sprzedaży rzeczy używanych (dawniej tablica.pl) 
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054: Co może windykator i jak sobie z nim radzić? 
– przewodnik dla osób zadłużonych 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/054 
 
 
 
 
Windykacja – to słowo, które powoduje ciarki u osób zadłużonych. Dzisiaj z moim gościem 
podpowiadamy, jak skutecznie układać się z windykatorami. 
 
Co wolno a czego nie wolno windykatorom? Czy warto z nimi rozmawiać? Co można ugrać? 
Czym różni się wierzyciel pierwotny od wtórnego? Jak zadowolić windykatora nawet wtedy, 
gdy nie mamy pieniędzy na spłatę całego długu? Jak wygląda windykacja “od kuchni”? – 
o tym i o wielu blaskach i cieniach zawodu windykatora usłyszycie w tym odcinku podcastu. 
 
Moim gościem jest Markus Marcinkiewicz – windykator z kilkunastoletnim doświadczeniem 
i autor książki “Zawodowy windykator”. Mówi on rzeczy, które mogą się nie spodobać 
przedstawicielom jego zawodu. Odsłania wiele tajników swojej pracy, podpowiada na co 
mogą liczyć dłużnicy, a także zdradza jak dłużnicy mogą realizować swój plan spłat, 
a niekoniecznie ten, który próbuje im narzucić windykator. 
 
W mojej opinii – jeden z najlepszych podcastów. Doskonałe uzupełnienie wiedzy, którą 
przekazywałem Wam w kursie “Pokonaj swoje długi”. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Kto jest moim gościem? 
§ Czym zajmuje się Markus Marcinkiewicz? 
§ Kim jest windykator? 
§ Jaki był stereotyp windykatora i jak zmieniał się jego wizerunek w ostatnich latach? 
§ Jaka jest różnica między wierzycielem pierwotnym a wtórnym? 
§ Skąd wzięła się teza, że wszyscy dłużnicy kłamią? 
§ W jaki sposób tłumaczą się dłużnicy? 
§ Ile dni bez problemów możemy spóźniać się z zapłatą rat kredytu? 
§ Jakie postawy dłużników są rozróżniane wśród windykatorów? 
§ Co ma prawo zrobić windykator a czego nie może robić? 
§ W jaki sposób strony mogą dogadywać się między sobą? 
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§ Jak dłużnik może bronić się przed windykatorem, który łamie prawo? 
§ Jak wygląda proces windykacji od momentu, gdy przestajemy spłacać raty kredytu? 
§ Co może uzyskać dłużnik, który jest gotowy współpracować z windykatorem? 
§ Za jaką wartość procentową są sprzedawane przeterminowane wierzytelności? 
§ Jak dogadywać się z windykatorem? 
§ Dla kogo jest książka “Zawodowy windykator” napisana przez Markusa? 
§ Co cechuje dobrego windykatora? 
§ Jak radzić sobie z emocjami pracując z osobami, które często przeżyły dramaty 
życiowe? 

§ Co może zrobić posiadacz kredytu we frankach, który nie wyrabia się ze spłatą długu? 
§ Jak rozliczani są ze swojej pracy windykatorzy? Czy mają płaconą prowizję procentową 

od ściągniętych długów? 
§ Jaki jest stopień informatyzacji procesów w firmach windykacyjnych? 
§ Czy w obecnym stanie prawnym długi są dziedziczone? 
§ Jak odzyskać pieniądze pożyczone koledze “na gębę”? 

 
 



 356 / 492 

 

 

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 54. Dzisiaj z moim gościem 
porozmawiam o windykacji długów. 
 
Cześć i dzień dobry, witam cię w 54. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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! 
 
Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu, który nagrywam po 
okresie bardzo intensywnej pracy nad kursem pt. „Pokonaj swoje długi”. Dzisiejszy odcinek 
doskonale uzupełnia tematykę tego kursu. W całości jest poświęcony tematowi windykacji 
długów. Temu tematowi, który spędza sen z powiek wielu osób, które są przyciśnięte do 
ściany.  
 
Moim gościem jest dzisiaj Markus Marcinkiewicz – autor książki pt. „Zawodowy windykator”. 
Jednocześnie właściciel firmy windykacyjnej i jedna z takich osób, którą cechuje niesamowita 
pasja do pracy, którą wykonuje. Dzisiaj zadałem Markusowi dziesiątki pytań, a odpowiedzi 
pomogą w szczególności tym osobom, które mają dzisiaj długi. Niekoniecznie windykowane. 
My dokładnie dzisiaj omawiamy cały proces windykacji – windykacji pierwotnej, windykacji 
wtórnej i różnicach między nimi.  
 
Tłumaczymy też rolę windykatora, rolę komornika w całym tym procesie. I w szczególności 
rozmawiamy także o możliwości negocjowania parametrów długów i uzyskiwania korzystnych 
ugód, które pozwalają dłużnikom umarzać część karnych odsetek, ale również kapitału do 
spłaty.  
 
Sponsorem tego odcinka podcastu jest… mój kurs pt. „Pokonaj swoje długi”! Pięciotygodniowy 
internetowy program edukacyjny, którego celem jest pomoc dłużnikom w samodzielnym 
wydostaniu się ze spirali długów. Dzięki wsparciu firmy MasterCard kurs ten dostępny jest 
całkowicie bezpłatnie i to bezterminowo. Wcale nie musiałem długo czekać na efekty tego, że 
on jest bezpłatny, bo tylko w ciągu pierwszego tygodnia od premiery zapisało się na niego 
ponad 4,5 tysiąca osób.  
 
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, także możecie się zarejestrować. To jest kurs nie tylko dla 
osób zadłużonych, ale także dla tych, które po prostu chcą w lepszy sposób panować nad 
zawartością swoich portfeli. I planować takie bezpieczne podejście do finansów. Kurs 
dostępny jest na stronie pokonajswojedlugi.pl – zapraszam serdecznie! Dzisiejszy podcast 
stanowi jego bombowe uzupełnienie.  
 
Jest to absolutnie obowiązkowe słuchowisko dla tych wszystkich osób, które długi dzisiaj 
mają. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Markusem Marcinkiewiczem.  
 
Michał Szafrański: Cześć Markus! 
 
Markus Marcinkiewicz: Cześć Michał! 
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Michał: Przedstaw się proszę Słuchaczom króciutko. Powiedz kim jesteś i co robisz.  
 
Markus: Nazywam się Markus Marcinkiewicz, jestem zawodowym windykatorem, od 2003 
roku windykuję starając się odnaleźć złoty środek między zaspokojeniem oczekiwań 
wierzycieli, a bezpieczną przyszłością rodzin i dzieci dłużników. W 2010 roku po latach pracy 
dla banków i firm windykacyjnych zostałem współzałożycielem własnej firmy, którą 
sprzedałem w lutym tego roku i powołałem do życia nową o nazwie VEX. No i jestem też 
zarażony wirusem… wirusem windykacji oczywiście.  
 
Michał: No właśnie, powiedz, kto to jest windykator tak naprawdę? Jak ty go definiujesz, jako 
przedstawiciel tego zawodu?  
 
Markus: Windykator jest osobą, która przede wszystkim ma za zadanie ratować dłużników 
i ich najbliższą rodzinę przed opresjami wynikającymi z konsekwencji nie spłacania tych 
długów. My już nie jesteśmy tymi złymi, którzy przyjeżdżają: łysi, w czarnych skórach, z kijami 
baseballowymi, czy łopatami i workami na zwłoki w bagażnikach, tak jak to było za czasów 
Pruszkowa i Wołomina. Tylko jesteśmy profesjonalistami, zawodowcami. Wykształceni, 
w garniturach, kulturalni.  
 
Jasne, że czasem potrafimy rozmawiać ostro i negocjować ostro, tak jak tego wymaga 
sytuacja, ale generalnie dążymy do tego, żeby przekonać dłużnika, że najwyższa pora, żeby 
wychodzić z opresji i przede wszystkim, że jego życie może być lepsze. Nie musi trwać w tej 
marnej egzystencji dłużniczej, w której się obecnie znajduje, że jest rozwiązanie.  
 
Bo przede wszystkim, dłużnik sobie oczywiście zawsze poradzi, ale najbardziej cierpi jego 
żona, mąż, a przede wszystkim dzieci, które przez długi rodziców, nie mogą mieć lepszego 
wykształcenia i lepszej przyszłości.  
 
Michał: Dotknąłeś stereotypu windykatora, jako takiego gościa w skórze. Karka, który gdzieś 
tam wymusza te długi. Mówisz, że już tego nie ma, ale jednak nadal się zdarzają takie 
zachowania. Widzisz to w ogóle na rynku, są jeszcze osoby, które działają w taki sposób? Czy 
rzeczywiście one już kompletnie zniknęły według ciebie? 
 
Markus: Nie, to jest bzdura. Ten model windykatora – wymuszacza funkcjonował właśnie za 
czasów polskich mafii, które funkcjonowały w latach 90. Na dobrą sprawę od początku 2010 
roku te rzeczy się po prostu nie dzieją. Ale w dalszym ciągu w mediach, w prasie, w telewizji, 
czy w przekonaniach dłużników, to jest bardzo bezpieczna wymówka. Łatwo jest posłużyć się 
tym stereotypem, że ktoś taki przyjeżdża i nie wiadomo co robi.  
 
Bardzo często jest tak, że dłużnik idzie na policję, zgłasza, że próbował go zastraszyć jakiś 
windykator, nie wiadomo jak umięśniony, nie wiadomo jak łysy. A gdy policja widzi tego 
windykatora, przychodzi: szczupły, wykształcony pan, który de facto nie jest w stanie 
zastraszyć swoją fizycznością. Tego typu rzeczy się nie dzieją wśród profesjonalistów. Jasne, 
że mogą być jakieś małe firmy, które próbują desperackich, partyzanckich ruchów, ale to 
bardziej opiera się o jakieś nieetyczne zachowania, typu naklejania na bramach dłużnika 



 358 / 492 

 

 

naklejek, typu: „Dłużniku Kowalski, pieniądze się oddaje.” itd. niż żeby straszyć swoją 
fizycznością, czy kogoś dotykać, żeby w ten sposób wymuszać jakieś spłaty.  
 
Te rzeczy się po prostu nie dzieją, żaden profesjonalista sobie na to nie pozwoli. Tym bardziej 
spółki, które mają aspirację działać na giełdzie, ponieważ jakiekolwiek tego rodzaju 
zachowanie, to jest po prostu gwóźdź do trumny dla takiej spółki.  
 
Michał: O tym jeszcze porozmawiamy, będziemy rozmawiali, bo chcę ci zadać pytanie: na co 
może sobie windykator pozwolić zgodnie z prawem, a na co nie może? Ale zapytam cię 
najpierw, może tak pozytywnie: w czym może pomóc windykator? Pokutuje takie przekonanie, 
że telefonów od windykatorów lepiej nie odbierać, bo będą nas cisnęli, żebyśmy te długi 
spłacali. Więc takie pytanie, które się rodzi, to jest: czy warto rozmawiać z windykatorem? 
Albo: dlaczego warto? 
 
Markus: Faktycznie masz rację, że na wszelkiego rodzaju forach internetowych, nawet tych, 
które wskazujesz na swojej stronie, panują tego rodzaju wskazówki, żeby nie rozmawiać 
z windykatorami. Spuszczać ich na tzw. szczaw i mirabelki. W dłuższej perspektywie jest to 
szkodliwe dla samego dłużnika i dla samej sprawy. Żeby zrozumieć o co chodzi, trzeba 
rozróżnić dwa rodzaje windykatorów.  
 
Rynek się bardzo zmienił. Jest windykator wierzyciela pierwotnego, czyli takiego jak banki, 
firmy telekomunikacyjne itd. a także windykator wierzyciela wtórnego, czyli takiego, który 
zakupił wierzytelność. I teraz – paradoksalnie… wydawać by się mogło, że windykatorowi 
wierzyciela pierwotnego np. banku powinno zależeć na tym, żeby jak najszybciej 
ustabilizować sytuację na umowie kredytowej tak, aby była ona jak najłatwiejsza do 
ogarnięcia przez dłużnika.  
 
W rzeczywistości tak nie jest i to nie dlatego, że windykator w banku ma taką złą wolę lub 
nie, tylko dlatego, że ma nad sobą komisję nadzoru finansowego, która jasno stawia warunki 
kiedy i w jakich sytuacjach dana umowa może być ustabilizowana. Czasem bankom nie opłaca 
się na siłę ratować dłużnika, natomiast w sytuacji, kiedy windykator pracuje dla wierzyciela 
wtórnego i ten już zakupił wierzytelność, tam są znacznie lepsze możliwości.  
 
Natomiast w czym może pomóc windykator, wracając do twojego pytania: przede wszystkim 
jest to stabilizacja sytuacji finansowej doraźnie dla samego dłużnika. Ale przede wszystkim 
musimy pamiętać, że dłużnik nie jest w swojej rodzinie wyodrębnionym elektronem, tylko 
żyje w symbiozie ze wszystkimi członkami swojej rodziny, czyli z rodzicami, małżonkiem, 
dziećmi.  
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów próbuje wszystkich przekonywać, że dług jest 
indywidualną sprawą dłużnika, natomiast w moim przekonaniu tak nie jest. Bo jeżeli nagle 
ojciec, czy matka w rodzinie osiąga stan, w którym zaczyna ją ścigać komornik i te finanse się 
radykalnie obniżają, cierpią na tym wszyscy domownicy, a nie sam dłużnik.  
 
Tak że to jest ten element, na który windykatorzy zwracają uwagę. Staramy się pomóc 
ustabilizować sytuację całej rodziny i chronić tę rodzinę przed komornikami, bo dogadanie się 
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z windykatorem daje gwarancję na to, że wierzyciel nie odda sprawy do kolejnej egzekucji 
komorniczej lub też nie sprzeda tej wierzytelności dalej na rynek.  
 
Michał: No właśnie, będziemy rozwijać te wątki, one są super ciekawe i wiele punktów 
zaczepienia dają do dalszej dyskusji. Ale zapytam cię o jedną rzecz, napisałeś książkę, o tym 
nie powiedzieliśmy, pt. „Zawodowy windykator”. Przeczytałem. I tam jest taka teza, bądź 
stwierdzenie po prostu, że wszyscy dłużnicy kłamią. I moje pytanie jest takie: rzeczywiście tak 
jest? Skąd to przeświadczenie?  
 
Tak podejrzewam, być może jest tak, że ty w tym procesie masz rzeczywiście do czynienia 
przede wszystkim z takimi osobami, które tych długów nie chcą spłacać i one kłamią. Ale 
pytanie, czy rzeczywiście… czy to nie jest przejaskrawione?  
 
Markus: Faktycznie jeżeli chodzi o etap, na którym ja zajmuję się wierzytelnością, ponieważ 
moja firma specjalizuje się w windykacji dla wierzycieli wtórnych, czyli po wielokrotnie 
bezskutecznych egzekucjach komorniczych, to mam już do czynienia z dłużnikami, którzy 
z niejednym windykatorem i komornikiem mieli do czynienia. Natomiast skąd ta moja teza? 
Przede wszystkim Dr House nas uczył, że wszyscy kłamią, to jest konsekwencja tej tezy.  
 
Natomiast w tym serialu to bardzo dobrze zostało pokazane, ludzie lekarzowi potrafią kłamać, 
żeby jakoś się usprawiedliwić i żeby jakoś lepiej wypaść przed lekarzem, bo się wstydzą. Są 
jakieś kwestie intymne, sytuacje rodzinne itd. I po prostu wymyślają lub pomijają pewne 
istotne fakty, które w rzeczywistości mogą im pomóc. Natomiast jak to się dzieje? 
 
W momencie, kiedy pojawia się pierwsze zadłużenie, ja uważam, że dłużnik jest jeszcze czysty 
i nieskalany tą ciemną stroną mocy, o której też piszę w swojej książce. Kiedy człowiek ma 
pierwszy kontakt z windykatorem, jak jest „rozdziewiczony”, on mówi prawdę. Mówi jak 
sytuacja faktycznie wygląda. windykatorzy, w zależności od tego, na jakim to jest etapie, 
zazwyczaj zaczyna się od monitoringu, to jest zazwyczaj na wczesnych kilku dniach 
opóźnienia, przyjmują to lub nie przyjmują tego do wiadomości. Ogólnie nie drążą tematu.  
 
Natomiast jeżeli kłopoty pojawiają się dalej i zadłużenie sięga 30, 60, 90, 120 dni, okazuje się, 
że windykatorzy są coraz mniej odporni na te wydarzenia. Do pewnego etapu Komisja 
Nadzoru Finansowego wymaga, żeby tolerować pewnego rodzaju opóźnienia i wyjaśnienia, 
natomiast w pewnym momencie trzeba zacząć przyciskać tego dłużnika na to, żeby zaczął 
płacić, żeby stabilizował sytuację, żeby broń Boże bank nie musiał wrzucić w rezerwę całej 
pozostałej kwoty do spłaty.  
 
I wtedy dłużnik zaczyna się orientować, że to, co mówił na początku, ta szczera, uczciwa 
prawda nie do końca już działa. W związku z tym zaczyna wymyślać. To mogą być różne 
sytuacje. Jeżeli mamy w rodzinie kogoś, kto jest chory, niekoniecznie musi to być nasze 
dziecko, ale dziecko naszego wujka, cioci, czy kogokolwiek, to dłużnik zazwyczaj przekształci 
sobie tę opowieść na swoje wymagania. Znane są przypadki, gdzie dłużnicy potrafią np. 
tłumaczyć się, że nie zapłacili, ponieważ właśnie wrócili z pogrzebu matki i w momencie 
kiedy się analizuje sytuację sprzed 6-7 miesięcy, okazuje się, że matka umierała już 6-7 razy.  
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Natomiast żaden z kolejnych windykatorów tego nie wychwycił. Ja sam miałem sytuację, 
kiedy pracowałem w jednym z banków, w którym dłużniczka się tłumaczyła brakiem wpłaty 
tym, że jej niepełnosprawny syn jechał autokarem do Grenoble, gdzie był ten słynny wypadek. 
Koniec końców się okazało, że w ogóle go tam nie było, a syn odebrał telefon, kiedy 
następnym razem się do niego dzwoniło. Ludzie wymyślają różne rzeczy, to się dzieje 
z prostego powodu. Tak jak się mowi, że ci źli windykatorzy mają swoje sztuczki i techniki na 
dłużników, tak samo dłużnicy mają swoje sztuczki i techniki na windykatorów.  
 
Np. jeżeli ja, jako dłużnik wcisnę jakąś łzawą historyjkę, która łamie serce jakiejś 
windykatorce i zobaczę, że ta windykatorka zacznie wymiękać i zamiast wymagać spłaty 
zaczyna współczuć dłużnikowi i daje mu zgodę na prolongatę, albo nie jest wystarczająco 
konsekwentna w zaznaczeniu, że ta wpłata musi być dokonana w określonym terminie z jakiś 
powodów, no to ten dłużnik w tym momencie myśli: „Aha, na nią to podziałało, spróbuję na 
następnego.”.  
 
W momencie, kiedy zaczynamy dzwonić do dłużnika, na etapie 60-90 dni opóźnienia 
zazwyczaj jest już tak, że on zalega nie tylko w tym jednym banku, ale też zalega gdzieś 
indziej. To są bardzo proste rzeczy, raz nie zapłacę rachunku telefonicznego, raz nie zapłacę 
rachunku za telewizję, zaraz z tego jednego rachunku zrobią się dwa rachunki, trzy rachunki, 
zaraz się zrobi zaległość czynszu. I wielu windykatorów będzie go windykować.  
 
On każdemu będzie sprzedawać tego rodzaju historię i ta historia będzie ewoluować do 
momentu, kiedy trafi na windykatora, który powie: „No nie, ja tego nie kupuję. OK, sytuacja 
może być ciężka, ale musimy się skupić na ratowaniu sytuacji i spłatach. Bo właśnie dlatego, że 
mamy tak trudną sytuację, trzeba wyjść z tej opresji i zacząć płacić.” On wtedy zaczyna znowu 
modyfikować swoje story tak, żeby zobaczyć, co działa na kolejnego windykatora.  
 
Tak to działa. W większości przypadków te pomysły są brane z forów internetowych i już po 
30 sekundach rozmowy z dłużnikiem można wyczuć, czy on idzie w ścianę, czy faktycznie 
sytuacja jest prawdziwa. A moje doświadczenia wskazują, że 9/10 dłużników po prostu 
kłamie. Nie dlatego, że są złymi ludźmi, nie dlatego, że mają taką naturę, tylko dlatego, żeby 
chronić swoje interesy. Żeby się ratować i żeby zyskać po prostu prolongatę.  
 
Michał: Jasne. Dwa wątki, które wyłapałem, które są pioruńsko istotne. Jeden, to są postawy 
dłużników. Chciałbym, żebyś sklasyfikował różne typy zachowań, na podstawie tych osób, 
z którymi ty się kontaktujesz. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, jeszcze zanim to 
powiesz, powiedziałeś, że jest taki moment, w którym te zaległości próbujecie ściągać 
bardziej zdecydowanie. Jak byś mógł czasowo określić, jak długi okres przeterminowania 
spłaty jest takim okresem, kiedy rzeczywiście ta windykacja powinna być bardziej 
zdecydowana?  
 
Markus: Jeżeli chodzi o wierzycieli pierwotnych i jeżeli chodzi o kredyty, to jest to 60-ty dzień 
opóźnienia. To jest dzień, w którym zapadają decyzje o rezerwach i mrożeniu kapitału przez 
bank. W związku z powyższym, to jest maksymalny okres, jaki bank może tolerować, jeżeli 
chodzi o opóźnienia. I wszystkim zależy na tym, żeby między tym 30, a 60 dniem dokonać 
spłaty.  
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Tak na dobrą sprawę, dłużnik ma pełne prawo się spóźniać z płatnością raty, tylko trzeba to 
robić inteligentnie. O ile nie dopuszczamy do sytuacji, że nakładają się dwie zaległe raty, 
a w momencie kiedy się spóźniamy, płacimy ratę plus wszystkie należne odsetki, to tak na 
dobrą sprawę każdy sobie może „za darmo” kupić 30-dniową prolongatę z miesiąca na 
miesiąc.  
 
Natomiast jeżeli się ktoś spóźnia i po terminie wpłaca ratę, a nie płaci odsetek, to nie 
rozumie, że tej raty w rzeczywistości nie płaci, bo najpierw spłaca te odsetki i potem zostaje 
niedopłata na kapitale. Często są takie sytuacje, że ktoś zapłacił, jest dzień zapadalności raty, 
a dzwonią już do niego z windykacji tzw. twardej, z jakiegoś soft lub hard collection i mówią, 
że ma zapłacić ratę plus np. 3 zł odsetki. Jest traktowany nie jak dłużnik, który się spóźnia 
jeden dzień, tylko 31 dni, bo ma niedopłatę na poprzedniej racie.  
 
To są niuanse, na które trzeba zwracać uwagę w momencie, kiedy się lawiruje z płatnością 
rat. Jeżeli chodzi o wierzycieli wtórnych, to tutaj wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, 
czy dłużnik się dogada zanim wierzyciel wtórny zdecyduje się na kolejną egzekucję 
komorniczą, która może być bardziej dotkliwa niż komornik od wierzyciela pierwotnego, bo 
wierzycielowi wtórnemu bardziej zależy na odzyskaniu tych pieniędzy niż wierzycielowi 
pierwotnemu.  
 
Michał: Czyli krótko mówiąc zdecydowanie rozmawiać chociażby po to, żeby nie dopuścić do 
egzekucji komorniczej.  
 
Markus: Tak, dokładnie tak. Tak jak wspomniałeś wcześniej. Są te rady, żeby nie rozmawiać 
z windykatorami itd., ja uważam, że to jest bardzo szkodliwe dla samych dłużników. 
Rozmawiać zawsze trzeba. Jasne, że te rozmowy rzadko kiedy są miłe i przyjemne, ale do 
cholery rozmawiamy o pieniądzach, o zadłużeniu, te rozmowy nie mogą być miłe, nie mogą 
być grzeczne, nie mogą być przyjemne. Rozmawiamy o konkretach.  
 
Dłużnik może być traktowany albo jak dłużnik, albo jak partner w biznesie. To wszystko 
zależy od tego, jaką postawę reprezentuje. Jeżeli chce się dogadać, jeżeli ma pieniądze, jeżeli 
ma wolę, no to jak najbardziej się dogadamy. Natomiast jeżeli jest to ktoś, kto uważa: „Ja już 
mam 10 komorników, co wy mi możecie zrobić? A najlepiej mi oddajcie pana Stasia – mojego 
komornika, który więcej mi i tak nie może zabrać” to z takimi dłużnikami już się zaczyna tzw. 
szermierka słowna i przekonywanie go, że mimo wszystko warto jednak być uczciwym.  
 
Michał: No właśnie, postawy dłużników. Wyróżniłeś dwie. Mamy partnera w biznesie i mamy 
cwaniaczka, który uważa, że nic mu nie możecie zrobić. Jeszcze jakieś inne postawy? 
 
Markus: To znaczy są ludzie, którzy faktycznie mają problemy. I to tak naprawdę jest 
margines. Ci ludzie z jakimiś ciężkimi chorobami, którzy potracili pracę i faktycznie nie zdążyli 
się jakoś pozabezpieczać. Paradoksalnie ci ludzie najlepiej płacą, jeżeli mamy już w ten 
sposób rozmawiać i klasyfikować wartość pod kątem spłacalności. Ci ludzie reprezentują sobą 
największą wolę spłaty. Ci ludzie, którzy żyją za 700 czy 800 złotych, jakieś renty czy 
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emerytury już po zajęciach komorniczych... Ci ludzie mimo wszystko potrafią jakoś 
zorganizować pieniądze na spłatę. 
 
Natomiast ci, cwaniaki, o których wspomniałeś, no to właśnie jest tam znacznie trudniej. Są 
tacy, którzy uważają, że najlepiej zachować się jak struś i po prostu unikać kontaktu – a nóż 
ktoś o nich zapomni i wierzyciel sobie ich odpuści, bo woli się skupić na wierzytelnościach, 
w których jest kontakt i jest jakaś spłata. Natomiast są też tacy, którzy przyjmują strategię 
agresywną.  
 
Bardzo wielu jest takich, którzy kiedy rozmawiają z kobietą potrafią ją po prostu wyzywać na 
„K...”, „Ch...” i tak dalej. Tylko i wyłącznie po to, żeby jej się zrobiło przykro i źle. Potrafią 
wyzywać rodziców windykatora czy windykatorki. I to też jest pewnego rodzaju strategia, bo 
liczą na to, że sobie ktoś odnotuje w systemie, że dłużnik jest agresywny, składa groźby 
karalne. To też jest istotne, zaraz o tym wspomnę.  
 
Składa groźby karalne i tak dalej i tak dalej. I kolejny windykator może mieć na przykład 
obawy, czy przypadkiem nie zrobić tak, że się nie dodzwonić do tego dłużnika, bo po co ma 
wysłuchiwać, że jest taki i taki. A propos tych gróźb karalnych, które są stosowane 
permanentnie przez dłużników jako technika walki z windykatorem, bo doskonale wiedzą, że 
żaden wierzyciel nie wyrazi zgody na to, żeby zastosowanie groźby karalnej przez dłużnika 
zgłosić na policję, bo wizerunkowo jest to po prostu bardzo nieeleganckie i niefajne... więc 
windykator musi przyjmować na klatę to, że ktoś „dorwie jego dziecko”, że jak będzie 
wychodził z pracy to „oberwie po łbie” itd. I nic z tym de facto nie można zrobić. 
 
Także klasyfikacji dłużników jest naprawdę wiele, ja natomiast uważam, że mamy to główne 
rozróżnienie na dłużnik i partner w biznesie. I dopiero dłużnik ma jakby subkategorię – jak on 
się zachowuje. Bo to może być równie dobrze jakiś „tak, tak”, który odbiera telefon za każdym 
razem i mówi: „Tak, tak, zapłacę”, „Tak, tak, oczywiście”, to może być ktoś, kto z premedytacją 
kłamie, mówi, że „Tak, siostra wpłaciła wczoraj na poczcie”, a potem okazuje się, że żadnej 
siostry nie ma. Ale to są tego rodzaju ludzie, tego rodzaju sytuacje.  
 
Michał: Dobra, to kluczowe pytanie: do czego ma prawo windykator? Czego nie ma prawa 
robić? Mówię z punktu widzenia prawa, na przykład: czy windykator ma prawo nachodzić nas 
w domu, dzwonić do naszych znajomych, nękać telefonami, gdy wyraźnie damy do 
zrozumienia, że sobie tego nie życzymy? Czy nie?  
 
Markus: To znaczy ocenę tego, co jest „nękaniem”, a co nim nie jest zostawmy prokuraturze 
i policji. Jeżeli dłużnik uważa, że jest nękany telefonami, niech idzie na policję i sobie to 
zgłosi. Ma do tego pełne prawo, powinien to zrobić. Ale licząc się z konsekwencjami, że jeśli 
windykator udowodni, że cel jego interwencji ma podstawę prawną i jest prawnie zasadny, bo 
na przykład dzwoni na podstawie lekceważonego sądowego nakazu zapłaty, no to może się 
liczyć chociażby z konsekwencjami wynikającymi ze składania fałszywych zeznań, czy 
wprowadzania w błąd służb zajmujących się przestrzeganiem prawa.  
 
Natomiast faktycznie, jeżeli ta intensywność kontaktów jest taka, że człowiek się czuje 
zaniepokojony, no to powinien to zgłosić na policję i prokuraturę i zobaczyć, co jedyne 
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kompetentne w tym kraju... bo chciałbym zaznaczyć, że UOKiK nie jest kompetentny w ocenie 
tego, czy coś jest nękaniem, czy coś nie jest nękaniem. Od tego jest prokuratura, policja i sąd 
i oni wydają wyłącznie orzeczenia w tym temacie. Natomiast jedna istotna zasada: skąd się 
bierze częstotliwość kontaktów windykatora?  
 
Tylko i wyłącznie z tego, że dany dłużnik unika kontaktu, nie chce rozmawiać, nie odbiera 
telefonu, nie reaguje na nagrania na poczcie głosowej, nie oddzwania po SMS-ach. W związku 
z powyższym trzeba z nim w dalszym ciągu jakoś starać się skontaktować – czy to 
telefonicznie, czy to właśnie poprzez wizyty terenowe na adresie zameldowania, czy też 
aktualnego zamieszkania, czy też ustalonego w toku czynności operacyjnych. Jeśli dłużnik jest 
w kontakcie, jeśli rozmawia, jeśli umawia się na wpłaty, dotrzymuje terminów... Niekoniecznie 
kwot, bo może być sytuacja, że dogadamy się z kimś, że ma wpłacić 1000 zł, ale ten ktoś nie 
ma tysiąca, no nie udało mu się uzbierać, uzbierał 737 zł. Jeśli wpłaci te 737 zł, oddzwoni, 
powie, że więcej mu się nie udało, OK dogadamy się, dostanie termin, na przykład tydzień lub 
dwa na uzbieranie pozostałej kwoty.  
 
Natomiast często jest tak, że są ustalane jakieś terminy, kwoty, nie są one dotrzymywane, 
dłużnik znika, zanurza się pod wodę i nie ma go powiedzmy dwa, trzy, cztery tygodnie, 
czasem i dwa miesiące. W tym czasie próbujemy się z nim skontaktować, a on uważa, że czuje 
się nękany bezpodstawnie, bo ktoś do niego wydzwania.  
Natomiast: „czy windykator może odwiedzać w domu?”. Oczywiście, że może odwiedzać 
w domu, natomiast jest jedna podstawowa zasada: z windykatorami jest trochę, jak 
z wampirami, tzn., jeśli dłużnik nie zaprosi nas do domu, my nie mamy prawa wejść do domu 
ani na posesję.  
 
W związku z powyższym mamy pełne prawo przyjść, zapukać, zapytać, czy zechce z nami 
porozmawiać dany dłużnik, natomiast dłużnik ma pełne prawo trzasnąć drzwiami, udawać, że 
go nie ma, schować się za kanapę itd. My mamy pełne prawo za jakiś czas wrócić i znów 
spróbować. Natomiast nie możemy wchodzić na posesję, nie możemy nic zabierać, jeżeli już 
jesteśmy w domu dłużnika, możemy się rozglądnąć jak ten dom wygląda, oczywiście. 
Natomiast nic nie można zabrać. Możemy spróbować przekonać dłużnika, żeby spróbował coś 
spieniężyć itd. Dłużnik jednak musi to zrobić we własnym zakresie, bez udziału windykatora.  
 
Ze znajomymi, sąsiadami, współpracownikami jak najbardziej możemy rozmawiać, ale tylko 
w zakresie prośby o przekazanie wiadomości – żeby się dany dłużnik skontaktował. Nie 
możemy mówić, w jakiej sprawie dzwonimy, nie możemy ujawniać szczegółów itd. Także to 
są tego rodzaju niuanse. W mediach często są podniesione tematy, że windykator rozmawiał 
z sąsiadami, a jest to bzdura, bo OK, rozmawiał, ale nie ujawniał informacji związanych 
z tajemnicą bankową, czy tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą służbową. Tylko prosił 
o przekazanie wiadomości, żeby dany dłużnik się po prostu skontaktował. Natomiast dłużnik, 
który unika kontaktu, celowo, z różnych powodów, jest potem wielce zaskoczony, że po 
tygodniu, dwóch, trzech prób dodzwonienia się na jego numer, windykator spróbował 
skontaktować się z ojcem, matką, żoną, czy też dotarł do jakiegoś sąsiada, który go akurat zna.  
 
Michał: Jasne, czyli tak, jak powiedziałeś wcześniej, wszelkie wywieszanie karteczek 
z informacją, że „tutaj długi się oddaje” itd. jest działaniem po prostu bezprawnym?  
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Markus: Tak, tego robić nie można, to jest nieładne, nieetyczne i to jest w zasadzie zmora, 
plaga dzisiejszej windykacji, która pejoratywnie wpływa na nasz odbiór, na nasz wydźwięk. 
A nie, paradoksalnie, ci łysi z kijami bejsbolowymi, którzy chodzą i wymuszają pieniądze, bo 
takie rzeczy się nie dzieją. Także nastąpiło jakby to przesunięcie stopnia ciężkości negocjacji 
i próby dotarcia do dłużnika. Mogą się zdarzyć ludzie, którzy próbują zbyt intensywnie lub 
zbyt obficie rozmawiać z danymi sąsiadami. Na przykład próbują uzyskiwać od nich 
informacje, zbyt dużo powiedzą, ale to nie są zawodowcy, to są amatorzy, a niestety głównie 
amatorzy psują nam wizerunek.  
 
Michał: Jak się bronić przed skutkami działań takich amatorów? Bo jeśli to jest łamanie prawa, 
to pytanie, co taki dłużnik może zrobić. Bo wiesz, często osoby, które są zadłużone często 
same przez siebie czują się zaszczute w jakimś tam stopniu. I jeśli zewnętrzne zjawiska się 
nakładają, które są łamaniem prawa, to co? To po prostu zgłoszenie na policję? Jak to 
wygląda w praktyce? 
 
Markus: To znaczy w przypadku tych naklejek na drzwi, to w sumie poza zgłoszeniem danej 
firmy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sumie nie można za wiele 
zrobić. I to w sumie GIODO musi podjąć dalsze decyzje po przeanalizowaniu sytuacji, czy 
wobec danego wierzyciela przedsięwziąć jakieś dodatkowe konsekwencje, kroki, czy 
cokolwiek. No za wywieszenie takiej kartki to policja niestety lub „stety” – zależy czy jest to 
windykator, czy dłużnik... oni nie lubią takich spraw.  
 
Ja pamiętam jak było wielkie poruszenie na temat jak to rynek windykacyjny i windykatorzy 
zostaną pogrążeni, bo wchodzi ustawa stalkingowa. W rzeczywistości, jak ja musiałem chodzić 
na policję, do prokuratury i tłumaczyć się, ponieważ jacyś dłużnicy, których moja firma 
windykowała, zgłaszali stalking, czy nękanie itd. W rzeczywistości wszystkie przypadki były 
umarzane i było mówione krótko, że jest sądowy nakaz zapłaty, czy nie? Jest prawnie 
usprawiedliwiony? A dłużnik to nie jest celebrytka typu Kasia Cichopek, która może się czuć 
nękana, czy stalkowana przez jakiegoś... 
 
Michał: ...wielbiciela... 
 
Markus: ...przez jakiegoś fana, tak. W związku z powyższym, a nawet biorąc pod uwagę 
sytuację Kingi Rusin, czy właśnie Katarzyny Cichopek, to nawet tego rodzaju stalking jest 
bardzo ciężko wyeliminować, wyłapać i skazać. W związku z tym jest to narzędzie, z którego 
dłużnicy korzystają, ale głównie po to, jako straszak, żeby wymusić na windykatorze dalszą 
prolongatę. A nuż się przestraszy, bo firma nie chce na przykład, żeby było za dużo 
postępowań na policji, czy w prokuraturze. A w rzeczywistości to są bzdury, one są wszystkie 
umarzane. Naprawdę trzeba dołożyć bardzo wielkich starań, żeby ktokolwiek uznał, że mamy 
do czynienia z nękaniem. Nawet, jeżeli dzwoni się 7-10 razy w ciągu dnia do dłużnika, to 
nawet takie rzeczy prokuratura odrzuca, ponieważ „czyn jest prawnie usprawiedliwiony”. 
Chyba, że podczas przesłuchania się akurat „wkurzy” danego prokuratora, albo on potrzebuje 
akurat kogoś pokazowo dojechać, albo się wykazać jakimiś sukcesami. Wtedy może być 
faktycznie problem, ale to też jest do obronienia w sądzie.  
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Michał: Jasne. No dobra, to przejdziemy na pozytywną stronę. Jakbyś mógł wymienić korzyści 
z tej postawy biznesowej dłużnika. Czyli co może uzyskać taki dłużnik, który jest gotowy do 
współpracy, widzi tę wolę do współpracy. Wtedy co w rozmowach z windykatorem można 
uzyskać? Jak sobie ulżyć w tym spłacaniu długów, już mówiąc zupełnie wprost. 
 
Markus: Przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z wierzytelnością na etapie wierzyciela 
pierwotnego, to tam za wiele się nie ugra... jak to KNF określa reguły, jeśli chodzi 
o jakiekolwiek umarzanie jakiegoś kapitału, to jest bardzo ciężko, tym bardziej, że na koniec 
trzeba się jeszcze obciążyć podatkiem od przychodu danego konsumenta. Czasami warto się 
zastanowić, czy warto być dłużnikiem banku, czy firmy windykacyjnej, czy Urzędu 
Skarbowego, bo to różnie może być. Natomiast więcej opcji jest faktycznie w sytuacji, kiedy 
wierzytelność jest już sprzedana do firmy windykacyjnej.  
 
Michał: A poczekaj, wejdę Ci w słowo Markus, najpierw przedstawmy ten proces, to znaczy, 
pokaż ten proces. Kiedy ta wierzytelność ma szansę być sprzedana do zewnętrznej firmy 
windykacyjnej?  
 
Markus: Hmm, to znaczy przede wszystkim zaczynamy od pierwszych etapów. Monitoring 
zazwyczaj trwa od czwartego do piętnastego, czasem do trzydziestego dnia opóźnienia. I to 
w zasadzie jest grzeczne upominanie ze strony wierzyciela, że jest niezapłacona rata, czy też 
faktura, prosimy o zapłatę itd. Dłużnicy raczej to ignorują, jeżeli chodzi o konieczność spłaty, 
ponieważ traktują po macoszemu tych pracowników monitoringu. Zadzwonił, powiedział, co 
miał do powiedzenia, zapłacę, lub nie zapłacę.  
 
Markus: Następnie na etapie około trzydziestego dnia zaczyna się tzw. miękka windykacja, 
czyli tzw. soft collection, w którym już wymagane są spłaty, czy to w całości, czy to w ratach, 
ale też w określonym czasie obsługi przez dany departament windykacji. Ten etap może 
trwać od 30 do 60, a nawet 90 dni, w zależności od struktury banku czy też innej firmy, 
w której zalegamy jakiś rachunek, czy fakturę. Następnie zaczyna się etap tzw. twardej 
windykacji, czyli hard collection. 
 
Jest to etap, który w bankach poprzedza właśnie ten moment, w którym trzeba pozostały 
balans do spłaty przekazać na rezerwy bankowe. Jest to też etap, który chroni dłużnika przed 
skierowaniem jego wierzytelności do departamentu windykacji terenowej. Natomiast 
w momencie, w którym nie uda się ustabilizować sytuacji, to jest też istotne, że nie musimy 
płacić całości. Żeby się ratować jesteśmy w stanie rollować ten kredyt, chociażby tym, że 
zalegamy dwie raty, zbliża się trzecia, zapłacimy obie raty plus wszystkie należne odsetki, 
o których dowiemy się w momencie, w którym porozmawiamy z windykatorem, i wtedy z 59. 
dnia cofamy się o trzydzieści dni i mamy znowu kolejne trzydzieści dni na lawirowanie 
i kombinowanie czy tutaj spłacić, czy nie spłacić.  
 
Natomiast, jeśli rzeczywiście się nie uda i to przejdzie do windykacji terenowej, to tutaj 
rzeczywiście jest różnie. Windykator jedzie na adres i w zależności od tego, czy dłużnik chce 
współpracować, czy nie chce współpracować, czy go zastanie, czy go nie zastanie, czy też 
może się okaże, że adres, który był podany już jest nieaktualny, a dłużnikowi nie chciało się 
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wypełnić jego obowiązku zapisanego w umowie i powiadomić o zmianie jego danych 
teleadresowych, no to wtedy trzeba podjąć jakieś dalsze działania.  
 
I jeżeli dłużnik rozmawia, jeżeli chce współpracować i pieniądze wpływają, to na tym etapie 
wierzytelność może być prawie w nieskończoność. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu te 
wpłaty przestaną wpływać, to bank będzie musiał podjąć decyzję, czy tej wierzytelności już 
pozbyć się na tym etapie, czy skierować już do egzekucji komorniczej. W zależności od tego, 
co ma w papierach, jaki majątek deklarował, czy jakie zarobki deklarował konsument 
w momencie, kiedy ubiegał się o kredyt.  
 
W momencie, kiedy zapada decyzja o skierowanie wierzytelności do egzekucji komorniczej, 
dłużnik jest informowany oczywiście korespondencyjnie o tych wszystkich czynnościach. 
Komornik podejmuje czynności. W większości przypadków, jeśli chodzi o banki, jest to na tyle 
masówka, że komornik rzadko kiedy pojawia się na adresie dłużnika i ogranicza się jedynie do 
wysyłania pism do pracodawców, urzędu skarbowego, ZUSu itd. To, co te urzędy „wyplują” 
zwrotnie, no to ewentualnie podejmuje dalsze kroki, natomiast niespecjalnie drąży temat, 
chyba że są to sprawy tzw. VIP-ów z wyższym saldem.  
 
Natomiast jeśli już komornik dochodzi do wniosku, ze nie da się odzyskać środków, albo 
przynajmniej nie da się odzyskać środków, które zaspokoją chociażby jego koszty, bo okazuje 
się, że oprócz tej wierzytelności, w wyniku zbiegu egzekucji trafia do niego kilka albo 
kilkanaście innych, zapada decyzja o orzeczeniu „bezskutecznej egzekucji komorniczej”.  
 
Markus: I jak to wygląda: takie decyzje zwykle zapadają między 6. a 9. miesiącem od 
skierowania wierzytelności do egzekucji komorniczej. Czasami oczywiście mogą być 
przetrzymywane dłużej na decyzję banku, ale 6-9 miesięcy, jeśli nie ma wpłat takich, które 
zaspokoją wierzycieli, w jakikolwiek satysfakcjonujący sposób, no to zapada taka decyzja. 
I w tym momencie bank przygotowuje pakiet takiego rodzaju wierzytelności do sprzedaży, do 
wystawienia na sprzedaż do firm windykacyjnych, a częściej teraz do funduszów 
sekurytyzacyjnych, które masowo zakupują gigantyczne już pakiety wierzytelności.  
 
I teraz to, co wspominałem wcześniej. Przed skierowaniem wierzytelności do egzekucji 
komorniczej, bank może podjąć decyzję o tym, żeby się jej pozbyć już na tym etapie. To 
wygląda tak, że do tego worka z wierzytelnościami po bezskutecznych egzekucjach 
komorniczych, banki dorzucają wierzytelności, które nie były jeszcze w egzekucji po to, aby 
jakby cena za pakiet była bardziej atrakcyjna.  
 
Michał: Żeby uatrakcyjnić pakiet dla zewnętrznej firmy, tak. 
 
Markus: Dokładnie. Nie tyle dla zewnętrznej firmy, ale po prostu, żeby bank dostał za to 
więcej pieniędzy. Oczywiście inne stawki są dla wierzytelności niezabezpieczonych 
hipotekami, a inne dla zabezpieczonych hipotekami. To są dwa zupełnie różne wskaźniki 
negocjacji cen.  
 
Michał: W sumie, jeśli jest zabezpieczenie na nieruchomości, to komornik też ma ułatwione 
zadanie.  
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Markus: Niekoniecznie, bo na wielu forach można przeczytać, jak łatwo jest zablokować 
takiego komornika, przed dokonaniem egzekucji. I czasem na etapie obsługi windykacyjnej, 
czy komorniczej, na poziomie wierzyciela pierwotnego, bankom się to po prostu nie opłaca, 
wolą po prostu jak najszybciej się tego pozbyć. Ale to też jest nowość, bo jeszcze do 
minionego roku banki we własnym zakresie obsługiwały tego rodzaju wierzytelności, bardzo 
niechętnie sprzedawały. Rynek dopiero się otwiera.  
 
I to też jest dobre dla dłużników, zwłaszcza tych, którzy mają kredyty we frankach 
szwajcarskich, o czym mam nadzieję, będziemy jeszcze później rozmawiać. Natomiast 
w momencie, kiedy już wierzytelność trafia do firmy windykacyjnej, do tego funduszu 
sekurytyzacyjnego, tutaj opcje są już znacznie większe. Ja sam znam przypadki, kiedy udało 
się dłużnikom wynegocjować 50% umorzenia swojego zadłużenia.  
 
I czasami jest tak, że po umorzeniu tych 50% czy to jednorazowo, czy to w kilku ratach, czy to, 
jeżeli będzie wola wierzyciela, rozłożeniu tych 50% na jakiś program ratalny, że te 50% już ze 
wszystkimi kosztami egzekucyjnymi, z odsetkami za ten cały czas itd. to i tak będzie mniej do 
zapłaty, niż gdyby normalnie płacili raty. Są i takie sytuacje.  
 
Michał: A powiedz jeszcze, według Twojej wiedzy, za jaki procent wartości te pakiety długów 
są sprzedawane do zewnętrznych firm windykacyjnych? 
 
Markus: To znaczy to nie jest jakaś wiedza tajemna, bo fundusze sekurytyzacyjne, czy firmy 
windykacyjne, które są spółkami akcyjnymi muszą się jakby spowiadać z takich „zakupów” i to 
zależy. Istnieje mit, że tego rodzaju wierzytelności sprzedaje się za ułamek procenta, czy za 
kilka procent. To nie jest prawda. Tego rodzaju wierzytelności potrafią być w dzisiejszych 
czasach sprzedawane nawet za 20%-30%, w związku z powyższym jest to znacznie więcej, niż 
panuje powszechny mit, że ktoś to kupił za grosze. Ale i tak jest to mniej, niż gdyby cena 
miała być zero-jedynkowa.  
 
Michał: Tak. 
 
Markus: To oczywiście zależy, czy są to wierzytelności zabezpieczone, hipoteczne, potrafią 
być sprzedawane w znacznie wyższym nominale, wierzytelności telekomunikacyjne również, 
to wszystko zależy od atrakcyjności pakietu i tego ile dany wierzyciel chce zapłacić. W tej 
chwili jest tak, że polski rynek jest przesycony nie tylko polskimi funduszami i polskimi 
firmami, które chcą kupować, ale mamy też wiele inwestorów chociażby ze Szwajcarii, czy 
amerykańskie PRA, które ostatnio bardzo agresywnie wchodzi na polski rynek.  
 
I te największe fundusze sekurytyzacyjne muszą podbijać stawki, żeby dokonać zakupu. 
W związku z powyższym mamy do czynienia z sytuacją, że kupuje się bardzo duże pakiety, bo 
to już nie są pakiety po 100 – 200 milionów, tylko po miliard czy więcej, za znacznie wyższy 
procent, niż kupowało się jeszcze 2-3 lata temu.  
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Michał: Dobra, jasne. To wróćmy do tego: proces przedstawiłeś, opowiedziałeś, jak to po 
krótce wygląda, i wróćmy do pytania dotyczącego korzyści. Jakie korzyści może uzyskać 
dłużnik, który gotowy jest współpracować z windykatorem? 
 
Markus: Najważniejsze jest zidentyfikowanie ile firm windykacyjnych posiada nasze 
zadłużenie. Wiadomo, jeżeli zostanie wierzytelność sprzedana, zostaje wysłane jakieś pismo 
z informacją o cesji itd. Trzeba się z tymi firmami skontaktować, nawet nie po to, żeby dzisiaj 
zacząć negocjacje, ale żeby zorientować się, co oni właściwie naszego kupili.  
 
Bo może się okazać, że tak, jak na moim etapie standardem jest już 9-15 wierzytelności 
w egzekucji komorniczej, może się okazać, ze te 9 wierzytelności kupiły np. 3 firmy na 
przestrzeni 3 lat. I tak na dobrą sprawę z 9 wierzycieli robi nam się trzech. I teraz dogadanie 
się z każdym z nich na jakieś warunki sprawia, że stajemy się wolni od ryzyka zagrożenia 
komornika, który może się stawić u nas w mieszkaniu i zobaczyć, czy przypadkiem czegoś tam 
nie może nam zabrać, lub czy nie jesteśmy przynajmniej we współwładaniu czegoś.  
 
Bo pożyczyliśmy od szwagra samochód i ten samochód może przez komornika być zabrany 
i potem trzeba przez pół roku wyjaśniać, dlaczego ten samochód stoi na jakimś parkingu 
u komornika, a szwagier nie może nim jeździć. Także przede wszystkim trzeba się dowiedzieć 
ilu wierzycieli posiada jaką ilość naszych zadłużeń i negocjować spłaty.  
 
Jeżeli dysponujemy gotówką, oficjalnie nic nie mamy, bo inaczej komornik by zajmował już na 
etapie wierzyciela pierwotnego, natomiast dłużnik zrobił sobie tak, że jest niespłacalny dla 
wymiaru sprawiedliwości i dla komorników, ale jeżeli zaproponuje mu się dobry biznes, czyli: 
„My zakupiliśmy pana wierzytelności na łączną kwotę 100 000 zł., jeśli pan zapłaci 75 000 zł 
w powiedzmy 3-4 ratach, no to resztę panu umorzymy”, dłużnik mówi, że on takich pieniędzy nie 
ma, ale potrzebuje czasu, żeby się zastanowić.  
 
I często jest tak, że po kilku dniach dzwoni i mówi, że na przykład nie jest w stanie 75 000 zł., 
ale jeżeli zrobimy 50 000 zł. w 10 ratach po 5000 zł., to on ma kogoś, kto mu te pieniądze 
wyłoży. I wtedy jesteśmy się w stanie dogadać na takie spłaty. Jeżeli jest sytuacja, że dłużnik 
faktycznie nie ma pieniędzy i dysponuje tylko ograniczonymi środkami, zawsze można się 
dogadać na tzw. ugodę częściową. Czyli dłużnik jest w stanie płacić 500, 700, 300 zł. Nie 
wiem, jakąś tam ma sytuację, ileś tam może płacić.  
 
My wyliczamy na przykład, że w ciągu dwóch lat, przy takich spłatach spłaci 20% swojego 
zadłużenia i podpisujemy z nim ugodę na te 24 miesiące na raty po te powiedzmy 400 zł., 
dzięki czemu ten dłużnik zyskuje bezpieczeństwo od tego wierzyciela, że wierzytelności, które 
są przez niego nabyte nie trafią do egzekucji komorniczej przez następne 24 miesiące, jeśli on 
będzie spłacał swoje raty. Jeżeli w ten sposób się dogada z pozostałymi wierzycielami, to ma 
święty spokój na następne 24 miesiące.  
 
On wtedy może sobie znaleźć lepszą pracę, bo nikt mu nie zabierze tej nadwyżki od 
minimalnej krajowej, on może sobie inaczej układać życie, ma ten komfort psychiczny, że jest 
dogadany i wszystko, co musi robić, to pilnować tych rat. W dwa lata może się wydarzyć 
bardzo wiele. Dzisiaj sytuacja może się wydawać tragiczna, dramatyczna, ale za pół roku 
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może się trafić jakaś oferta pracy już nie za powiedzmy 200 zł, a za 2 000 zł, albo w pracy 
ktoś mu zaproponuje awans, dzięki czemu będzie mógł zarabiać 2 000 zł albo 2 500 zł., 
a wcześniej nie mógłby tego awansu przyjąć, bo obawiałby się, ze komornik zabierze mu tę 
nadwyżkę...  
 
Więc człowiek jakby z automatu rezygnuje z tych awansów, bo po co pracować więcej za te 
same pieniądze. Psychicznie to tak nie działa: „Po co mam brać na siebie więcej obowiązków, 
odpowiedzialności, skoro i tak mi to zabierze komornik, wolę siedzieć na tej posadzie, którą mam 
i jakby trwać w tej swojej egzystencji”. Natomiast w momencie, kiedy zyskujemy, kupujemy 
sobie poprzez ugodę ten okres bezpieczeństwa okres czasu, no to wszystko się może 
wydarzyć.  
 
Może się okazać, że po tych dwóch latach zarabiamy już nie 1 200 złotych, a 3 500 złotych, 
plus żona jeszcze jakieś pieniądze, mało tego, być może nawet coś odłożyliśmy i być może 
będzie tak, że dogadamy się z jakimś wierzycielem: „Macie moje trzy zadłużenia, łącznie na 
50 000 zł., jedno jest na 10 000 zł., drugie jest na 7 000 zł., umórzcie mi po 50%, ja wam pozostałą 
część zapłacę w dwóch ratach”. A tą pozostałą wierzytelność rozbijemy sobie na kolejne raty. 
I OK, wierzyciele idą na takie deale z dłużnikami, jeżeli oni naprawdę dysponują pieniądzem.  
 
A tak na dobrą sprawę, o wielkości umorzenia decyduje to, ile ktoś ma pieniędzy. Są sytuacje, 
gdzie ludzie prowadzili jakieś działalności gospodarcze, kilka czy kilkanaście lat temu. 
W momencie, gdy te biznesy chyliły się ku upadkowi, czy to ze złych decyzji biznesowych, czy 
to z niemożności wywiązania się z jakiś kontraktów, albo np. realizowali kontrakt na budowę 
autostrady i nikt im nie zapłacił. W pewnym momencie brali kolejne kredyty na działalność 
gospodarczą, kiedy ona jeszcze spełniała wymogi po to, żeby wyciągnąć jak najwięcej 
pieniędzy.  
 
Mają teraz po 200 000 – 300 000 zł. zadłużeń. Są sytuacje, gdy po jakimś długim okresie 
czasu firmy windykacyjne, fundusze mogą zgodzić się nawet na 90% umorzenie w takich 
sytuacjach. To szczególnie dotyczy wierzytelności, które powstały między 1997 a 2004 
rokiem. Wiadomo: minęło mnóstwo czasu, ci ludzie gdzieś się wynurzyli, zaczęli prowadzić 
drugie życie itd. Przez wiele lat nikt do nich nie docierał, bo w 2005, 2006 roku firma 
windykacyjna stwierdziła, że pakiet jest nieściągalny i to sobie gdzieś tam leży, ale po jakimś 
czasie się to odkopuje i okazuje się, że ci ludzie chcą współpracować.  
 
I wtedy też są w stanie się jakoś tam dogadać. Im więcej gotówki dysponuje dłużnik na 
jednorazową wpłatę, tym większe umorzenie może sobie wynegocjować. Jasne, że nigdy nie 
będzie tak, że jeśli firma windykacyjna kupiła coś za 30%, to tylko 30% będzie wymagać od 
dłużnika do spłaty, ponieważ też na tym chce zarobić. 
 
Michał: Oczywiście. 
 
Markus: To też jest biznes i o tym trzeba pamiętać. Natomiast też jest różnica, czy dług został 
zakupiony bezpośrednio przez firmę windykacyjną, czy też przez fundusz. Ponieważ jeżeli 
przez fundusz, to znowu mamy do czynienia z Komisją Nadzoru Finansowego, która jakby 
narzuca pewne ograniczenia w ilości umorzenia. Bardzo ciężko jest wynegocjować sobie 
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umorzenie samego kapitału, wszystko inne – koszty, odsetki – można sobie umorzyć, 
natomiast ciężko jest wynegocjować sam kapitał. Ale też są takie przypadki.  
 
Firma windykacyjna jeżeli jest bezpośrednim wierzycielem wspólnym, to może sobie pozwolić 
na znacznie więcej. Natomiast przede wszystkim ten spokój. Jak się dogadamy 
z windykatorem, zawrzemy tę ugodę, to będzie sytuacja spokojna. Natomiast ja zakładam, że 
jest wola, jest sądowy nakaz zapłaty, dług jest prawomocny, jest wymagalny, i dłużnik nie 
kombinuje, nie lawiruje, żeby coś się przedawniło i uciekło, tylko po prostu chce 
współpracować i w jakikolwiek sposób wyjść z tych swoich problemów.  
 
Michał: Czyli kupujemy sobie czas, to jest najważniejsze w tym wszystkim. I możliwość tego, 
żeby bezpiecznie w miarę się rozwijać i powiększać swoje zarobki, bo to nam najszybciej 
pomaga spłacać długi.  
 
Markus: Tak jest. 
 
Michał: Dobra. I jeszcze pytanie takie, które mi przychodzi do głowy, od razu w kontekście 
kursu pt. „Pokonaj swoje długi”. Czyli tego kursu, który widziałeś, który udostępniłem, który 
uczy jak tak naprawdę można siebie za uszy z tych długów wyciągnąć. I tam przyjąłem taki 
schemat, że pomagam dłużnikom ułożyć sobie taki plan spłaty, który jest optymalny z ich 
punktu widzenia. I teraz ten ich punkt widzenia niekoniecznie musi być zgodny... jeżeli już 
mają jakieś długi, które są windykowane, niekoniecznie musi być zgodny z interesem 
windykatora. Bo windykator zawsze koncentruje się na tym długu, który windykuje. Po prostu. 
 
Markus: Prawda. 
 
Michał: I teraz pytanie jest takie: czy twoim zdaniem, jako windykatora, gdy przychodzisz, gdy 
rozmawiasz z dłużnikiem, po którym widzisz, że on jakiś plan ma, że on realizuje jakiś 
scenariusz, że on ma dobrą wolę, ale niekoniecznie jest to zgodne z interesem twoim, bo ty 
się koncentrujesz na konkretnym jednym długu. Czy ty uważasz, że te interesy można 
pogodzić? Ja zakładam dobrą wolę dłużnika, ale niekoniecznie jego interes musi być zgodny 
z waszym interesem. Czy koncentrujesz się tylko na interesie tego wierzyciela, którego 
obsługujesz? 
 
Markus: Generalnie to kawał dobrej roboty robisz z programem pt. „Pokonaj swoje długi” 
i uważam, że to jest bardzo dobry początek do tego, żeby ci najbardziej zadłużeni zaczęli 
jakoś wychodzić z tych swoich problemów. Przede wszystkim ważne jest to, tak, jak sobie 
teraz na gorąco myślę, żeby zanim dany dłużnik przystąpi do twojego programu, to żeby 
mimo wszystko się zorientował kto ma jego wierzytelności.  
 
Michał: Brawo. 
 
Markus: Powinien zadzwonić, powinien się dowiedzieć. Jeżeli nie jest czegoś pewny, nawet 
sobie przedzwonić te największe firmy windykacyjne i zapytać się, czy po jego peselu coś, 
cokolwiek mają. Zrobić po prostu dokładny research swojej sytuacji. Bo co z tego, że ktoś 
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sobie ułoży super plan, jak się okaże, że w tym planie sobie nie uwzględnił sześciu czy 
siedmiu wierzytelności, o których mniej lub bardziej świadomie zapomniał.  
 
Michał: Są wyłomy, dokładnie tak. De facto to robimy w tym programie. Czyli gdzieś na samym 
początku jest układanie tego planu i ono również zakłada inwentaryzację wszystkich długów, 
które mamy. Po prostu. 
 
Markus: OK. No i teraz pytanie co z poszczególnymi firmami windykacyjnymi i ich 
oczekiwaniami. W praktyce to wygląda tak... być może nie powinienem tego mówić, ale skoro 
mamy pomagać wychodzić z długów, to dam taką wskazówkę.To wygląda tak, że każdy 
windykator ma swoje wewnętrzne procedury danej struktury, która wymaga jakich wpłat 
wymagać od danego dłużnika. Oczywiście, ktoś będzie wymagał 1000 zł., a dłużnik wie, że 
może płacić tylko 200 zł. Ten windykator będzie wymagał tego tysiąca, bo on musi tego 
wymagać. Ale jeżeli dłużnik będzie, z uporem maniaka, regularnie, wpłacać te 200 zł., to ten 
dłużnik będzie zupełnie inaczej traktowany.  
 
Jasne, że przez jakiś okres czasu windykator będzie walczył, żeby uzupełnić o te 800zł., 
dopłacić więcej, próbować, kombinować itd., natomiast jeśli będą wpłaty wpływać, to status 
dłużnika u danego wierzyciela też się zmieni. OK, przez trzy miesiące mówił, że będzie 
wpłacać do dziesiątego 200 zł., i wpłaca do dziesiątego 200 zł. – tak, jak obiecał. To może 
warto przestać go windykować o wyższe wpłaty, a warto zrobić z nim 24-miesięczną ugodę 
na wpłaty po te 200 zł., skoro i tak je wpłaca. Więc to wszystko zależy od indywidualnej 
sytuacji. Jesteśmy w czasach, w których też paradoksalnie istnieje mit, że skoro windykator 
pracuje na prowizji, to jego zadaniem jest odzyskać jak największą kwotę za wszelką cenę 
i mieć w głębokim poważaniu inne wierzytelności dłużnika.  
 
Nie – ten model już nie działa, on się w ogóle nie sprawdzał. W dzisiejszych czasach zamiast 
odzyskać od dłużnika jak największą kwotę w jak najkrótszym czasie, bardziej opłaca się 
zawrzeć z nim deal na ugodę i te wpłaty rozciągnąć w dłuższej perspektywie czasowej. 
Ponieważ warto sobie – mówiąc naszą nomenklaturą windykacyjną – wyhodować i zasiać 
proces windykacyjny. Lepiej mieć 100 dłużników, którzy płacą po 200 – 300 zł. miesięcznie 
przez 24 miesiące regularnie, niż mieć 10 dłużników, którzy miesięcznie płacą po 5000 – 
6000 zł. Ponieważ nie wiadomo, czy oni zapłacą te 5000 czy 6000 zł. A tych 100 po te 200 zł. 
będzie płacić. Jeżeli ktoś ma pieniądze, można się z nim dogadać, jasne, wymagamy więcej.  
 
Natomiast często jest tak, w sytuacji dłużników, że oni mówią, że mają jakąś kwotę do 
zapłaty, na przykład te 200 zł. windykator mówi, że chce 1000 zł., w efekcie, skoro windykator 
chce 1000 zł., to ja tych 200 zł. nie wpłacę. Nie! To jest największy błąd, bo to prowokuje do 
dalszych intensywnych działań. Jeżeli nie stać mnie na kwotę, jakiej wymaga windykator, 
płacę regularnie tyle, na ile mnie stać. I tyle. Dzisiaj mnie stać na tyle, za miesiąc, za dwa, za 
trzy będzie mnie stać na więcej.  
 
Jeżeli mają ten plan stworzony z Tobą, to tego planu się trzymać. Co z tego, że windykator 
wymaga spłaty wyższej. Stać mnie na tyle, płacę tyle, bo chcę wyjść z problemów. A za kilka 
miesięcy może dostanę propozycję jakiejś ugody, dzięki czemu wszystko się ustabilizuje. 
Także, no mogą się zdarzyć tacy, którzy oczywiście będą tam krzyczeć, wymagać i się bardzo 
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bulwersować, że została wpłacona inna kwota, natomiast dłużnik musi płacić co miesiąc. 
Jeżeli wpłaty są regularne, nie ma tych telefonów takich częstych, zupełnie inaczej jest 
traktowany niż osoba, która mówi, że coś zrobi, a tego nie robi. 
 
Michał: Super. Świetna porada, bo powiem szczerze, że sam jestem zaskoczony, ale super to 
usłyszeć. I w zasadzie uprzedziłeś następne moje pytanie, bo chciałem spytać, jakie porady 
możesz dać dłużnikom, którzy chcą zminimalizować ten stres, czy problemy towarzyszące 
procesowi windykacji. Ale rozumiem, że dobrą poradą jest, żeby systematycznie płacić 
w zasadzie dowolną kwotę.  
 
Czyli, jeżeli te wpłaty są systematyczne na tę kwotę, na jaką mnie stać w chwili obecnej, to 
już mam dużo lepszą pozycję negocjacyjną w stosunku do windykatorów, niż w przypadku 
kiedy tej systematyczności po prostu nie ma. Może jeszcze jakieś porady? Może mógłbyś 
rozszerzyć to pytanie na to, jak dłużnicy mogą konstruktywnie rozmawiać z windykatorami? 
 
Markus: Przede wszystkim dłużnicy muszą być szczerzy i uczciwi w tym, co mówią 
windykatorowi, jako wyjaśnienie swojej sytuacji, czy opóźnienia w prolongatach, czy 
w ustalonych wpłatach. To jest tak, że jeżeli się umawiamy na jakąś wpłatę, a dany dłużnik 
nie jest w stanie jej zrealizować w całości lub części, to powinien być w stałym kontakcie. To 
nie powinno być tak, że to windykator za nim dzwoni i próbuje się dowiedzieć, tylko dłużnik 
powinien w pierwszej kolejności dzwonić i powiedzieć: „Panie windykatorze, nie dam rady 
wpłacić takiej kwoty. Potrzebuję trochę więcej czasu, mam teraz tylko powiedzmy 30% tej kwoty 
i potrzebuję jeszcze więcej czasu, bo mam taką, a nie inną sytuację”. Czyli mówiąc krótko: 
rozmowa, rozmowa, rozmowa.  
 
Im bardziej szczery, im bardziej uczciwy i im bardziej windykator czuje, że jest ta dobra wola 
i te intencje są szczere, tym bardziej on pójdzie na rękę danemu dłużnikowi. Też trzeba 
pamiętać, że windykatorzy prowadzą – zależnie od struktury, w jakiej są – od kilku do 
kilkudziesięciu rozmów z dłużnikami i potrafią już po 60-90 sekundach po tym, jak dłużnik 
zaczyna rozmowę, jak zaczyna kluczyć, jak zaczyna się tłumaczyć, zaopiniować, czy dane 
wytłumaczenie jest szczere i uczciwe, czy po prostu jest to jakaś krótka kiwka, która ma 
zmiękczyć windykatora i uzyskać jeszcze więcej czasu. Natomiast najlepszą metodą jest to, co 
powiedziałeś, czyli dokonać tej częściowej wpłaty, zadzwonić i powiedzieć, że trzeba więcej 
czasu. I oddzwaniać po wysłanym SMS-ie, oddzwaniać po nagranej poczcie głosowej, nie 
unikać tego kontaktu, po prostu, po ludzku być w kontakcie i rozmawiać.  
 
Michał: Czyli dobra komunikacja jako druga porada taka dobra na wielu frontach. Super, 
dobra, wrócę do twojej książki i trochę chcę cię przepytać też o tę drugą stronę, czyli nie 
o dłużnika, tylko o windykatora. Bo książka jest dla windykatorów. Książka pt. „Zawodowy 
windykator” jest dla windykatorów.  
 
Markus: Może ci przerwę, bo książka faktycznie powstała jako poradnik dla windykatorów, jak 
sobie radzić z tzw. „trudnymi dłużnikami”, aczkolwiek z perspektywy czasu uważam ,ze to jest 
też dobra pozycja dla samych zadłużonych. 
 
Michał: Potwierdzam. 
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Markus: Chociażby po to, żeby zobaczyli, jak to wygląda z drugiej strony i jak oni też mogą 
być odbierani. Natomiast tutaj mam rozgałęzienie. Dłużnik może kupić tę książkę tylko po to, 
żeby nauczyć się technik, które stosują windykatorzy, jak myślą windykatorzy po to, żeby ich 
oszukiwać i kiwać, a są też tacy, którzy zrozumieją, co będzie, jeżeli dany dłużnik zacznie się 
w odpowiedni sposób zachowywać. Czego się może spodziewać. I najlepszym rozwiązaniem 
jest przeczytać i tak się komunikować z windykatorem, żeby do tego po prostu nie dopuścić. 
 
Michał: Jasne, to miałem właśnie powiedzieć.  
 
Markus: [śmiech] 
 
Michał: To nie jest książka tylko i wyłącznie dla windykatorów. Mi ona dała naprawdę dużo 
takiej wiedzy też praktycznej też o tym, jak ten zawód wygląda od drugiej strony. Ale jeszcze 
zanim, ktoś przeczyta książkę, to chciałbym, żebyś ty w swoich słowach powiedział, co twoim 
zdaniem, jako windykatora cechuje dobrego windykatora. Dobrego w totalnie wielu różnych 
znaczeniach tego słowa. 
 
Markus: Przede wszystkim elastyczność. I umiejętności śledcze, tak, jak ja to nazywam. Trzeba 
nie tyle słuchać, a słyszeć dłużnika, trzeba analizować jego sytuację, trzeba w każdej 
rozmowie jakby nie ulegać tyranii własnego punktu widzenia, czyli nie oceniać dłużnika na 
podstawie naszych dotychczasowych kontaktów z tym dłużnikiem, ponieważ możemy 
rozmawiać z danym dłużnikiem dwudziesty raz, a wcale nie jest powiedziane, że ta osoba jest 
w danej sytuacji taka sama, jak była poprzednio.  
 
Nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji zastamy dłużnika. Może właśnie przed minutą dowiedział 
się, że jego dziecko ma nowotwór niemożliwy do uleczenia. Może właśnie się dowiedział, że 
jego małżonka zginęła w wypadku samochodowym, może się dowiedział, że ojciec miał 
zawał. Nie wiadomo, w jakim on jest stanie emocjonalnym. windykator musi przede 
wszystkim już na etapie weryfikacji dłużnika wsłuchać się w to, co się dzieje w jego otoczeniu 
i w jakiej sytuacji go zastał, żeby móc przyjąć odpowiednią strategię rozmowy.  
 
Nie można nikogo traktować szablonowo, że skoro jest to któryś tam dzień opóźnienia, to 
mam trzy sankcje do wyboru, dzwonię do niego, lecę z tym sankcjami i dłużnik zareaguje, 
albo nie zareaguje. Nie. Ważne jest, żeby tego dłużnika poznać, wiedzieć, co się z nim działo 
wcześniej, analizować sytuację i umieć się dopasować. Jeżeli dłużnik odbiera, jest w stanie 
napięcia emocjonalnego, jest agresywny, wulgarny itd., trzeba się do niego dopasować. Nie 
można mu ulec, nie można dać się zakrzyczeć, Trzeba się dopasować nawet do poziomu 
decybeli, w jakim dłużnik z nami rozmawia i go po prostu stonować w dół. Czasem wystarczy 
po prostu dać mu się wykrzyczeć, wygadać i nawet zwyzywać, chociażby po to, żeby to 
powietrze z niego zeszło i można było się z nim dogadać.  
 
Nie można w związku z powyższym brać wszystkiego, co mówią dłużnicy do siebie. Ponieważ, 
tak, jak wspominaliśmy wcześniej, dłużnik zawsze kłamie. W związku z powyższym nigdy nie 
mamy pewności, czy to, co się z nim teraz dzieje jest prawdziwe, czy tylko deklarowane, czy 
też teatr, który on jakby odstawia na potrzeby danej rozmowy telefonicznej. I wielką sztuką 
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windykatorów jest drążyć temat. Nie można dać się spławiać jakimiś takimi krótkimi kiwkami, 
gdy pytamy jakie były przyczyny braku spłaty, a ktoś mówi „A, bo miałem kłopoty finansowe” 
i windykator przechodzi jakby do kolejnego tematu i tego nie drąży.  
 
A tymi kłopotami finansowymi może się okazać to, że właśnie dłużnik wrócił z wakacji 
z dziećmi z Majorki i po prostu nie ma pieniędzy. Nie możemy niczego zakładać. Nie możemy 
patrzeć na sytuację dłużnika przez własne perspektywy. Bardzo często jest tak, że jak się 
dzwoni do kogoś, kto zalega 100 000 zł., to windykator ma w głowie taką barierę, że skoro jak 
ja zarabiam 2 000, 3 000, 4 000 zł., to jak ja mogę wymagać od kogoś, żeby zapłacił 100 000 
zł. No OK, tyle tylko, że ta osoba, która te 100 000 zł. kredytu, które ma obecnie do spłaty 
dostała na podstawie jakiś zarobków. Nie możemy patrzeć z własnej perspektywy. Musimy 
być elastyczni.  
 
Jeżeli trzeba rozmawiać z dłużnikiem twardo, to trzeba twardo. Ale jeżeli w czasie tych 
twardych negocjacji dłużnik zaczyna dawać nam sygnały, że OK, już wystarczy, ja chcę się 
dogadać, musimy też to wychwycić. To jest bardzo ważne i bardzo często przez windykatorów 
w Polsce nie stosowane. W momencie, kiedy oni zaczynają już realizować jakąś strategię, to 
lecą ją do końca, zamiast analizować na bieżąco co się dzieje z dłużnikiem. Bo czasem warto 
tę strategię zmienić w czasie negocjacji, jeżeli dłużnik też zaczyna zmieniać swoją postawę. Ja 
zawsze na szkoleniach, które prowadzę, mówię swoim windykatorom, że zawsze można 
kopnąć tygrysa w tyłek, tylko pytanie co później.  
 
Michał: [śmiech] No właśnie. No dobra, ale zapytam cię też z drugiej strony. Bo tak 
powiedzieliśmy o cechach, ale wiesz, ja dostaję strasznie dużo maili od Czytelników, którzy 
gdzieś tam są w różnych problemach finansowych i powiem ci szczerze, że czytanie tych 
historii, które są bardzo przeróżne, czasami są to po prostu dramaty ludzkie, ono mnie 
pioruńsko dołuje. To znaczy wiesz, to jest tak, że czytasz jednego maila, wszystko w porządku, 
czytasz drugiego, ale jeżeli tych maili masz dziesięć, piętnaście, sto, to nagle widzisz, w jak 
słabej i beznadziejnej sytuacji są osoby, które gdzieś tam z tobą się komunikują.  
 
I oczywiście z jednej strony oczywiście emocje mi się zapinają, jakaś litość mi się zapina itd., 
z drugiej strony też wiem, że nie pomogę wszystkim. I teraz ja przypuszczam, że w pracy 
windykatorów, wy tych historii słyszycie naprawdę od groma i ciut ciut. I zastanawiam się jak 
radzić sobie ze swoimi emocjami w takich sytuacjach. Czy to nie jest przypadkiem tak, że to 
jest taka robota na dwa-trzy lata, bo osoby, które próbują być dobre w tym zawodzie po 
prostu prędzej czy później się wypalą i co dalej.  
 
Markus: To jest dobry problem, który poruszyłeś, bo istnieje przekonanie, że windykatorzy to 
w głównej mierze studenci zaoczni, dorabiający sobie, że tak powiem na studia. A problem, 
który poruszyłeś, jest jakby selekcją naturalną. Bardzo wiele osób, które zaczyna pracę w tym 
zawodzie, po prostu psychicznie nie daje rady. Oni słyszą te wszystkie historie, niekoniecznie 
prawdziwe, to też trzeba powiedzieć. 
 
Michał: Tak, tak. 
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Markus: Ale na pewno bardzo przejmujące. I bardzo trudno jest być psychicznie odpornym na 
tego rodzaju historie. Tym bardziej, jeżeli dłużnik wychwyci, że ktoś jest podatny. Miałem 
wielu bardzo dobrych windykatorów i windykatorek, które po prostu wymiękały, bo miały 
słaby punkt. W momencie, kiedy ktoś opowiadał na przykład o ciężkich nowotworach dzieci 
itd., to te windykatorki po prostu płakały i nie potrafiły prowadzić dalszej rozmowy. Miały 
dosyć i kończyły pracę w zawodzie, bo sytuacja je przerastała.  
 
To jest właśnie to, co wspomniałem, prowadzi się kilkadziesiąt rozmów, słyszy się mnóstwo 
tych historii, jedne mniej lub bardziej do nas docierają, natomiast koniec końców trzeba sobie 
wyrobić jakąś odporność psychiczną. Ponieważ to jest tak: tak samo jak dług danego dłużnika 
nie jest indywidualną sprawą danego dłużnika, tylko przelewa się jakby jakimiś negatywnymi 
toksynami na małżonka, rodziców i dzieci i robią się jakieś napięcia i nerwowe sytuacje, tak 
samo windykator, jeśli będzie to przyjmował do siebie i będzie to w sobie kisił, to tak samo on 
to wyleje na swoją rodzinę w pewnym momencie. 
 
No bo to są emocje. Każdy z nas jest wrażliwy w jakimś tam stopniu. Jedni z nas potrafią to 
okazywać mniej lub bardziej, inni są tacy, że za wszelką cenę pokazują, że to nie robi na nich 
żadnego wrażenia i to też jest dobre w pewnego rodzaju komunikacji z dłużnikami. Natomiast 
muszą sobie radzić. To jest bardzo duża rola coachów i liderów danych pracowników. Ja 
zawsze uważam i to też mówię na swoich szkoleniach, żeby windykatorzy znaleźli sobie coś, 
po pracy, co sprawia im przyjemność. Co pozwoli im wyrzucić z siebie ten ładunek 
emocjonalny.  
 
Są tacy, którzy zaczęli po prostu biegać po to, żeby się zmęczyć psychicznie i jakby 
zresetować swoje synapsy. Są też tacy windykatorzy w Wielkopolsce, którzy uważają, że 
świetnym sposobem na zresetowanie swojego umysłu jest deprywacja sensoryczna 
i korzystają w różnego rodzaju SPA, raz na miesiąc, czy częściej z tego rodzaju rzeczy. 
 
Michał: Co to jest? 
 
Markus: To jest taka metoda, że w takiej kabinie się kładzie, ona jest wypełniona trochę wodą, 
ta kabina się zamyka w absolutnej ciemności, wyłączane są wszystkie zmysły, i człowiekowi 
się wydaje, jakby nie było grawitacji. Wszystkie zmysły są po prostu resetowane i w ten 
sposób dana osoba się resetuje. Wszystkie zmysły są wyłączone poprzez tzw. brak grawitacji. 
Nie jest to tanie, ale są też tacy, którzy potrzebują w ten sposób się zresetować. Ale metody 
mogą być różne, niektórzy lubią zapisać się na jakieś kursy tańca, na nauki gry na fortepianie, 
czy skrzypcach, są różne metody.  
 
Chodzi o znalezienie czegoś, co sprawi, że się wyładujemy, zresetujemy i będziemy gotowi 
podejść do następnego tygodnia, czy kolejnego dnia pracy w sposób taki, który umożliwi nam 
wytrwanie w tym wszystkim. Są jednak też minusy tego wszystkiego: tego rodzaju znieczulica 
przejawia się potem nie tylko w życiu zawodowym, ale przejawia się także później 
w prywatnym. Windykatorzy, którzy długo pracują są bardziej znieczuleni na pewnego rodzaju 
przykre sytuacje, które mogą się dziać w ich rodzinach. I to też czasem pomaga, jeżeli ktoś 
sobie potrafi poradzić z tym, że staje się bardziej zimny i nie jest w stanie okazywać emocji 
i uczuć.  
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Wszystko zależy od psychiki danego windykatora. Na dobrą sprawę ci najlepsi potrafią sobie 
znaleźć taki sposób, że 10-15 lat potrafią dzwonić, nawet nie chcą awansować na stanowiska 
liderskie czy menedżerskie, tylko cieszą się samą możliwością kolejnego dnia walki na 
telefonie, poznawania nowych ludzi, nowych dramatów i szukania sposobów wyjścia tych 
ludzi z tych dramatów.  
 
Michał: Jak ty sobie radzisz Markus? 
 
Markus: No ja należę akurat do tych osób, które uważają, że windykacja to jest najlepsza 
robota na świecie. Jak już wspominałem na początku, jestem zarażony wirusem windykacji... 
 
Michał: ...czyli misja, poczucie misji... 
 
Markus: Tak, to jest moja misja, ja uważam, że czy dłużnik tego chce, czy nie chce, trzeba go 
ratować przed konsekwencjami złych decyzji. Złych decyzji, które są początkiem wchłaniania 
go przez ciemną stronę mocy, o której piszę w swojej książce. Bo to się zaczyna niewinnie: 
jedna, dwie faktury do zapłaty, a potem już człowiek tonie, tonie, tonie i nagle okazuje się, że 
ma kilku komorników i jest w tak ciemnej jamie, że nie widzi sposobu wyjścia.  
 
Mnie nakręca to, że ja te wyjścia znajduję i udaje mi się przekonać dłużnika, żeby próbował, 
w jakikolwiek sposób próbował się wspinać i wyjść z tej dziury jakoś. Bo dłużnik sobie zawsze 
poradzi. To jest osoba, która wiele przyjęła na klatę, wiele usłyszała i jakoś z tym potrafi żyć, 
ale ta rodzina mimo wszystko odczuwa to chociażby w pierwszy, wymierny – finansowy 
sposób. Te dzieci nie mogą chodzić na jakieś korepetycje, mieć lepszego wykształcenia. 
A czasem jest tak, że dobrną do osiemnastego roku życia i muszą pracować w jakiś 
dyskontach, żeby spłacać długi rodziców, pomagać wyjść z problemu.  
 
Mnie nakręca to, że ja tym ludziom pomagam. Każdy dłużnik, którego przekonam do spłat jest 
dla mnie swoistą nagrodą i uważam, że to jest kawał dobrej roboty, a czasami nie jest łatwo. 
Bo nie jest łatwo przekonać kogoś, kto czasami od 6, 8 lat ma kilku komorników i wydaje mu 
się, że nie musi płacić.  
 
Przekonanie tej osoby do tego, żeby podjęła ten wielki trud i wielki wysiłek i stała się, 
w mojej ocenie, bohaterem, który podejmuje tytaniczny trud po to, żeby ratować nie tyle 
siebie, ile swoją rodzinę, to jest dla mnie bardzo wielka nagroda. Oczywiście czynnik 
wymierny też odgrywa rolę, nie oszukujmy się, są z tego pieniądze i to całkiem OK, natomiast 
ja w tym zawodzie widzę coś więcej, jest to mimo wszystko wielka misja ratowania przed 
nimi samymi i przed problemami dzisiejszego świata. 
 
Michał: Ale żeśmy ładną parabolę zrobili do kolejnego pytania. A propos ratowania 
dłużników, to wróćmy do tych kredytobiorców frankowych. Powiedziałeś, że być może dla 
nich jakieś rozwiązanie jest w tej windykacji wtórnej w zasadzie, nie tej pierwotnej. 
 
Markus: Tak jest. 
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Michał: Rozszerz temat. 
 
Markus: Z kredytami frankowymi jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy one się już 
wypowiadają, to wysokość tego kredytu znacznie przewyższa wartość zabezpieczenia, czyli 
hipoteki. Nawet uzyskanie poprzez egzekucję komorniczą, licytację, chętnych na spłatę na tak 
zawyżone kwoty, mija się z cudem. Jeśli chodzi o wierzycieli pierwotnych, oni nie mogą tutaj 
umorzyć za wiele. Natomiast w przypadku wierzycieli wtórnych znane są takie praktyki, że 
wierzyciel wtórny potrafi umorzyć całą kwotę, która została naliczona wskutek złego kursu 
franka, a nawet część tego podstawowego kapitału, który dłużnik miałby do spłaty.  
 
I teraz warianty są dwa. Nagle może się okazać, że dłużnik będzie mógł płacić takie raty, jakie 
miał zanim umowa się wypowiedziała, albo nawet niższe, bo tutaj okres spłaty też może być 
znacznie dłuższy, niż okres kredytowania, jaki narzucił bank, bo bank też ma swoje 
ograniczenia, raz jeszcze przypomnę, dzięki Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast 
windykator, firma windykacyjna jest w stanie mu to rozłożyć na jeszcze niższe raty, na jeszcze 
niższy okres, umorzyć jakąś część i nie naliczać dalszych odsetek, jeśli jakoś się dogadają.  
 
Sprzedaż wierzytelności we franku szwajcarskim, zabezpieczonej hipoteką... może się okazać, 
że ci ludzie będą mogli w dalszym ciągu żyć, mieszkać w tych swoich domach, dogadać się na 
spłaty i bezpiecznie sobie dobrnąć do końca spłaty tych zobowiązań. Oczywiście, jeśli ich na 
to stać, bo jeżeli ich na to nie stać, muszą się liczyć z tym, że w przypadku braku wpłat, firma 
windykacyjna będzie bardziej zdeterminowana do tego, żeby tą hipotekę jak najprędzej 
sprzedać, o ile dom jest w dobrym stanie. To też trzeba wiedzieć, że paradoksalnie w im 
gorszym stanie jest nieruchomość, tym trudniej ją będzie sprzedać.  
 
To oczywiście nie jest wskazówka na to, żeby teraz dłużnicy demolowali swoje domy, bo to do 
niczego dobrego nie doprowadzi. No ale różne są te kredyty. Lepiej się po prostu dogadać 
i paradoksalnie może się okazać, że wierzyciel wtórny pójdzie na znacznie większe ustępstwa, 
niż to całe zamieszanie, które teraz jest z próbą ratowania tych dłużników. Ale też trzeba 
pamiętać o tym, że to jest ułamek tych dłużników, którzy mają problemy ze spłatą swoich 
kredytów hipotecznych. Ich wcale nie jest tak wiele, a większość z tych, którzy będą mieć te 
problemy wskutek wypowiedzenia tych umów, to od dłuższego czasu, jeszcze przed wzrostem 
kursu franka lawirowali i zalegali już jakieś płatności.  
 
W związku z powyższym są to ludzie, którzy już od pewnego czasu balansują na pewnego 
rodzaju krawędzi. To w ogóle jest ciekawy temat, jeśli chodzi o ocenę w rynku 
windykacyjnego. Już nie tylko, jeśli chodzi o kontekst franka szwajcarskiego, ale ogólnie. 
Trzeba pamiętać, że tylko 6,2% Polaków nie płaci swoich zobowiązań na etapie 
wypowiedzenia swojej umowy kredytowej. Pozostali, mimo wszystko podejmują ten trudny 
wysiłek i płacą. W związku z powyższym rozmawiając o dłużnikach, rozmawiamy tylko o tej 
wąskiej grupie 6,2% Polaków. 
 
Są robione badanie przez BIG InfoMonitor, oni to mierzą z miesiąca na miesiąc, to jest jasno 
wskazane. Jeżeli rozmawiamy z dłużnikami, którzy mają problemy z komornikiem, to jest to 
tylko 6,2% tego narodu. Reszta mimo wszystko płaci i dobrze by było, żeby dłużnicy to 
rozumieli, a także, żeby regulatorzy rynkowi też to rozumieli. Bo ja odnoszę wrażenie, że 
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czasem, żeby zrobić dobrze temu 6,2% to niestety wbijamy nóż w plecy tym wszystkim, którzy 
uczciwie płacą, dajemy im jasny sygnał, że wychodzi na to, że tylko frajerzy płacą w terminie. 
A tak nie jest. 
 
Michał: No właśnie. Ale to myślę, że Czytelnicy i Słuchacze tego podcastu już to dokładnie 
wiedzą. Zadam ci jeszcze Markus kilka pytań, które zadali Czytelnicy. Bo uprzedziłem na 
Facebooku, że będziemy prowadzili taką rozmowę i kilka ciekawych pytań się pojawiło. 
 
Markus: Bardzo się cieszę. 
 
Michał: Krzysztof zapytał między innymi na Facebooku, czy windykatorzy mają płaconą 
prowizję procentową od ściągniętych długów. Jeśli tak, to czy i jak środowisko windykatorów 
walczy z tymi nieuczciwymi, którzy zrobią wszystko dla kasy i oszukają dłużników podając im 
nieprawdę, albo nie mówiąc całej prawdy? Czyli jak wy, jako środowisko czyścicie swoje 
środowisko i jak jesteście rozliczani tak naprawdę. 
 
Markus: Windykatorzy nie mogą kłamać, nie mogą zatajać, nie mogą oszukiwać z jednego 
prostego powodu. Przede wszystkim większość spółek w tym momencie to są spółki akcyjne, 
więc jakikolwiek medialna afera związana ze wprowadzaniem dłużnika w błąd, oszukiwaniem 
go itd., to jest po prostu bomba taka, że bardzo ciężko się to odbije na wynikach finansowych. 
Więc nikt sobie na to nie pozwala.  
 
Poza tym mamy jeszcze regulatora w postaci UOKiK, który horrendalne kary nakłada na firmy 
windykacyjne, które w ten sposób postępują. I sytuacja została unormowana w latach 2007-
2009. Od tego czasu nikt z zawodowych windykatorów, nikt z profesjonalistów nie pozwala 
sobie na tego rodzaju metody, ponieważ wszystkie rozmowy są nagrywane. One są wymagane 
przez czy to KNF, czy przez UOKiK w sytuacji postępowań.  
 
Więc nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek tego rodzaju zachowania. Jeżeli ktokolwiek 
próbuje, to naturalnym zachowaniem jest eliminacja danego windykatora ze struktur danej 
firmy. I tak to wygląda. Natomiast, czy te praktyki są nagminne, uważam, że nie, uważam, że 
media się tym w dalszym ciągu fascynują, są to gdzieś jakieś jednostkowe przypadki, które są 
rozdmuchiwane do nie wiadomo jakich rozmiarów.  
 
Michał: OK. Dzięki. To kolejne pytanie. Widzę, że pytanie od kogoś, kto w windykacji siedzi. 
Jak duży jest stopień informatyzacji firm windykacyjnych? Na jakim etapie windykacja jest 
najskuteczniejsza, i jakie są szanse rozwoju branży wobec zmian w ustawie o komornikach 
sądowych i egzekucji, które mają być wprowadzone w listopadzie tego roku?  
 
Markus: Stopień informatyzacji jest gigantyczny. W zasadzie wszystko się w tym momencie 
odbywa na nowoczesnych aplikacjach i systemach. Wszystko jest w pełni zautomatyzowane, 
sparametryzowane. Sytuacja danego dłużnika jest oceniana nie tylko z perspektywy tego, co 
on mówi, a także tego, co windykator odznaczył jakby w trakcie rozmowy nadając 
poszczególne statusy. Jesteśmy w stanie prognozować na podstawie danych wpłat, danych 
deklaracji, częstotliwości i wiarygodności spełniania tych deklaracji, jak dłużnik się będzie 
zachowywał w perspektywie 6, 12, nawet 24 miesięcy.  
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To wszystko daje nam informatyzacja. Centrale telefoniczne są ultra nowoczesne. Część firm 
stosuje systemy tak zwanych dialerów, czyli system sam dzwoni na numery dłużników, a do 
windykatora wpadają tylko te połączenia, które ktoś odbierze. Jesteśmy w stanie wysyłać 
masowe SMSy, wiadomości głosowe, itd., a także w pełni automatyzować proces. W związku 
z powyższym informatyzacja jest na gigantycznym poziomie. I liczenie na to, że windykator 
czegoś nie wie, albo zapomniał, jest w tym momencie słabym punktem, bo system bardzo 
dużo rzeczy wyłapuje na etapie samej rozmowy, na etapie nadawania statusu. 
 
Natomiast na jakim etapie windykacja jest najbardziej skuteczna, mimo wszystko lwia cześć 
wierzytelności spłaca się na etapie monitoringu. Tak na dobrą sprawę 20%-10% wypada do 
egzekucji komorniczych, resztę uda się z mniejszymi lub większymi perturbacjami 
ustabilizować. Natomiast jeśli chodzi o komorników i w nawiązaniu do skuteczności: 
komornicy mają ten sam problem, który mają windykatorzy.  
 
To znaczy UOKiK wraz z KNF w 2008 roku zabrali się za edukację konsumenta i wyedukowali 
go w niewłaściwym kierunku. To znaczy, co to zrobić, żeby wykiwać windykatora, komornika 
i sąd w sposób legalny. I ta wiedza sprawia, że komornikom, którzy jeszcze kilka lat temu 
mieli skuteczność na poziomie 30% - 40%, w minionym roku było to tylko kilkanaście 
procent. W związku z powyższym to wszystko spada, bo ludzie wiedzą, jak ich kiwać.  
 
Natomiast, jeśli chodzi o windykację na tym etapie, na którym ja się już zajmuję, czyli po 
bezskutecznych egzekucjach komorniczych, no to jest różnie. Na przestrzeni 6 miesięcy może 
to być nawet 12%-15% w danym pakiecie odzyskanych kwot i to oczywiście w jakiś tam 
sposób systematycznie rośnie.  
 
Odnośnie pytania o nową ustawę, no ona skomplikuje cały proces egzekucyjny 
i windykacyjny. 
 
Michał: A jakie są zmiany, jakbyś mógł w trzech słowach przybliżyć. 
 
Markus: Największym problemem będzie rezygnacja z bankowego tytułu egzekucyjnego. 
Miało być wprowadzone EBTF – European Banking Technology Fair, na chwilę obecną 
wychodzi na to, że w wyniku likwidacji samego bankowego tytuły egzekucyjnego tej zmiany, 
tej informatyzacji nie będzie. To paradoksalnie w mojej ocenie jest gorsze dla samych 
dłużników. Media oczywiście podchwyciły temat, że to super, że dłużnicy teraz nie będą już 
pod reżimem Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, natomiast trzeba pamiętać, że banki znajdą 
sposób na to, żeby się zabezpieczać.  
 
Michał: Weksle, nie weksle itd. 
 
Markus: Niestety sposób droższy dla konsumenta. Jasne, że będzie trudniej uzyskać w tym 
momencie nakaz zapłaty, trzeba będzie stosować normalne metody, ale one będą droższe. 
Trzeba pamiętać, że przyspieszona egzekucja odbywała się praktycznie bezkosztowo dla 
dłużnika.  
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Natomiast w tym momencie będzie tak, że ten dłużnik będzie musiał ponosić koszty związane 
z uzyskaniem tego sądowego nakazu zapłaty, co już powiększy i pogorszy jego sytuację, a być 
może będzie tak, że banki się po prostu wycwanią i stwierdzą, że tymi kosztami nie chcą być 
obciążane i zaczną szybciej sprzedawać do firm windykacyjnych wierzytelności, ponieważ 
i takie są prognozy. Zobaczymy, co rynek wymyśli. Ja osobiście uważam, że jest to zła decyzja 
dla samych konsumentów i odbije się wielką czkawką na przestrzeni najbliższych dwóch 
trzech lat. 
 
Michał: Dzięki. No to kolejne pytanie. Marysia pyta o taką sytuację, która, myślę, że dotyczy 
wielu osób, które są dziećmi osób z długami. Marysia pyta tak: „Czy jeśli moja mama nie płaci 
długów, to ja będę musiała spłacić jej długi? Ona jest na rencie, jest niepełnosprawna i nie ma 
innego źródła dochodu”.  
 
Markus: Do tej pory było tak, że dziedziczyło się aktywa i pasywa, jeżeli spadkobierca nie 
odrzucił spadku, albo nie przyjął go do wysokości aktywów, no to dziedziczył... 
 
Michał: Po 6 miesiącach od niepodjęcia decyzji dziedziczył automatycznie. 
 
Markus: Dziedziczył całość i wtedy musiał spłacać całe zadłużenie. Natomiast w chwili 
obecnej jest już tak, że zostało to unormowane, niestety z niekorzyścią dla obszaru 
wierzytelności i nie dziedziczy się. 
 
Michał: Niestety z twojego punktu widzenia [śmiech] 
 
Markus: Niestety z mojego punktu widzenia, bo bardzo wielu dłużników będzie teraz, 
wiedząc, że ich rodziny są bezpieczne od zadłużenia, nie będą podejmować trudu spłaty. 
Mimo wszystko ta świadomość, że jeżeli umrę i moje długi przejdą na dzieci, wnuki itd., to 
motywowało do tego, żeby się jakoś podgadywać. Rynek też wymyśli na to jakiś sposób. Już 
są znane praktyki, że firmy ubezpieczeniowe ubezpieczeń na życie zaczynają wprowadzać 
produkty ugód z dłużnikami.  
 
Czyli w sytuacji, kiedy ktoś zawiera ugodę, będzie musiał podpisać też, polisę na życie na 
wysokość tej wierzytelności, z cesją na wierzyciela. Że gdyby coś się stało, to ubezpieczyciel 
będzie pokrywał tę należność. To wymusi rynek, jeśli chodzi o zawieranie ugód 
i prawdopodobnie stanie się to standardem, jeśli jeszcze nie w tym roku, to w przyszłym. 
Natomiast dobrze też jest mimo wszystko wiedzieć, jaka jest sytuacja.  
 
Tu nie mamy wiedzy o tym, czy mama mieszka razem z córką, czy też nie. Jeżeli mieszkają na 
tym samym adresie, komornik w dalszym ciągu może wejść i zająć w tym mieszkaniu 
wszystko, co się nie udowodni, że nie należy do dłużnika. Czyli w sytuacji, gdy córka kupiła 
telewizor, pralkę, lodówkę, powiedzmy za gotówkę, i komornik tam wejdzie, to będzie mógł tę 
pralkę, lodówkę zabrać, jeżeli córka nie udowodni, że to zostało wzięte na nią. A jeżeli kupuje 
się coś za gotówkę, to nie ma się rachunku imiennego, rzadko kiedy bierze się fakturę, jeśli 
nie jest się firmą.  
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Także taka rada, że kiedy mamy w domu zameldowaną osobę zadłużoną, żeby na wszystko, co 
mamy w domu zbierać kwity poświadczające, że dana rzecz nie jest danego dłużnika. I tu nie 
chodzi o to, że nagle się spreparuje jakiś lewy kwitek, że ciocia Teresa z Białegostoku 
podarowała nam pralkę, czy lodówkę, bo takie rzeczy są do wychwycenia, czy to prawda, czy 
nieprawda. Jak coś się kupuje, zawsze brać kwit, żeby mieć dowód, że dana ruchomość nie 
należy do dłużnika, tylko do kogoś innego. W tym kontekście, odpowiadając na to pytanie, 
można nie odziedziczyć długu, ale komornik może przyjść i pozajmować wiele rzeczy, których 
nie da się udowodnić, że nie należą do dłużnika.  
 
Michał: Jasne. Łucja pyta: „Jakie standardy komunikacji przyjmują windykatorzy w relacji 
z dłużnikiem?” Trochę o tym mówiliśmy, nie? „Chodzi mi o metodę, częstotliwość, także np. 
komunikację z sąsiadami. Co w przypadku, gdy windykator dowie się, że dłużnik dysponuje 
minimalnym majątkiem. Nie mówię tu o patologicznych przypadkach ukrywania majątku. W jaki 
sposób stara się zrealizować zlecenie? I wreszcie: czy windykator prezentuje postawę, którą mu się 
przypisuje?” Trochę na to odpowiedzieliśmy, to jakbyś mógł jeszcze podsumować. 
 
Markus: OK. Łucja zadała bardzo fajne pytanie. Przede wszystkim stanę trochę w obronie tego 
„patologicznego” postępowania. Czyli sprawiania, że dla wymiaru sprawiedliwości nie 
posiadamy żadnych ruchomości i nieruchomości, jesteśmy zatrudnieni na minimalne krajowe. 
Jeszcze 5, 7, 8, 10 lat temu takie zachowanie faktycznie było patologiczne, natomiast dzięki 
UOKiK-owi i KNF takie zachowanie to jest dzisiaj standard. To nawet nie jest wstyd, że ktoś 
potrafił się tak zabezpieczyć.  
 
Oni niestety się tak zabezpieczają, bo jest to w pełni – niestety – legalne na dzień dzisiejszy. 
Mimo ocen etycznych. Fora internetowe pełne są prostych porad jak się to da zrobić. Kiedyś 
trzeba było wynająć sobie drogą kancelarię prawną z Warszawy, żeby poznać te tajniki, trzeba 
było być prezesem wielkiej korporacji, dzisiaj bezrobotny rolnik może sobie wejść do 
internetu i poznać tę wiedze praktycznie za darmo.  
 
Michał: „Jak ukrywać majątek”.  
 
Markus: Legalnie, tyle dodajmy, bo to nie są jakieś specjalne prawne sztuczki, które to 
umożliwiają. Natomiast windykator, przede wszystkim, poprzez tą dobrą komunikację musi 
poznać sytuację danego dłużnika i wybadać, czy on faktycznie nie ma pieniędzy, czy on ma 
pieniądze dostępne z innych źródeł. Jeżeli ma pieniądze dostępne z innych źródeł, trzeba się 
z nim dogadać, już go nie windykować, tylko zaproponować mu ofertę biznesową, która 
będzie dla niego atrakcyjna i on się z nami dogada i jakoś będzie chciał wyjść z tych swoich 
problemów, o czym wcześniej rozmawialiśmy.  
 
Natomiast, jeżeli jest sytuacja, że ktoś faktycznie nie ma tych pieniędzy, no to też są sposoby. 
Można zaproponować ugody, o których też rozmawialiśmy, natomiast czy można dzwonić do 
sąsiadów, rozmawiać z sąsiadami, znajomymi, współpracownikami itd., no też, jak najbardziej 
tak. Natomiast nie możemy ujawniać, w jakim celu, zawsze możemy prosić o przekazanie 
wiadomości, a jeżeli dana osoba zechce nam coś powiedzieć na temat dłużnika w ramach 
dobrowolnej wymiany informacji, to oczywiście wszystkich trzeba wysłuchać, to zawsze 
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pomaga. Natomiast jeżeli jest współpraca, jeżeli jest dobra komunikacja, to po takie metody 
się nie sięga.  
 
Michał: Jasne, jasne. Janek, ostatnie pytanie w zasadzie będzie, pisze tak: „Z nieba mi spadłeś 
Michał z tą audycją, już ponad rok temu pożyczyłem koledze kilka tysięcy złotych, nie mam na to 
żadnej umowy, papierka, bo umawialiśmy się na tzw. gębę, jedyne potwierdzenie, jakie miałem, to 
zapis w historii mojego konta, ponieważ wykonywałem mu przelew na jego konto. Niestety 
obawiam się, że już tego potwierdzenia nie odzyskam, ponieważ zdążyłem zlikwidować tamten 
rachunek. Kolega przestał być kolegą, a pieniędzy nie ma zamiaru oddawać. Czy mogę w jakiś 
sposób odzyskać je za pomocą windykatora mimo braku dokumentów potwierdzających przyjęcie 
tej pożyczki?” No właśnie? 
 
Markus: No tak. Zanim może dam odpowiedź Jankowi, to może ogólna wskazówka dla 
wszystkich, którzy nas słuchają. Nigdy, przenigdy, nigdy nie załatwiajcie jakichkolwiek spraw 
finansowych „na gębę”. „Na gębę” jest krem Nivea, a nie umawianie się na spłaty. I to nie 
dotyczy tylko kolegi, ale przede wszystkim nawet najbliższej rodziny, współmałżonków, 
dzieci, kogokolwiek.  
 
Dziś relacje mogą być super, za miesiąc mogą się zepsuć. I może być problem. Zawsze spisać 
papier, że takie pieniądze się pożyczyło itd. itd. Zawsze. Nie trzeba wykorzystywać tego 
dokumentu, ale lepiej być zabezpieczonym niż nie być. A jeżeli ktoś nie będzie chiał podpisać, 
że „Pożyczam 1000 zł.” tzn. że ma nieczyste sumienie i lepiej mu tych pieniędzy nie pożyczać, 
bo nie wiadomo co się wydarzy. Nawet jeżeli mamy do czynienia z osobą, która pięć razy już 
od nas pożyczała 1000 zł. i za każdym razem oddała przed terminem. Za szóstym razem może 
pożyczyć od nas 7 000 zł i już tych pieniędzy nie odzyskamy.  
 
Natomiast odpowiadając na tą konkretną sytuację, przede wszystkim banki posiadają jakieś 
swoje archiwa. Trzeba się zgłosić do oddziału banku, w którym było konto, z pisemną prośbą 
o wyciągnięcie tego dowodu wpłaty, czy wykonania przelewu i raczej nie będzie problemu 
z uzyskaniem tego dokumentu. Na podstawie tego dokumentu należy się zarejestrować na 
stronie internetowej e-sądu i zawnioskować o wystawienie nakazu zapłaty na tą kwotę. To 
w praktyce wygląda tak, że na adres dłużnika e-sąd wyśle nakaz zapłaty z informacją, że 
dłużnik ma 14 dni na odwołanie się.  
 
W 90% przypadków dłużnicy się nie odwołają. Jak się nie odwołają nakaz staje się 
prawomocny i wtedy wierzyciel, czyli w tym przypadku Janek ma dwie opcje do wyboru: albo 
oddać tę wierzytelność do komornika, albo najpierw dać do windykatora, żeby windykator 
spróbował dowiedzieć się jak najwięcej, a jeżeli windykator nie da rady, to wtedy można 
oddać do komornika. Więc sytuacja nie jest w tym przypadku stracona, gorzej jeżeli jest 
załatwianie sprawy „na gębę” i przekazywanie gotówki z ręki do ręki, bo wtedy nie ma już 
żadnego śladu. Tu jakiś ślad jest, warto po niego sięgnąć, warto się do niego dokopać i się 
zabezpieczyć 
 
A na przyszłość: zawsze spisujcie papier. Zawsze! 
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Michał: To zadam ci jednak jeszcze jedno pytanie: jakie koszty wiążą się z taką egzekucją, czy 
windykacją przez komornika i za pośrednictwem firmy windykacyjnej? Dla takich osób, które 
właśnie mają takie długi typu kilka tysięcy złotych.  
 
Markus: To wszystko zależy od wysokości salda windykacji i czynnością, jaką zlecimy 
komornikowi, jeżeli decydujemy się na postępowanie egzekucyjne. Każdy komornik 
przedstawia jakąś ofertę na temat działalności czynności, które podejmuje. Trzeba się 
zastanowić co wybrać. Wiadomo, jeżeli będziemy chcieli, żeby komornik się stawił na adresie, 
a zawsze rekomenduję w takich sytuacjach, jak tutaj Janek opowiadał, żeby nie wnioskować 
u komornika o zajęcie pensji wynagrodzenia, tylko żeby komornik dokonał egzekucji 
z nieruchomości znalezionych na adresie zameldowania.  
 
Ponieważ jeżeli komornik wchodzi do domu i zaczyna szukać, to taki dłużnik, były kolega 
Janka, jeżeli jeszcze mieszka z rodzicami, szybko znajdzie pieniądze, żeby je zapłacić, żeby nie 
było problemów. Bo nie wiadomo co w tym domu należy, a co nie należy do dłużnika. 
Natomiast jest to kosztowne i każdy komornik ma swoją własną wycenę. Trzeba znaleźć sobie 
taką kancelarię komorniczą, która będzie nam odpowiadać. Wskazówka, że lepiej wyszukiwać 
te mniejsze, niż większe, ponieważ większe robią masówkę i mogą nie być zainteresowane 
tego rodzaju czynnościami.  
 
Także mniejsza kancelaria, dla jednostkowych wierzytelności jest najbardziej skuteczna. 
Natomiast jeżeli chodzi o same firmy windykacyjne, to stawki są różne. Im więcej się działo 
na wierzytelności, czyli czy była już w jakiejś windykacji, czy był komornik, czy nie było 
komornika, to te stawki są wyższe. Natomiast one się wahają różnie: od 10 do 40-50%, 
w zależności od salda windykacji. Czy też, jeżeli saldo jest mniejsze, poniżej jakiejś kwoty, jest 
to po prostu jednostkowa opłata, za tzw. success fee, jeśli się odzyska pieniądze. Dobra rada: 
nie korzystać z firm, które biorą jakieś opłaty wstępne na jakieś koszty. Są firmy, które będą 
działać tylko i wyłącznie za procent odzyskanych pieniędzy i te firmy należy wyszukiwać.  
 
Ponieważ firma może przyjąć od nas wierzytelność, pobrać od nas 200-300 zł. i nie zrobić 
w tej sprawie absolutnie nic, powiedzieć, że dług jest nieściągalny. Nie, lepiej znaleźć taką, 
która ma interes w tym, żeby te pieniądze się pojawiły, ponieważ jeżeli nie będzie wpłat, 
wówczas te koszty obsługi wierzytelności muszą ponosić sami.  
 
Michał: Jasne, jasne. Markus, dzięki wielkie, rozmowa była absolutnie super! Ale jeszcze zanim 
cię puszczę, powiedz: gdyby ktoś chciał się dowiedzieć czegoś więcej o tobie, o twojej firmie, 
o twojej działalności, to gdzie się powinien udać? Gdzie może szukać informacji?  
 
Markus: Przede wszystkim w internecie. www.vex.com.pl jest stroną internetową mojej firmy. 
Natomiast druga strona, to jest http://www.zawodowy-windykator.pl – tam jest informacja 
o mojej książce, informacja o blogu, który prowadzę na ten temat. Tam też się można ze mną 
kontaktować, żeby zadawać pytania. Czasami jest tak, że różni dłużnicy do mnie piszą, czy to 
za pośrednictwem właśnie mojego profilu windykacyjnego, czy też właśnie strony 
internetowej zawodowy-windykator, opisują swoje problemy.  
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Jakoś im tam próbuję wskazać różne sposoby wyjścia z tych kłopotów. Także zachęcam do 
kontaktu, zachęcam do sprawdzenia, zachęcam też do przeczytania książki – a nóż się przyda!  
 
Michał: Super. Dzięki wielkie za rozmowę, myślę, że była absolutnie super, myślę, że to jest 
niezła kopalnia wiedzy.  
 
Markus: Dzięki Michał za zaproszenie!  
 
Michał: Trzymaj się, na razie!  
 
Markus: Cześć!  
 
Uwielbiam takie rozmowy. Uważam, że jest to gigantyczna kopalnia wiedzy. Nie tylko dla 
Was, ale też dla mnie. Ja zawsze się dowiaduję od moich rozmówców wielu ciekawych detali 
dotyczących ich pracy i to jest absolutnie super. Wszystkie linki i informacje i o osobach 
i książkach, które wymienialiśmy w tym odcinku znajdziecie w notatkach pod adresem 
jakoszczedzacpieniadze.pl/054, tak jak pięćdziesiąty czwarty odcinek podcastu.  
 
A z tym podcastem i z moim blogiem wchodzę właśnie w tryb wakacyjny. Mówiąc w dużym 
uproszczeniu tzn. że dam Wam troszeczkę od siebie odpocząć z kilku powodów. Na początku 
lipca będę oczywiście świętował trzecie urodziny mojego bloga, co jest absolutnie 
niesamowite i niewyobrażalne. Nie planowałem tego, że będę tak długo blogował, a jednak 
się udało! Fajnie, bo jak się zaczyna to zupełnie inaczej się na to patrzy, a czas sobie 
stopniowo płynie, jak stopniowo się tę pracę wykonuje.  
 
I znowu być może podzielę się z Wami zestawem przemyśleń, w którymś z najbliższych 
podcastów na temat tego gdzie jestem, co przede mną, co za mną, do jakich wniosków 
doszedłem. Ale generalnie cały lipiec i ten powód dania Wam odpoczęcia ode mnie to jest to, 
że muszę lipiec przeznaczyć na dokończenie mojej książki. Książki o finansach osobistych, 
szczerze mówiąc, nie wygląda na to, żeby miało się to udać do końca lipca, co nie napawa 
mnie dużym optymizmem, ale jednocześnie wiem też, że jak się za coś biorę, to przestaję się 
zastanawiać nad tym ile jeszcze pracy przede mną.  
 
Tylko po prostu popycham systematycznie pracę do przodu. To zazwyczaj mi się udaje zrobić 
więcej niż pierwotnie mi się wydawało, że się uda. I tutaj kurs pt. „Pokonaj swoje długi” jest 
najlepszym tego przykładem. Włożyłem tam tytaniczną pracę, autentycznie tytaniczną pracę, 
żeby to wszystko przygotować. Bo to nie jest tylko kwestia opracowania materiałów, ale to 
jest też kwestia tego, żeby to wszystko działało tak, jak powinno. I były też kwestie 
techniczne na samym początku.  
 
Już się z nimi uporaliśmy, ale to wszystko jednak generuje jakiś tam stres. Ja po prostu jestem 
pioruńsko zmęczony tym kursem i nadal jestem. Mówiłem o tym dwa tygodnie temu, ale 
nadal jestem zmęczony tym kursem. A jednocześnie jestem też bardzo, bardzo dumny 
i zadowolony z tego, że ten kurs tak świetnie się przyjął i staję autentycznie na uszach, 
wkładam masę energii w tej chwili w promocję tego kursu! 
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W trakcie, gdy nagrywam ten odcinek, dzisiaj mamy 22.06, Wy go usłyszycie prawdopodobnie 
29, albo 30 czerwca najwcześniej. Jestem w środku mojej kampanii medialnej, mogliście mnie 
w zeszłym tygodniu widzieć w wielu telewizjach, słyszeć w wielu stacjach radiowych. No 
właśnie i tak mam. Po prostu tak mam, że jak się w coś angażuję, to na maxa. I cieszę się, że 
efekty są widoczne.  
 
I pioruńsko mi też zależy, żeby z informacją na temat tego kursu, dotrzeć jak najszerzej. Do 
wszystkich, którzy potrzebują tego, żeby się wydostać z długów, żeby poprawić swoją sytuację 
finansową mam też olbrzymią nadzieję, że mi w tym pomożecie. Jeżeli możecie i uważacie, że 
warto, przekażecie tę informację wszystkim swoim znajomym. Bardzo Was wszystkich o to 
proszę i liczę, że tak się właśnie stanie. Ten podcast również można polecać, nie zaszkodzi to 
na pewno. [śmiech] 
 
Wiedza jest na pewno wartościowa. No właśnie, jesteśmy w przededniu wakacji. Dzięki za 
spędzony dzisiaj wspólnie czas i jednocześnie, jeżeli wyjeżdżacie na wakacje, to życzę Wam 
absolutnie świetnego wypoczynku, być może z moim podcastem na uszach, co mnie jeszcze 
bardziej cieszy. Miłego słuchania i jednocześnie skutecznego przenoszenia Waszych celów 
finansowych na wyższy poziom. Trzymajcie się! Dzięki wielkie za to, że jesteście! Dzięki, że 
mnie słuchacie, mam nadzieję, że to Wam w czymś pomaga i do usłyszenia za dwa tygodnie!  
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Kurs Pokonaj Swoje Długi 
§ VEX – strona firmy Markusa. 
§ Strona Zawodowy windykator. 
§ Książka “Zawodowy windykator” autorstwa Markusa. 
§ Deprywacja sensoryczna. 
§ WNOP 053: 5 osób i 5 historii jak wyjść ze spirali długów – scenariusze napisane przez 
życie Czytelników bloga 

§ E-sąd. 
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055: Jak się uczyć i skąd zdobywać bezpłatnie 
wiedzę? - kilkanaście źródeł 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/055 
 
 
 
 
“Skąd wiesz to co wiesz?” – takie pytanie zadajecie mi czasami w swoich mailach. Dzisiaj 
odpowiadam mówiąc jak Internet zmienił sposób mojej edukacji. 
 
Oczywiście moje samokształcenie nie ma nic wspólnego z typowym zakuwaniem do 
egzaminów na studiach. Moje priorytety są inne niż kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu. Teraz 
uczę się aby poszerzać swoje horyzonty, doskonalić mój blogowy warsztat, szukać inspiracji 
do kolejnych wpisów i działań, a także utrzymywać mózg w stanie gotowości. :) 
 
Zdobywana wiedza pozwala mi także ciągle uświadamiać sobie jak niewiele w sumie wiem. 
To z kolei pozwala mi się zdystansować i spojrzeć na siebie i moje działania ze świeżej 
perspektywy. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Skąd czerpię wiedzę i inspirację do moich wpisów? 
§ Jakie jest moje podejście do edukacji? 
§ W jaki sposób się uczę? 
§ Dla jakich celów poszerzam swoją wiedzę? 
§ Jak wygląda systematyka mojej nauki? 
§ W jaki sposób przygotowuje się do przyjęcia nowej porcji wiedzy? 
§ Dlaczego warto od razu zastosować w praktyce to, czego właśnie się nauczyliśmy? 
§ Dlaczego kupuję kursy skoro tak dużo jest darmowej wiedzy? 
§ Jaką mam opinię o niektórych konferencjach? 
§ Dlaczego wolę uczyć się od Amerykanów? 
§ Jakim jestem przedsiębiorcą? 
§ Co nie podoba mi się w procesie edukacji? 
§ Gdzie i w jakich sytuacjach udaje mi się uczyć? 
§ Czym będę się zajmował na wakacjach? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 55. Dzisiaj opowiem o tym, jak 
się uczę i gdzie sięgam po dodatkową wiedzę. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 55. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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! No i mamy kolejne wakacje. Dla mnie to jest pierwszy odcinek podcastu, który 
inauguruje czwarty rok działalności bloga, tak że znowu specjalna okazja. Dzisiaj mam taki 
dosyć luźny i można powiedzieć wakacyjny temat. Wakacyjny dlatego, że to w wakacje 
najczęściej mam taki czas refleksji, kiedy zastanawiam się, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy, sześciu miesięcy. Pierwsze poważne podsumowanie pierwszej połowy 
roku. I także próbuję poszerzać swoją wiedzę w różnych obszarach. Wykorzystuję ten wolny 
czas, żeby uzupełnić zaległości w czytaniu książek itd. 
 
Wy czasami pytacie mnie, skąd ja wiem to wszystko, co wiem. Jak ja poszerzam tę swoją 
wiedzę? Skąd czerpię informacje? Skąd czerpię inspirację do moich wpisów i podcastów? I jak 
się nad tym zastanawiam, to odpowiedź wcale nie jest taka łatwa i te pytania w zasadzie, 
można powiedzieć, sprowokowały mnie do tego, żeby się w ogóle zastanowić trochę głębiej 
nad tym, czy moje podejście do edukacji jest właściwe. Bo tak naprawdę wcale się nad tym 
jakoś głębiej nie zastanawiałem. I z kolei gdy takiej refleksji brakuje, to może się okazać, że 
robię coś kompletnie nieefektywnie i coś źle. Tak że z przyjemnością przygotowałem się do 
tego odcinka i myślę, że będzie dla Was inspirujący. 
 
Dzisiaj opiszę Wam po kolei cały mój proces edukacji. Proces, który tak w zasadzie nie ma 
wiele wspólnego z takim tradycyjnym sposobem zakuwania do egzaminu, chociażby na 
studiach. Ja przedstawiam dzisiaj swoje sposoby na naukę obecnie. Czyli to są sposoby na 
zdobywanie dodatkowej wiedzy przez gościa, który jest już po czterdziestce i absolutnie 
wcale nie musi się, teoretycznie, uczyć i zakuwać. Raczej traktuję to jako coś, co ma mnie 
rozwijać, co jest dla mnie przyjemne, co pozwala mi... no właśnie, za chwilę będę o tym 
mówił. Tak że dzisiaj powiem Wam przede wszystkim, jak się uczę, skąd się uczę, czyli skąd 
czerpię wiedzę. Bo prawda jest taka, że jest bardzo dużo naprawdę świetnych, darmowych 
źródeł wiedzy w internecie. 
 
Ale jeszcze zanim do tego przejdę, to chcę Wam w ogóle naświetlić, po co się uczę i jakie są 
cele tej mojej nauki. Można powiedzieć, że tych celów jest kilka. Pierwszy i najważniejszy to 
jest po prostu poszerzanie horyzontów. Niby takie oczywiste, ale tak naprawdę jak codziennie 
zasuwam, wykonuję jakąś swoją pracę, teraz przy blogu przede wszystkim czy przygotowując 
się do przygotowania podcastów, czy przygotowując taki kurs jak „Pokonaj swoje długi”, czy 
mailując, to czas mam bardzo dobrze wypełniony. Czyli mam takie uzasadnienie tego, żeby 
wcale nie mieć dobrego pretekstu do tego, żeby się rozwijać. Ale z drugiej strony ja sobie 
bardzo często uświadamiam, że w takim codziennym pędzie staję jednak w miejscu. 
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Zaczyna mi brakować takiego świeżego trochę podejścia do tego, co robię. Pewnego nowego 
punktu widzenia na to, co robię. Ja dzisiaj edukację moją traktuję jako sposób na to, żeby się 
zdystansować, spojrzeć z trochę innej perspektywy na to wszystko, co robię. I dzięki temu też 
jest dużo świeżości w tym, co robię. Bo jednocześnie ucząc się, rozwijając się, czerpię pewną 
inspirację. Ta inspiracja z kolei pozwala mi znajdować nowe pomysły na robienie jeszcze 
lepiej tego, czym zajmuję się na co dzień. Czyli to są główne powody. Poszerzanie 
horyzontów, nabranie dystansu i inspirowanie się innymi osobami, które jeszcze lepiej robią 
to, co ja próbuję dzisiaj robić. 
 
Inny powód to jest ciągłe doskonalenie mojego warsztatu pracy. Bo ja w większości 
pochłaniam takie tematy poradnikowe. Czyli uczę się lepiej robić to, co dzisiaj robię 
w internecie, czyli np. lepiej blogować. Lepiej promować swoje treści w internecie, lepiej, 
sprawniej pracować nad kursami, które opracowuję. Czy tak jak w tej chwili piszę książkę – 
też musiałem pewien zestaw wiedzy zdobyć po to, żeby robić to mądrze, sprytnie, żeby sobie 
tę całą treść organizować. I jednocześnie żeby za chwilę tę moją książkę dobrze wypromować. 
 
Kolejny powód jest też taki, że dobrze wiem, że utrzymywanie mojej głowy w takiej wysokiej 
sprawności, mojego mózgu w takiej gotowości do pracy… on też w pewnym sensie 
stymulowany jest tym, że ja cały czas pochłaniam nowe treści i że mój mózg ma się czym 
zajmować. Czyli przetwarza i procesuje gdzieś tam w tle. Myślę, że to, że dzisiaj tak łatwo jest 
mi się uczyć nowych rzeczy, wynika też z tego, że ja w zasadzie uczę się w sposób 
nieprzerwany. Uczę się non stop. Nawet jeżeli na jakiś czas odkładam książki czy skupiam się 
na tym, co realizuję na co dzień, nie pochłaniając nowych tematów, to jednak po jakimś czasie 
wracam. 
 
Czyli można powiedzieć, że jestem takim trochę, jak to się mówi, naukoholikiem. Kimś, kto 
uczy się i chce się cały czas uczyć. A za chwilę też powiem, jakie są efekty uboczne tego. 
Skoro już wiadomo, po co ja to robię, to powiem Wam, jak ja to robię. Pierwsza rzecz – myślę 
najważniejsza przy nauce czegokolwiek – pewna systematyczność. Powiedziałem, że to nie 
jest taka nauka jak w przypadku zakuwania na studia. Czyli chcemy, przynajmniej ja chcę, 
żeby z tej mojej nauki coś dobrego dla mnie wynikało, coś mi w tej głowie zostawało. Więc 
praktykuję takie podejście, że nie zrywam się po to, żeby wchłonąć w jeden dzień jakiś 
większy materiał, tylko staram się wygospodarować sobie systematycznie pół godzinki 
dziennie np. żeby poczytać książkę czy przejść przez jakiś kurs. 
 
Ta systematyczność i dawkowanie sobie tych informacji powoduje, że mam czas na to, żeby 
przetrawić to, czego się dowiedziałem. To nie jest takie świadome trawienie, że siadam 
i zastanawiam się nad tym, co właśnie przeczytałem czy co właśnie obejrzałem, tylko po 
prostu uruchamiam jakiś proces myślowy np. następnego dnia rano budzę się i pierwszą 
rzeczą, która przychodzi mi do głowy, jest jakiś nowy pomysł, który przyszedł mi do głowy pod 
wpływem tego, co obejrzałem dzień wcześniej.  
 
Czyli gdzieś tam podświadomie jednak przetwarzamy. I jeśli systematycznie podchodzę do 
takiej nauki, to jest dużo łatwiej wyciągnąć z tego coś bardzo korzystnego dla siebie. Tego, że 
mam ten czas pomiędzy pochłanianiem tej wiedzy na to, żeby ta wiedza nam się w głowie 
poukładała, przynajmniej mi się w głowie układa. Z tej systematyczności wynika druga rzecz. 
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Żeby dobrze się uczyć i żeby tej systematyczności nie unikać, ja po prostu sobie bardzo 
dobrze planuję. Po prostu wpisuję do kalendarza czas przeznaczony na samorozwój, można 
tak powiedzieć. Nikt mi o tym nie przypomina, nikt mi się nie musi z tym narzucać, 
a jednocześnie ten reżim w jakiś sposób realizuję. Jak spojrzycie, jak skonstruowałem kurs pt. 
„Jak pokonać swoje długi”, to tam jest tak, że codziennie o godz. 19.00 przychodzi do 
Uczestników tego kursu przypomnienie mailowe. To jest właśnie po to, żeby tę wiedzę 
porcjować, żeby nie przechodzić całego, chociaż ten kurs można by przejść właściwie w ciągu 
jednego dnia. Tam nie ma aż tyle materiałów. 
 
Ale jednak podzieliłem go na 25 dni właśnie po to, żeby dawkować powolutku te informacje 
i umożliwić Wam, jako Uczestnikom tego kursu, spokojne ich wchłonięcie. Kolejna rzecz, która 
jest istotna z mojego punktu widzenia, to, że wyłączam wszystko, co mi przeszkadza. Czyli 
jeżeli naprawdę wykonuję jakąś czynność, to nie chcę, żeby mnie cokolwiek od niej oderwało. 
Żeby to był rzeczywiście czas przeznaczony na to, co sobie założyłem. Już o tym mówiłem 
w innych odcinkach podcastów, jak się koncentruję na poszczególnych zadaniach. Z jakich 
aplikacji korzystam chociażby do tego, żeby wyłączyć wszystkie media społecznościowe. 
Zamykam wszystko, co pracuje mi na komputerze, zamykam powiadomienia, komunikatory. 
Jeszcze do tego włączam taką aplikację SelfControl, która pozwala mi zablokować dostęp do 
mediów społecznościowych, np. na jakiś czas. Nawet jak mi telefon piknie, to z komputera się 
tam i tak nie dostanę. 
 
Kolejny aspekt, bardzo istotny: ja sobie zawsze obiecuję i to zawsze realizuję, że będę 
w trakcie nauki notował. Czyli mam przygotowany notes, mam długopis, notuję na papierze, 
rzadko kiedy notuję na komputerze. Chociażby dlatego, że na komputerze często coś 
przeglądam. A jeżeli czytam książkę, to w ogóle komputera nie mam pod ręką, to jest papier 
albo czytam na czytniku Kindle od Amazona. Wtedy mam obok notes papierowy i długopis po 
to, żeby zanotować sobie to, co jest najważniejsze. Krótko mówiąc, robię notatki na bieżąco. 
Notuję również w przypadku, kiedy słucham podcastów. Czyli jeśli słucham podcastów 
i biegam, to wyciągam telefon z tylnej kieszeni i notuję na telefonie. To jest w zasadzie 
jedyny przypadek, kiedy uruchamiam Evernote – taką aplikację, którą uruchamiam do 
prowadzenia moich notatek, o ile są one w formie cyfrowej i wtedy rzeczywiście zatrzymuję 
się, żeby coś zanotować. 
 
Dlaczego mówię, że „obiecuję sobie, że będę notował”? Bo jeżeli konsumuję jakieś nowe treści, 
to też dwa powody: pierwszy powód – wiadomo, notatki to jest jakieś streszczenie, łatwiej mi 
później sięgnąć do tych treści i najważniejszych kwestii. Ale jest też drugi powód: ja już 
w momencie, kiedy zaczynam notować, uruchamiam ten proces myślowy. Czyli sam moment, 
w którym muszę pewne moje myśli, które mi się rodzą, przenieść na papier, to już jest ten 
moment, kiedy muszę coś skonkretyzować. Jeżeli o czymś myślę, to jest to bardzo ulotne, 
często skaczę z myśli na myśl, a w przypadku, kiedy muszę przenieść to na papier, to się nagle 
bardzo mocno konkretyzuje. Czyli rozpoczynam taki dialog wewnętrzny z samym sobą. 
 
To też narzuca kolejny element tego mojego procesu nauki, wymusza w zasadzie. Ja muszę po 
prostu, jeżeli np. oglądam film, materiał wideo bądź czytam książkę, po prostu muszę 
przerwać czytanie albo muszę przerwać oglądanie tych materiałów wideo, czyli wciskam 
pauzę. Dlaczego? Dlatego że w momencie, kiedy notuję, nie jestem w stanie już skupić się na 
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filmie. Gdzieś te moje myśli zaczynają buszować, jednocześnie ja je strukturyzuję, przenoszę 
je na papier. No, ale wtedy nie jestem w stanie równocześnie znowu wchłaniać tych treści, 
które przed chwilą oglądałem. 
 
To jest kolejny element, nie wiem, czy to jest normalne, czy nie, możecie skomentować pod 
tym odcinkiem podcastu i powiedzieć mi, w jaki sposób Wy się uczycie, ale u mnie się to 
doskonale sprawdza. Jeszcze jeden powód, dla którego też notuję na bieżąco: dlatego że 
pomimo że sobie obiecuję, że zanotuję coś później, gdy nie robię tego na bieżąco, to pojawia 
się problem, że ja po prostu nigdy już do tych treści nie wracam. Raz je obejrzałem, raz je 
przeczytałem, raz je przesłuchałem, jeżeli to był podcast i nie wracam. Czyli tak naprawdę 
muszę notować na bieżąco, bo w każdym innym przypadku to gdzieś wpada jednym uchem, 
a wypada drugim uchem i nie ma tego. I trudno mi też wrócić wtedy do tych najważniejszych 
kwestii. Tak że zdecydowanie zalecam na bieżąco notowanie. 
 
I ostatni chyba już element, jak ja to robię: to jest to, że staram się, przy konsumowaniu takich 
treści poradnikowych, również na bieżąco wdrażać, czyli zastosować to, o czym słyszę. Żeby 
Wam dobry przykład jakiś dać... po prostu próbuję od razu zastosować tę wiedzę w praktyce. 
Po co? Dużo łatwiej mi jest wtedy zrozumieć to, czego się uczę. Czyli zamiast to sobie 
wyobrażać, jeżeli przetestuję to na żywo, to już wtedy wiem, to widziałem, łatwiej mi sobie 
wyobrazić, jaki będzie ciąg dalszy. 
 
Dam przykład: uczyłem się tego, jak realizować marketing na Facebooku. Bałem się, że coś 
schrzanię, że zaraz utopię tam furę pieniędzy, czyli zapłacę za jakieś reklamy, które po prostu 
nie będą działały. Ale jednocześnie jeżeli wplotłem to w proces nauki, czyli czytałem bloga, 
akurat wtedy czytałem bloga osoby, która się nazywa Jon Loomer, świetny blog na temat 
marketingu na Facebooku. Czytałem ileś tam artykułów i w pewnym momencie stwierdziłem: 
„Dobra, trudno mi sobie wyobrazić, tylko na podstawie screenów, co tam się dzieje na Facebooku, 
w związku z tym spróbuję”. Czyli zarejestrowałem się, stworzyłem jakąś prostą reklamę, 
zapłaciłem za nią jakieś 10 zł i eksperymentowałem oczywiście z ustawieniami itd. Czyli już 
na żywo implementowałem to wszystko, o czym czytałem. I dzięki temu było mi dużo, dużo 
łatwiej z jednej strony zrozumieć te partie materiału, które czytałem, ale z drugiej strony też 
było mi dużo łatwiej się przełamać. 
 
Czasami jest taki strach przed zastosowaniem tej wiedzy w praktyce, a jeżeli te testy czy 
zastosowanie i wdrażanie tej wiedzy traktuję jako element nauki, to dużo łatwiej mi się też 
przełamać. Czyli nie muszę wchłonąć całego materiału, żeby wykonać pierwszy krok na tym 
Facebooku. Nie, nie. Już w trakcie na bieżąco wykonuję te pierwsze kroki. Oczywiście kolejne 
kroki dostosowuję do tego, o czym się uczę w dalszym toku nauki. A jednocześnie to właśnie 
przełamuje taką moją barierę strachu przed spróbowaniem. 
 
Teraz, jak tak głośno do Was mówię, to od razu mi przychodzi do głowy, że to jest być może 
taki element, który odróżnia mnie bądź inne osoby, które tak działają, że od razu próbują 
zastosować tę wiedzę, od takich osób, które po prostu w kółko się edukują, takich 
naukoholików. Knowledge junkies, jak to mówią Indianie za wielką wodą [śmiech]. Czyli osób, 
które przechodzą przez różne kursy, uczestniczą w różnych konferencjach, słuchają, słuchają, 
niby uczą się, uczą, uczą, uczą. Ale tak naprawdę niewiele z tej wiedzy dla nich praktycznego 
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wynika, ponieważ oni przede wszystkim skupiają się na tym, żeby się uczyć, żeby zdobywać 
jakieś dyplomy czy zaliczać kolejne poziomy wtajemniczenia. Ale na ich praktykę to nie ma 
wielkiego przełożenia. 
 
Czyli jeżeli ktoś na bieżąco wdraża, to na pewno nauczy się dużo więcej niż tylko wtedy, kiedy 
tylko słucha pięknej, nawet najlepszej teorii. To jest to, co ja absolutnie zalecam. No właśnie, 
kolejny element, czyli skąd się uczę. Tutaj wynotowałem sobie bardzo dużo źródeł różnych, 
z których zdarzało mi się korzystać i sam się zdziwiłem, że jest ich aż tak wiele. 
 
Po pierwsze korzystam z kompletnie bezpłatnych zasobów. Czyli tak: słucham podcastów. 
Taki podcast, który ostatnio absolutnie w każdej ilości konsumuję, bo mam do nadrobienia 
nieco starszych odcinków, to jest podcast Tima Ferrissa – angielskojęzyczny. Ja w ogóle 
słucham przede wszystkim angielskojęzycznych podcastów w tej chwili... się zastanowię, czy 
jakichś polskich ostatnio słuchałem. Chyba nie. Ostatnie pół roku wyłącznie po angielsku 
słucham, co też jest fajne, bo uczę się języka, przynajmniej w taki sposób, że coraz więcej 
rozumiem i coraz bardziej się osłuchuję. 
 
Czytam oczywiście również blogi, takie przede wszystkim specjalistyczne, poradnikowe. Wiele 
z tych blogów było już u mnie wymienianych, więc nie będę ich wymieniał. Ale w Polsce są 
blogi, które warto konsumować po polsku. Ze względu na tę moją specyfikę blogową 
koncentruję się na tym, żeby ssać wiedzę z zagranicy, bo po prostu jest ona tam dobrze 
opakowana, dobrze podana i te poradnikowe blogi są tam bardzo mocne. Wspomniałem już 
o Jonie Loomerze, również Michael Hyatt, Pat Flynn oczywiście. Również taki serwis Fizzle.co, 
no wiele, wiele innych źródeł: Marie Forleo, Amy Porterfield jako osoba, która też jest 
specjalistką od Facebooka. Jest wiele tych źródeł, z których korzystam. 
 
Kolejne bezpłatne źródła to są kursy online czy wręcz materiały szkoleniowe różnych 
uniwersytetów. I tu wymienię też parę źródeł, a później przejdę do kursów płatnych, bo 
oczywiście część materiałów jest dostępna w internecie odpłatnie. Ale taki pierwszy serwis, 
z którym ja się zetknąłem już kilka lat temu, nazywał się creativelive.com. To jest serwis, który 
nagrywa różne osoby, które prowadzą szkolenia na przeróżne tematy. Pierwotnie były 
związane z procesem twórczym, czyli fotografowaniem, obróbką grafiki, obsługą konkretnych 
aplikacji, takich jak Photoshop na przykład, ale później pojawiły się inne materiały i kursy np. 
z wystąpień publicznych, z tego, jak dbać o finanse w małej firmie. W jaki sposób prowadzić 
biznes? W jaki sposób realizować marketing? I tak dalej, i tak dalej. 
 
Fajne w CreativeLive jest to, że oni mają taki model, że kursy są dostępne odpłatnie, ale już 
po tym, gdy zostaną nagrane. Czyli w momencie, kiedy kurs jest nadawany na żywo 
w internecie, bo kursy są też pokazywane na żywo, to w momencie, kiedy my oglądamy to na 
żywo, nic za to nie płacimy. I od czasu do czasu pojawiają się powtórki. Kiedy zapiszemy się 
na newsletter CreativeLive, to będziemy otrzymywali informacje, kiedy dany materiał można 
obejrzeć za darmo. Ja uważam, że to jest absolutnie świetna forma konsumowania wiedzy, 
dlatego, że to są naprawdę super zrealizowane, także pod względem audiowizualnym, 
materiały. 
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Te osoby, które są zapraszane do firmy CreativeLive do prowadzenia tych kursów, to także są 
specjaliści w swojej dziedzinie. Absolutnie polecam, kursy są dostępne także później 
odpłatnie, jeżeli byśmy chcieli oglądać je wtedy, kiedy nam pasuje. Są to ceny od 
kilkudziesięciu do kilkuset dolarów za pojedynczy kurs, aczkolwiek niektóre z nich to są kursy 
parodniowe. Ja kilka kursów już tam zakupiłem, takich, które chciałem oglądać poza tym 
streamingiem. Żeby całe je obejrzeć, trzeba poświęcić na to bite parę dni i to są naprawdę 
świetnej klasy materiały. Rozgadałem się o CreativeLive. 
 
Pozostałe serwisy można powiedzieć są w zasadzie podobne. Są jeszcze trzy, które chcę 
wymienić, to jest: Coursera – link będzie w notatkach do tego odcinka podcastu, czyli 
jakoszczedzacpieniadze.pl/055. To jest chyba największy serwis w tej chwili, zawiera tysiąc 
bezpłatnych kursów i to, co jest ciekawe – tam są kursy zamieszczone również we współpracy 
z uniwersytetami i dużymi organizacjami, np. charytatywnymi, które funkcjonują na całym 
świecie. Jest bardzo szeroki przekrój tematów i naprawdę można czerpać wiedzę nie tylko od 
osób, które są specjalistami w takim świecie biznesu, ale również w świecie akademickim. 
Również z ekspertami np. z muzeów, którzy o historii opowiadają itd. Niesamowite materiały, 
tam też już parę kursów sobie za darmo kompletnie obejrzałem. 
 
Jest taki serwis, który się nazywa Udemy.com i tam są głównie kursy informatyczne, nie tylko 
bezpłatne. To jest taka można powiedzieć wyszukiwarka do kursów. Fajne w Courserze jest to, 
że w zasadzie każdy może sobie zrobić swój własny kurs i też zbudować go z takich klocków, 
kompletując tematy z tych kursów, które tam są dostępne. To też jest fajne, że możemy 
przygotować taki własny materiał szkoleniowy, który składa się z materiałów z bardzo wielu 
innych kursów. 
 
Ostatni serwis, z którego korzystałem i jakieś kursy przechodziłem tam, to jest 
Open2Study.com. Serwis ten jest prowadzony przez Otwarty Uniwersytet Australijski, gdzie 
rzeczywiście mamy dostęp do wielu lektorów, którzy prowadzą konkretne kursy, też na bardzo 
przeróżne tematy. Ja korzystałem tam z kolei z kursów finansowych i biznesowych. Taki 
można powiedzieć odpowiednik MBA troszeczkę. Fajne jest to, że ma strukturę kursu, który 
jest zorganizowany, czyli jest osoba, która wykłada dany temat, my mamy konkretny czas na 
wysłuchanie nagrań i są w tym czasie zaliczenia i egzaminy. Tak że można również dyplom 
otrzymać po ukończeniu takiego kursu. Bardzo fajna inicjatywa. 
 
Z innych miejsc, które mają darmowe materiały, ale nie mają już takiej bardzo 
sformalizowanej struktury, też mogę polecić dla użytkowników telefonów iPhone czy 
użytkowników Apple’a: iTunes U. To jest taka część w iTunesach, gdzie mamy dostęp do 
różnych materiałów szkoleniowych i też nie wiem, czy wiecie, oczywiście można oglądać też 
prezentacje z TED-a, które bardzo polecam, czyli TED.com. Ale TED ma również materiały 
lekcyjne. Czyli jest taka część TED-a, która się nazywa TED-Ed i jeżeli wejdziecie pod adres 
ed.ted.com, to tam jest masa lekcji na różne tematy i to jest fajnie zorganizowane, dlatego że 
one są dosyć krótkie. 
 
Większość materiałów, z tego co kojarzę, ma 10-15-20, no 30 minut góra, a poruszają 
wycinkowo konkretne bardzo zagadnienia. Warto, zdecydowanie warto. Czyli, jak widać, tych 
bezpłatnych źródeł jest naprawdę od groma i ciut i jeżeli ktoś twierdzi, że nauka jest droga 
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i kosztowna, to może kiedyś tak było. Ale w tej chwili absolutnie się z tym nie zgodzę, bo tego 
jest naprawdę bardzo dużo. 
 
Są oczywiście płatne źródła. Do płatnych źródeł zaliczam książki, na które wydaję małą 
fortunę w tej chwili. Większość książek kupuję w formie elektronicznej na Kindle’a, też czytam 
przede wszystkim po angielsku. I myślę, że w zasadzie, pewnie cały odcinek podcastu albo 
jeszcze kolejny, zobaczę, poświęcę książkom, które warto przeczytać. Wakacje to jest dobry 
moment na to, żeby świeżą wiedzę sobie do głowy zapakować, przetrawić i zastanowić się, co 
dalej. Takie książki otwierające głowę, poszerzające wiedzę na konkretne tematy również 
zaproponuję. 
 
Ja oczywiście korzystam też z płatnych kursów, czyli kupuję trochę tych kursów w internecie, 
wymienię tutaj cztery kursy, które kupowałem kiedykolwiek, wyłącznie jako przykład. Nie 
chodzi o to, że je jakoś szczególnie polecam, chociaż akurat mi się bardzo podobały. Pierwszy 
kurs to był „Podcasting A to Z course”, „Podcasting od A do Z” Cliffa Ravenscrafta – to było 
coś, co nauczyło mnie jak podcastować. To było dla mnie najlepszym skrótem do tego, żeby 
własny podcast nagrywać. Jednocześnie zmusiło mnie do nagrywania podcastu, już kiedyś 
o tym mówiłem. 
 
Kolejny kurs to jest „Get Published” – kurs o tym, jak przygotować, napisać i wydać własną 
książkę. Ten kurs opisuje, jak wydać książkę nie w modelu self publishingowym, tylko jak 
wydać książkę za pośrednictwem wydawcy. To jest kurs opracowany przez Michaela Hyatta – 
kurs skierowany na rynek amerykański. Aczkolwiek też zależało mi na tym, żeby dowiedzieć 
się, jak ten proces przygotowywania publikacji na rynku amerykańskim wygląda. Ten kurs 
świetnie to opisuje, to jest kurs wyłącznie audio, czyli ściągamy mp3 i słuchamy. Tam nic 
więcej nie ma, można by powiedzieć taka formuła bardziej podcastowa. 
 
Inny kurs, też o wydawaniu książek, przygotowywaniu własnych publikacji, ale w modelu self 
publishingowym, czyli samodzielnie, bez wydawcy, to jest e-kurs, który się nazywa Authority. 
Stworzył go Nathan Barry, link zamieszczę oczywiście pod tym odcinkiem. Dla osób, które 
myślą o tym, żeby zbudować sobie własny brand w internecie i jednocześnie być autorami 
książek, całkiem ciekawy produkt. 
 
I ostatni kurs, przez który aktualnie przechodzę, to ProfitLab – kurs dziewczyny, która się 
nazywa Amy Porterfield. Dotyczy wyłącznie tego, jak organizować skuteczne kampanie 
marketingowe, promocyjne na Facebooku. I do tego mi ten kurs służy, bo nie ukrywam, że 
będę chciał przy okazji premiery mojej książki z kolei dosyć mocno pokazywać ją światu za 
pośrednictwem Facebooka i docierać do wszystkich osób, które mogą być potencjalnie tą 
książką zainteresowane. 
 
Ja te kursy kupuję z kilku powodów. Po pierwsze oczywiście, żeby poszerzyć wiedzę, ale też 
patrzę, jak inni robią, przygotowują takie kursy, po to, żebym lepiej mógł przygotowywać moje 
własne. Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę ich przygotuję. Kurs pt. „Pokonaj swoje długi” był 
takim dobrym przykładem kursu, który był dosyć złożony i długi rzeczywiście. Tak że mi zależy 
na tym, żeby przyglądać się nie tylko temu, jak te kursy są zorganizowane, ale też w jaki 
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sposób osoby, które są ich autorami, budują wokół nich społeczność zainteresowaną danym 
tematem. 
 
To jest kolejna korzyść, którą się zyskuje, gdy z takich kursów się korzysta. W niektórych 
przypadkach ta społeczność jest bardzo aktywna, bardzo fajna i chętna do pomocy i np. jeżeli 
mamy jakiś problem, to jesteśmy w stanie sprawnie z innymi osobami, kompletnie różnymi od 
nas, daleko gdzieś na innych kontynentach, ale przepracować te problemy. To jest coś, co 
wydaje mi się dużą wartością, którą wnosi do procesu nauczania internet, że my możemy 
bardzo łatwo odnaleźć inne osoby, które są na podobnym poziomie zaawansowania co my, 
a jednocześnie czerpią z trochę innego bagażu doświadczeń, możemy jeszcze lepiej poszerzać 
te nasze horyzonty. 
 
Kolejny, płatny często, zasób, z którego korzystam, to są konferencje. Niestety 
o konferencjach mam coraz gorsze zdanie, bo jest tak, że zrobił się z tego rzeczywiście 
całkiem duży przemysł, który, mówiąc w dużym uproszczeniu, być może krzywdzącym dla 
niektórych najlepszych konferencji, ale przemysł polega na tym, że z jednej strony są 
sponsorzy, którzy płacą za udział w takich wydarzeniach, a z drugiej strony są oczywiście 
uczestnicy, którzy też często płacą za udział w takiej konferencji. A pośrodku, gdzieś w tym 
wszystkim jest organizator, który przede wszystkim zarabia na tej konferencji. Traktuje to jako 
sposób zarobku, a niekoniecznie jako taki sposób na najefektywniejsze dzielenie się wiedzą, 
wymianę tej wiedzy czy stymulowanie tej wymiany. 
 
Często niestety jest tak, że tam, gdzie nie płaci się występującym, a często jest tak, że 
w Polsce nie płaci się występującym, tylko zaprasza się ich na zasadzie: „No dobra, robimy taką 
konferencję, zapraszamy, ty możesz wystąpić”, przedstawiciele firm, które są sponsorami, 
występują na takich konferencjach, a organizator rzadko kiedy rzeczywiście merytorycznie 
weryfikuje poziom tych prezentacji. I później okazuje się, że jest coś takiego, że przyjeżdżają 
uczestnicy, którzy za udział w tej konferencji niejednokrotnie zapłacili, no i słuchają tych 
prezentacji, które są niekoniecznie na temat. Ja już dzisiaj się nauczyłem, że w konferencjach 
nie uczestniczę po to, żeby być zainteresowanym każdą możliwą prezentacją, tylko 
uczestniczę po to, żeby z całodniowej konferencji wynieść dla siebie 2-3 światłe myśli, które 
mogę gdzieś tam później przepracować i które mogą mi później pomóc lepiej wykonywać to, 
co robię. 
 
Wniosek jest smutny, dlatego że taka konferencja zawsze wymaga dosyć dużej inwestycji 
czasowej, a z drugiej strony niekoniecznie jest tak, że uzysk z tego jest duży. I mam 
z konferencjami duży dylemat, naprawdę. Oczywiście są inne aspekty udziału 
w konferencjach, czyli możliwość spotkania tam osób, które są zainteresowane daną 
tematyką, wymiany doświadczeń bezpośrednio z tymi osobami. Ale jednak w konferencjach, 
przynajmniej z mojego punktu widzenia, biorę udział przede wszystkim dla tematyki, która 
jest tam poruszana, dla tych konkretnych tematów, które są pokazywane czy omawiane. I ten 
mój poziom oczekiwań, mam wrażenie, jest często jest zbyt wysoki w stosunku do tego, co 
tam jest dostarczane. 
 
I ostatni sposób mojego zdobywania wiedzy dzisiaj to bezpośrednio od innych osób, którymi 
się otaczam, które gdzieś tam spotykam na swojej drodze, które po prostu dzielą się swoimi 
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doświadczeniami w bezpośrednich rozmowach. Jeden na jeden albo w jakich mniejszych 
podgrupach. I to jest myślę coś takiego, co daje mi dzisiaj najwięcej dobrego, bo z jednej 
strony mogę dać tej osobie dużo od siebie, czyli podzielić się moimi doświadczeniami, być 
może jej w jakiś sposób pomóc, a jednocześnie wiem, że to zawsze działa w obydwie strony, 
tak że też bardzo dużo otrzymuję. 
 
Ja mam z takimi spotkaniami osobistymi sam dosyć duży problem, bo jestem mimo wszystko 
odludkiem. Pomimo że wszyscy wokół mówią, że jestem fajny, ciepły itd., ale tak naprawdę 
nie ciągnie mnie szczególnie do ludzi. I też nie ukrywam, że w Polsce, jeżeli chodzi o tę 
tematykę, którą ja się dzisiaj zajmuję, czyli profesjonalnym blogowaniem, to bardzo mało 
mam takich osób, które mogłyby być dla mnie partnerami fajnymi w dyskusji, od których ja 
mógłbym się dużo nauczyć. Dużo się uczę, owszem, od Amerykanów w tej chwili. Ale oni są 
daleko, a ja jestem dla nich takim, można powiedzieć, anonimowym gościem zza wielkiej 
wody w większości przypadków, tak że to nie jest takie proste. 
 
Z drugiej strony, jak sobie patrzę na to, kim jestem, to jestem też przedsiębiorcą, ale tak 
właściwie to przedsiębiorca ze mnie żaden, bo firmę mam malutką. Nastawioną na to, że ona 
w zasadzie pracowników etatowych nie będzie zatrudniała, co najwyżej mam 
współpracowników. Mój biznes też nie jest jakoś szczególnie nastawiony na to, żeby 
maksymalizować czy to przychody, czy zyski. Ja po prostu jestem nastawiony na to, żeby 
zarabiać wystarczająco dużo, żeby mi starczyło, żeby nam starczyło jako rodzina, na pokrycie 
kosztów życia. To się akurat udaje – jest super! Ale z drugiej strony, żeby tworzyć fajne treści, 
które będą dostępne w takiej czy innej formie. I te formy, z tych form, tutaj chciałbym się 
edukować – co tu można jeszcze zrobić. 
 
Ja też dzisiaj mam tak, że jeśli chodzi o te kontakty osobiste, wykorzystuję często podcast do 
tego, żeby mieć jako taki wytrych, pozwalający mi rozmawiać z fajnymi, ciekawymi osobami, 
takimi, które mają coś mądrego do powiedzenia, to jest też fajne. Czyli dzisiaj mój podcast 
jest dla mnie sposobem na uczenie się od moich gości tego, czym oni się zajmują. Czyli 
z jednej strony to jest to, co Wy słyszycie w tych odcinkach podcastów, a z drugiej strony to 
jest to, co się dzieje przed ich nagraniem czy po ich nagraniu, bo rzadko kiedy zdarza się tak, 
żebym po prostu wszedł, nagrał i wyszedł. Zazwyczaj to są jeszcze rozmowy „przed”, „po”, 
czasami spotkania kolejne, bo fajne przyjaźnie się w ten sposób nawiązują z różnymi 
osobami, to też jest bardzo miłe. 
 
Na koniec tak sobie pomyślałem, że jeszcze powiem, co mnie boli w tym moim procesie 
nauczania samego siebie. Przede wszystkim boli mnie to, że na edukację jednak trzeba 
poświęcić czas i to dużo czasu. Staram się to oczywiście optymalizować i dla mnie dzisiaj 
takim najlepszym sposobem optymalizacji jest właśnie wchłanianie tej wiedzy przez 
podcasty, czy to kiedy biegam, czy kiedy nie jestem przy komputerze, tylko gdzieś tam się 
krzątam po domu, a akurat rodziny nie ma, wtedy sobie słucham podcastów. To jest też fajne, 
ten czas sobie optymalizuję. Ale jednak jeżeli chodzi o takie materiały wideo, to trzeba swoje 
przed ekranem odsiedzieć. Nawet jeżeli się włączy, przyśpieszy ten film, czasami to robię, 
czyli puszczam go sobie w tempie 1,5 raza szybciej, to nadal to wymaga czasu. 
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Tu szczególnie ten czas jest konsumowany przy wyjazdach na wszelkie konferencje, bo nie 
dość, że trzeba wyjechać, to tak jak mówiłem, sporo czasu idzie na to, żeby wyłapać te 
wartościowe kilka minut. Tak już jest, muszę to zaakceptować, nie mam wyjścia. 
 
Kolejny aspekt, który mnie boli, to to, że w internecie jest również masa informacji, które są 
wątpliwej jakości. I czasami nawet jak się zastanawiam nad zakupem kolejnego kursu, który 
byłby mi potrzebny i trochę o nim poczytam, poczytam trochę opinie innych osób, to się 
okazuje, że sprzedawcy tych różnych kursów ładują często dużo więcej energii w marketing 
niż w to, żeby przygotować naprawdę jakościowe i wartościowe materiały. To mnie 
autentycznie wkurza i boli! [śmiech] Bo jednak nie po to płacę pieniądze, żeby jakieś słabe 
treści konsumować. 
 
Ale żeby nie kończyć w takim posępnym nastroju, to powiem, że bardzo się cieszę, że 
rzeczywiście jest ten dostęp do internetu i dostęp do tylu bezpłatnych i świetnych, 
wartościowych materiałów. Mamy to autentycznie na wyciągnięcie ręki. Są te technologie, 
które pozwalają książki nosić ze sobą zawsze. Ja Kindle’a mam ze sobą w plecaku zawsze. 
Jeżeli wsiadam do metra i nie słucham w danej chwili podcastu albo nie odpowiadam na 
maila, bo to mi się w metrze też jak najbardziej zdarza, to po prostu wyciągam z plecaka 
Kindle’a i zaczynam sobie książkę czytać tam, gdzie skończyłem. Jeżeli jedna mi w danej 
chwili nie podchodzi, to przełączam się szybko na inną, nie muszę dźwigać dużej ilości 
makulatury. I to jest absolutnie super! 
 
Będę dzisiaj już kończył, mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam w jakiś sposób trafić na 
wartościowe treści w internecie, o ile na nie jeszcze nie trafiacie. Pomoże Wam również się 
lepiej, efektywniej uczyć, ja uważam, że warto ćwiczyć te nasze szare komóreczki czy 
cokolwiek innego. Specjalistą od mózgu nie jestem, więc mogę kręcić i głupoty jakieś gadać 
kompletne w tej chwili. Wymieniłem dzisiaj oczywiście nieco serwisów i adresów 
internetowych. Wszystkie linki do nich znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu, jak 
zwykle pod adresem: jakoszczedzacpieniadze.pl/055, tak jak 55. odcinek podcastu. 
 
Zdradzę Wam w tajemnicy, że ten i kolejny odcinek podcastu w zasadzie nagrywam jednego 
dnia, czyli za chwilę będę nagrywał drugi. A to dlatego, że ja już jestem w trybie wakacyjnym 
i pomimo tego, że będę za chwilę „wyjechany”, jak to się brzydko mówi w tej chwili, to nowe 
odcinki podcastu będą się ukazywały tak jak dotychczas, a przynajmniej powinny. Czyli 
regularnie co dwa tygodnie. I w tym roku nie zabieram w ogóle sprzętu podcastowego ze 
sobą, tak że będę miał bardzo, bardzo długą przerwę od nagrywania. Tak się zastanawiam, 
kiedy Wy będziecie tego słuchać. No, każdy z Was będzie słuchał wtedy, kiedy będzie chciał 
i gdzie będzie chciał. Ja nagrywam ten odcinek 4 lipca, w sobotę, a on się ukaże 13 albo 
14 lipca. 
 
Wtedy już będę non stop pracował nad moją książką. Tak że trzymajcie proszę kciuki, żeby 
wszystko się udało, bo powinienem ją skończyć do końca miesiąca! I właśnie chyba za dwa 
tygodnie, czyli w kolejnym odcinku podcastu powiem Wam o książkach. O takich książkach, 
które przeczytałem w ciągu ostatniego roku, które uważam za warte przeczytania, warte 
polecenia. W sam raz na plażę, na gorące albo deszczowe wieczory wakacyjne. A jeżeli 
chcielibyście już dzisiaj dostać jakąś listę lektur na najbliższe dwa tygodnie, to przypominam, 
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że taki odcinek już był, bo w 27. odcinku podcastu nagrywałem informacje o trzynastu 
książkach, które były dla mnie inspirujące, także do zmiany pracy. 
 
Tak że zachęcam do sięgnięcia – 27. odcinek podcastu, nagrany ponad rok temu. A teraz już 
dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wszystkim z Was, którzy są na wakacjach, życzę 
absolutnie fenomenalnej pogody, super odpoczynku, nawet jeżeli na wakacje jeszcze nie 
pojechaliście, to też Wam życzę, żeby to życie w miesiącach letnich było jak najfajniejsze i jak 
najspokojniejsze. Żeby jednak trochę luzu w pracy również było, skoro pracujecie. Życzę Wam 
skutecznego przenoszenia Waszych celów finansowych na wyższy poziom! Do usłyszenia, 
trzymajcie się! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Evernote 
§ WNOP 044: 25 aplikacji i kilka urządzeń, które pomagają mi w efektywnej pracy – tutaj 

wspominam m.in. o aplikacji, która pomaga mi skupić się na nauce. 
§ Osoby od których się uczę: 

– Podcast “Tim Ferriss Show” 
– Blog Michael Hyyatt 
– Blog Jon Loomer 
– Blog Pata Flynna Smart Passive Income 
– Blog Fizzle.co 
– Blog Marie Forleo 
– Blog Amy Porterfield 

§ Bezpłatne kursy online: 
– CreativeLive.com 
– Coursera.org 
– Udemy.com 
– Open2study.com 
– iTunes U 
– TED-Ed 

§ Płatne kursy które kupiłem: 
– Podcasting A to Z – więcej o kursie mówiłem w podcaście WNOP 050: Podcast 

„od kuchni” – sprzęt, narzędzia, koszty, proces produkcyjny, emocje oraz blaski 
i cienie pracy podcastera 

– Get Published – kurs Michaela Hyatta o tym jak wydać książkę za 
pośrednictwem wydawcy 

– Authority – kurs o selfpublishingu 
– Profit Lab – skuteczne kampanie marketingowe na Facebooku 

§ Czytnik Kindle 
§ Czytelnia – spis polecanych przeze mnie książek 
§ Podcast WNOP 027: 13 książek, które mnie inspirują 
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056: Jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczej - 
wyjaśnia Michał Stanisz 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/056 
 
 
 
 
Od 250 do 600 euro można uzyskać z tytułu odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. 
Dzisiaj wyjaśniamy krok po kroku jak to zrobić. 
 
Mój dzisiejszy gość – Michał Stanisz, jest współwłaścicielem firmy AirCashBack pomagającej 
klientom linii lotniczych w uzyskaniu odszkodowania za nieterminowe wyświadczenie usług. 
Co ciekawsze jego obecne zajęcie miało źródło w osobistych problemach podczas walki 
o odszkodowanie za zepsutą końcówkę wakacji. Ich finał był nader satysfakcjonujący – 
odszkodowanie wypłacone za opóźniony przelot Michała i jego dziewczyny praktycznie 
pokryło koszty wakacji. 
 
W dzisiejszym odcinku podcastu opowiadamy jak krok po kroku każdy może samodzielnie 
próbować uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Kim jest Michał Stanisz? 
§ W jaki sposób zaczęła się przygoda Michała z odszkodowaniami od linii lotniczych? 
§ Jak wyglądała i ile trwała procedura roszczeniowa Michała, gdy pierwszy raz przez nią 

przechodził? 
§ Komu przysługuje takie odszkodowanie i jaka jest podstawa prawna, która umożliwia 

walkę o nie? 
§ Jakiej wysokości odszkodowanie przysługuje w konkretnych sytuacjach? 
§ Jakie zdarzenie musi nastąpić, abyśmy mogli ubiegać się o odszkodowanie od linii 

lotniczych? 
§ Czy odszkodowanie przysługuje we wszystkich przypadkach na całym świecie i we 

wszystkich liniach lotniczych? 
§ Jak uzyskamy odszkodowanie za loty czarterowe? 
§ Jakie dokumenty potrzebujemy, aby rozpocząć proces roszczeniowy? 
§ Jak wygląda procedura odzyskiwania odszkodowania? 
§ Na jakie koszty należy się przygotować? 
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§ Czy istnieje bezpłatny sposób złożenia roszczenia o odszkodowanie? 
§ Które linie lotnicze robią największe problemy z wypłatą odszkodowań swoim 

klientom? 
§ Czy istnieją przypadki, gdy linie lotnicze wypłacają należne odszkodowanie bez 

zbędnych problemów i zwłoki? 
§ Po jakim okresie następuje przedawnienie? 
§ Jak poznałem się z Michałem? :) 
§ Jak firma Michała rozlicza się ze swoimi klientami? 
§ Jaką specjalną propozycję wypracowaliśmy dla słuchaczy podcastu? :) 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 56. Dzisiaj rozmawiamy o tym, 
jak odzyskać odszkodowanie od linii lotniczych. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 56. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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! Dzisiaj mam dla Was taki typowo wakacyjny temat. W zasadzie 
powakacyjny, przynajmniej dla tych z Was, którzy latają samolotami. Moim gościem jest 
dzisiaj Michał Stanisz, właściciel firmy AirCashBack.com, która specjalizuje się w tym, żeby 
pomagać klientom linii lotniczych odzyskiwać odszkodowanie np. za opóźnione bądź 
odwołane loty. Firma Michała istnieje raptem od dwóch lat, a już zdążyła pomóc tysiącom 
klientów. Dzisiaj opowiemy o tym, przepytam Michała, jak można próbować ubiegać się 
o odszkodowanie. Kiedy ono nam przysługuje? W jakiej ono jest wysokości? A jest 
w wysokości, od razu powiem, niemałej, bo od 250 do 600 euro. Omówimy też krok po kroku 
całą procedurę odzyskiwania takiego odszkodowania. Nie przedłużam, od razu serdecznie Was 
zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. 
 
Michał Szafrański: Cześć, Michał! 
 
Michał Stanisz: Cześć! 
 
Michał Sz.: Przedstaw się proszę Słuchaczom, powiedz, kim jesteś i co robisz. 
 
Michał S.: Witajcie, cześć, dzień dobry! Nazywam się Michał Stanisz i reprezentuję firmę 
AirCashBack, której jestem członkiem zarządu. Zajmujemy się odszkodowaniami lotniczymi, to 
są odszkodowania dla pokrzywdzonych pasażerów za opóźnione bądź odwołane loty. 
 
Michał Sz.: No właśnie, porozmawiamy sobie dzisiaj o odszkodowaniach od linii lotniczych, 
czyli porozmawiamy sobie w gruncie rzeczy o naszych prawach jako klientów tych linii, czyli 
o tym, co nam się tak naprawdę należy albo o co możemy się ubiegać. Bo chyba spotykasz się 
często też z tym, że niewiele osób tak naprawdę wie o tym, że takie prawa nam przysługują, 
prawda? 
 
Michał S.: Tak, wiele osób nie wie o przysługujących im prawach, staramy się edukować 
społeczeństwo, że one im przysługują. Jest to też nowa dziedzina, może dlatego wiele osób 
nie zdaje sobie z tego sprawy, natomiast jest większa potrzeba edukacji społeczeństwa 
i ogólnie pasażerów, którzy nie mają w ogóle pojęcia, że przysługują im te odszkodowania 
w konkretnych kwotach. 
 
Michał Sz.: No właśnie, zanim przejdziemy do tego, jakie te odszkodowania są, mogą być i od 
kiedy rzeczywiście obowiązują, to ja mam takie pytanie: skąd to się w ogóle u Ciebie wzięło? 
Bo wydaje się, że to jest kompletna nisza, Wy się specjalizujecie w czymś takim, co stanowi 
tylko fragment rynku tych odszkodowań. Jak to się zaczęło wszystko u Ciebie? 
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Michał S.: Jasne, już mówię, zaczęło się tak dosyć prozaicznie. Byłem z moją dziewczyną na 
wakacjach za granicą, było wszystko fajnie, bardzo udany wyjazd, natomiast lot się spóźnił. 
Powrotny lot do Polski był opóźniony grubo ponad sześć godzin, no i wiadomo, jak to jest na 
wakacjach, już byliśmy wypstrykani z pieniędzy całkowicie, zmęczeni. Nie mieliśmy jedzenia, 
nie mieliśmy nic do picia, klimatyzacja też nie działała na lotnisku. Obok nas dookoła 
mnóstwo ludzi, dzieci płaczące, ludzie odpoczywali czy spali na podłodze. Wszystko na 
lotnisku bardzo drogie, nie można sobie kupić nawet bułki. I stwierdziliśmy, że coś jest nie 
tak, ponieśliśmy tutaj niedogodności. 
 
Poczytałem trochę o przepisach, a przy okazji też skończyłem prawo, więc orientowałem się, 
że jest takie rozporządzenie, które to reguluje. Zajrzę do tego! No i złożyłem samodzielnie 
roszczenie, reklamację do linii, oczywiście nic nie odpowiedzieli. W takim wypadku zgłosiłem 
się do urzędu – Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tak się nazywa urząd, który się zajmuje takimi 
rzeczami, no i nic też. W urzędzie też nic nie udało się załatwić, urząd odmówił. No to ostatnia 
szansa – poszedłem do sądu, złożyłem pozew w sądzie. No i okazało się, że jednak miałem 
rację. Sąd przyznał odszkodowanie z odsetkami, no i później ja i moja dziewczyna 
otrzymaliśmy odszkodowanie. Praktycznie całe wakacje nam się zwróciły. 
 
Michał Sz.: Ile czasu trwała wtedy ta procedura w Waszym przypadku? 
 
Michał S.: To było tak kilka miesięcy. 
 
Michał Sz.: No to podziwiam wytrwałość, bo rzeczywiście trzeba chcieć. Ale chyba prawnicy 
tak mają, że już jak się uczepią jakiegoś tematu, to drążą do końca, nie? 
 
Michał S.: Już miałem chwilę słabości, szczerze mówiąc, szczególnie jak Urząd Lotnictwa 
odpowiedział mi: „Nie”. Wydawało mi się, że kurczę, jak urząd mówi „nie”, to co by tu dalej 
zrobić? No, ale na szczęście udało nam się przetrwać tę chwilę słabości i szliśmy dalej za 
ciosem. 
 
Michał Sz.: No dobra, wrócę do samego początku. Powiedziałeś ciekawą rzecz, już wyłapałem, 
że w zasadzie odszkodowanie Wam zwróciło koszt wakacji. Ja wrócę do tego później, ale 
zanim wrócę, powiedz mi taką rzecz: na jakiej podstawie w ogóle linie lotnicze przyznają 
takie odszkodowanie? Czy to się wiąże z tym, że jakąś polisę przed wyjazdem trzeba 
dodatkowo zakupić, czy to każdemu takie odszkodowanie przysługuje? Jak to wygląda? 
 
Michał S.: Tutaj nie potrzeba żadnych polis wykupować, nie trzeba się samodzielnie 
ubezpieczać, chociaż jest taka możliwość. Natomiast to, czym my się zajmujemy, to są po 
prostu odszkodowania przysługujące z mocy prawa. Każdemu pasażerowi, który został 
pokrzywdzony, poszkodowany, przysługuje odszkodowanie. Dotyczy to wszystkich lotów 
cywilnych. Jest to rozporządzenie unijne, Rozporządzenie 261/2004 Wspólnot Europejskich, 
Parlamentu Europejskiego i Rady, które dokładnie reguluje te przepisy. Do tego dochodzi 
szerokie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które jest bardzo 
dynamiczne i cały czas się rozwija, ale jest prokonsumenckie, na korzyść pasażerów 
i obowiązuje to na terenie całej Unii Europejskiej, takie prawo. 
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Michał Sz.: Super, super, to zaraz będziemy te przypadki rozpracowywać. Będę tak 
parafrazował to, co mówisz. Czyli tak: nie trzeba niczego dokupować ze względu na to, że 
kupiliśmy bilet lotniczy, usługa nie została wyświadczona zgodnie z parametrami, przysługuje 
nam odszkodowanie, tak? To może zdefiniujmy na początek, w jakich przypadkach ono nam 
przysługuje. 
 
Michał S.: OK, odszkodowania są ustalane ryczałtowo, są to ryczałtowe stawki. Mamy trzy 
takie rodzaje stawek: 250 euro, 400 euro i 600 euro. I teraz tak, w zależności od tego, jaką 
mamy odległość lotniczą, ile kilometrów przelecieliśmy, przyporządkowana jest dana stawka. 
Czyli mamy loty do dystansu maksymalnie 1500 km, czyli taki lot powiedzmy z Wrocławia np. 
do Londynu, to jest 250 euro. Loty o dystansie od 1500-3500 km na terenie Unii Europejskiej 
to jest 400 euro. Czyli tutaj mamy np. lot na Kretę z Warszawy. No i trzecia kategoria, gdzie 
jest największe odszkodowanie, to jest już 600 euro. To są takie loty powyżej 3500 km, czyli 
tutaj mamy loty transatlantyckie np. do Nowego Jorku, do Chin, takie najdłuższe rodzaje 
lotów. 
 
Michał Sz.: Aha i w jakich przypadkach nam takie odszkodowanie przysługuje? Gdy co się 
wydarzy? 
 
Michał S.: W momencie, gdy mamy opóźniony lot powyżej trzech godzin, to jest jakby taka 
podstawa, że lot musi się spóźnić powyżej trzech godzin. I przyczyną opóźnienia nie może być 
przesłanka wyłączająca. Czyli chodzi o to, że nie może to być jakaś siła wyższa. Czyli np. 
warunki meteorologiczne, mgły, zagrożenia bezpieczeństwa, strajki. To są przesłanki, które 
wyłączają dochodzenie odszkodowania, ono nam się nie należy. Natomiast najczęściej są to 
przesłanki, za które ponosi winę przewoźnik, czyli awaria samolotu, problemy z rotacją załóg, 
problemy operacyjne, złe serwisowanie samolotu. Wszystko, za co ponosi odpowiedzialność 
przewoźnik. 
 
Michał Sz.: Czy my mamy prawo wystąpić o odszkodowanie i najwyżej linia lotnicza nam je 
odrzuci? Wiesz, my w zasadzie nie wiemy tak naprawdę, jaka była prawdziwa przyczyna 
opóźnienia czasami, nie? 
 
Michał S.: Dokładnie, dokładnie, zawsze warto próbować dochodzić takich odszkodowań. 
Ponieważ linie lotnicze, że tak powiem kolokwialnie, ściemniają, zawsze ściemniają i zawsze 
wynajdują jakieś przesłanki wyłączające, dlatego najlepiej zawsze próbować jednak złożyć to 
roszczenie, to nam nic nie zaszkodzi. I wtedy dowiemy się, jak to naprawdę było, ponieważ 
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego są przeprowadzane ekspertyzy techników lotniczych, którzy 
dokładnie sprawdzają. Sądy tak samo, sprawdzają też, jaka była przesłanka. Z reguły jest tak, 
że przewoźnik zawsze powie: „Nie, nie, nie. W tym wypadku nie należy się, bo było coś takiego 
i takiego, nie ma szans”. 
 
Michał Sz.: Czy to jest tylko spóźnienie, czy mogą być również inne sytuacje, w których 
przysługuje nam odszkodowanie? 
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Michał S.: Może być też odwołanie lotu bądź odmowa wejścia na pokład. To są rzadsze 
przypadki, jeśli chodzi o odmowę wejścia na pokład wtedy, kiedy mamy tzw. overbooking. 
Czyli jest wykupiona liczba miejsc w samolocie i jest więcej powiedzmy pasażerów niż miejsc 
w samolocie. No i ktoś zostaje bez miejsca. W danym wypadku należy mu się jak najbardziej 
odszkodowanie. Też w przypadku odwołanego lotu. Odwołany lot musi być odwołany nie 
później niż dwa tygodnie przed podróżą. 
 
Michał Sz.: OK, czyli jeśli lot zostanie odwołany np. w momencie, kiedy jesteśmy już na 
lotnisku, to jak najbardziej przysługuje nam odszkodowanie. 
 
Michał S.: Tak, dokładnie. 
 
Michał Sz.: Jeśli nawet zostanie odwołany tydzień przed wylotem, rozumiem, to też nam 
przysługuje odszkodowanie. 
 
Michał S.: Też, dokładnie. 
 
Michał Sz.: Super, to bardzo wartościowe informacje, bo rzeczywiście takie przypadki się 
zdarzają. Co w przypadku, kiedy np. zostanie podstawiony samolot zastępczy i lot z tego 
powodu zostanie opóźniony powyżej trzech godzin, to też nam przysługuje odszkodowanie? 
 
Michał S.: Tak, jak najbardziej. 
 
Michał Sz.: OK, a czy są jakieś przypadki, że ten lot jest opóźniony mniej niż trzy godziny, 
a i tak nam przysługuje odszkodowanie, czy nie? 
 
Michał S.: Nie, takich wypadków nie ma, to jest dokładnie zdefiniowane, dokładna reguła, że 
to musi być powyżej trzech godzin. 
 
Michał Sz.: Jasne, jasne. Mówiłeś o tym, że to są loty w Europie i ja się zaczynam zastanawiać, 
czy we wszystkich relacjach to odszkodowanie nam przysługuje, w szczególności takie 
pytanie pierwsze: czy ono przysługuje we wszystkich liniach lotniczych czy tylko 
w nielicznych? Jak to wygląda? 
 
Michał S.: Co do zasady, przysługuje we wszystkich liniach lotniczych. Możemy to podzielić na 
kilka scenariuszy. 
 
Michał Sz.: Śmiało! 
 
Michał S.: OK, jest tak – jeśli mamy połączenie powiedzmy wewnątrz Unii Europejskiej, nie 
wiem, tak jak przytoczony wcześniej lot Wrocław-Londyn, to jak najbardziej, jeżeli spełnione 
są te kryteria, o których wcześniej wspominałem, czyli czas opóźnienia, przyczyna opóźnienia, 
która pozwala nam na dochodzenie takiego odszkodowania, to oczywiście należy nam się 
odszkodowanie. Mamy też drugi typ: z Polski poza Unię Europejską, w tym wypadku też nie 
ma problemu – mamy lot z Warszawy, teraz bardzo modny, do Egiptu np. To w tym wypadku 
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też nie ma żadnego problemu. Trzecia kategoria lotów, całkowicie poza Unią Europejską: np. 
samolot z Dubaju do Azji, to tutaj nie. Musi być jakieś połączenie z Unią Europejską. 
 
Port przylotu bądź port odlotu musi być na terenie Unii Europejskiej lub krajów takich jak 
Norwegia, Islandia lub Szwajcaria. Tutaj też się to wlicza do możliwości dochodzenia 
odszkodowania. Jest jeszcze taki wyjątek, o którym warto wspomnieć. Jeśli lot mamy 
z terytorium kraju trzeciego, powiedzmy z Turcji, z Egiptu, na teren Unii Europejskiej, 
a przewoźnik nie posiada siedziby rejestrowej na terenie Unii Europejskiej, czyli powiedzmy 
jakaś linia turecka, linia egipska jest operatorem tego lotu, a odlot jest właśnie z kraju 
trzeciego do Polski, to tutaj odszkodowanie nie przysługuje. Za to przysługuje na odwrót. 
Jeżeli mamy lot z Polski do Egiptu, do Turcji, tutaj jest nieważne, jaki był przewoźnik: czy to 
linia polska czy egipska. Nie ma żadnego znaczenia, tutaj nam przysługuje. O tym też warto 
pamiętać. 
 
Michał Sz.: Super i zawsze te warunki odszkodowania są w takiej samej wysokości, tzn. nie 
ma żadnych różnic między liniami i relacjami itd., jeśli nam przysługuje, to zawsze w tej samej 
wysokości, tak?  
 
Michał S.: Dokładnie, to jest stały ryczałt. 
 
Michał Sz.: Super, czyli tak, podsumowując, jeżeli gdzieś się pomylę, to popraw mnie, proszę. 
Jeżeli lecimy z Polski gdziekolwiek do Unii Europejskiej lub poza Unię Europejską, to takie 
odszkodowanie nam przysługuje. Dowolną linią lotniczą, nie ma znaczenia, jaka to jest linia 
lotnicza. 
 
Michał S.: Dokładnie. 
 
Michał Sz.: Jeżeli lecimy do Polski z Unii Europejskiej, to też nam przysługuje takie 
odszkodowanie, ale jeżeli lecimy do Polski spoza Unii Europejskiej, to też nam przysługuje? 
 
Michał S.: To przysługuje nam pod warunkiem, że przewoźnik ma siedzibę na terenie Unii. 
 
Michał Sz.: Właśnie, czyli to jest ten przypadek. Lot się kończy w Unii Europejskiej, a zaczyna 
poza Unią Europejską, ale przewoźnik ma siedzibę w Unii Europejskiej, to też nam 
przysługuje. I nie przysługuje nam w przypadku, kiedy lecimy do Unii Europejskiej, ale 
startujemy spoza Unii Europejskiej i przewoźnik nie ma siedziby w Unii Europejskiej, wtedy 
nam nie przysługuje. 
 
Michał S.: Tak, dokładnie. 
 
Michał Sz.: Dobra, superaśnie. Dobra, bo chciałem dobrze to podsumować. Oczywiście dla 
lotów poza Unią, które się zaczynają poza Unią, nawet jeżeli przewoźnik jest przewoźnikiem 
np. polskim bądź z Unii Europejskiej, to takie odszkodowanie nam nie przysługuje? 
 
Michał S.: Tak, niestety, tutaj też nie możemy nic otrzymać. 
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Michał Sz.: Super, strasznie mi się to podoba, bo nareszcie zaczyna mi się to konkretyzować. 
To teraz mam pytanie o loty czarterowe, że np. cały samolot jest wynajęty przez konkretne 
biuro podróży. Czy w takim przypadku odszkodowanie za nieterminowo wyświadczoną usługę 
nam się należy? 
 
Michał S.: Tak, jak najbardziej. Z lotami czarterowymi jest tak samo jak z lotami rejsowymi, 
tutaj nie ma to znaczenia, jaki to był rodzaj lotu. W tym wypadku oczywiście odszkodowanie 
wypłaca nie biuro podróży, tylko przewoźnik, zgodnie z przepisami. I jak najbardziej takie 
przypadki też podchodzą pod możliwość uzyskania odszkodowania. 
 
Michał Sz.: Fajnie, dobra, to mamy jasność. Wiemy, kiedy nam przysługuje. To teraz 
przejdziemy do tej trudniejszej kwestii. Ja bym bardzo chciał, Michale, żebyś przedstawił 
Słuchaczom taką całą procedurę, dla tych osób, które chciałyby przejść przez nią 
samodzielnie. Nasz lot się opóźnił, są podstawy, jakie materiały dowodowe powinniśmy 
zebrać? I w jaki sposób powinniśmy złożyć taką reklamację i gdzie ją składamy? 
 
Michał S.: OK, już wyjaśniam. Jeśli chcemy sami się ubiegać, do czego gorąco zachęcam 
w każdym wypadku, żeby ubiegać się o to odszkodowanie, to potrzebny jest nam przede 
wszystkim jakiś dokument podróżny. Tak że proszę nie wyrzucać dokumentów podróżnych. 
Chodzi mi tutaj o bilet, kartę pokładową, umowę z operatorem, to są właśnie takie 
dokumenty, które będą niezbędne w tym całym procesie. 
 
Na początku składa się roszczenie do samej linii przewoźnika, nie do biura podróży właśnie, 
tylko do przewoźnika. Może to być reklamacja, może to być dobrowolne wezwanie do zapłaty. 
Przewoźnik ma 30 dni od otrzymania tego pisma na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli w ciągu 
tego okresu nie odpowie na tę reklamację bądź odpowie negatywnie, przechodzimy do 
następnego etapu. Tutaj mamy podwójną ścieżkę. Możemy zgłosić się do Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego bądź złożyć pozew do sądu. 
 
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 2014 roku mamy możliwość przemienną. Idziemy 
albo do Urzędu i zgłaszamy skargę do Urzędu, która jest oczywiście całkowicie bezpłatna, 
albo składamy pozew do sądu, ale ten pozew już kosztuje troszeczkę. 
 
Michał Sz.: Jakiego rzędu to są koszty? 
 
Michał S.: To zależy, jaka była wartość przedmiotu sporu, czyli jaka jest wartość 
odszkodowania. 
 
Michał Sz.: Załóżmy dla tej najwyższej, dla 600 euro, powiedzmy. 
 
Michał S.: Dla 600 euro, to będzie w tym wypadku, jeżeli się nie mylę, powinno być wielkości 
100 zł. To jest opłata za pozew, a w toku samego procesu mogą dojść też inne koszty, 
o których zaraz powiem. Natomiast wracając do tej pierwszej drogi, czyli Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, oczywiście to jest wszystko bezpłatne, składa się to na formularzu, które są też 
dostępne na stronie ULC. Tylko to może troszeczkę potrwać, to zazwyczaj trwa kilka miesięcy. 
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Prezes Urzędu wydaje decyzję, to może być decyzja negatywna lub pozytywna. Jeżeli jest to 
decyzja negatywna, można się jeszcze odwołać. 
 
Michał Sz.: Do samego Urzędu można się odwołać, tak? 
 
Michał S.: Tak, z Urzędu do Urzędu, tak to wygląda tutaj. No i jeżeli druga decyzja jest już 
negatywna, to tutaj już nie możemy nic zrobić w tym wypadku. 
 
Michał Sz.: Ale wtedy pozostaje jeszcze ścieżka sądowa? 
 
Michał S.: Nie, Sąd Najwyższy stwierdził, że w tym wypadku nie możemy już nic zrobić, 
ścieżka jest zamknięta. Akurat jak ja składałem roszczenie samodzielnie jakiś czas temu, nie 
było to uregulowane do końca, więc udało mi się to zrobić. Ale teraz Sąd Najwyższy jasno się 
wyraził w tym aspekcie. 
 
Michał Sz.: No dobra, to w takim razie aż prowokuje pytanie: którą ścieżkę polecasz? 
 
Michał S.: Jeszcze warto wspomnieć o ścieżce sądowej. To zależy od sądu, w jakim sądzie ta 
sprawa będzie prowadzona. Wiadomo – co sąd to obyczaj. 
 
Michał Sz.: To fakt. 
 
Michał S.: Też to troszeczkę kosztuje, zwłaszcza jeżeli się przegra. Bo jeżeli przegrywamy 
z przewoźnikiem, przewoźnik zawsze ma pełnomocnika procesowego, to w tym wypadku 
musimy też zapłacić koszty zastępstwa procesowego takiemu przewoźnikowi oraz koszty 
sądowe. I to jest zazwyczaj kilkaset złotych. A jeżeli są jakieś ekspertyzy przeprowadzane, to 
też ta kwota może się zwiększyć odpowiednio. 
 
Michał Sz.: Tak, o koszty ekspertyz, jasne. 
 
Michał S.: Tak że to jest ryzyko i trzeba się z tym liczyć, wybierając konkretną ścieżkę, którą 
będzie się szło. Jeśli by się udało uzyskać odszkodowanie, sąd wyda nakaz zapłaty, wyda 
orzeczenie, które jest prawomocne, to składamy wtedy wniosek o klauzulę wykonalności, no 
i jeżeli przewoźnik całości nie chce nam zapłacić, to idziemy do komornika. 
 
Michał Sz.: Tak, ciekawy scenariusz. 
 
Michał S.: No i w tym wypadku przewoźnik już nie może się wymigać. 
 
Michał Sz.: Super. [śmiech] To powiedzmy, tak według Twoich doświadczeń, bo pracujesz dla 
klientów, tych, którym nie chce się samodzielnie przechodzić takiej ścieżki, to Urząd 
Lotnictwa Cywilnego czy sąd jest taką lepszą ścieżką? 
 
Michał S.: Wiesz co, wydaje mi się, że nie ma jakiejś specjalnie lepszej ścieżki. My różnie 
postępujemy. Czasem składamy skargę do ULC, czasem idziemy do sądów, tak że wydaje mi 
się, że nie ma idealnej ścieżki, to różnie wszystko trwa. Nie polecam żadnego rozwiązania 
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konkretnego. Trzeba myśleć, każdy pasażer musi sam przemyśleć, gdzie chciałby spróbować 
swoich sił. 
 
Michał Sz.: OK, dobra, czyli podsumowując też ten fragment: największą korzyścią z takiej 
ścieżki odwołania się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest to, że jest to w zasadzie ścieżka 
kompletnie bezpłatna. 
 
Michał S.: Dokładnie, to jest największa zaleta. 
 
Michał Sz.: Zastanawiam się jeszcze, na co powinniśmy się powoływać, na jaki paragraf 
prawa, pisząc reklamację do linii lotniczych bądź wzywając do uiszczenia opłaty z tytułu 
odszkodowania? 
 
Michał S.: Powinniśmy się powoływać na Rozporządzenie, o którym wspomniałem. 
Rozporządzenie 261/2004 Wspólnot Europejskich, Parlamentu Europejskiego i Rady. Z tego 
rozporządzenia wywiedzione są poprzez właśnie Orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości przepisy, z których można powołać się na uzyskanie odszkodowania. Zawsze 
warto dołączać wybrane orzecznictwo, jest to orzecznictwo unijne już, które dotyczy tej 
tematyki właśnie. 
 
Michał Sz.: Jasne, jasne. No dobra, zaczyna być pod górkę, już widzę powód, dla którego 
Twoja firma istnieje w takim razie. [śmiech] 
 
Michał S.: [śmiech] 
 
Michał Sz.: Ale dojdziemy do tego, dojdziemy. Jeszcze mam takie pytanie poboczne, które 
zadam, póki je pamiętam: czy samo uzyskanie odszkodowania uzależnione jest od metody 
płatności za bilet, czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia? 
 
Michał S.: Nie, nie ma żadnego znaczenia, nieważne, czy płatność była kartą czy gotówką. To 
nie ma żadnego znaczenia w tym wypadku. 
 
Michał Sz.: Dobra, to kolejne pytanie, które myślę, że jest bardzo praktycznym pytaniem. 
Myślę, że tutaj masz już konkretne przemyślenia na ten temat. Zakładam, że różne linie 
lotnicze w różny sposób podchodzą do kwestii wypłaty takiego odszkodowania. Według 
Ciebie którymi liniami lepiej nie latać albo którymi liniami warto latać, mówiąc zupełnie 
wprost? [śmiech] Czy mógłbyś podpowiedzieć, gdzie najtrudniej jest takie odszkodowanie 
w tej chwili uzyskać? 
 
Michał S.: Nie chciałbym siać jakiegoś negatywnego PR-u dla przewoźników. Natomiast 
z doświadczeń naszej firmy wynika, że lepiej szanują prawa pasażera linie zachodnie. 
Zachodnioeuropejskie przede wszystkim. Nawet korespondencja jest na wysokim poziomie, 
sprawnie i szybko to wygląda. Niestety jeśli chodzi o linie wschodnioeuropejskie, tutaj to 
wygląda troszeczkę mniej sprawnie. 
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Michał Sz.: Dobra wskazówka, wystarczająca. Nie chcemy absolutnie, żebyś miał kłopoty przez 
to, że nam tutaj pomagasz dociec, jak sytuacja wygląda. 
 
Michał S.: Dzięki! 
 
Michał Sz.: Inna wątpliwość, jaką mam – zastanawiam się, jaki odsetek wszystkich 
postępowań reklamacyjnych, które dzisiaj prowadzi Twoja firma, stanowią takie przypadki 
problematyczne, gdzie rzeczywiście linie migają się od wypłaty odszkodowania. Czy to jest 
większość? Czy jednak sytuacja nie wygląda tak źle? 
 
Michał S.: Wiesz co, powiem Ci szczerze, to jest 99% takich przypadków. 
 
Michał Sz.: OK. 
 
Michał S.: Przewoźnik bardzo, naprawdę bardzo rzadko chce za coś płacić odszkodowanie, to 
nie jest totalnie w jego interesie. Dlatego to jest wielka rzadkość. Zawsze się trzeba z nimi po 
prostu trochę pomocować. 
 
Michał Sz.: Jasne, no dobra, zastanawiam się, o co Cię jeszcze nie zapytałem. Czy jeszcze 
jakieś przemyślenia bądź wskazówki dla takich osób, które chciałyby takie odszkodowanie 
wywalczyć możesz powiedzieć? 
 
Michał S.: Wskazówki przede wszystkim takie, dosyć istotne, że przedawnienie wynosi 2 lata. 
Przedawnienie w Polsce wynosi 2 lata, w innych krajach jest troszkę inaczej. Co kraj to 
obyczaj też. Np. w Szkocji to jest 6 lat, w Anglii mamy 5 lat, w Niemczech bodajże 2 lata. 
Warto mieć to na uwadze przy składaniu skargi do urzędu bądź pozwu. Bo jeżeli minął już ten 
termin, to niestety nic nie będziemy mogli zrobić. 
 
Michał Sz.: Wiem już, o co chciałem zapytać. Teraz też z praktyki Twojej: ile czasu takie 
postępowania trwają, w przypadku kiedy zleciłoby się Twojej firmie uzyskanie takiego 
odszkodowania? Średnio. 
 
Michał S.: W naszej firmie to jest zazwyczaj kilka miesięcy. Zawsze trzeba się liczyć z tym, że 
to będzie kilka miesięcy. Czasem do miesiąca – to jest bardzo szybki wynik. Do miesiąca lub 
dwóch. Natomiast czasami to może potrwać kilka miesięcy. Niestety tutaj w grę wchodzą też, 
trzeba pamiętać, urzędy i sądy. Sądy akurat są przeładowane pracą. Nie zawsze wyrabiają się 
z zakresem swoich zadań, stąd czasami nie mamy wpływu na to, jak dany sąd działa. Dlatego 
trzeba liczyć się, że to może potrwać kilka miesięcy. Ale warto tutaj składać takie roszczenia, 
zawsze warto chwilę poczekać, bo te pieniądze prędzej czy później przyjdą. 
 
Michał Sz.: Właśnie. No dobra, wiem, że Ty masz taką firmę, rozmawialiśmy o tym. W ogóle 
poznaliśmy się, odsłonię rąbek tajemnicy, poznaliśmy się na konferencji infoShare, zupełnie 
przypadkiem, gdzieś tam wieczorem podszedłeś do mnie, zapytałem Cię, co robisz i wyszło na 
to, że prowadzisz całkiem fajną działalność. 
 
Michał S.: Dzięki! 
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Michał Sz.: I udaje Ci się z niej żyć, tak że to jest ciekawe. Masz firmę, która pomaga takie 
odszkodowania wywalczyć. Powiedz, w jaki sposób Wy pracujecie? W jakim zakresie 
pomagacie i ile taka usługa u Was kosztuje? Jak można w ogóle skorzystać z Waszej pomocy? 
 
Michał S.: Dokładnie. Firma nazywa się AirCashBack, zajmujemy się tam praktycznie od A do 
Z, czyli klient składa nam roszczenie na naszej stronie internetowej, klient nie musi nigdzie 
przychodzić, to jest wszystko zdalnie. Nie musi nigdzie się fatygować, z nikim się nie spotyka. 
Składanie roszczenia to jest zaledwie kilka minut jego czasu, no i później my zajmujemy się 
już wszystkim. 
 
Michał Sz.: Czyli co, rozumiem, że muszą również skany biletów Wam dostarczyć itd. takie 
rzeczy? 
 
Michał S.: Wystarczy dobrej jakości zdjęcie aparatem cyfrowym bądź telefonem, każdy 
praktycznie już teraz ma taki aparat, bądź skan takiego biletu. Umocowuje się nas jeszcze, 
daje się nam pełnomocnictwo do działania, no i my już możemy działać praktycznie. 
Dochodzimy takiego odszkodowania, informujemy naszych klientów co pewien czas, jak 
wygląda jego bądź jej sprawa, na jakim etapie się znajduje taka sprawa, otrzymuje od nas 
dokładne, konkretne wiadomości. No i w przypadku kiedy jest odszkodowanie, prosimy tylko 
o numer konta, bo często jest tak, że klientom się numery konta zmieniają, więc prosimy tylko 
o uaktualnienie danych bankowych, no i później otrzymują od nas przelew. 
 
Michał Sz.: Super, ile kosztuje taka usługa? 
 
Michał S.: To kosztuje tylko 25% brutto, to jest jedyny koszt, jedyna prowizja, którą 
pobieramy, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, opłat na prawników. Wszystko: opłaty 
prawnicze, sądowe, korespondencja, wszystko pokrywamy my. Jeśli np. nie udałoby nam się 
uzyskać takiego odszkodowania, to w tym wypadku klient nie ponosi żadnego kosztu, nie 
pobieramy żadnej prowizji. No bo nawet nie ma od czego pobrać takiej prowizji. Więc 
wychodzimy z takiego założenia, że tylko jeżeli my wygrywamy, to pobieramy prowizję. 
 
Michał Sz.: Jasne, czyli ¼ kwoty odszkodowania zostaje u Was, a w zamian za to Wy 
zdejmujecie klientowi całkowicie z głowy problem przepychania się i z Urzędem Lotnictwa 
Cywilnego albo sądem, jeśli sądem i z linią lotniczą oczywiście, tak? 
 
Michał S.: Właśnie tak. 
 
Michał Sz.: Superaśnie, to powiedz jeszcze, Michał, jaką żeśmy propozycję wypracowali 
w toku naszej rozmowy dla Słuchaczy podcastu, bo podcast się ukaże jeszcze w lipcu, tak go 
przynajmniej zaplanowałem. W lipcu 2015. Okres wakacyjny, więc myślę, że tych spraw... 
właśnie, macie szczyt sezonu jakiś? Że macie więcej spraw niż w innych okresach roku? 
 
Michał S.: Tak, oczywiście. Teraz właśnie jest szczyt sezonu, w tym momencie, kiedy 
rozmawiamy. Okres wakacji, okres powakacyjny, jest to czas największej pracy. Bardzo dużo 
wtedy pracy mamy, ponieważ loty się non stop spóźniają. 
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Michał Sz.: Super, no to trafiamy w idealny okres. Właśnie miałem taką wolę, żeby koniecznie 
nagrać ten odcinek podcastu jak najwcześniej. To powiedz, Michał, jaką propozycję 
przygotowaliśmy dla Słuchaczy podcastu? 
 
Michał S.: OK, mamy dla Was bardzo fajną propozycję, bo jeżeli zgłosicie się na naszej stronie 
i wpiszecie magiczny kod, który będziecie mogli znaleźć w artykule Michała tylko i wyłącznie, 
prowizja, która będzie dotyczyła Waszego odszkodowania wyniesie 20%, czyli jest tutaj rabat 
5%. Wszyscy, którzy wpiszą ten kod, otrzymują 80% wartości odszkodowania, a my w tym 
wypadku tylko 20%. 
 
Michał Sz.: OK, czyli mamy fajną propozycję, ciekawą dla wszystkich z Was. Trochę mniej 
zapłacicie za tę usługę. Oczywiście nikogo nie zmuszamy, każdy kto chce, może próbować 
bezpośrednio, na podstawie tych informacji, które Michał dzisiaj przekazał, kierować się z taką 
reklamacją do linii lotniczych, ale jeśli skorzystacie z usług firmy Michała, to zamiast 1/4 
prowizji będzie Was to kosztowało 1/5 prowizji i to jest super! Michale, ten kod należy 
wpisać, wypełniając formularz zamówienia u Was, tak? Tam jest jakieś pole na kod rabatowy? 
 
Michał S.: Tak, tam jest specjalna rubryka przy zgłaszaniu szkody na naszej stronie 
internetowej, jest taka opcja. Jest przycisk „Zgłoś szkodę” i tam wypełnia się dane lotu, 
wpisuje się dokładnie, skąd dokąd był lot, jakie linie to były, jaki był czas opóźnienia, 
a później wpisuje się swoje dane osobowe, a później jest taka rubryka „Skąd dowiedziałeś się 
o naszej firmie?”, klika się na to i tam już jest dostępny kod, o którym mówiliśmy. 
 
Michał Sz.: No to właśnie, od razu go wymienię, wiesz, kod to jest: „JOP2015”. Będzie też 
wymieniony w notatkach do tego odcinka podcastu oczywiście. Dobrze, Michale, to jeszcze 
raz przypomnij adres, pod którym można znaleźć Twoją firmę, jeśli ktoś by się chciał więcej 
dowiedzieć o Waszej ofercie. 
 
Michał S.: Adres to jest: www.AirCashBack.com. 
 
Michał Sz.: Super, czy ja mogę też liczyć, Michale, na to, że jeżeli pojawią się jakieś pytania 
dotyczące tego tematu na blogu, przez jakiś czas będziesz dostępny, żeby odpowiedzieć 
również w komentarzach na nie? 
 
Michał S.: Jasne, jasne. Oczywiście, jeżeli będą jakieś pytania, z chęcią będę odpowiadał. 
 
Michał Sz.: Super, ekstra. Dzięki wielkie za naszą rozmowę! Myślę, że to było i będzie 
przydatne, nie tylko w tym roku, dla Słuchaczy tego podcastu. Dzięki wielkie i do usłyszenia! 
 
Michał S.: Dziękuję bardzo, dzięki, cześć! 
 
Słyszeliście już w trakcie, w jaki sposób udało mi się doprowadzić do rozmowy z Michałem, 
skąd tak naprawdę dowiedziałem się o jego firmie. Totalny przypadek, spotkaliśmy się na 
after party po konferencji infoShare w Gdańsku, zaczęliśmy rozmawiać. Od słowa do słowa, 
okazało się, że naprawdę fajny biznes prowadzi. Na koniec rozmowy, która trwała chyba z pół 
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godziny, mówię, że dobrze by było nagrać taki podcast, żeby ta wiedza docierała szerzej, bo 
wcale to nie jest wiedza powszechna. Wiedziałem, że jakieś odszkodowania można uzyskać za 
opóźnione loty, nie wiedziałem, gdzie się kierować, w jakiej mogą być wysokości, absolutnie. 
No i proszę! Nagle taki ekspert w tym temacie do mnie podchodzi. [śmiech] 
 
Super, to jest właśnie coś, co powoduje, że chętnie biorę udział w różnych konferencjach, 
dlatego, że to już nawet nie chodzi o temat konferencji, ale można tam spotkać osoby, które 
naprawdę fajne rzeczy robią. Jeszcze jak sobie pomyślę, że Michał przeszedł taką fajną drogę, 
kiedy gdzieś tam musiał rozwiązać swój prywatny problem, rozwiązał go i zauważył, że taki 
problem ma w zasadzie dużo więcej osób niż tylko on i jego żona. I pomyślał: „Czemu nie 
zrobić z tego biznesu? Biznesu, który rzeczywiście będzie ten problem rozwiązywał na skalę 
masową”. 
 
Mnie to zawsze takie historie pioruńsko inspirują, mam nadzieję, że dla Was to także był 
inspirujący odcinek. Już nawet nie mówię o temacie odzyskiwania odszkodowania za loty, ale 
jakby inspiracja związana z tym, że można wziąć jakiś problem, rozpracować go i zacząć na 
rozpracowywaniu tego problemu i rozwiązywaniu go dla innych osób po prostu zarabiać. 
Fajne to jest! Ja oczywiście przypominam, że wszystkie linki, które wymienialiśmy w tym 
odcinku, znajdziecie pod adresem: jakoszczedzacpieniadze.pl/056, tak jak 56. odcinek 
podcastu. Zachęcam Was dodatkowo do zadawania pytań, które gdzieś tam się mogą pojawić, 
pytań w komentarzach pod tym odcinkiem podcastu, dotyczących uzyskiwania odszkodowań 
za źle wyświadczone albo niewyświadczone usługi lotnicze. 
 
I oczywiście na teraz to wszystko. Postaram się zachęcić Michała, żeby na te Wasze 
komentarze i pytania systematycznie i sukcesywnie odpowiadał. Ja jestem w tej chwili 
w środku moich wakacji, ten odcinek jest nagrany z dużym wyprzedzeniem, niemniej cały czas 
bardzo dziękuję Wam za to, że słuchacie tego podcastu. Dziękuję Tobie za wspólnie spędzony 
czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do 
usłyszenia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Strona firmy Michała AirCashBack 
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057: 13 dobrych książek na urlop (i nie tylko) oraz 
zapowiedź mojej książki 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/057 
 
 
 
 
Przedstawiam kilkanaście książek, które poszerzyły moje pole widzenia i pomagają odważnie 
i skutecznie realizować moje plany. 
 
Dla mnie wakacje to czas „zapładniania się” dobrymi koncepcjami. Z jednej strony 
odpoczywam od codzienności, ale z drugiej strony przechodzę w tryb kreowania 
powakacyjnej rzeczywistości. Próbuję się zresetować i jednocześnie uporządkować. Nabrać 
dystansu. Spojrzeć z innej perspektywy na to co robię. 
 
Książki doskonale mi w tym pomagają. Poszerzają moje pole widzenia. Pozwalają sięgnąć 
wzrokiem za horyzont – tam, gdzie mnie jeszcze nie było. A jednocześnie, dzięki 
dotychczasowym doświadczeniom, czasami dojrzewam w ten sposób do realizacji pomysłów, 
które jeszcze kilka lat temu wydawały mi się niemożliwe do realizacji. 
 
Dzisiaj przedstawiam kilkanaście wartościowych według mnie książek. Opowiadam również 
o tym, w jaki sposób ewoluuje mój sposób czytania. Przedstawiam także kilka szczegółów 
dotyczących mojej książki o finansach osobistych, która powoli nabiera finalnego kształtu. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Co dają mi książki? 
§ Dlaczego niektóre książki czytam wielokrotnie? 
§ Jak czytam książki i dlaczego w nich notuję? 
§ 7 czynników dzięki, którym możesz zostać milionerem. 
§ Jak podchodzę do niektórych treści w polecanych książkach? 
§ Co w proponowanych pozycjach mi się podoba, a do czego mam zastrzeżenia? 
§ Czym różni się mocne myślenie od pozytywnego myślenia? 
§ Co znajdziecie w każdej z polecanych książek? 
§ W jaki sposób działam w mediach społecznościowych? 
§ Jaki tytuł będzie miała moja książka i ile będzie miała stron? 
§ Jak obecnie wygląda praca nad nią? 
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§ Jakie obawy mam w związku z moją książką? 
§ Opowiadam trochę o tym co w niej znajdziesz. 
§ Na jakim etapie jestem w procesie pisania mojej książki? 
§ Kiedy będzie jej książki? 
§ Jaką wiążę przyszłość z wydawaniem kolejnych książek? 
§ Kiedy odbędzie się konferencja finansowa FinBlog? 
§ W jaki sposób nakręcam się pozytywnie przed nagrywaniem podcastu? :) 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek pięćdziesiąty siódmy.  
 
Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które warto przeczytać.  
 
Cześć i dzień dobry! Witam Cię w pięćdziesiątym siódmym odcinku podcastu „Więcej niż 
oszczędzanie pieniędzy”. Ja 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 wakacyjnie! Nie wiem, kiedy słuchasz tego odcinka, ale ja nagrywam go 
dokładnie 19 lipca 2015 r. i dzisiaj, w środku wakacji, opowiem o książkach. O takich 
książkach, które warto przeczytać na urlopie, na wakacjach, wtedy gdy mamy głowę 
kompletnie wolną od chwilowych zmartwień, gdy mamy po prostu czas na to, żeby wchłonąć 
różne nowe treści i trochę się nad nimi zastanowić. 
 
Najpierw podzielę się kilkoma przemyśleniami o książkach jako takich. Potem wymienię 
13 książek, które według mnie warto przeczytać, a na koniec opowiem nieco o mojej książce, 
którą właśnie w tej chwili piszę.  
 
Dla mnie wakacje to jest taki czas, można powiedzieć, „zapładniania” samego siebie 
w pewnym sensie różnymi dobrymi koncepcjami. Z jednej strony odpoczywam od 
codzienności, ale z drugiej też przechodzę w tryb kreowania codzienności powakacyjnej. 
Próbuję się jakoś zresetować, uporządkować głowę, nabrać dystansu, spojrzeć z trochę innej 
perspektywy na to, co robię. I książki doskonale mi w tym pomagają. Z jednej strony 
poszerzają moje pole widzenia, czasami w sposób dużo większy, niżbym się spodziewał – 
dopiero później widzę, jakie są efekty czytania. Z drugiej też pozwalają mi troszeczkę sięgnąć 
wzrokiem poza horyzont – tam gdzie mnie jeszcze nie było, tam gdzie standardowo na co 
dzień rzeczywistości nie widzę, ona jest po prostu poza zasięgiem mojego wzroku. 
A jednocześnie, dzięki moim dotychczasowym doświadczeniom, temu, co wydarzyło się 
wcześniej w ciągu roku, i nie tylko – dużo wcześniej również, czasami dojrzewam do realizacji 
różnych pomysłów, których dotychczas nie realizowałem. Po prostu bałem się podjąć wyzwań. 
W pewnym sensie te pomysły wydawały mi się niemożliwe do realizacji. I nawet jeżeli sięgam 
po starsze książki, po takie, które już kiedyś przeczytałem, to na świeżo wyczytuję z nich coś 
nowego, coś, co pomaga mi uczynić kolejny kroczek do przodu albo po prostu dokopać się do 
jakiejś głębszej warstwy w tej książce. Albo w mojej głowie! No właśnie, gdzieś tam te klapki 
w mózgu się przestawiają w sposób zupełnie nowy.  
 
Co ciekawe, ja w ogóle nie czytam fikcji, już o tym mówiłem. W zasadzie sięgam wyłącznie po 
różnego rodzaju poradniki i biografie. Też zauważyłem, że im więcej czytam, tym szybciej 
czytam. Żaliłem Wam się w odcinku 27. – czyli dokładnie 30 odcinków temu, ponad rok temu, 
w którym również było wymienionych 13 książek, wtedy inspirujących dla mnie, takich, które 
mi w czymś pomogły, dzisiaj troszeczkę inną specyfikę książek przedstawiam – i tam się 
żaliłem, że czytam dosyć wolno. Muszę stwierdzić, że czytam coraz szybciej. Zdarza mi się 
usiąść do kilkusetstronicowej książki – 250–300 stron – i autentycznie w dwa wieczory ją 
przeczytać.  
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Czytam codziennie i to jest też fajne. Że nauczyłem się czynić z tego pewien rytuał. Z jednej 
strony nie mam żadnego ciśnienia, żeby czytać książki, ale z drugiej strony dzięki temu, że 
czytam codziennie, to cały czas czegoś nowego się dowiaduję, cały czas się poruszam do 
przodu. Lubię nadal czytać książki papierowe i mam przy tym taki paskudny nawyk, że 
bazgrzę w nich długopisem, podkreślam pojedyncze zdania, które warto zapamiętać, albo 
zaznaczam całe fragmenty, biorę w takie klamrowe nawiasy fragmenty stron. I żeby łatwiej do 
tych informacji docierać, to zaginam też dolne rogi na stronach w książce. Rzeczywiście mi to 
pomaga, ale czasami te książki nieźle puchną. I później biorę taką książkę do ręki, tę, którą 
przeczytałem, i oceniam, na ile ona była dla mnie wartościowa, na podstawie tego, ile tych 
rogów zagiętych jest. Tak że im bardziej książka puchnie, tym bardziej wiem, że tam jest 
sporo wartościowych dla mnie w danej chwili informacji. Być może gdy sięgnę po nią po raz 
kolejny, to wyczytam coś jeszcze nowszego. 
 
Dzisiaj dzielę się z Wami listą książek, które, można powiedzieć, są z trzech grup. Najpierw 
omawiam książki związane z finansami, takie, które już przeczytałem. Później książki również 
przeczytane, ale w tematyce bardziej ogólnej. I na koniec ostatnia grupa książek to są książki, 
które albo czytam, więc nie mam jeszcze o nich wyrobionej opinii, albo planuję przeczytać, 
ale z tego, co wiem, są niezłe. Więc takie trzy grupy sobie dzisiaj wydzieliłem. To są książki 
pisane zarówno po polsku, jak i po angielsku. A na koniec opowiem Wam jeszcze o mojej 
książce i o tym, w jakim stanie się znajduje.  
 
No to zaczynamy! Postaram się dzisiaj nie przeciągać. Wiem, że są wakacje, mało czasu 
pewnie macie, i chciałbym, żebyście zdobyty w ten sposób czas przeznaczyli na sięgnięcie po 
przynajmniej jedną książkę. 
 
Pierwsza książka, którą Wam polecam i która jest zdecydowanie na szczycie mojej dzisiejszej 
listy, to jest książka Sekrety amerykańskich milionerów. Jej oryginalny tytuł brzmiał The 
Millionaire Next Door, czyli „Milioner z sąsiedztwa”, i myślę, że to byłby lepszy tytuł. Zaraz 
powiem dlaczego, tylko wymienię jeszcze autorów książki: Thomas J. Stanley i William D. 
Danko. To są naukowcy amerykańscy, którzy przez kilkadziesiąt lat prowadzili badania 
w Stanach Zjednoczonych po to, żeby dojść do sekretu milionerów: kim są milionerzy, skąd 
oni się biorą? I doszli do wniosków autentycznie zaskakujących: że większość milionerów 
w Stanach Zjednoczonych to nie są osoby, które odziedziczyły majątek albo które prowadzą 
bardzo wystawny styl życia. Większość milionerów to są osoby, które żyją po prostu skromnie, 
czyli szanują swoje pieniądze, mądrze się nimi posługują. I z tej książki przeczytam Wam kilka 
fragmentów. Najpierw o siedmiu czynnikach, które powodują czy doprowadzają do tego, że 
ktoś milionerem zostaje. To są wszystko wyniki badań ankietowych, rozmów, które autorzy 
książki przeprowadzali z tymi osobami. 
 
„Jacy ludzie dochodzą do majątku? Są to przeważnie właściciele biznesów, spędzający całe swoje 
dorosłe życie w jednej i tej samej miejscowości. Ludzie ci to przeważnie właściciele niewielkich 
fabryczek, sieci sklepowych lub zakładów usługowych. W związek małżeński wstępują raz na całe 
życie. Mieszkają przeważnie w sąsiedztwie ludzi posiadających ułamek tego, co oni. Potrafią 
oszczędzać i robią to. Inwestują. Pieniędzy dorabiają się sami, bez niczyjej pomocy. Ponad 80% 
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bogatych ludzi w Ameryce to pierwsze pokolenie milionerów. Pochodzą z rodzin, w których nigdy 
wcześniej nie było takich pieniędzy”. 
 
I tu jeszcze dodam, że gdzieś tam w książce jest również tabelka, która pokazuje, z jakich 
narodowości się wywodzą te osoby. I nie ma żadnej prawidłowości. To są ludzie, których 
przodkowie lub rodzice przyjechali do Stanów Zjednoczonych, i po prostu wywodzą się 
absolutnie ze wszystkich narodowości. Grupą, która była chyba najliczniejsza, procentowo 
przynajmniej, to są Rosjanie, żeby było ciekawiej.  
 
Dalej czytam: 
 
„Ludzie zamożni wiodą styl życia sprzyjający akumulacji kapitału. W trakcie naszych badań 
odkryliśmy siedem wspólnych czynników chrakteryzujących ludzi posiadających umiejętność 
bogacenia się. Pierwszy punkt: żyją znacznie poniżej swoich finansowych możliwości. Drugi: swój 
czas, energię i pieniądze użytkują w sposób sprzyjający akumulacji majątku. Trzeci: uważają, że 
niezależność finansowa jest ważniejsza niż życie na pokaz. Czwarty: rodzice nigdy nie pomagali im 
finansowo. Piąty: ich własne dzieci, gdy dorosną, są z reguły materialnie niezależne. Szósty: mają 
talent do wyszukiwania okazji i wykorzystywania ich do zrobienia interesu. I siódmy: wybrali dla 
siebie właściwe zajęcie”. 
 
I książka w zasadzie omawia te siedem czynników i rozkłada je na detale. I to jest największa 
wartość tej książki.  
 
Jeszcze jeden fragment przeczytam. Dotyczy on gospodarności. 
 
„Słownik Webstera definiuje gospodarność jako zachowanie charakteryzujące się rozwagą 
w dysponowaniu środkami. Przeciwieństwem gospodarności jest rozrzutność, którą definiujemy 
jako styl życiu polegający na marnotrawstwie i ekstrawaganckiej konsumpcji. Gospodarność to 
kamień węgielny większości fortun. Tymczasem zbyt często, zwłaszcza w miłującej sensacje prasie 
masowej, popularyzuje się właśnie rozrzutny styl życia. Co rusz bombarduje się nas na przykład 
doniesieniami o krociowych dochodach zawodowych sportowców. To prawda, niektórzy 
przedstawiciele tej skromnej, co do rozmiarów, populacji są istotnie milionerami. Jeśli jednak 
czołowy koszykarz zarabia rocznie pięć milionów dolarów, a posiada majątek wart 11–12 razy 
więcej niż jeden milion dolarów, to przecież nic w tym rewelacyjnego. Z naszego równania wynika, 
że 30-letni atleta zarabiający rocznie pięć milionów dolarów powinien być wart co najmniej 15 
milionów dolarów”. 
 
Tutaj jest mowa o posiadanym majątku netto, czyli o wartości netto danej osoby.  
 
„Ilu zarabiających miliony zawodników może się poszczycić takim rezultatem? Myślę, że bardzo, 
bardzo niewielu. Dlaczego? Ponieważ większość z nich prowadzi rozrzutny styl życia, na który 
mogą sobie pozwolić jedynie tak długo, jak długo podpisują te wielomilionowe kontrakty. 
Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby byli oni milionerami, jednakże w praktyce rzadko 
kiedy należą do tej grupy. Ile spośród 100 milionów amerykańskich rodzin zarabia rocznie pięć 
milionów dolarów? Mniej niż pięć tysięcy. Innymi słowy, jedna na 25 tysięcy rodzin. Większość 
milionerów nie zarabia nawet dziesiątej części tej kwoty rocznie. Większość z nich zostaje 
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milionerami dopiero po pięćdziesiątce” – zwracam na to uwagę. „Milionerzy to ludzie skromni. 
Tylko nielicznych stać równocześnie na ekstrawagancką konsumpcję i zgromadzenie majątku 
wartości co najmniej miliona dolarów”. 
 
No i tu chyba trafiamy w sedno: że dążenie do tego, żeby być finansowo niezależnym, 
wymaga wyrzeczeń, czyli to nie jest tak łatwo, żeby milionerem zostać, a jednocześnie żyć na 
wysokiej stopie. I temu motywowi będzie też poświęcona w dużej mierze moja książka, bo 
będę tam na liczbach pokazywał, jak dojście do takich kwot, które dają niezależność 
finansową, jak intensywnej pracy tak naprawdę wymaga – może w ten sposób powiem. 
Książkę Sekrety amerykańskich milionerów zdecydowanie Wam polecam i przechodzę do 
kolejnych. 
 
Kultową w zasadzie pozycją, którą warto przeczytać, aczkolwiek ja mam z tą książką pewien 
problem mentalny chyba, i to jest związane też z tytułem książki. Książka Harva T. Ekera 
Bogaty albo biedny. Po prostu rożni mentalnie. Eker w tej książce przedstawia kilkanaście, może 
nawet kilkadziesiąt, tzw. zasad, myśli dotyczących bogactwa. Pokazuje, w jaki sposób 
myślenie ludzi bogatych różni się od myślenia ludzi biednych. Książka sama w sobie jest 
absolutnie świetna, to znaczy pokazuje bardzo wiele mechanizmów tego, w jaki sposób 
dochodzi się do bogactwa. Nie ma tutaj rzeczy, z którą mógłbym się nie zgodzić, wręcz 
przeciwnie – z wieloma rzeczami bardzo głęboko się zgadzam, bo tutaj jest głęboki kult 
również pracy, głęboki kult przedsiębiorczości. Aczkolwiek z tego, co widzę po różnych 
osobach, które tę książkę czytały, wydaje mi się, że niektóre z nich podchodzą do niej zbyt 
powierzchownie. I wnioski, które te osoby wyciągają – przynajmniej tak wynika z moich 
rozmów z nimi – wydaje mi się, że są niekiedy błędne. To znaczy przez to, że Eker tak mocno 
stawia różnice pomiędzy bogatymi a biednymi, to wydaje się tym osobom, że wystarczy się 
zachowywać jak człowiek bogaty, obnosić się czy wmawiać sobie, że potrafię wszystko, 
wszystko jest w zasięgu mojej ręki itd., itd., itd., żeby osiągać efekty. Ja jednak uważam, że 
wymaga to bardzo ciężkiej pracy i jednak nie jest tak, że jesteśmy ludźmi, którzy są 
jednakowo dobrze uwarunkowani do tego, żeby odnieść sukces. Jakąś drogę ewolucji trzeba 
przejść. Nie każdy z nas może być przedsiębiorcą tak po prostu, bo sobie powie. Niektórzy 
mają do tego predyspozycje, a inni muszą poświęcić naprawdę sporo czasu i przejść taką 
ewolucję wewnętrzną, żeby z mentalności pracownika etatowego do mentalności 
przedsiębiorcy dojść. Eker to jednoznacznie w tej książce stawia, aczkolwiek przez to, że tu 
jest bardzo wiele ciekawych myśli zawartych, to jednak gdzieś to w książce ginie.  
 
Jeden przykład dam na potwierdzenie tego, co mówię w tej chwili. Na przykład Eker odróżnia 
myślenie pozytywne od takiego mocnego myślenia, czyli myślenia prowadzącego do 
działania.  
 
„Czym różni się mocne myślenie od pozytywnego myślenia? Różnica jest drobna, ale istotna. 
Według mnie ludzie stosują pozytywne myślenie, żeby udawać, że wszystko jest w najlepszym 
porządku, podczas gdy tak naprawdę sądzą, że nie jest. W przypadku mocnego myślenia 
rozumiemy, że wszystko jest neutralne, że nic nie ma znaczenia poza tym, które sami nadajemy. Że 
sami będziemy tworzyć swoją opowieść i nadawać wszystkiemu sens”. 
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I tutaj, w tej książce, na koniec każdego rozdziału są pewne deklaracje, które Eker proponuje 
wykonywać. Ja osobiście nie uważam, żeby były szczególnie skuteczne w moim przypadku, ale 
wygląda to mniej więcej następująco: 
 
„DEKLARACJA: połóż dłoń na sercu i powiedz… 
»Działam pomimo lęku«.  
»Działam pomimo wątpliwości«.  
»Działam pomimo niepokoju«.  
»Działam pomimo niewygody«. 
Dotknij głowy i powiedz… 
»Mam umysł milionera«”. 
 
I teraz tak: niech to Was nie zraża – to, co przed chwilą powiedziałem. Książka jest 
wartościowa, zdecydowanie warto sięgnąć. Nie jest długa, w sumie 150 stron, szybko się to 
czyta, trochę dłużej się oczywiście implementuje w swoim własnym życiu, ale główne 
przesłanie tej książki jest takie, z którym ja się absolutnie całkowicie zgadzam: działanie 
zawsze wygrywa z brakiem działania. Warto pracować na to, żeby przemieszczać się z punktu 
A, w którym jest nam nie do końca wygodnie, do punktu B, w którym nam będzie bardzo, 
bardzo wygodnie. I z taką myślą Was zostawię odnośnie tej książki. 
 
I kolejna książka, też finansowa, bardzo blisko naszego rynku, bardzo blisko Polski. To jest 
książka Maćka Samcika – kolejna z jego książek, inne już polecałem u mnie na blogu. Ta jest 
naprawdę fajna, bo to jest 100 potwornych opowieści o pieniądzach, czyli Jak żyć, zarabiać 
i wydawać z głową. Maciek stopniowo przeprowadza nad przez meandry finansów. 
W odróżnieniu od poprzednich książek myślę, że tu jest więcej życiowych i praktycznych 
wskazówek, również z życia Maćka, który opowiada o tym, jak on podchodzi do różnych 
zagadnień, np. budowy poduszki bezpieczeństwa, inwestowania; w jaki sposób dziecko 
zmieniło jego podejście do tego, jak oszczędzać na przyszłość dziecka, w jaki sposób zmieniło 
jego finanse. Cała książka jest poprzeplatana tymi „potwornymi” opowieściami. Nie są takie 
straszne i „potworne”, ale niektóre są rzeczywiście kuriozalne. To są efekty pracy 
interwencyjnej Maćka. Jeżeli spojrzycie na bloga Maćka, czyli Subiektywnie o finansach, to tam 
Maciej zajmuje się wieloma przypadkami, kiedy to banki w zły sposób postępowały 
z klientami, instytucje finansowe, nie tylko banki – ubezpieczyciele również, i tego typu 
historie są w tej książce opisane, rozmieszczone w taki sposób, żeby pasowały do tej tematyki, 
którą Maciek porusza. Fajna lektura, nie będę się rozwodził, polecam. Uważam, że każdy, kto 
chce dobrze panować nad swoimi finansami, jak najwięcej tego typu książek powinien 
wchłonąć. 
 
Wspomniałem o dzieciach. I kolejna książka także jest poświęcona tematyce dzieci, 
a w zasadzie edukacji finansowej dzieci. Książka się nazywa Smart money, smart kids. Jest to 
książka angielskojęzyczna. Autorem jest rodzina, córka i ojciec. Ojciec jest bardzo dobrze 
znany, to jest Dave Ramsey. To jest osoba, która jest autorem totalnego bestselleru 
w zasadzie dotyczącego wychodzenia z długu: The total money makeover. A Rachel Cruze to 
jest córka Dave’a Ramseya, oczywiście wyszła za mąż, więc nazwisko inne. I ta książka 
powstała jako zapis historii edukacji finansowej Rachel, czyli ona przedstawia tak naprawdę 
swoje życie. To, co jest fajne w tej książce, to jest taka perspektywa mistrza i ucznia. Myślę, że 
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w większym stopniu książka jest napisana przez Rachel, ale Dave dopowiada różne 
ciekawostki i historyjki, dlaczego podejmował takie, a nie inne decyzje, próbując przekazać 
córce fundamenty finansów osobistych.  
 
Super się to czyta, naprawdę fajnie, aczkolwiek nie ze wszystkimi znowu tezami się zgadzam, 
bo np. tam jest taka dyskusyjna dosyć teza, o której rozmawialiśmy z Dorotą Zawadzką 
w odcinku poświęconym edukacji finansowej dzieci, i Rachel np. podaje, że warto płacić 
dzieciom za wykonywanie obowiązków domowych, i w zasadzie nie przedstawia takiego 
rozwiązania, w którym dzieciom za ich wypełnianie obowiązków się nie płaci. Przynajmniej ja 
tak to zinterpretowałem. To jest coś, co stoi w sprzeczności do tego, co mówiła Dorota 
Zawadzka, i też stoi w sprzeczności do tego, co mi się wydaje, aczkolwiek mi się wcale nie 
musi dobrze wydawać.  
 
Niemniej jednak cała książka jest superwartościowa, pokazuje, w jaki sposób dzieci od małego 
wieku można uczyć finansów osobistych; w jaki sposób zmieniać sposób edukacji, 
w momencie gdy dzieci zostają nastolatkami; w jaki sposób np. Rachel musiała zebrać 
pieniądze na swój pierwszy samochód; jakie prace dodatkowe wykonywała, żeby zapracować 
sobie, żeby po prostu móc odłożyć pieniądze. Tłumaczy również podstawy dotyczące długów, 
czyli tego, z czego ojciec Rachel słynie: tego, jak tych długów nie zaciągać, jak nie wpaść 
w długi związane np. ze studiami, czyli w kredyt studencki; jak odpowiednio przygotować się 
do dużych wydatków w życiu, a takim pierwszym dużym wydatkiem dla osoby, która dopiero 
wchodzi w życie dorosłe, poza samochodem oczywiście – perspektywa Stanów 
Zjednoczonych tu w książce przebija, więc samochód musi mieć po prostu każdy – jest po 
prostu zamążpójście, czyli ślub i wesele. I to wszystko jest w tej książce fajnie opisane. 
Książka jest stricte tekstowa. Tu chyba nie ma nawet ani jednego wykresu, ani jednego 
obrazka, ale czyta się ją bardzo fajnie, bardzo dobrze i Dave fajnie „dokomentowuje”, z takiej 
ojcowskiej perspektywy gdzieś tam z boku takie wrzutki wrzuca, dlaczego tak, a nie inaczej. 
Fajny dwugłos, bardzo mi się to podobało. Książka do kupienia na Amazonie, zresztą linki do 
wszystkich książek będą w notatkach do tego odcinka podcastu. 
 
I ostatnia książka finansowa, o której chcę opowiedzieć, to jest cegła, autentyczna cegła, bo 
książka ma 650 stron, też w języku angielskim. To jest książka MONEY. Master the game, 
książka, która wyszła w tym roku chyba, książka Tony’ego Robbinsa. Tak, ten Tony Robbins – 
osoba, która jest mówcą motywacyjnym itd., itd., autorem kilkadziesiąt lat temu napisanego 
bestsellera. I to jest kolejna książka Tony’ego Robbinsa. Ja do Tony’ego mam dosyć duży 
dystans, ale powiem szczerze, że tę książkę mi sprzedały rekomendacje osób, które z jednej 
strony ją czytały, a drugiej strony rekomendacje wynikające z nazwisk, które w tej książce się 
pojawiają. Zresztą minirecenzja tej książki jest na okładce, pochodzi od Steve’a Forbesa, który 
jest wydawcą „Forbes Magazine”. I to, co jest fajne i ciekawe w tej książce, to jest to, że Tony 
twierdzi, że przygotowywał ją latami. I jestem w stanie w to uwierzyć, bo jak patrzę na 
nazwiska, które tam się pojawiają, to na pewno musiało to wymagać gigantycznego nakładu 
pracy, żeby takie osoby zebrać.  
 
Gigantyczną wartością książki jest blisko 100 stron wywiadów z największymi absolutnie 
inwestorami na świecie. Tam są takie osoby, jak Carl Icahn, David Swensen, John C. Bogle, 
Warren Buffett, Ray Dalio, który jest tutaj dosyć szeroko omawiany, i jego transakcje 
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inwestycyjne również, w całej książce, i kilku jeszcze innych. I Tony się bardzo brutalnie 
rozprawia w książce z największymi kłamstwami i mitami dotyczącymi inwestowania. 
Pokazuje, jak ważne jest dbanie o dosłownie każdą dziesiątą procenta opłat, które ponosimy, 
inwestując na rynkach kapitałowych. Pokazuje, jak bardzo doradcy finansowi – nie powiem: 
„inwestycyjni”, no, inwestycyjni może też – mylą się i oszukują nas co do tego, jak świetne 
rezultaty i stopy zwrotu osiągają.  
 
Książka przy całej swojej obszerności i złożoności napisana jest w sposób bardzo, bardzo 
przystępny, aczkolwiek nie można po niej skakać. Ją trzeba czytać od początku do końca, 
dlatego że Tony bardzo powolutku wprowadza nas w świat finansów. Tłumaczy również 
zasady – nie chcę powiedzieć: „prawidłowej”, bo to nie o to chodzi – ale zasady pewnej 
alokacji, jeżeli chodzi o dywersyfikację, ograniczanie ryzyka naszych inwestycji. Pokazuje 
również strategie tych największych inwestorów. W pewnym sensie ujawnia je. Ja nie 
spotkałem się, żeby w jednej książce było podsumowane aż tyle aktualnych dosyć informacji 
na temat różnych strategii inwestycyjnych. Warto przeczytać, raczej jest to książka dla osób, 
które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem, ale solidna, bardzo solidna 
lektura, zaskakująco dobra. Aż się zdziwiłem. Moim zdaniem warto wydać pieniądze na nią 
chociażby po to, żeby przeczytać te wszystkie wywiady z czołowymi inwestorami w tej chwili 
na świecie, które się tam pojawiają. 
 
I to w zasadzie wszystkie książki finansowe, a teraz już przejdę do niefinansowych. 
 
Pierwsza najważniejsza, którą już kiedyś chciałem Wam polecić, nie wiem, dlaczego tego nie 
zrobiłem, to jest książka Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Dale Carnegie. Książka, 
która wyszła jeszcze przed drugą wojną światową, 1936 r. Nadal świetna, nadal aktualna, jest 
dostępna. Lektura, która ma blisko 300 stron, ale w małym formacie, do kieszeni się mieści, 
świetnie się absolutnie czyta. Opisuje takie uniwersalne reguły, reguły, które przetrwały próbę 
czasu – i one zawsze przetrwają próbę czasu – dotyczące tego, jak nawiązywać, utrzymywać 
kontakty z ludźmi; w jaki sposób sprawić, żeby nas lubili, mówiąc zupełnie wprost; jak zrobić 
dobre pierwsze wrażenie; w jaki sposób rozmawiać z innymi; w jaki sposób mówić do innych 
osób, żeby chciały nas słuchać, a jednocześnie żebyśmy my byli dobrymi rozmówcami dla 
nich, czyli żebyśmy nie mówili, tylko słuchali. Sporo wskazówek na temat tego, jak 
przekonywać innych do swoich racji, do swojego sposobu myślenia; również jak innych 
krytykować, i to też w takich relacjach jak np. ojciec – syn; jak to robić, żeby robić to mądrze 
i żeby nie prowadziło to do eskalacji ewentualnych konfliktów, tylko właśnie do ich mądrego, 
z jednej strony, wygaszania, ale z drugiej strony tak naprawdę rozwiązywania, bo nie chodzi 
o to, żeby problem zamiatać pod dywan; jak sprawić, żeby ktoś, z kim rozmawiamy, nawet 
jeżeli nie ma racji, mógł zachować twarz, mógł wyjść z ewentualnego konfliktu, dyskursu 
słownego niepoobijany nadmiernie. Bardzo mądra książka, zdecydowanie polecam. 
W zasadzie dla każdego do wchłonięcia raz, dwa, trzy. 
 
Kolejna pozycja, z kolei angielskojęzyczna, to jest ReWork. Nie wiem, może się ukazała ta 
książka również po polsku. Jeżeli się ukazała, to zamieszczę tę informację w notatkach do 
tego odcinka podcastu. Chyba się ukazała po polsku. Oryginalny tytuł to jest ReWork. Change 
the way you work forever. Książka napisana przez twórców firmy, która się nazywa 37Signals. 
To jest firma, która stworzyła informatykom bardzo dobrze znane rozwiązania, takie jak 
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usługę do prowadzenia projektów informatycznych, która się nazywa Basecamp; również 
system CRM, który się nazywa Highrise; również całą technologię, tzw. framework, do 
tworzenia aplikacji webowych, który się nazywa Ruby on Rails. To wszystko wyszło z tej firmy 
i szefowie tej firmy piszą książkę, w której opisują, w jaki sposób internet zmienił 
rzeczywistość, w której żyjemy, również rzeczywistość pod kątem tworzenia nowych biznesów 
rozwiązujących problemy innych ludzi.  
 
To, co jest urocze: po prostu zadają kłam wielu powszechnym mitom ze świata korporacji, 
czyli że aby sprzedawać do firm z listy Fortune 500, czyli listy 500 największych 
przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i na świecie, sam musisz być taką firmą, sam 
musisz mieć dużą infrastrukturę wewnętrzną, działy sprzedaży, działy marketingu, działy 
reklamy, działy HR, działy PR-owe, itd., itd., itd. Jason Fried, autor tej książki, pokazuje, że 
wcale tak nie musi być. Firma 37Signals jest firmą, która nie ma swojej siedziby. Jest 
rozproszona dosłownie po całym świecie, pracują dla niej osoby, które mogą swoją pracę 
wykonywać bezpośrednio ze swojego domu, a jednocześnie jest wielo-, wielomilionowym 
biznesem w tej chwili. Książka jest w całości oparta na doświadczeniach zebranych przez 
firmę 37Signals. Zdecydowanie polecam wszystkim, którzy myślą o stworzeniu i rozwijaniu 
własnej firmy, również o przestawianiu własnej firmy na inne, nowe tory.  
 
I jeżeli już mówię o przestawianiu na inne tory, to warto najpierw siebie przedstawić na inne 
tory, czyli skupić się na tym, żeby wykonywać to, co w życiu jest ważne, a nie to, co nam się 
tylko wydaje ważne. I w tym pomoże książka, którą już polecałem, ale wymienię ją jeszcze 
raz. To jest książka Essentialism, autorem jest Greg McKeown. Mówiłem o niej również 
podczas mojego wystąpienia na auli w Poznaniu. Książka, która zgodnie z tytułem mówi 
o tym, jak skoncentrować się na tym, co jest dla nas najważniejsze: esencjonalizm. Dla 
wszystkich tych osób, które dzisiaj czują się zapracowane, przeciążone, czują, że nie mają 
czasu, że gdzieś ten czas im między palcami przecieka albo po prostu nie mają go, dlatego że 
robią tak wiele tak bardzo ważnych rzeczy; dla takich osób, którym wydaje się, że 
produktywność polega na tym, żeby często przełączać się między różnymi zadaniami – to jest 
lektura absolutnie obowiązkowa.  
 
Dla mnie jednym jedynym zdaniem, które z niej wyciągnąłem i którym kieruję się od czasu, 
kiedy je pierwszy raz przeczytałem, jest: „Jeśli coś nie jest definitywnym »tak«, to znaczy, że jest 
definitywnym »nie«”. I ta jedna reguła pozwala mi naprawdę wycinać z życia bardzo wiele 
rzeczy zbędnych. Jeżeli na coś nie jestem stuprocentowo zdecydowany, to znaczy, że nie 
powinien temu w ogóle poświęcać czasu, czyli jak najszybciej to uciąć. I to widzicie również, 
jeżeli piszecie do mnie maile z różnymi propozycjami współpracy albo tego, co mógłbym 
zrobić itd. Wiele z tych maili kończy się uprzejmą odmową z mojej strony, ale to właśnie 
dlatego, że mam swoje priorytety, wiem, jakie te priorytety są, wiem, do czego dążę, wiem, co 
mam do zrealizowania, i wiem, że każdy z tych projektów wymaga bardzo dużo energii 
i czasu. I to jest właśnie książka o tym, jak koncentrować się na tym, co dla nas ważne. Rogów 
zaznaczanych tutaj mam naprawdę od groma, pomimo że niby pisze o rzeczach oczywistych. 
Sporo odesłań do dobrych prezentacji TED-owych w tej książce znajdziecie. Zdecydowanie 
polecam, zdecydowanie polecam.  
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I ostatnia książka w tej grupie, czyli tych książek, które przeczytałem i które gdzieś mi 
w pamięci zapadły, to jest książka, którą też już polecałem uczestnikom kursu „Pokonaj swoje 
długi”. Książka się nazywa Zawodowy windykator i napisana jest przez Markusa 
Marcinkiewicza, osobę, która występowała u mnie w podcaście. Książka, która w naprawdę 
fajny sposób odsłania kulisy pracy windykatorów. Niby napisana dla windykatorów, ale tak 
naprawdę dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak ten świat funkcjonuje, i być 
przygotowanym na to, że kiedyś może się wydarzyć niestety taka sytuacja, że jakiś windykator 
do nas zadzwoni. Bo nie zawsze jest tak, że windykatorzy dzwonią w sprawie naszych długów. 
Często się okazuje, że komuś się wydaje, że my dług mamy, oddaje go do windykacji, 
a później windykator się z nami kontaktuje. Tu jest od kuchni opisane, czego windykatorzy 
oczekują od nas jako dłużników, jakie triki my, jako dłużnicy, stosujemy i, z trzeciej strony, jak 
my możemy działać, można sobie samemu wywnioskować na podstawie tego, co się tutaj 
przeczyta. Także wiele rogów zaznaczyłem.  
 
Książka fajnie napisana, bo Markus jest osobą – zresztą słyszeliście go w podcaście – która 
twierdzi, że windykator to jest taka osoba, która toczy bardzo wielką wojnę, aby ta ciemna 
strona nie wchłonęła zbyt wielu ludzi. Czyli on jest takim wojownikiem Jedi, który walczy o to, 
żeby ludzi wyciągnąć z bagna, w którym tkwią i w którym pogrążają swoją rodzinę. 
Oczywiście to jest – tak jak słusznie niektórzy zauważyli w komentarzach do poprzedniego 
odcinka podcastu – pewna retoryka, która jest bardzo wygodna, co nie umniejsza wcale 
wartości tej książki. Tak że polecam! Można powiedzieć: trochę sensacyjna lektura dla osoby, 
która długów nie ma. Czyli z jednej strony sporo wiedzy zdobywam, ale z drugiej strony czyta 
się naprawdę jak dobrą powieść. 
 
I kilka książek Wam polecę – jeszcze cztery książki mi na liście zostały – które dopiero 
czytam, czyli nie mam ugruntowanej opinii o nich, więc możecie nałożyć taki filtr, że być 
może wcale nie są takie dobre, jak mi się wydaje. 
 
Książka pierwsza: Daniel H. Pink, To sell is human, czyli „Sprzedawanie jest rzeczą ludzką”. 
Książką dla tych osób, które sprzedawać muszą bądź powinny. Trochę o takich mentalnych 
aspektach dotyczących perswazji, przekonywania innych do zakupu, przekonywania siebie do 
tego, żeby być skutecznym negocjatorem również po drugiej stronie, czyli właśnie sprzedaży, 
itd., itd. Dopiero jestem na początku tej książki, ale już mnie zainteresowała, więc od razu 
podaję. To jest właśnie pierwsza lektura, którą muszę dokończyć w sierpniu tego roku. 
 
Druga książka, gdzie jestem już mniej więcej w 1/3, to jest książka polskiej autorki: Joanna 
Malinowska-Parzydło. Mam przyjemność niesamowitą osobiście znać autorkę. I to jest 
książka, która się nazywa Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą. Dla osób, które chcą 
w świadomy sposób budować swoją karierę; dla osób, które chcą stworzyć markę osobistą; 
dla osób, które chcą umieć opowiadać o sobie w taki sposób, żeby druga strona była nami 
zainteresowana – „druga strona”: mówię tutaj często o pracodawcach, współpracownikach, 
o tych osobach, z którymi mamy najwięcej do czynienia – i też jak się w tym nie zagubić. Ale 
marka osobista to nie jest tylko kwestia relacji ja – mój pracodawca. To jest również to, w jaki 
sposób pozycjonować siebie ogólnie.  
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W książce są bardzo fajne przykłady i tabelki, które pokazują zarówno te pozytywne przykłady 
budowania marki osobistej, jak również negatywne, czyli takie typy marek osobistych, które są 
po prostu nieprofesjonalne. Joanna bardzo fajnie to porozróżniała. Dam Wam przykład: typy 
osób, które są właśnie nieprofesjonalne: agresywny krzykacz, kameleon, stańczyk, komik, 
skandalista, aferzysta, krytykant, wyniosła, pokrętny wybawca, bokser, hycel, barbie, król 
słońca itd., itd. Słuchajcie, dopiero jak czytam to, to sobie uświadamiam, że rzeczywiście takie 
osoby wokół nas są. I też to, co jest fajne w tej książce, to że można samemu w pewnym 
sensie klasyfikować osoby, które widzimy, na podstawie tego, jak się faktycznie zachowują.  
 
Książka mówi sporo o tym, że najpierw trzeba poznać siebie, żeby móc prawidłowo siebie 
zaplanować, podejść do siebie w sposób planowy. Taka mocno poukładana, mocno 
metodyczna. Dla mnie o tyle ciężka lektura, że ja działam dosyć spontanicznie. Oczywiście jak 
czytam tę książkę, to się w różnych schematach odnajduję, ale nie lubię myśleć oczywiście 
o sobie schematycznie. Więc to jest w pewnym sensie uporządkowanie tego, co mam 
w głowie, aczkolwiek chyba nadal pozostanę takim trochę kamikadze, który działa zupełnie, 
zupełnie – z mojej perspektywy – chaotycznie. Ja jakoś szczególnie siebie nie planuję, 
aczkolwiek mam bardzo mocne przekonanie na temat tego, kim jestem i czego oczekuję od 
życia, od świata, od innych, od siebie w szczególności. 
 
Kolejna książka to jest książka Drive, też Daniela H. Pinka. Tu już przebrnąłem przez sporą 
część, ale nie dokończyłem. Książka o tym, co nas motywuje; jakie są te rzeczy, które 
powodują, że robimy to, co robimy, a w jakich przypadkach odpuszczamy. Książka znowu 
obala nieco mitów i mówi o czymś takim jak motywacja 2.0. Na podstawie badań naukowych 
pokazuje, co nas tak naprawdę nakręca, żebyśmy robili to, co chcemy robić.  
 
Zapętlam się i w kółko mówię, tak że już przejdę do ostatniej książki, w której nawet jednego 
wyrazu nie przeczytałem. Zerknąłem tylko na początek i koniec i wiem już, że jest to książka, 
która jest bardzo podobna do tej, którą bardzo mocno Wam polecałem – polecałem Wam taką 
publikację, która się nazywa The $100 Startup. W Polsce to się nazywało Niskobudżetowy 
startup. To była książka Chrisa Guillebeau, można powiedzieć: jednego z moich idoli, którego 
poznałem osobiście na konferencji ALIVE w zeszłym roku. Jestem bardzo z tego powodu 
szczęśliwy. Miałem okazję zamienić z nim kilka słów, zresztą mówiłem o tym podczas mojego 
ostatniego wystąpienia w Gdańsku, gdzie mówiłem o zaufaniu jako walucie przyszłości. I ten 
sam autor w 2014 r. napisał książkę The Happiness of Pursuit, czyli można powiedzieć: „Radość 
pogoni za czymś”.  
 
Już z tego, co widzę na podstawie początku i końca, to jest książka bardzo podobna do The 
$100 Startup, czyli opisuje historie osób, które w swoim życiu wprowadziły gruntowną zmianę, 
czyli coś robiły, w jakimś zawodzie pracowały, ale jakiś biznes na boku sobie uruchomiły albo 
po prostu porzuciły to, co robiły, i podążyły za swoim marzeniem, za jakimś pomysłem czy 
hobby, które realizowały. Kilkadziesiąt historii w książce, z tego, co widzę, takich właśnie osób 
i wiem, że w sierpniu przeczytam. Jak zakładałem mojego bloga w 2012 r., to jedną z książek, 
które mi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wtedy pomogły poukładać różne rzeczy w głowie, 
było właśnie The $100 Startup. Taka jedna z totalnie przełomowych książek Chrisa. Chris – 
osoba, która przed 35. rokiem powiedziała sobie, że chce do trzydziestkipiątki odwiedzić 
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wszystkie kraje na świecie. I mu się udało. Tak że Chris jest autorem kolejnej publikacji, która 
czeka na swój dobry moment.  
 
I to wszystkie książki. 13 książek, które Wam polecam. Oczywiście możecie przeczytać 
wszystkie, ale na końcówkę wakacji wybierzcie sobie przynajmniej jedną z nich. Obiecywałem, 
że będę mówił krótko, oszukałem. Wszystkie te tytuły, linki do tych książek, znajdziecie 
w notatkach do tego odcinka podcastu. One będą pod adresem 
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/057, tak jak 57. odcinek podcastu. 
 
I obiecałem Wam na początku kilka słów o mojej książce. Jak już wiecie, pracuję nad książką 
o finansach osobistych. Mam z nią taki dosyć duży dylemat, bo z jednej strony chciałbym 
zawrzeć tam jak najwięcej informacji, a z drugiej strony się nie da po prostu. Papier nie jest 
z gumy i pomimo tego, że książka będzie miała ok. 300 stron, to zmieścić się w niej 
wszystkiego nie da. Wręcz przeciwnie – da się zmieścić zaskakująco mało i to mnie trochę 
martwi. Ja już jestem na takim etapie, że mam w zasadzie spisane, albo można powiedzieć: 
zebrane, pół miliona znaków, albo inaczej: 72 tysiące wyrazów, i to jest materiał na książkę 
o objętości dokładnie 300 stron. I ja w taki właśnie rozmiar celuję.  
 
Można powiedzieć, że większość pracy jest już wykonana – przynajmniej chciałbym tak 
sądzić, ale to nie jest prawda, niestety. Do końca lipca będę mocno pracował nad tym, żeby 
nadać książce ostateczny kształt, żeby doprowadzić do tego, żeby treść była taką treścią, którą 
łatwo się będzie czytało. Oczywiście już zaczynam mieć bardzo mocne obawy, typu: jak ta 
książka zostanie odebrana czy to, że tam nie będzie wszystkiego, co byście chcieli przeczytać, 
czy to nie będzie odebrane jako jakiś afront w stosunku do Was, że napisałem tylko o części, 
nie o wszystkim. Czyli takie demony już mi się rodzą w głowie. Zawsze, kiedy realizuję różne 
przedsięwzięcia, to właśnie takie myśli się pojawiają. Pamiętam, że dokładnie tak samo było 
przy „Budżecie domowym w tydzień”, tak samo było przy kursie „Pokonaj swoje długi”. 
Czasami jest tak przy takich największych wpisach, które na blogu publikuję, przy czym na 
blogu jest o tyle fajnie, że objętość nie ma żadnego znaczenia, czyli mogę napisać naprawdę 
dużo, no i trudno, najwyżej wpis nie zostanie przeczytany albo ktoś przeleci po tym wzrokiem. 
Ale ci, którzy będą chcieli, przeczytają dokładnie i dokładnie się wgłębią. A w przypadku 
książki tak różowo nie jest.  
 
Czeka mnie jeszcze naprawdę ogrom pracy i muszę tę pracę wykonać bardzo, bardzo szybko. 
Książka będzie miała tytuł Jak zostać finansowym ninja, czyli taką osobą, która – podobnie jak 
japoński ninja – jest świetnie wyszkolona, zdyscyplinowana, potrafi się posługiwać wprawnie 
praktycznie każdą bronią, wykorzystywać wszystkie sprzyjające okoliczności przyrody do tego, 
żeby przeprowadzać skuteczne ataki, i jeszcze do tego bezpiecznie zniknąć po takiej 
zakończonej akcji.  
 
W książce będę przedstawiał zestaw zasad, którymi powinien kierować się taki finansowy 
ninja, zestaw umiejętności również, które musi nabyć. Opisuję przeróżne sytuacje, w których 
możemy podejmować mądre decyzje, które będą nam pomagały w tym, żeby osiągnąć stan 
niezależności finansowej. I to jest taka esencja tego, co tam się będzie znajdowało. Co to jest 
niezależność finansowa? To jest stan, w którym będzie nas stać np. na zakończenie pracy 
zarobkowej wcześniej niż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jednocześnie będziemy 
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w stanie żyć, po pierwsze, z tych oszczędności, które mamy, a po drugie z dochodów, które 
uzyskujemy dzięki naszym inwestycjom, dzięki temu, że pieniądze, które posiadamy, leżą na 
oprocentowanych rachunkach, aczkolwiek tutaj skupiam się głównie na tym aspekcie 
szerszym, czyli osiąganiu wyższych stóp zwrotu niż z rachunków bankowych. Aczkolwiek to 
książka o inwestowaniu nie będzie. Taką książkę dopiero później napiszę. 
 
I teraz tak: jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to chciałbym treść książki zamknąć do 
końca lipca. Jeżeli to się uda, to jej premiera będzie na przełomie października i listopada 
w tym roku, no a scenariusz, który w tej chwili gdzieś się w czarnych koszmarach pojawia – 
czyli że nie skończę książki do końca lipca – niestety spowoduje, że książka się ukaże dopiero 
w 2016 r. A tego bym sobie absolutnie nie życzył. 
 
I wiem już teraz, że na jednej książce się nie skończy. Ta pierwsza to będzie taki fundament, 
wstęp do tematyki finansów osobistych. A kolejne będą się ukazywały pod innymi tytułami, 
ale ich wspólnym mianownikiem będzie ten tytuł wspólny „finansowy ninja”. Można 
powiedzieć, że to jest tytuł całej serii moich książek, których planuję kilka napisać. 
Zobaczymy, jak te plany się potoczą.  
 
Tak że tak to wygląda w skrócie. Trzymajcie kciuki. Czasami jest tak, że informacje o tym, co 
robię, w trakcie pracy nad tą książką, w trakcie przygotowań do konferencji blogerów 
finansowych, która również będzie miała miejsce akurat bliżej niż premiera książki, czyli 
24 września, omawiam również podczas transmisji wideo za pośrednictwem aplikacji 
Periscope. Serdecznie polecam tym osobom, które chcą takie transmisje na żywo oglądać, 
zadawanie mi pytań, na które również na żywo odpowiadam. Serdecznie Wam polecam 
śledzenie mnie na Twitterze, ściągnięcie sobie dodatkowo na swój telefon aplikacji Periscope. 
Dostępna ona jest na telefony z systemem Android i również na iPhone’y z systemem iOS. Tak 
że zachęcam ściągnąć aplikację Periscope, dodać mnie do znajomych, do obserwowanych, 
wtedy będziecie otrzymywali powiadomienia o tym, kiedy nadaję na żywo.  
 
A za dwa tygodnie gościem w moim podcaście będzie ponownie Ronald Szczepankiewicz, 
doradca kredytowy. Część z Was już go zna. Możecie go znać, bo występował w 9. i 40. 
odcinku podcastu, wtedy kiedy rozmawialiśmy o kredytach hipotecznych i o tym, jak 
umiejętnie budować zdolność kredytową. I Ronald będzie moim gościem po raz trzeci, 
a zaprosiłem go specjalnie po to, żeby z nim porozmawiać o tym, o czym rzadko się rozmawia: 
o refinansowaniu kredytu hipotecznego, czyli o możliwościach związanych z przeniesieniem 
kredytu hipotecznego z jednego banku do innego po to, żeby mieć atrakcyjniejsze warunki. 
W tej rozmowie – ona jest już nagrana, tak że wiem, o czym będziemy tam rozmawiali – 
będzie komplet informacji dla osób, które mają kredyty frankowe, złotówkowe, również 
kredyty w programach Rodzina na Swoim i MDM, czy taka operacja jest opłacalna, jak 
policzyć jej opłacalność, jak to zweryfikować, również jak to przeprowadzić skutecznie od 
początku do końca. 
 
I na koniec, już autentycznie na koniec zdradzę Wam jeszcze jeden sekret. Pytacie mnie 
czasami, jak to się dzieje, że podcasty nagrywam w takim dobrym nastroju, że słychać, że się 
śmieję do mikrofonu. Często jest tak, że ja się przed nagraniem podcastu pozytywnie 
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nakręcam. Robię to w taki sposób, że wchodzę do iTunes i czytam Wasze komentarze 
dotyczące tego podcastu. Dzisiaj pomogły mi szczególnie dwa komentarze, które zacytuję.  
 
Jeden jest bardzo świeżutki, zamieścił go Lech Balcerek. Bardzo serdecznie za ten komentarz 
dziękuję. Cytuję:  
 
„Bardzo ciekawie prowadzone rozmowy. Miło się słucha, bo głębokość podejścia do każdego 
tematu jest odpowiednia, aby zainteresowała każdego. No i bardzo fajna, różnorodna tematyka, nie 
tylko skoncentrowana na finansach, ale również sprawach z nimi związanych”. 
 
Drugi komentarz jest starszy, ale szczególnie muszę tu pozdrowić Agnieszkę Szypieliewicz. 
Agnieszka, jak mnie słyszysz – a wiem, że mnie słyszysz, bo słuchasz wszystkiego chyba – 
dzięki wielkie za ten komentarz! A komentarz brzmi tak:  
 
„Michał Szafrański, autor bloga jakoszczędzaćpieniądze.pl, nagrywa profesjonalne, doskonałe 
merytorycznie podcasty. Każdego odcinka słucham po kilka razy, do wielu wracam po latach. 
Brawa za konsekwencję, dobór gości i tematów oraz umiejętność motywowania i podnoszenia 
z krzesła. Słucha się z przyjemnością, Michał ma świetny głos i często się uśmiecha, co słychać. 
Serdecznie pozdrawiam”. 
 
Tak, często się uśmiecham, cieszę się, że to słychać. 
 
I przy okazji od razu mam do Was serdeczną prośbę. Jeśli jeszcze tego nie robiliście, to bardzo 
proszę, oceńcie mój podcast w serwisie iTunes. Możecie tam dać mu od 1 do 5 gwiazdek. 
Podpowiem, że 5 to jest ocena najwyższa. Tak że dajcie mu tyle, na ile według Was zasługuje, 
uczciwie, rzetelnie. Będzie mi również bardzo, bardzo miło, jeżeli zamieścicie tam krótką 
recenzję. Wszystkie te recenzje czytam, każda z nich też pomaga nowym osobom, które chcą 
podjąć decyzję o słuchaniu podcastu, gdzieś tam zaglądają na strony z recenzjami. Jestem 
święcie przekonany, że każda z takich recenzji pomaga im w ewentualnym rozpoczęciu 
słuchania mojego podcastu. I za te recenzje bardzo, bardzo mocno Wam dziękuję. 
 
I jeszcze na koniec wszystkim osobom, które słuchają gdzieś np. w drodze na wakacje albo 
w drodze z wakacji, albo na treningu biegają, albo gdzieś w domu słuchają, życzę Wam 
wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Tym osobom, które dopiero będą wyjeżdżały na 
wakacje – świetnych, absolutnie świetnych, fenomenalnych wakacji!  
 
Ja już dzisiaj dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich 
celów finansowych na wyższy poziom. Wracam do pracy nad moją książką, a Ty się trzymaj 
i do usłyszenia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Książki finansowe: 
– Książka “Sekrety amerykańskich milionerów” – Thomas Stanley i William Danko 

– tytuł oryginalny “The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of 
America’s Wealthy”. 
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– Książka “Bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie” – T. Harv Eker. 
– Książka “100 potwornych opowieści o pieniądzach, czyli Jak żyć, zarabiać 

i wydawać z głową” – Maciej Samcik. 
– Książka “Smart Money Smart Kids” – Rachel Cruze, Dave Ramsey. W odcinku 

wspominam również książkę “The Total Money Makeover” – Dave Ramsey. 
– Książka “MONEY Master the Game – 7 Simple Steps to Financial Freedom” – 

Tony Robbins. 
§ Książki o tematyce ogólnej: 

– Książka “Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” – Dale Carnegie. 
– Książka “Rework” – 37 signals – tytuł oryginalny “Rework: Change the Way You 

Work Forever”. 
– Książka “Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less” – Greg McKeown. 
– Książka “Zawodowy windykator” – Marcus Marcinkiewicz. 

§ Książki, których jeszcze nie przeczytałem: 
– Książka “To Sell Is Human: The Surprising Truth About Moving Others” – Daniel 

Pink. 
– Książka “Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą” – Joanna 

Malinowska-Parzydło. 
– Książka “Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us” – Daniel Pink. 
– Książka “The Happiness of Pursuit: Finding the Quest That Will Bring Purpose 

to Your Life” – Chris Guillebeau – inna książka Chrisa, którą polecałem to 
“Niskobudżetowy startup. Zyskowny biznes i życie bez frustracji” (oryginalny 
tytuł – “The $100 Startup”). 

§ Podcasty WNOP wymieniane w tym odcinku: 
– Podcast WNOP 027: 13 książek, które mnie inspirują. 
– Podcast WNOP 054: Co może windykator i jak sobie z nim radzić? – przewodnik 

dla osób zadłużonych. 
§ Blog Macieja Samcika Subiektywnie o finansach 
§ Konferencja ALIVE 
§ Konferencja FinBlog 2015 – szczegóły wkrótce. 
§ Aplikacja Periscope na iOS 
§ Aplikacja Periscope na Androida 
§ Produkty stworzone przez 37signals o których wspominam: 

– Basecamp 
– Highrise 
– Ruby on Rails 
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058: Refinansowanie kredytu hipotecznego - czy 
i kiedy warto to zrobić? 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/058 
 
 
 
 
Jak przenieść kredyt do innego banku? Kiedy taka operacja może być opłacalna? – o tym 
rozmawiam z doradcą kredytowym Ronaldem Szczepankiewiczem. 
 
Dla wielu osób przygoda z negocjowaniem parametrów kredytu hipotecznego kończy się wraz 
z jego uzyskaniem. Cieszymy się i karnie rozpoczynamy kilkudziesięcioletni zazwyczaj proces 
spłaty rat kredytu. Można jednak wybrać inny scenariusz. 
 
Refinansowanie kredytu hipotecznego, to mówiąc w dużym skrócie operacja jego 
przeniesienia z jednego banku do innego – takiego, który zaoferuje nam lepsze warunki, czyli 
niższy całkowity koszt kredytu. Jak to zrobić? O tym właśnie rozmawiam z dzisiejszym 
gościem – Ronaldem Szczepankiewiczem, który pojawia się w moim podcaście już po raz 
trzeci. Po kolei omawiamy niuanse związane z kredytami walutowymi, złotowymi, a także 
tymi w programach “Mieszkanie dla młodych” i “Rodzina na swoim”. 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Kim jest Ronald Szczepankiewicz? 
§ Co to jest refinansowanie oraz konsolidacja kredytu? 
§ Jakie doświadczenia z klientami ma Ronald w temacie konsolidacji kredytów? 
§ Co dokładnie spłacamy w banku w przypadku refinansowania starego kredytu? 
§ Jakie koszty dodatkowe mogą być dodane do naszego kredytu hipotecznego? 
§ Na jakie parametry kredytów refinansujących należy zwrócić szczególną uwagę? 
§ Czy można refinansować kredyt w walucie obcej? 
§ Jakiego rodzaju kredyty opłaca się refinansować? 
§ Czy opłaca się przenosić kredyt w programie “Rodzina na swoim” lub “Mieszkanie dla 

młodych”? 
§ Kiedy refinansowanie się opłaca? 
§ Jak wyliczyć koszt starego i nowego kredytu? 
§ Czego potrzebujemy, by obliczyć łączny koszt obecnego kredytu? 
§ Z czego składa się oprocentowanie kredytu? 
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§ Jak obliczyć wysokość ubezpieczenia niskiego wkładu? 
§ Czy istnieją luki pozwalające nie zapłacić prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu? 
§ Czy przy refinansowaniu kredytu sprawdzana jest nasza zdolność kredytowa? 
§ Na jaką maksymalną wartość nieruchomości można obecnie wziąć kredyt? Jak to 

wygląda w przypadku kredytu refinansującego? 
§ Jak wygląda procedura uzyskiwania kredytu refinansującego? 
§ Czym różni się ona od przypadku brania normalnego kredytu hipotecznego? 
§ Jak w tej chwili wygląda oferta nowych kredytów hipotecznych? 
§ Czy warto skorzystać z usług doradcy finansowego? 
§ Jak długo korzystam z usług Rolanda? 
§ Jaki odsetek klientów korzysta z refinansowania kredytów? 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 58. Dzisiaj porozmawiamy o tym, 
jak można przenieść kredyt hipoteczny do innego banku. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 58. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
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! 
 
Fanfary się powinny odezwać! Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj się powinny odezwać fanfary, 
ponieważ w tym odcinku będzie Gość, który już się u mnie dwukrotnie pojawiał. Czyli jest to 
trzecie jego wystąpienie! 
 
Tym gościem jest Ronald Szczepankiewicz, doradca kredytowy, z którym współpracuję, który 
dzisiaj nam będzie opowiadał o tym, kiedy opłaca się refinansować kredyt hipoteczny. Czyli 
przenieść go z jednego banku do innego banku po to, żeby ten kredyt kosztował nas mniej. 
Przepytałem Ronalda kompletnie – od góry do dołu, w kontekście kredytów we frankach, 
kredytów w euro, kredytów w złotówkach, kredytów MDM, Rodzina Na Swoim. 
 
No właśnie, piguła informacji i również materiały dodatkowe do tego podcastu są 
zamieszczone i będą zamieszczone w notatkach do tego odcinka, ponieważ nie wszystko 
udaje się przekazać w formie głosowej, a warto również sięgnąć do pewnych wyliczeń, które 
przygotowaliśmy dla Was. I bez zbędnego przedłużania, od razu Was zapraszam do rozmowy 
z Ronaldem! 
 
Michał Szafrański: Cześć, Ronald! 
 
Ronald Szczepankiewicz: Cześć, Michał! 
 
Michał: Ja Cię chyba w ogóle nie muszę przedstawiać, tak jak się zastanawiałem nad tym, bo 
byłeś już gościem 9. i 40. odcinka podcastu, ale tradycji musi stać się zadość. Może ktoś nas 
słyszy pierwszy raz w tym układzie. Powiedz szybciutko, kim jesteś, co robisz, czym się 
zajmujesz. 
 
Ronald: Dobrze, więc ze względu na to, że już kilka razy o tym wspominałem, powiem to 
w ogromnym skrócie: jestem doradcą kredytowym. Pracuję w branży ponad 6 lat, pracujemy 
tylko i wyłącznie na rekomendacjach, mówię o tym, że pracujemy, w liczbie mnogiej, ze 
względu na to, że zarządzam zespołem doradców kredytowych. Każdy z doradców u nas 
w zespole zajmuje się kredytami hipotecznymi, to jest nasz konik, nasza specjalizacja. 
 
Michał: Dwa razy występowałeś, raz rozmawialiśmy o tym, że… A! Ty, jeszcze dodajmy, że 
jesteś autorem książki o kredycie hipotecznym. 
 
Ronald: „Tajna broń kredytobiorcy”. Tak, jest to książka, która można powiedzieć jest biblią 
dla doradcy kredytowego, choć oczywiście jest pisana dla ludzi, którzy chcą kredyt hipoteczny 
uzyskać, a nie stać się doradcami. 
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Michał: No właśnie, gościsz trzeci raz, za pierwszym razem rozmawialiśmy o tym, jak krok po 
kroku wziąć kredyt hipoteczny. Za drugim razem, w 40. odcinku podcastu rozmawialiśmy 
o tym, od czego zależy zdolność kredytowa i jak można ją w kreatywny sposób budować. 
A dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o tym, co można zrobić z kredytem, który 
kiedyś braliśmy, kilka lat temu, czyli o takiej opcji, która się nazywa refinansowanie. Czyli jak 
obniżyć koszty, bo można obniżyć, mało kto o tym wie, głównie kredytu hipotecznego, ale też 
możemy rozpatrywać tutaj inne kredyty. Ale skupmy się dzisiaj na hipotecznym, to jest ten 
Twój główny obszar specjalizacji. 
 
Jak przygotowywałem się do tego odcinka, to wyszło mi na to, że mamy do rozpatrzenia kilka 
przypadków. Po pierwsze mamy kredyt w złotówkach, czyli standardowy można powiedzieć. 
Ale mamy też kredyt we frankach, szczególnie dotyczy to osób, które kredyty brały kilka lat 
temu, mamy kredyt w euro i mamy też kredyty w tych programach pomocowych Rodzina Na 
Swoim i Mieszkanie Dla Młodych. To może zacznę od tego, że Cię zapytam, czym tak 
naprawdę jest refinansowanie? 
 
Ronald: Refinansowanie jest to przeniesienie obecnego kredytu do innego banku. Wygląda to 
w ten sposób, że posiadamy kredyt, którego koszt chcemy obniżyć. Koszt miesięczny bądź 
koszt całkowity. Robimy to w ten sposób, że przenosimy go do nowego banku, do nowej, 
lepszej oferty kredytowej, tym samym spłacamy stary kredyt, zaciągamy nowy kredyt 
i zostajemy z nowym – tańszym kredytem. Tak to wygląda w skrócie. 
 
Michał: No właśnie, a jak to się ma do konsolidacji? Bo też jest takie pojęcie, że jak mamy 
kilka długów, konsolidujemy je, czyli ten kredyt konsolidacyjny, to jak refinansowanie ma się 
do konsolidacji? 
 
Ronald: Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ konsolidacja jest bardzo mocno 
związana z refinansowaniem. Tak naprawdę konsolidacja to zamiana wielu kredytów, różnych, 
w jeden, duży kredyt, o mniejszej racie. Mówię tutaj o sumie łącznych kredytów mniejszych, 
w miesięcznym zobowiązaniu do nowej miesięcznej raty nowego kredytu. 
 
Michał: Dobra, czyli wiele rat różnych kredytów wyższych zastępujemy kredytem jednym 
z niższą ratą, teoretycznie, albo praktycznie uzyskamy kredyt na lepszych warunkach niż 
warunki tych pojedynczych kredytów. 
 
Ronald: Dokładnie tak. 
 
Michał: Dobra, o konsolidacji będziemy jeszcze rozmawiali czy nie? Czy zamykamy temat? 
Zamykamy temat konsolidacji. 
 
Ronald: Zamknijmy. 
 
Michał: Ja tylko dodam, że ci z Was, którzy brali udział w kursie pt. „Pokonaj swoje długi” 
słyszeli o tym, że kredyt konsolidacyjny to jest w przypadku osób zadłużonych taki miecz 
obosieczny, bo w pewnym sensie jest tak, że jeżeli złapiemy oddech dzięki kredytowi 
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konsolidacyjnemu, to może się okazać, że wcale to nie powstrzymało tempa zadłużania się. 
Czyli czujemy oddech, zaciągamy kolejne zobowiązania i jesteśmy w jeszcze większych 
kłopotach, niż byliśmy wcześniej. Zetknąłeś się z takim zjawiskiem, Ronald, wśród swoich 
klientów czy nie? 
 
Ronald: Niestety tak. Bardzo często ludzie, którzy mają zdolność kredytową na granicy bądź 
też tej zdolności nie mają, jest to spowodowane najczęściej tym, że mają dużo różnych 
małych kredytów wziętych na różne rzeczy, po prostu różne kredyty konsumpcyjne. W związku 
z czym zamieniamy te kredyty w jeden duży kredyt, kredyt mieszkaniowy, pod który 
podciągamy te mniejsze kredyty. Efekt jest taki, że ci ludzie bardzo często czują oddech, ta 
rata kredytu spada. Niestety, w związku z tym, tu jest właśnie ta psychologia zaciągania 
kolejnych długów, oni bardzo często po prostu biorą kolejne rzeczy na kredyt. 
 
Michał: Doraźne rozwiązanie problemów, zamiast tak naprawdę wyleczenia. 
 
Ronald: Dokładnie tak. Niestety to jest bardzo częste zjawisko. Tak jest po prostu. 
 
Michał: A więc przestrzegamy, zdecydowanie przestrzegamy przed kredytem konsolidacyjnym. 
Jeżeli go brać, to brać go z głową, a tak naprawdę brać go wtedy, kiedy rzeczywiście 
podjęliśmy wszelkie inne próby wyjścia z długów i po prostu rzeczywiście widzimy, że 
jedynym rozwiązaniem, po obniżeniu kosztów, po zwiększeniu przychodów, jest zmniejszenie 
sumy zobowiązań. To wtedy rzeczywiście kredyt konsolidacyjny może być dobrym 
rozwiązaniem. 
 
Ronald: Dokładnie, uważam, że konsolidacja jest czymś bardzo dobrym, natomiast wszystko 
z głową. 
 
Michał: Tak, zdecydowanie. Dobra, wróćmy do tego tematu dzisiaj przewodniego, czyli 
refinansowania kredytu hipotecznego. Powiedziałeś, że to tak fajnie łatwo brzmi, że bierzemy 
kredyt w nowym banku, spłacając stary. A co tak naprawdę spłacamy przy spłacaniu kredytu 
w starym banku? 
 
Ronald: No właśnie, bardzo często ludzie pytają, czy spłacamy tylko kapitał, czy też może 
kapitał i odsetki? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym poruszyć kwestię, czym jest tak 
naprawdę kapitał pozostający do spłaty. Otóż jest to kwota, którą pożyczyliśmy, minus kwota, 
którą już spłaciliśmy. 
 
Michał: Tak, ale mówimy o kapitale, czyli w każdej racie kredytu, którą spłacamy, mamy część 
kapitałową i część odsetkową. Odejmujemy tę część kapitałową, czyli to jest kapitał 
pozostający do spłaty. 
 
Ronald: Tak jest. Odpowiadając na to pytanie, oddajemy tylko i wyłącznie sam kapitał, 
ponieważ odsetki, które będziemy mieli spłacać, będziemy spłacać w tym nowym kredycie. 
 
Michał: No dobra, to jakie jeszcze koszty dodatkowe możemy mieć, jeżeli spłacamy taki kredyt 
w starym banku? 
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Ronald: Z kosztów dodatkowych najczęściej takim kosztem jest po prostu prowizja za 
wcześniejszą spłatę. Najczęściej przy kredytach hipotecznych występuje ona przez pierwsze 2, 
do 5 lat. Wynosi ona zazwyczaj od 2 do 3%, chociaż bywają i banki, które pobierają 5%. 
 
Michał: Tak, czasami ona spada, też trzeba to powiedzieć, że są takie kredyty, że ona na 
początku jest wyższa, później jest coraz niższa. Ja przy moim kredycie, a mam kredyt w euro, 
przez 3 lata miałem… 
 
Ronald: 2%. 
 
Michał: Nie, właśnie 1,5%, się okazało. Też byłem przekonany, że 2%, myśmy razem pracowali 
nad moim kredytem. 1,5% za wcześniejszą spłatę, na szczęście mi się ten okres za chwilę 
kończy. 
 
Ronald: OK, więc wracając do Twojego pytania, takim kosztem dodatkowym jest prowizja za 
wcześniejszą spłatę, ale również prowizja od uruchomienia nowego kredytu. 
 
Michał: Tak, ją trzeba zdecydowanie wziąć pod uwagę. 
 
Ronald: Ponieważ część banków ma w swojej ofercie kredyty typowo dla refinansowania, 
zatem przy tych kredytach często prowizja wynosi 0 zł. Warto takich kredytów poszukiwać, 
ponieważ zazwyczaj 1-2 banki na rynku mają taką ofertę. 
 
Michał: Możesz powiedzieć, które banki dzisiaj mają taką ofertę? 
 
Ronald: Nie jestem w stanie tego powiedzieć, to się zmienia bardzo dynamicznie i nie wiem 
na ten moment. 
 
Michał: OK, czyli po prostu kontakt z doradcą kredytowym i rzeczywiście zweryfikowanie 
bieżących warunków banków. 
 
Ronald: Dokładnie tak. 
 
Michał: Dobrze, to ja bym się jeszcze zastanowił, które kredyty w jakich walutach można 
refinansować, bo o ile kiedyś kredyty frankowe były dostępne, to one teraz dostępne już nie 
są. Czy ja może się mylę? Czy np. przy refinansowaniu można mieć kredyt frankowy w jednym 
banku i dzisiaj refinansować go kredytem frankowym w innym banku? 
 
Ronald: To jest bardzo dobre pytanie, może zanim odpowiem na nie konkretnie, chciałbym 
powiedzieć, jakie kredyty w ogóle można refinansować, a których nie można. W ogromnym 
skrócie wygląda to w ten sposób, że każdy kredyt, nieważne, czy to jest kredyt gotówkowy, 
samochodowy, firmowy, na osobę fizyczną czy też kredyt mieszkaniowy – można 
refinansować. Pytanie tylko, czy opłaca się taki kredyt refinansować. 
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Idąc dalej, pytałeś o kredyty typowo w walucie obcej, względem złotówek. Na ten moment 
kilka banków ma jeszcze kredyty w euro, więc jeżeli posiadamy kredyt w walucie obcej, jakim 
jest kredyt w euro, możemy go przenieść do innego banku. Znowu pytanie: czy to się opłaca? 
Do tego dojdziemy jeszcze w dalszej części naszego podcastu. 
 
Michał: Poczekaj, ale w kontekście tego kredytu w euro, to chciałbym Cię zapytać wprost: czy 
ze względu na to, że rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dzisiaj mówią, że kredyty 
powinny być udzielane w walucie, w której zarabiamy, to czy przypadkiem nie jest tak, że 
w przypadku kredytu w euro, nawet jeżeli docelowy bank, w którym będę refinansował ten 
kredyt, umożliwia mi wzięcie kredytu w euro, to jednak dzisiaj nie mam takiej możliwości, 
jeśli zarabiam w złotówkach? Jak to wygląda? 
 
Ronald: Niestety, ale jest dokładnie tak, jak mówisz. Aby kredyt uzyskać w walucie obcej, jaką 
jest właśnie np. euro, powinniśmy zarabiać w tej walucie, a przynajmniej większość naszych 
dochodów powinna być w walucie euro, jeżeli chcemy uzyskać kredyt w euro. Więc jest to 
dodatkowe utrudnienie, które powoduje, że refinansować kredyt w walucie euro, czy też we 
frankach szwajcarskich, jest zdecydowanie trudniej. 
 
Michał: We frankach to chyba już w ogóle nie będzie możliwe. 
 
Ronald: Tak jest, można to powiedzieć wprost, że kredytów we frankach na ten moment, 
kredytów mieszkaniowych, hipotecznych, raczej nie uzyskamy. 
 
Michał: Czyli z tego, co ja rozumiem, dzisiaj jest tak, że w zasadzie kredytów we frankach 
uzyskać się nie da, w euro też jest mocno ograniczony. Czyli osoba, która nie zarabia w euro, 
też go w zasadzie nie uzyska, czyli jeżeli jest ktoś, kto zarabia w złotówkach, kiedyś uzyskał 
kredyt we frankach albo kredyt w euro, to dzisiaj, gdyby chciał przenieść ten kredyt do innego 
banku, to de facto wiąże się to z koniecznością przewalutowania, co nie musi być wcale takie 
opłacalne. 
 
Ronald: Dokładnie tak jest, jak mówisz. 
 
Michał: To wróćmy jeszcze, wróćmy. Bo mamy możliwość przeniesienia np. kredytów 
w programie Mieszkanie Dla Młodych i programie Rodzina Na Swoim. Czy taka możliwość 
w ogóle istnieje? 
 
Ronald: Oczywiście, że istnieje. Każdy z tych programów nie zmusza nas do tego, żebyśmy 
przez cały okres kredytowania trzymali ten kredyt. Możemy go zatem przenieść do innego 
banku. Natomiast, tak jak wspominałem na samym początku, przeniesienie wiąże się ze spłatą 
starego kredytu i zaciągnięciem nowego, na nowych warunkach. Tak że każdy, kto posiada 
program typu Rodzina Na Swoim czy też Mieszkanie Dla Młodych, jeżeli przeniesie kredyt do 
nowego banku, straci dofinansowania. 
 
Michał: Straci dofinansowania, OK, czyli to jest dosyć istotna wskazówka. Raczej tkwimy przez 
ten okres pierwszy umowny w tym banku, w którym byliśmy i dopiero później, kiedy już ten 



 435 / 492 

 

 

okres dofinansowań się skończy, zastanawiamy się nad przeniesieniem kredytu do innego 
banku. 
 
Ronald: Otóż to. Tak to wygląda. 
 
Michał: Czy są w programie Rodzina Na Swoim albo MDM jakieś ograniczenia, jeśli chodzi np. 
o utratę dofinansowań, które uzyskiwaliśmy wcześniej, jeżeli przeniesiemy kredyt, już po 
okresie dofinansowań do innego banku? 
 
Ronald: Nie, jeżeli okres dofinansowania się skończył, skończył się, mówiąc wprost, program, 
więc wtedy możemy robić z kredytem co chcemy. 
 
Michał: Super. Dobra, czyli mamy w zasadzie rozpracowaną sytuację, kto może i kiedy może, 
a kto nie może, to teraz porozmawiajmy sobie, kiedy takie dofinansowanie się opłaca. Jakbyś 
mógł tak krok po kroku opisać, jak sobie samodzielnie to zweryfikować? 
 
Ronald: OK, więc kiedy refinansowanie się opłaca? Przygotowałem tutaj kilka scenariuszy, 
takich najbardziej popularnych. Zacznę może od najbardziej oczywistego. Refinansowanie 
kredytu opłaca się wtedy, kiedy łączny koszt nowego kredytu będzie mniejszy niż koszt 
utrzymania tego, który już posiadamy. 
 
Michał: Porównujemy nowe warunki, ale całkowite, czyli kapitał plus odsetki plus wszystkie 
opłaty, z kosztem kredytu, który mamy w obecnym banku. 
 
Ronald: To jest takie mądre refinansowanie, refinansowanie z kalkulatorem finansowym 
w dłoni. Po prostu. Kolejnym takim przypadkiem, który bardzo często spotykamy, jest 
refinansowanie kredytu ze względu na zdolność kredytową. Wiele osób, tak naprawdę można 
powiedzieć wprost, że nie może uzyskać takich warunków, jakie chcieliby uzyskać w swoim 
banku. 
 
Michał: Mówimy o innych kredytach, o zaciąganiu nowych zobowiązań, tak? 
 
Ronald: Tak jest. I nie mają tej zdolności kredytowej. Więc refinansowanie może polegać na 
tym, że przeniesiemy do nowego banku, ale przeniesiemy ten kredyt na innych warunkach, 
czyli np. dłuższy okres kredytowania, który powoduje niższą ratę. Czy też finansowanie 
poprzez to, że uwalniamy się od dodatkowych rozwiązań finansowych. 
 
Michał: Polisy, jakieś takie, które być może mieliśmy przy pierwszym kredycie. Czy koszt kart 
kredytowych itp., różnych dodatkowych produktów, które bank mógł nam odsprzedać. 
 
Ronald: Otóż to. Tak jest, te produkty, oprócz tego, że niosą ze sobą dodatkowy koszt, 
w żaden sposób nie niosą dla nas wartości dodanej. Bardzo często to bank na nich zarabia, 
a nie tak naprawdę człowiek, który bierze te rozwiązania. Mam tutaj na myśli chociażby jakiś 
program regularnego oszczędzania czy też polisy inwestycyjne, które polegają na tym, że de 
facto wpłacamy tam jakąś kwotę z góry ustaloną i czekamy kilka bądź kilkanaście lat… 
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Michał: Bądź kilkadziesiąt lat, bo zależy, jakie to polisy… 
 
Ronald: Bywały i takie polisy. 
 
Michał: No, nadal bywają, niestety. Znaczy są to programy na 15-30 lat, cały czas na rynku 
sprzedawane i dostępne. 
 
Ronald: Tak jest. Właśnie, kolejny scenariusz, bo mówiliśmy tutaj o dwóch, w zasadzie 
o trzech, bo ten trzeci to była mowa o tym, że niestety część osób jest zmuszona do 
refinansowania, ze względu na to, że obecnie części osób kredyt nie pozwala związać końca 
z końcem. Jeżeli przeniesiemy go do innego banku, obniżymy sumę zobowiązań miesięcznych 
i będziemy mogli odetchnąć. 
 
Dobrze, Michał, to opowiedzmy sobie o tym scenariuszu, w którym wspominaliśmy, że 
przenosimy kredyt do nowego banku po to, żeby obniżyć łączny koszt kredytu. Można 
powiedzieć śmiało, że statystycznie jest to najczęstszy powód przenoszenia kredytu 
i w zasadzie najbardziej korzystny, można powiedzieć wprost. A więc od początku: założenie 
jest proste. Zaciągasz kredyt, za jakiś czas pojawia się nowa, lepsza oferta, a więc przenosisz 
swój kredyt do nowego, lepszego banku. Mówiąc wprost – refinansujesz, na koniec zostajesz 
tylko z nowym kredytem, którego ogólny koszt jest mniejszy niż w poprzednim banku. Tak to 
wygląda w teorii. 
 
Michał: Piękna teoria. 
 
Ronald: Dokładnie tak. Natomiast rzeczywistość często jest inna, często okazuje się, że 
przenosząc kredyt do nowego banku, wyjdziesz na zero dopiero po kilku latach, a czasem 
ogólny koszt kredytu jest większy niż kredyt, który już posiadamy. 
 
Michał: Fajnie. No, tłumacz, krok po kroku, jak rozpoznać taką sytuację? Bo założę się, że 
wiesz, większość Słuchaczy ma kredyt hipoteczny, no i tak słuchają nas i tak naprawdę nie 
wiedzą, jak do tego jeża podejść i jak go ugryźć. 
 
Ronald: Dobrze powiedziane, jak do tego jeża podejść. Zatem kiedy refinansowanie będzie się 
opłacać? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw ustalić, jaki jest koszt utrzymania 
obecnego kredytu: od dziś aż do końca spłat tego kredytu. Czy zrobimy taki tutorial? 
 
Michał: Zróbmy, liczę na to. Właśnie po to Cię zaprosiłem, żebyśmy dali konkretną poradę, jak 
można to sobie samodzielnie policzyć. 
 
Ronald: Dobrze, zatem aby obliczyć łączny koszt utrzymania obecnego kredytu, będziesz 
potrzebować umowę kredytową oraz harmonogram spłaty rat. Harmonogram otrzymuje się 
najczęściej w dniu podpisania umowy, natomiast ze względu na to, że on się zmienia… 
 
Michał: Stopy procentowe się zmieniają chociażby. 
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Ronald: Dokładnie tak, bank ma obowiązek przekazać Ci nowy harmonogram. Robi to poprzez 
pocztę. 
 
Michał: Czekaj, no i bank robi to tak sprytnie. Tzn. daje mi harmonogram np. trzy raty do 
przodu czy sześć rat do przodu i tak naprawdę nie widzę harmonogramu do końca kredytu. Co 
w takim przypadku powinienem zrobić? 
 
Ronald: Tak naprawdę nie potrzebujemy całego harmonogramu, a tak naprawdę rzeczą, która 
jest dla nas istotna w tym całym harmonogramie, jest obecne saldo zadłużenia. To jest klucz 
do wszystkiego. Dobrze, zatem, posłużę się przykładem, którego użyłem w książce pt. „Tajna 
broń kredytobiorcy”, jest to przykład odnoszący się tak naprawdę do realiów. Dwa lata temu 
kupiliśmy mieszkanie na kredyt hipoteczny. Dziś chcemy obniżyć jego koszt, przenosząc go do 
innego banku, a więc refinansując. Wysokość zaciągniętego kredytu dwa lata temu to 300 tys. 
zł, tak jak wspominaliśmy, wysokość kredytu, który zaciągnęliśmy, znajdziesz w umowie 
kredytowej. Tak? Bardzo często zdajemy sobie sprawę, że zaciągnęliśmy kredyt w danej 
wysokości, natomiast ta kwota, którą faktycznie zaciągnęliśmy, jest inna. 
 
Michał: Jest inna, bo często są doliczane koszty okołokredytowe, ubezpieczenie itd. 
 
Ronald: Tak jest. Kolejną informacją, którą musimy znać, jest obecne saldo zadłużenia. 
 
Michał: To akurat można też znaleźć, logując się do systemu online w banku, tam zawsze jest 
aktualne saldo kredytu hipotecznego. 
 
Ronald: Tak jest. Okres kredytowania, na jaki zaciągnęliśmy kredyt. Oraz okres, który pozostał 
nam do spłaty. Na naszym przykładzie – zaciągnęliśmy kredyt na 30 lat i od dwóch lat go 
spłacamy, czyli zostało nam 28 lat do końca trwania umowy. Chciałbym tutaj wspomnieć 
jeszcze, że wszystkie dane, o których wspominamy w tej chwili, są zawarte również na blogu. 
 
Michał: Tak, uzgodniliśmy z Ronaldem, że ja wrzucę w notatkach pod tym odcinkiem 
podcastu link, a w zasadzie dokument PDF, w którym będzie fragment książki Ronalda, 
dokładnie z tą analizą, którą tutaj przedstawiamy, tak że nie musicie notować w tej chwili, te 
wszystkie dane tam będą. Ale chodzi o to, żeby złapać ogólny scenariusz. 
 
Ronald: Dokładnie tak. Aby obliczyć łączny koszt kredytu, będziemy również potrzebować tzw. 
marżę kredytową. Marża jest to część składowa oprocentowania kredytowego, które składa 
się najczęściej z dwóch składowych. Mówię tutaj o kredycie w złotówkach, jest to marża 
kredytowa oraz stopa procentowa. Stopa procentowa jest zmienna i ją znajdziesz spokojnie 
w internecie, wpisując chociażby „aktualna wartość WIBOR 3M”. 
 
Michał: Najczęściej WIBOR 3M brany jako wysokość stopy procentowej do kredytu 
hipotecznego. 
 
Ronald: Dokładnie tak, natomiast marża kredytowa jest stała i niezmienna przez cały okres 
kredytowania. Ją oczywiście znajdziesz w umowie kredytowej. Zatem to, czego będziemy 
potrzebować, to łączne oprocentowanie kredytu. Marża plus stopa procentowa. W naszym 
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przypadku marża jest 2,6%, natomiast stopa procentowa – WIBOR trzymiesięczny, jest na 
poziomie 2,72%. Łatwo zauważyć, że są to dane sprzed 8 miesięcy, natomiast dla naszego 
przykładu nie ma to żadnego znaczenia. 
 
Michał: Porównujemy jedno z drugim. 
 
Ronald: Tak jest, porównujemy jedno z drugim. Efektem oprocentowania oraz okresu 
kredytowania jest rata. Rata kredytowa. Aktualną ratę kredytową również znajdziesz 
w harmonogramie spłaty rat kredytu. W naszym przykładzie rata 300 tys. zł na 30 lat 
z oprocentowaniem, o którym wspomniałem, jest to 1699 zł. Jest to kolejna rzecz, którą warto 
sobie zapisać, bo będzie nam potrzebna do obliczenia łącznej kwoty kredytu. 
 
Jednym z ostatnich najważniejszych kosztów, który trzeba zapisać, a w zasadzie wyliczyć, bo 
będziemy musieli się posłużyć pewnym wzorem, jest wysokość odsetek, które mamy jeszcze 
do zapłaty. Aby obliczyć tę wartość, znajdź obecne saldo zadłużenia, odejmij je od wysokości 
raty pomnożonej przez liczbę miesięcy pozostających do spłaty. 
 
Michał: Czekaj, czekaj, powolutku. Biorę wysokość raty, te 1699 zł, mnożę przez liczbę 
miesięcy pozostających do spłaty, czyli w tej racie mam ukrytą i część kapitałową, i część 
odsetkową, czyli wychodzi mi całkowita wysokość: ile jeszcze pieniędzy muszę bankowi 
zapłacić od dzisiaj. Czyli mnożę przez 336 miesięcy, to jest 28 lat, tak? 
 
Ronald: Tak jest. 
 
Michał: I od tego odejmuję kwotę kapitału pozostającego do spłaty, czyli to, co widzę po 
zalogowaniu się do banku, jako kapitał kredytu pozostający do spłaty. I wtedy mi wychodzi, 
ile tak naprawdę odsetek jeszcze musiałbym zapłacić za ten kredyt hipoteczny do końca 
okresu jego trwania, przy obecnych stopach procentowych. Tak? 
 
Ronald: Dokładnie tak. 
 
Michał: Czekaj, bo musiałem to zrozumieć i przetłumaczyć. 
 
Ronald: Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. 
 
Michał: Dobra, dalej jedźmy. 
 
Ronald: Inne koszty, które będziemy musieli ponieść, jeżeli zostawimy kredyt w obecnym 
banku, to chociażby ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. 
 
Michał: O ile jeszcze je mamy. 
 
Ronald: O ile jeszcze je mamy. 
 
Michał: W tym przykładzie w książce ono jest czy nie? 
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Ronald: Tak jest, jak najbardziej. Zatrzymajmy się tutaj na moment, chciałbym wytłumaczyć, 
czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Ono występuje przy kredytach, mówię 
tutaj o kredytach złotówkowych, oczywiście w innych kredytach również, natomiast przy 
kredytach złotówkowych występuje powyżej 80% wartości nieruchomości. 
 
Michał: Czyli jeżeli kwota kapitału do spłaty wynosi powyżej 80% wartości nieruchomości, to 
mamy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. 
 
Ronald: Dokładnie tak. Jak obliczyć to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego? Najczęściej 
znajdziesz je w umowie kredytowej, ten wzór, w naszym przypadku jest to 3 tys. zł. Tak 
zapisałem w tym przykładzie i faktycznie odnosi się to do realiów. Kolejna informacja, której 
będziemy potrzebować, to ubezpieczenie… 
 
Michał: Przepraszam Cię, ubezpieczenie niskiego wkładu płacone co rok de facto? 
 
Ronald: W zależności od banku. Jeden bank może pobrać za całość z góry. 
 
Michał: Za cały okres kredytowania z góry. 
 
Ronald: I to faktycznie jest tylko jeden bank, który tak działa, natomiast większość tych 
banków ma to ubezpieczenie okresowe. Okresowe to znaczy, że co jakiś czas, co 3, co 5 lat. 
Czyli spłacamy sobie normalnie ratę kredytową, a w niej oczywiście kapitał plus odsetki, czyli 
ten kapitał pozostający do spłaty się zmniejsza z biegiem czasu i jeżeli 5 lat po tym, jak 
uruchomiliśmy kredyt, dalej nasze saldo zadłużenia jest powyżej 80% wartości nieruchomości, 
wtedy znowu to ubezpieczenie jest odnawiane na kolejne 5 lat. 
 
Michał: OK, ale płacimy je od kwoty pozostającej powyżej tych 80%, prawda? 
 
Ronald: Otóż to. 
 
Michał: OK, dobra, czyli systematycznie nam się zmniejsza. Aczkolwiek osoby, które mają 
kredyt hipoteczny we franku, mają ten problem, że w ich przypadku de facto wartość ich 
nieruchomości jest często niższa od wartości kredytu, co oznacza, że płacą ubezpieczenie 
niskiego wkładu od jakiej wartości? 
 
Ronald: Od wartości w momencie, gdy ten kredyt zaciągnęli. Ponieważ bank nie robi co roku, 
co miesiąc nowej wyceny nieruchomości. Opiera się na tych starych wskaźnikach. 
 
Michał: OK, czyli na szczęście płacą od tej starej wartości. 
 
Ronald: Tak, ale na nieszczęście przy kredytach walutowych banki liczą to ubezpieczenie 
niskiego wkładu własnego nie od salda zadłużenia powyżej 80%, ale zazwyczaj powyżej 70%. 
 
Michał: Ah jo. No właśnie. „Frankowicze” mają ciężko w tej chwili. 
 
Ronald: I „eurowicze”. 
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Michał: „Eurowicze” również. 
 
Ronald: „Dolarowicze”. [śmiech] 
 
Michał: No, zależy kiedy kredyty zaciągali też. 
 
Ronald: Dokładnie tak. 
 
Michał: No dobra, czyli to jest ubezpieczenie niskiego wkładu. Jakie inne tam jeszcze koszty 
mogą się pojawić? 
 
Ronald: Każdą nieruchomość, pod którą jest zaciągnięty kredyt hipoteczny, trzeba 
ubezpieczyć i ten koszt ubezpieczenia również trzeba zawrzeć w naszym łącznym wzorze na 
obliczenie łącznego kosztu utrzymania własnego kredytu. 
 
Michał: Też powinniśmy, jeżeli to jest ubezpieczenie grupowe, rozumiem, sprzedawane przez 
bank, to jego koszty też są w umowie kredytowej. 
 
Ronald: Tak, lub w umowie ubezpieczenia nieruchomości. Jeżeli ubezpieczyliśmy się poza 
bankiem, w jakiejś, można powiedzieć, osobnej firmie, a bank to zaakceptował, to wystarczy 
zobaczyć, jaką kwotę zapłaciliśmy za takie ubezpieczenie. W ogromnym skrócie można 
powiedzieć, że na każde 100 tys. zł wartości nieruchomości koszt ubezpieczenia roczny to jest 
ok. 80 zł. 
 
Michał: OK. 
 
Ronald: Czyli w naszym przypadku, jeśli nieruchomość kupiliśmy za 300 tys. zł, taka jest jej 
wartość około, to jej koszt ubezpieczenia roczny jest na poziomie 240 zł. 
 
Michał: OK, czyli bierzemy te 240 zł i znowu mnożymy przez liczbę lat pozostających do 
końca okresu kredytowania. 
 
Ronald: Dokładnie tak. Kolejny z kosztów to koszt utrzymania konta. Bardzo często zdarza się, 
szczególnie przy kredytach, które zaciągnęliśmy 2, 3 i więcej lat temu, że koszt utrzymania 
konta jest po prostu co miesiąc naliczany. Nieważne, czy korzystamy z niego, czy wpływa 
wynagrodzenie, czy nie. 
 
Michał: Koszt konta, koszt karty miesięcznej, jeśli mamy wydaną do konta, jeśli to jest karta 
kredytowa, to np. wysokość opłaty rocznej za korzystanie z karty itd. 
 
Ronald: Dokładnie tak. W naszym przypadku koszt utrzymania konta w banku przez 28 lat to 
3360 zł. 
 
Michał: 336 miesięcy. 
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Ronald: Razy 10 zł. 
 
Michał: Dobra. 
 
Ronald: Oczywiście to jest przykład, w każdym banku jest inny koszt utrzymania konta i on 
waha się w zasadzie i od 50 zł, są banki, które tyle sobie liczą, za konto chociażby firmowe, do 
0 zł. Niektóre banki w ogóle tego nie mają. Dobrze, jeżeli jeszcze inne koszty utrzymania tego 
kredytu występują w Twoim kredycie, na pewno znajdziesz je w umowie kredytowej. Tak że 
przejrzyj ją dokładnie. 
 
Michał: Ronald, czyli sumujemy ten całkowity koszt. Kapitał plus wszystkie odsetki plus 
wszystkie koszty dodatkowe i wtedy wychodzi nam suma wartości kredytu. Tak? 
 
Ronald: Tak jest. Po zsumowaniu wszystkich kosztów, które musimy ponieść, aby utrzymać 
obecny kredyt, mamy łączny koszt utrzymania kredytu, w naszym przypadku przez następne 
28 lat. I wynosi on 573 864 zł. 
 
Michał: OK. 
 
Ronald: Gdy już otrzymasz ten wynik, dla każdego przypadku będzie on oczywiście inny, 
możemy zacząć poszukiwać innej oferty. Oczywiście lepszej. Jest to nasz punkt wyjściowy, do 
niego będziemy wszystkie oferty porównywać. Zatem idziemy dalej. Przeszukując dalej oferty 
kredytów hipotecznych, nie będziemy się skupiać na jakichś konkretnych parametrach, nie 
będziemy tutaj wspominać o tych wszystkich szczegółach związanych z ofertą kredytów, 
natomiast ja bym chciał, żebyś, drogi Słuchaczu, skupił się na kilku najważniejszych 
parametrach. Parametrach, które mogą znacznie obniżyć Twój koszt obecnego kredytu 
poprzez przeniesienie go do innego banku. Jest to przede wszystkim, uważam, marża 
kredytowa, ponieważ jest to wartość, która jest stała i niezmienna przez cały okres 
kredytowania, ona realnie odnosi się do raty miesięcznej, a więc do łącznego kosztu 
utrzymania tego kredytu. Kolejną ważną rzeczą jest to, żebyś sprawdził, czy prowizja za 
uruchomienie nowego kredytu może zostać skredytowana. Lub czy też może znajdziesz 
ofertę, w której tej prowizji w ogóle nie ma. Jeśli tutaj mówimy o kredycie na 300 tys. zł 
i prowizji w wysokości 2%, to 6 tys. zł zostaje w naszej kieszeni. 
 
Michał: Tak. 
 
Ronald: Chciałbym, żebyś również zwrócił uwagę, znajdziesz to w swojej umowie kredytowej, 
czy koszt wcześniejszej spłaty Twojego obecnego kredytu, w jakiej on jest wysokości to raz, 
ale też czy przypadkiem gdzieś na jakichś forach internetowych inni klienci Twojego banku 
nie znaleźli jakiejś luki prawnej, która pozwala, żeby ten kredyt spłacić po prostu wcześniej, 
bez prowizji bankowej. 
 
Michał: Tak, w PKO BP była taka fajna luka. 
 
Ronald: W Eurobanku również, z tego, co pamiętam. 
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Michał: Dokładnie tak. Co prawda przy spłacie całego kredytu płaciło się prowizję, ale np. 
można było nadpłacać kredyt bez prowizji. Czyli można było nadpłacić 99% kredytu bez 
prowizji, a następnie spłacić ten pozostały 1% kredytu, płacąc nawet prowizję w wysokości 
kilku procent, już wtedy ona nie jest bolesna. No właśnie, są takie sposoby. 
 
Ronald: To samo stosuje mBank w tej chwili albo przynajmniej jeszcze przy kredytach sprzed 
roku, a jeszcze wcześniej ten sam bank, czyli mBank w ogóle takiej prowizji nie pobierał, czyli 
można było kredyt płacić zupełnie za 0 zł. I wiele, wiele banków sprzed lat taką politykę 
również stosowało. 
 
Michał: To też możemy sprawdzić, tak jak mówiliśmy, w umowie kredytowej. 
 
Ronald: Oczywiście, że tak. Wracając jeszcze do naszego przykładu, bo chcielibyśmy porównać 
jakoś ofertę kredytową z naszym kredytem, który będziemy refinansować. Znajdziesz te 
szczegóły na blogu, natomiast w naszym przypadku łączny koszt nowego kredytu to 
545 640 zł. 
 
Michał: Czyli ten przykład, który będziemy podawali na blogu. 
 
Ronald: Dokładnie. Pozwala nam to zaoszczędzić ok. 28 tys. zł. Natomiast to, co jest ważne, to 
to, że my tych pieniędzy nie uzyskamy jednorazowo na konto, tak? Te pieniądze będą 
oszczędzane, można powiedzieć, przez wiele, wiele lat, a w zasadzie tyle lat, ile pozostaje 
nam do końca spłaty kapitału. Co więcej, można na to spojrzeć też w inny sposób. Jaką 
wartością dodaną może się wyróżniać ten nowy kredyt? A mianowicie chodzi o to, że oprócz 
obniżenia, w naszym przypadku, o 74 zł miesięcznej raty… 
 
Michał: Jaka tam była rata w tym naszym nowym kredycie, w przykładzie, który podawałeś? 
 
Ronald: Chodzi Ci o ten, który posiadamy? 
 
Michał: Ten, który posiadamy, to pamiętam: 1699 zł. A w tym nowym kredycie ile wynosiła 
jego rata przy refinansowaniu? 
 
Ronald: 1595 zł. 
 
Michał: OK, czyli zostaje nam… 
 
Ronald: … 74 zł. Co miesiąc, przez 28 lat. Tak, stąd się właśnie bierze ta oszczędność. Inną 
informacją, na którą powinieneś zwrócić uwagę, jest to, że przy nowym kredycie warto jest się 
pozbyć wszelakich programów regularnego oszczędzania, kart kredytowych, kont, na które 
musi wpływać wynagrodzenie i tych wszystkich innych rzeczy, o których trzeba pamiętać 
najczęściej przez bardzo wiele lat trwania takiego kredytu. 
 
Michał: Dobra, czyli to, co mówisz, ja to sparafrazuję, to, że refinansowanie jest sposobem na 
pozbycie się tego zbędnego balastu, który gdzieś tam może być, bo zaciągając kredyt 
hipoteczny, się na to zdecydowaliśmy. Także często działając pod wpływem chociażby presji 
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czasu itd., prawda? Bo godzimy się, akceptujemy pewne warunki dlatego, że zależy nam, żeby 
ten kredyt dostać, nie na tym, żeby go nie dostać. [śmiech] 
 
Ronald: Tak, tutaj poruszyłeś bardzo ważną kwestię – kwestię czasu. Otóż, jeżeli kupujemy 
nieruchomość na kredyt hipoteczny, mamy presję czasu. Jedni mają większą, inni mają 
mniejszą, natomiast ta presja czasu zawsze występuje. Ponieważ podpisując umowę 
przedwstępną, jeżeli nie dysponujemy gotówką, to mamy problem w postaci załatwienia 
kredytu hipotecznego. Więc ta presja występuje i niestety często gdzieś wszystko jest 
załatwiane na ostatnią chwilę i w zasadzie bierzemy tę ofertę, którą nam dają, a nie, którą my 
chcielibyśmy wziąć. 
 
Więc różnica między refinansowaniem a zaciąganiem kredytu hipotecznego na zakup 
nieruchomości jest taka, że nie mamy tej presji czasu, więc możemy się bardzo dokładnie 
rozejrzeć, jaka oferta jest pod nas uszyta, która nam najbardziej odpowiada i o nią się właśnie 
postarać! 
 
Michał: Ponegocjować również z bankiem, tam, gdzie można. 
 
Ronald: Dokładnie tak, ponegocjować z bankiem, z doradcą. Właśnie, jeżeli chodzi o doradcę, 
to warto się spotkać nie z jednym, tylko z kilkoma. Bo co człowiek to naprawdę inny zestaw 
doświadczeń i też często inny zestaw ofert. 
 
Michał: No właśnie, wiesz co, jedno pytanie mi się nasuwa niemalże od razu – takie, że przy 
kredycie hipotecznym, kiedy go zaciągamy, liczy się nasza zdolność kredytowa. My musimy 
mieć zdolność kredytową na zaciągnięcie tego kredytu. Jak jest w przypadku kredytu 
refinansującego? Czy bank znowu sprawdza naszą zdolność czy np. domniemuje, że skoro stać 
nas na spłaty raty dotychczasowego kredytu, to już tej zdolności weryfikować nie musi? 
 
Ronald: Niestety nie jest tak kolorowo, jak byśmy chcieli i jak byśmy sobie tego życzyli. 
Pamiętajmy, że przenosząc kredyt do nowego banku, spłacamy stary i zaciągamy nowy. Jeżeli 
zaciągamy nowy kredyt, to bank od nowa liczy całą naszą zdolność kredytową. 
 
Michał: Ale jak rozumiem, wtedy odejmuje tę ratę tego kredytu, który już spłacaliśmy, tzn. jest 
świadomy tego, że nasze zobowiązania będą niższe o tę ratę, ponieważ my przenosimy kredyt 
do nowego banku po to, żeby właśnie obniżyć sobie wysokość rat. 
 
Ronald: Dokładnie tak jest, jak mówisz. Teraz ja Ciebie sparafrazuję. 
 
Michał: Dobrze, dawaj, dawaj. 
 
Ronald: Wygląda to w ten sposób, że ten nowy, tańszy bank patrzy na naszą zdolność 
kredytową tak, jak byśmy tego kredytu w ogóle nie posiadali i dopiero go zaciągali. Tutaj tak 
samo będzie przy konsolidacji, że jeśli posiadamy kilka kredytów, dajmy na to mamy kredyt 
samochodowy czy też kartę kredytową i będziemy te kredyty konsolidować, to znowu – bank 
patrzy tak, jak byśmy tych kredytów w ogóle nie posiadali i jak byśmy mieli zdolność tylko 
i wyłącznie na ten nowy jeden, jedyny kredyt. Nie patrząc na te stare. 
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Michał: Dobra. Czyli sytuację w BIK-u też musimy mieć czystą, nie możemy mieć tam 
zabagnionego scoringu naszego. 
 
Ronald: Oczywiście. Jeszcze raz, podsumowując. Jeżeli chodzi o zdolność kredytową, musimy 
ją posiadać, aby dostać kredyt na refinansowanie naszego starego kredytu i w zasadzie to 
liczenie zdolności kredytowej w niczym nie różni się od kredytu na zakup nieruchomości, 
jeżeli byśmy go chcieli zaciągać. 
 
Michał: Super. Dobra, Ronald, to na co jeszcze warto zwrócić uwagę, kiedy myślimy 
o refinansowaniu? Jakie są takie czynniki ewentualnie nam sprzyjające? 
 
Ronald: Jest coś takiego jak punkt, w którym już refinansowanie się w ogóle nie opłaca. Ten 
punkt to jest suma już spłaconych rat. W każdym kredycie można powiedzieć, że jest to inny 
punkt. Przy kredycie na 30 lat, kredycie hipotecznym, takim punktem jest okres mniej więcej 
3-4 lat od momentu, kiedy kredyt już zaczęliśmy spłacać. 
 
Michał: Czyli przed tym momentem się nie opłaca czy po tym momencie się nie opłaca? 
 
Ronald: Po tym momencie może się nie opłacać lub też średnio się opłaca. 
 
Michał: Mówisz, OK, już chyba wiem, co chcesz powiedzieć. To dotyczy rat stałych, czyli 
wtedy, kiedy spłaciliśmy większość odsetek, bo przez pierwsze 3-4 lata kredytu spłacamy 
najwięcej odsetek, a spłacamy najmniej kapitału. 
 
Ronald: Dokładnie tak. Tutaj znowu wrócę do tego łącznego kosztu utrzymania obecnego 
kredytu. Gdy już go wyliczymy, wtedy będziemy mogli porównywać wszystkie nowe kredyty, 
nowe oferty i na pewno się okaże, że po przekroczeniu pewnej sumy rat już zapłaconych po 
prostu żaden z tych kredytów nie będzie dla nas korzystny. 
 
Michał: Nie będzie atrakcyjniejszy niż ten, który posiadamy. 
 
Ronald: Tak jest, ze względu na to, że pamiętajcie, że w nowym kredycie mamy nowy 
harmonogram spłacania rat, a więc znowu od samego początku spłacamy praktycznie… ten 
stosunek raty odsetkowej do kapitałowej jest taki, że większość raty to jest rata odsetkowa. 
A więc w nowym kredycie znowu będziemy płacić odsetki. Ze względu na to, że w starym 
kredycie już tych odsetek dużo spłaciliśmy, a mało spłaciliśmy kapitału, w nowym kredycie 
znowu okres kredytowania będzie krótszy, może się okazać, że to będzie po prostu 
nieopłacalne. 
 
Michał: No dobra, ale tak na zdrowy chłopski rozum, jeżeli niekoniecznie zależy mi na 
obniżeniu raty, tylko na poprawieniu parametrów kredytu, np. skróceniu okresu kredytowania, 
bo np. w tym czasie wzrosła moja zdolność kredytowa. Czyli np. kiedyś jej nie miałem tak 
wysokiej, ale teraz zarabiam coraz lepiej i mam wyższą, jednocześnie chciałbym skrócić okres 
kredytowania, poprawiając sobie parametry kredytu, czyli np. obniżając marżę banku. 
Zazwyczaj mój obecny bank mi tej marży tak chętnie nie obniży. Owszem, pozwoli mi może 
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skrócić okres kredytowania, ale marży mi tak chętnie nie obniży, to refinansowanie może być 
wtedy sposobem na to, żeby zmniejszyć całkowite koszty kredytu, teoretycznie chyba to się 
powinno opłacać. 
 
Ronald: W takim przypadku jak najbardziej tak, jeżeli skrócimy okres kredytowania, no to 
wtedy, wiadomo, tych odsetek płacimy mniej, a więc to się może opłacać. Inne pytanie jest: 
czy faktycznie warto jest skracać okres kredytowania? 
 
Jesteśmy troszeczkę z Michałem z innej szkoły, można powiedzieć, ponieważ ja podchodzę do 
kredytu w ten sposób, że według mnie najlepiej jest wziąć kredyt na jak najdłuższy okres, 
żeby mieć tę ratę jak najmniejszą miesięcznie po to, żeby jeżeli jakaś będzie przeszkoda 
w naszym życiu czy też noga nam się powinie, no to zostajemy z możliwie najmniejszym 
zobowiązaniem. 
 
Michał: No tak, ale z drugiej strony dla wielu osób jest tak, że dług, jakikolwiek by nie był, 
jakkolwiek atrakcyjnie by nie był oprocentowany, to jednak jest dużym obciążeniem 
psychicznym – to jest pierwsza rzecz. 
 
Ronald: Oczywiście. 
 
Michał: I drugi aspekt, który niestety jest bardzo powszechny, to jest to, że wcale nie jest tak, 
że jeśli mamy niższą wysokość rat, to przeznaczamy nadwyżki na oszczędności. Statystyki są 
nieubłagane, większość Polaków tego nie robi, więc wcale nie jest powiedziane, że mając 
niższą ratę, rzeczywiście będziemy odkładali pieniądze na te nieprzewidziane sytuacje. Czyli 
krótko mówiąc, w sytuacji, kiedy naprawdę nam pieniędzy zabraknie, tak czy siak będziemy 
pod wodą. 
 
Ronald: Niestety tak to wygląda w realiach, jak wspominasz, że pomimo tego, że mamy niższe 
zobowiązanie miesięczne, czyli w teorii zostanie nam więcej pieniędzy w portfelu co miesiąc, 
nie nadpłacamy tych rat. Powiem więcej – znam jedną osobę, przez wszystkie te lata jak 
pracuję w kredytach hipotecznych, znam tylko jedną osobę, która faktycznie nadpłaca ten 
kredyt co miesiąc. Skrupulatnie robi to po to, to jest inwestor nieruchomości, żeby co miesiąc 
ten cash flow zostawał coraz większy. Po to, aby wszystkie kredyty, które posiada, bo ma ich 
kilka, spłacić w ciągu najbliższych 10 lat. 
 
Michał: Dokładnie tak, czyli zmniejszyć obciążenie, a jednocześnie zarabiać na przyszłość. 
 
Ronald: Tak, to jest taki efekt kuli śnieżnej. 
 
Michał: Inwestowanie w przyszłość, można powiedzieć. 
 
Ronald: Tak jest, można powiedzieć. 
 
Michał: Dobra, superaśnie. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? 
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Ronald: Bardzo ważną kwestią jest obecny wymóg wkładu własnego. Jeżeli ktoś zaciągał 
kredyt dwa lata temu, mógł go zaciągnąć bez wkładu własnego, więc jeśli nieruchomość była 
warta 300 tys. zł, mógł dostać kredyt na 300 tys. zł. Ba! Niektóre banki dawały nawet kredyt 
na 103% wartości nieruchomości. Co to dla nas oznacza? Jeżeli ktoś w tamtym czasie zaciągał 
kredyt, dzisiaj wymóg wkładu własnego jest 10% więcej. 
 
Wspominaliśmy o tym, że przez pierwsze kilka lat oddajemy praktycznie same odsetki, 
a bardzo mało kapitału, więc może się okazać, że obecne saldo zadłużenia jest większe niż 
90% wartości nieruchomości, a na tyle maksymalnie możemy dostać kredyt. 
 
Michał: Tak i dodajmy też, że ten wymóg wkładu własnego się zmienia z roku na rok i rośnie 
systematycznie. Czyli 15% i 20% w ciągu dwóch lat będzie… 
 
Ronald: … zmienia się to zawsze ze styczniem każdego roku, czyli w styczniu 2016 roku 
będzie to 15% od łącznej wartości nieruchomości, a w styczniu 2017 roku będzie to 20%. I to 
już zostanie. 
 
Michał: Tak, no właśnie. 
 
Ronald: Więc tutaj jest bardzo ważny temat, który sam się nasuwa. W jaki sposób poradzisz 
sobie z wymaganym wkładem własnym? Odsyłam do książki pt. „Tajna broń kredytobiorcy”, 
w której jest dokładnie opisane, jak sobie poradzić z 5-10-15-20% wkładem własnym. 
 
Michał: Z wymogiem wkładu własnego, pomimo że go nie posiadamy. 
 
Ronald: Oczywiście są to sposoby w pełni legalne, zgodne z prawem, takie, które możemy 
zastosować właściwie w każdej sytuacji. 
 
Michał: Super. 
 
Ronald: Tutaj jeszcze zdradzę pewną tajemnicę, o której bardzo mało doradców kredytowych 
wie, a co dopiero klientów. Mianowicie jest jeden bank w Polsce, jest to mBank hipoteczny, 
czyli nie taki mBank, który jest taki typowy na ulicy w placówkach. Nie podlega pod ustawę 
wymogu wkładu własnego. W banku mBank hipoteczny można dostać kredyt na 100% 
wartości nieruchomości, i to 100% nie z ceny transakcyjnej, a z ich wyceny. 
 
Michał: Jest to możliwe, że oni się uchowali? 
 
Ronald: Nie mam pojęcia. W każdym razie to działa. W praktyce wygląda to tak, że ta wycena 
nieruchomości niestety częściej jest niższa niż cena transakcyjna. Najczęściej. 
 
Michał: Ale wycena według rzeczoznawcy? 
 
Ronald: Tak, rzeczoznawcy z banku, a nie takiego zewnętrznego. Dlatego w tym banku 
świetnie sprawdzają się transakcje, gdzie kupujemy nieruchomość w okazyjnej cenie. Poniżej 
wartości rynkowej. Tak że wszyscy inwestorzy, którzy chcą kupować nieruchomości, czy to na 
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flipa, czyli szybki zakup, szybka sprzedaż, czy też po prostu na wynajem, ale bez swojego 
wkładu własnego, mogą zrealizować te inwestycje właśnie w mBanku. 
 
Michał: Finansując je w mBanku. 
 
Ronald: Tak jest, to taka tajemnica, że tak powiem. 
 
Michał: Przypadkiem wyszła nam reklama mBanku hipotecznego. 
 
Ronald: No, robią dobrą robotę, to dlaczego by ich nie reklamować? 
 
Michał: Fajnie, dla inwestorów przede wszystkim. Wiesz co, ja bym przeszedł do takich 
dodatkowych pytań, które cały czas mi się nasuwają. O zdolność kredytową i jej ponowną 
weryfikację już Cię pytałem, jakbyś mógł tak w trzech słowach przybliżyć, jak wygląda ta 
procedura uzyskiwania takiego kredytu refinansującego. Czym ona różni się od takiego 
standardowego postępowania w kredytach hipotecznych? 
 
Ronald: Procedura refinansowania kredytu różni się od procedury na zakup nieruchomości na 
kredyt w zasadzie tym, że nie posiadamy umowy przedwstępnej, tak? 
 
Michał: OK. 
 
Ronald: Ponieważ my już jesteśmy właścicielami tej nieruchomości, to zamiast umowy 
przedwstępnej, będziemy potrzebować akt własności nieruchomości. Kolejny dokument, który 
jest potrzebny, a nie występuje przy kredycie na zakup, jest to dokument z banku, w którym 
posiadamy kredyt, o obecnym saldzie zadłużenia tego kredytu oraz o rachunku do spłaty tego 
kredytu. 
 
To jest bardzo ważne, żeby na tym zaświadczeniu z banku, jak piszemy taki wniosek 
o zaświadczenie, żeby nam wydali obecne saldo zadłużenia oraz na jaki rachunek trzeba ten 
kredyt spłacić, jest ważne, żeby zawrzeć informację, czy jest to rachunek techniczny, czy może 
jest to rachunek taki rozliczeniowo-oszczędnościowy, czyli tzw. ROR. Tu musi być koniecznie 
ten rachunek, na który ma wpłynąć ta cała kwota do spłaty kredytu. Bo bardzo często pojawia 
się zupełnie inny rachunek i to niestety nie zadziała. 
 
Michał: To co, czy musimy ujawnić w banku, w którym już mamy ten kredyt hipoteczny, że tak 
naprawdę występujemy do innego banku w celu refinansowania kredytu, czy jak to się 
odbywa? 
 
Ronald: Tak, zdarza się, że w banku nas zapytają: „Po co ten dokument?”. To jest oczywiste dla 
banku, jeśli ktoś występuje o obecne saldo zadłużenia, to albo a) sprzedaje mieszkanie, 
którego jest właścicielem i ten nowy nabywca też kupuje na kredyt, więc jest potrzeba 
wiedzieć, jakie jest obecne saldo zadłużenia lub b) przenosi kredyt do innego banku. Więc 
w ogóle nie bójmy się tego, mówmy, po co to robimy. Nie oznacza to niestety, a powinno, 
reakcji ze strony banku, żeby obniżyć albo dać lepsze warunki. Po prostu przyjmują to do 
wiadomości i zazwyczaj nic z tym nie robią. 
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Michał: Dobra, czyli idę do banku i proszę o zaświadczenie o wysokości aktualnego salda 
kredytu oraz informację o tym, na jaki rachunek powinienem spłacić kredyt. 
 
Ronald: Dokładnie tak. Koszt takiego zaświadczenia to jest ok. 200 zł. Czekamy na takie 
zaświadczenie różnie, może być wydane od ręki, rzadko się to zdarza, ale jednak jest czasami 
tak, nawet do 30 dni, w zależności od banku. Tak że warto się przygotować wcześniej na taką 
ewentualność. 
 
Kolejna procedura jest już w zasadzie taka sama jak przy kredycie na zakup, tak? A więc 
składamy wniosek do banku, jeżeli już wiemy, który bank zostaje przez nas wybrany, że 
chcemy tam ten kredyt uzyskać. Tak że składamy wniosek do banku wraz ze wszystkimi 
załącznikami. Następnie uzyskujemy decyzję, najlepiej składać taki wniosek do trzech banków 
co najmniej, po to, żeby uzyskać trzy decyzje kredytowe, z nich wybieramy ten, który jest dla 
nas korzystny, z różnych względów. I gdy już podejmiemy decyzję, że ten bank jest tym 
bankiem, w którym chcemy sfinalizować całą transakcję, no to spełniamy warunki do umowy 
kredytowej. 
 
Ponieważ jesteśmy już właścicielami takiego kredytu, zawsze wygląda to w ten sposób, że już 
nie musimy się spotykać ze zbywcą u notariusza, jak to wygląda np. na rynku wtórnym, tylko 
po prostu te warunki do umowy kredytowej zazwyczaj zostają już dawno spełnione. Tak więc 
mamy umowę kredytową, którą podpisujemy, następnie pieniądze są uruchamiane na konto 
starego banku. 
 
Michał: Czyli nowy bank wykonuje przelew do starego banku. 
 
Ronald: Dokładnie tak, oczywiście mówimy tutaj w ogromnym skrócie, natomiast tak to 
wygląda, tak? Tak że stary bank dostaje pieniądze na konto, zwalnia hipotekę, czyli w księdze 
wieczystej już nie będzie zapisana, że stary bank ma zabezpieczenie w postaci tej 
nieruchomości. Na puste miejsce w hipotece wpisuje się nowy bank i zostajemy tylko 
i wyłącznie z tym nowym, tańszym kredytem. 
 
Michał: No dobra, to wrócę do tych kredytów walutowych, bo mnie to męczy. Znalazłeś jeden 
niezły patent, z tym mBankiem hipotecznym, jeżeli chodzi o wysokość kredytowania 
i zastanawiam się, czy masz jakiś patent dla tych osób, które dzisiaj mają kredyty we franku 
albo w euro na to, jak przenieść kredyt do innego banku, jeśli nie zarabiamy w złotówkach? 
Czy w ogóle nie ma takiego patentu? Nie chcę przewalutowania, takie mam założenie. 
 
Ronald: Czyli jeszcze raz, kredyt mamy w euro? 
 
Michał: Kredyt mamy w euro, a zarabiamy w złotówkach. Albo kredyt mamy we franku. 
Chcielibyśmy kredyt walutowy przenieść. 
 
Ronald: Dobrze, no to przede wszystkim znowu – czy jest sens przenosić taki kredyt? 
Oczywiście mówimy tutaj o tym, że przenosimy go do takiej samej waluty, w której jest 
kredyt? 
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Michał: Tak, tak. 
 
Ronald: Pamiętajcie proszę, jeżeli kredyt jest na 30 lat, a jest to najczęstszy okres 
kredytowania, na jakie są zaciągane kredyty w Polsce, już po 3-4 latach tego się po prostu nie 
opłaca robić. Tak że jeżeli policzymy łączny koszt kredytu versus to, co nam banki oferują, 
a na ten moment w zasadzie kredyt w euro to jest kredyt w Pekao S.A. na słabych warunkach, 
w Deutsche Banku na dobrych warunkach, natomiast tam są bardzo duże wymogi, jeśli chodzi 
o dochody miesięczne i w Alior Banku, który też jest na słabych warunkach. Więc summa 
summarum się okazuje, że ten kredyt, który zaciągnęliśmy w euro kilka lat temu, może mieć 
dużo lepsze parametry. Pamiętam kredyt w banku DnB Nord, takim banku, który później przez 
Getin został wchłonięty, były to kredyty udzielane 3, może 4 lata temu, tego już dokładnie nie 
pamiętam, z marżą 1,4. W euro. To były naprawdę dobre kredyty. 
 
Michał: 4 lata temu, już ponad 4 lata temu. 
 
Ronald: Tak i na ten moment żaden bank się nie zbliża, nawet w połowie, tak że po prostu to 
się nie opłaca. 
 
Michał: Natomiast uczciwie mówiąc, DnB Nord tam ma niezłe przeprawy z klientami, bo 
sprawdzają, teraz weryfikują wstecz i zasuwają klientom dużo większą marżę, w przypadku 
kiedy przynajmniej raz nie spełnili warunków, np. zasilenia konta ROR odpowiednią kwotą. 
 
Ronald: Czyli też utrzymania karty kredytowej. 
 
Michał: Tak. 
 
Ronald: Tak, tak zdarza się, niestety polityka banku jest taka. 
 
Michał: Uroki pracy z bankami, tak. [śmiech] 
 
Ronald: Czy też uroki spłacania kredytu, niestety nie wiemy tego, co się będzie działo 
w polityce banku w ciągu całego okresu trwania kredytu. Często zdarza się tak, że duży bank, 
który jest stabilny na rynku, jest taką ostoją, można powiedzieć, jak np. było z Nordeą – 
ogromny bank, poważany i szanowany, czy przypadkiem on nie zostanie wchłonięty przez 
inny bank? Nordea została wchłonięta przez PKO BP, a z PKO BP różnie bywa, jeśli chodzi 
o obsługę. Są ludzie, którzy bardzo chwalą, a są ludzie, którzy bardzo narzekają. 
 
Michał: Dobra, Ronald, wiesz co, będę tak powoli zmierzał chyba ku końcowi, zobaczę, czy 
jeszcze jakieś pytania do Ciebie wynotowałem. Dwa pytania mi zostały w zasadzie do Ciebie 
jeszcze. Jak w tej chwili wygląda oferta nowych kredytów hipotecznych i jakie najlepsze 
warunki na rynku można uzyskać dla kredytów złotówkowych? 
 
Ronald: Posłużę się tutaj wartościami średnimi, bo oczywiście wiadomo, że kredyt kredytowi 
nierówny, natomiast żeby uzyskać najlepsze kredyty, trzeba spełnić szereg wymogów, dlatego 
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wartość średnia marży kredytowej, czyli tego czynnika, który jest stały, a ma realny wpływ na 
wysokość raty, to jest ok. 2%. Mówię przy kredytach złotówkowych, z wkładem własnym 10%. 
 
Idąc dalej, wiele kredytów różni się między sobą parametrami takimi jak choćby wymóg karty 
kredytowej, wpływu na konto czy też wkład własny. Część kredytów jest lepszych dla osób, 
które mają wkład własny w postaci 20%, a niektóre banki, jak np. mBank, lubią osoby, które 
mają własnościowe prawo do lokalu. Tak że tych szczegółów jest bardzo, bardzo dużo. 
Zrobiłem taki raport z rynku kredytów hipotecznych, robię go co kwartał, a docelowo 
będziemy go robić co miesiąc. Ten raport dołączamy z Michałem do bloga. 
 
Michał: Super! O tym mi nie mówiłeś. Czyli dołączymy taki raport? 
 
Ronald: [śmiech] Tak, to jest kolejna wartość dodana. 
 
Michał: Słuchajcie, te raporty, które Ronald opracowuje, są naprawdę wartościowe. Będziecie 
mogli zobaczyć, dlatego że tam jest zestawienie wszystkich kredytów, łącznie z historią, jak 
się marże zmieniały i wybranie tych najlepszych kredytów pod kątem osób indywidualnych, 
które zaciągają zobowiązanie kredytowe, ale również inwestorów, z tego, co kojarzę, prawda? 
 
Ronald: Dokładnie tak. 
 
Michał: Super. 
 
Ronald: To jest taki raport, który na początku, kilka lat temu był tworzony z myślą 
o inwestorach, wyłonił się gdzieś tam z potrzeby absolwentów szkoleń Piotra Hryniewicza, 
natomiast na ten moment jest w zasadzie dla wszystkich osób, które chcą zaciągnąć kredyt 
hipoteczny. 
 
Michał: Super. 
 
Ronald: Też zachęcam Ciebie, drogi Słuchaczu, jeśli chciałbyś takie raporty dostawać 
regularnie, do wejścia do nas na stronę naszego doradztwa hipotecznego i zapisania się po 
prostu na newsletter. 
 
Michał: Podaj adres tej strony. I tak Cię miałem zapytać, gdzie można znaleźć informacje 
o Tobie. 
 
Ronald: doradztwohipoteczne.com.pl 
 
Michał: Po prostu. 
 
Ronald: Dokładnie tak. 
 
Michał: To jeszcze jedno pytanie mam, jakbyś miał takie ogólne porady dać dla osób, które się 
rzeczywiście dzisiaj zastanawiają nad refinansowaniem kredytu. Mają to robić samodzielnie? 
Współpracować z doradcami? Co sugerujesz? 
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Ronald: To w zasadzie będzie podsumowanie naszej rozmowy. Sugeruję Tobie, żeby odsunąć 
emocje na bok. Tak? Nie masz presji czasu, a więc masz luksus, tak to nazwijmy. Możesz na 
spokojnie usiąść, wszystko przeanalizować. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, pomimo tego, co 
napisaliśmy tutaj i o czym mówimy, udaj się do doradcy kredytowego. Doradca kredytowy jest 
to osoba, która na co dzień obcuje z bankami. Wie, jaka oferta będzie spełniała Twoje 
oczekiwania, ponieważ bardzo często najlepszą ofertą dla Ciebie nie jest ta oferta, która jest 
najtańsza. Może się okazać, że będziesz chciał płacić o 20-30 zł więcej, ale w zamian właśnie 
uwolnić się od tych wszystkich kart kredytowych, ubezpieczeń itd. 
 
Michał: Mówiliśmy o tym w zasadzie w 40. odcinku podcastu, bo tam bardzo szczegółowo 
opisywaliśmy te scenariusze: dlaczego składamy trzy wnioski kredytowe? I do których banków 
składamy? Tam była kwestia szybkości uzyskania kredytu, zdolności kredytowej 
i najatrakcyjniejszych warunków, z tego, co pamiętam. 
 
Ronald: Dokładnie tak. 
 
Michał: Akurat w tym to ja się całkowicie zgadzam, bo jestem taką osobą, która pomimo 
wiedzy finansowej, którą posiadam, to jednak korzystam z usług Ronalda, w przypadku 
kredytów hipotecznych, już nieraz się do różnych kredytów przymierzaliśmy wspólnie. I to jest 
duża wartość, że nie muszę na bieżąco śledzić tych różnych ofert, które są na rynku, a tak 
naprawdę nie byłbym w stanie. I to jest ta wartość, którą dobry doradca kredytowy może dać. 
 
Ale oczywiście warto udawać się do dobrych doradców i to powinniśmy podkreślić, bo różnie 
to bywa z usługami, które na rynku się pozyskuje. Czasami można lepszą usługę wyświadczyć 
dla siebie samodzielnie. Niektórzy doradcy niestety tak świetni nie są, ja myślę, że tutaj 
najlepszą rekomendacją dla Ronalda jest, że my pracujemy już ze sobą… ile? 3 lata? 
 
Ronald: 4 lata. 
 
Michał: 4 lata już w tej chwili, nie? 
 
Ronald: Tak jest. 
 
Michał: No właśnie i wielu Czytelników bloga, i to uczciwie mówię, wielu Czytelników bloga 
jest zadowolonych z usług Ronalda, bo Ronalda również polecam. Czyli jeżeli ktoś się do 
mnie zwróci i zapyta o dobrego doradcę kredytowego, to dopóki Ronald nie zrobi żadnej 
wtopy z żadnym klientem, a jeszcze nie zrobił… 
 
Ronald: I nie zrobi. 
 
Michał: … to bardzo chętnie będę go rekomendował. Ronald obsługuje kredytobiorców 
w całej Polsce w tej chwili już, nie? 
 
Ronald: Dokładnie tak. 
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Michał: Czyli nie masz żadnych regionalnych specjalnych? 
 
Ronald: W żadnym wypadku, na co dzień pracujemy w Warszawie, natomiast to, czy jesteś 
z Warszawy, ze Szczecina, z Zamościa czy innych miejscowości, nie ma to dla nas kompletnie 
żadnego znaczenia. 
 
Michał: Super, super. No dobra, to żeśmy niezłym akcentem reklamowym skończyli ten 
podcast. Ronald, ja Ci bardzo dziękuję, że przyszedłeś, że opowiedziałeś o refinansowaniu 
kredytów. Temat taki, że myślę, że wiele osób… właśnie, ciekaw jestem: ile osób się zwraca 
do Ciebie z takim zapytaniem o refinansowanie kredytów, które kiedyś u Ciebie zaciągnęli? 
 
Ronald: Bardzo mało ze względu na to, że ludzie, którzy zaciągają ten kredyt, przyzwyczajają 
się niejako po prostu do płacenia tych rat. Dlatego nie czują potrzeby. Natomiast to, co my 
robimy, mamy całą bazę klientów, jakie kredyty, kiedy uruchamialiśmy. Jeżeli pojawia się 
jakaś oferta, to sami się też odzywamy. 
 
Michał: A no właśnie. 
 
Ronald: To jest ważne, bo ludzie nie wiedzą, co się dzieje na rynku i nie zdają sobie sprawy, 
że mogą obniżyć koszt kredytu o 20-30, a często i więcej „-set” tysięcy złotych, jeżeli są to 
duże kwoty kredytu. Tak więc my się odzywamy i to monitorujemy. 
 
Michał: Super. Dzięki wielkie, Ronald, jeszcze raz za wizytę! Dzięki za masę wartościowego 
materiału. Zapraszam również do notatek pod tym odcinkiem podcastu wszystkich chętnych, 
no i chyba do usłyszenia następnym razem, przy następnej okazji. Trzeci raz już u mnie byłeś 
dzisiaj! 
 
Ronald: Tak, jest mi niezmiernie miło spotykać się z Tobą i nagrywać kolejne podcasty. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Ronald: Jeśli będzie potrzeba, nagramy ich więcej, tak że zadawajcie pytania, piszcie, czego 
byście chcieli się dowiedzieć, o czym byście chcieli posłuchać z rynku kredytów hipotecznych. 
A jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście spotkamy się… nie czwarty i piąty, tylko jeszcze 
więcej razy. 
 
Michał: Po raz kolejny. Dokładnie. 
 
Ronald: Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło było. Do zobaczenia, do usłyszenia! 
 
Michał: Dzięki, Ronald, trzymaj się i na razie! 
 
Dzięki wielkie, Ronald, za poświęcenie czasu po raz trzeci. No właśnie, 9. i 40. odcinek 
podcastu. Szczególnie Wam polecam ich przesłuchanie, jeśli dopiero planujecie wzięcie 
kredytu hipotecznego, ten odcinek dzisiejszy był dla takich osób, które kredyt już posiadają 
i zastanawiają się, czy im się opłaca go przenieść, czy nie. Powiem szczerze, że ja sam się nad 
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tym zastanawiałem, ale najprawdopodobniej mój kredyt hipoteczny w tym roku całkowicie już 
spłacę i nie będę go miał na głowie. 
 
Notatki do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem: jakoszczedzacpieniadze.pl/058, 
tak jak 58. odcinek podcastu. Zdradzając tajemnicę, ten odcinek nagrywany jest z blisko 
dwumiesięcznym wyprzedzeniem, bo ja mówię właśnie do Was na początku lipca, a podcast 
ukaże się dopiero pod koniec sierpnia i mam nadzieję, że to będzie czas dla mnie 
szczęśliwego powrotu z moich wakacji. I tego też życzę Wam! Jeżeli jesteście teraz w drodze 
albo słuchacie mojego podcastu na wakacjach, to życzę Wam właśnie szczęśliwych, udanych 
powrotów do domu. Żebyśmy wszyscy szczęśliwie dotarli no i od września, lada chwila, nam 
się rozpocznie znowu kolejny okres oczekiwania na kolejne wakacje. Nie wiem jeszcze, 
szczerze, o czym będzie następny odcinek, ale postaram się przygotować dla Was coś 
smakowitego. Dla mnie najbliższe dwa tygodnie to będzie czas bardzo intensywny, bo będę 
się przygotowywał do wyjazdu na konferencję New Media Europe, która będzie w połowie 
września w Manchesterze, gdzie mam zaplanowane swoje wystąpienie. 
 
Będę opowiadał blogerom, w zasadzie z całego świata, głównie z Europy, ale w zasadzie 
z całego świata, na temat tego, jak się realizuje współprace blogowe z dużymi firmami. W jaki 
sposób można do nich podejść, w jaki sposób można ich przekonywać do tego, że warto 
z blogerami współpracować i jakie mogą być efekty takiej współpracy: i dla blogerów, i dla 
firm. No właśnie, mam nadzieję, bo mówię, nagrywam na początku lipca, mam nadzieję, że już 
pod koniec sierpnia będę miał kompletnie ułożony cały plan tej prezentacji, bo na razie ona 
jest ledwo w powijakach. I że będę ostatnie szlify kładł i próbował się nauczyć jej dobrze po 
angielsku. 
 
To chyba tyle z takich bieżących rzeczy, które mogą być interesujące. Dzisiaj już się będę 
z Wami żegnał. Dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas, życzę dobrego wejścia w nowy 
okres powakacyjny i skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. 
Trzymajcie się, do usłyszenia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ WNOP 009: Kredyt hipoteczny krok po kroku – rozmowa z doradcą finansowym. 
§ WNOP 040: Od czego zależy i jak budować zdolność kredytową pod kredyt hipoteczny 

– Ronald Szczepankiewicz. 
§ Książka “Tajna broń kredytobiorcy” – Ronald Szczepankiewicz. 
§ Strona Ronalda o doradztwie hipotecznym 
§ Konferencja New Media Europe 
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059: Jak przeprowadzić skuteczną kampanię PR 
w mediach? - case study 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/059 
 
 
 
 
Ponad 440 publikacji i wzmianek o kursie „Pokonaj swoje długi” w 2 tygodnie: TV, radio, 
prasa, Internet. Zdradzam, jak to zrobiłem. 
 
Prowadzenie działań Public Relations (PR) brzmi bardzo skomplikowanie. I owszem – 
planowanie dużych kampanii czy ratowanie się z kryzysu wizerunkowego, rzeczywiście są 
złożone i wymagają kompleksowego podejścia do tematu. Niemniej jednak podstawowe 
działania i kampanie informacyjne można realizować bez wyciągania armat. 
 
Każda firma czy osoba zainteresowana pokazaniem światu swojej usługi, produktu czy idei, 
może korzystać z prostych narzędzi PR osiągając świetne efekty – o ile tylko dobrze 
zaplanuje działania i konsekwentnie je przeprowadzi. Przydaje się oczywiście zrozumienie 
sposobu działania dziennikarzy i mediów. 
 
W dzisiejszym odcinku podcastu omawiam, krok po kroku, wszystkie działania informacyjne 
dotyczące bezpłatnego kursu “Pokonaj swoje długi” (przypominam, że projekt realizowany był 
w ramach mojej rocznej współpracy z MasterCard). Ta prosta, kilkutygodniowa kampania PR 
przyniosła fenomenalne rezultaty – ponad 440 wzmianek w różnych mediach w ciągu 
zaledwie dwóch tygodni. Większość oczywiście w Internecie. Najważniejsze jednak, że dzięki 
nim informacja o kursie dotarła do olbrzymiej liczby osób, a z kursu skorzystało już ponad 
8000 osób. 
 
Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam kiedyś skutecznie promować i pokazywać światu 
Wasze rozwiązania i koncepcje. Bo nie wystarczy coś opracować. Trzeba jeszcze skutecznie 
przebić się ze swoim komunikatem do świadomości tych osób, które mogą być nim 
zainteresowane. I tego Wam dzisiaj życzę. 
 
Podcast LIVE w aplikacji Periscope 
 
Ten odcinek podcastu był pierwszym, który nagrywałem prowadząc jednocześnie na żywo 
transmisję wideo z jego nagrania. Jeśli chcecie obejrzeć zapis tego nagrania, to zapraszam 
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tutaj. Można tam zobaczyć “od kuchni” ile popełniam błędów, pomyłek i jak komunikuję się 
z Marcinem, który potem – po nagraniu – dokonuje montażu każdego odcinka podcastu. 
 
Niekompletną listę innych moich transmisji i rozmów z Wami – znajdziecie tutaj. 
Generalnie jeśli chcielibyście rozmawiać ze mną na żywo i otrzymywać powiadomienia o tym, 
gdy nadaję swoje transmisje, to zapraszam do: 
 

§ Śledzenia mnie na Twitterze. 
§ Zainstalowania aplikacji Periscope i śledzenia mnie także w niej. 

 
Planuję transmitować LIVE proces nagrywania wszystkich tych odcinków, w których 
występuję sam (w przypadku wywiadów niestety nie usłyszycie mojego rozmówcy więc taki 
Periscope trochę mija się z celem). 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Gdzie nagrywałem ten odcinek podcastu? 
§ W jaki sposób będzie można oglądać na żywo Konferencję Finblog? 
§ Jak przeprowadzić skuteczną kampanię promocyjną w mediach? 
§ Czego spodziewałem się w związku z promocją kursu o walce z długami? 
§ Jakie były moje obawy związane z posiadaniem dużego Partnera kursu? 
§ Jak dobraliśmy optymalną datę premiery kursu? 
§ Dlaczego korzystałem z pomocy przy promocji kursu? 
§ W jaki sposób tworzony był plan promocji kursu w mediach? 
§ Jakimi metodami podsycałem zainteresowanie? 
§ Jakie mieliśmy oczekiwania co do zainteresowania kursem? 
§ Ilu dziennikarzy mieliśmy w naszej bazie kontakowej? 
§ Do jakich mediów chciałem dotrzeć? 
§ Z czego składał się media kit (pakiet dla mediów)? 
§ Jaką rolę w kontakcie z dziennikarzami pełniła Marta? 
§ Dlaczego warto starannie przygotować informację prasową? 
§ Jak wyglądała premiera kursu? 
§ Ile osób zarejestrowało się w kursie “Pokonaj swoje długi”? 
§ Jakie inne cele związane z kursem zostały zrealizowane? 
§ Jak współpracować z magazynami, stacjami radiowymi i telewizjami? 
§ W jakich mediach wystąpiłem reklamując kurs? 
§ Jak dostać się do telewizji? ;) 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek pięćdziesiąty dziewiąty. 
 
Dzisiaj opowiem o tym, jak przeprowadzić skuteczną kampanię informacyjną w mediach. 
 
Cześć i dzień dobry! Witam Cię w pięćdziesiątym dziewiątym odcinku podcastu „Więcej niż 
oszczędzanie pieniędzy”. Ja 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, dzisiaj jest taki dosyć szczególny odcinek. Odcinek, który jest nagrywany na 
specjalną prośbę osób, które spotykają się ze mną podczas transmisji w aplikacji Periscope. 
 
Opowiem Wam dzisiaj, w jaki sposób zorganizowałem kampanię promocyjną kursu „Pokonaj 
swoje długi”, jakim cudem w ogóle było możliwe to, żeby zaledwie w ciągu dwóch tygodni 
wystąpić w kilku telewizjach, kilku stacjach radiowych, a także pojawić się w dosyć dużej 
liczbie serwisów internetowych, które o tym kursie po prostu pisały. Opowiem też 
o szczegółach: jak przygotowywałem kampanię, bez żadnego owijania w bawełnę, bo wierzę, 
że doświadczenia, które wyniosłem z tej promocji, przydadzą się też tym osobom, które kiedyś 
chciałyby promować jakiś swój kurs, usługę, produkt, serwis albo jakąś ideę, którą chciałyby 
zarazić innych, dotrzeć do nich za pośrednictwem mediów. 
 
To jest też pierwszy odcinek podcastu, który nagrywam po wakacjach. Pierwszy raz z mojego 
nowego biura, może być inna akustyka niż dotychczas – biura, które urządziłem sobie 
w swoim starym mieszkaniu. I to jest też pierwszy odcinek podcastu, który nagrywam, będąc 
podglądanym poprzez aplikację Periscope, właśnie tutaj przez czytelników, przez osoby, które 
śledzą mnie na Twitterze. Też od razu chcę powiedzieć, że aplikację Periscope zdecydowanie 
warto zainstalować w swoim telefonie – ona jest dostępna dla telefonów iPhone, Android – 
m.in. dlatego, że wkrótce, czyli 24 września, będziemy na żywo transmitowali wszystkie 
wystąpienia właśnie przez tę aplikację z konferencji FinBlog.  
 
To jest konferencja przeznaczona dla czytelników blogów finansowych, która odbędzie się 
w Warszawie. Jest zorganizowana przez pięciu, w zasadzie sześciu blogerów finansowych. Na 
miejscu mamy niestety tylko 200 miejsc, ale dzięki internetowi każdy, kto chce, będzie mógł 
zobaczyć to wystąpienie właśnie przez aplikację Periscope. Wystąpi pięciu blogerów: Michał 
Pałka z bloga „livesmarter.pl”; Zbyszek Papiński z bloga „App Funds” – Zbyszka doskonale 
znacie, ze Zbyszkiem realizowaliśmy cykl „Elementarz inwestora” w ubiegłym roku; Maciek 
Samcik – wielka osoba z bloga „Subiektywnie o finansach”, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, 
ale również bloger, który podejmuje się działalności interwencyjnej, w dużym stopniu pomaga 
osobom, które mają problemy z bankami, z doradcami finansowymi, z ubezpieczycielami. 
Będzie też Marcin Iwuć z bloga „Finanse bardzo osobiste” i oczywiście będę również ja. Tak że 
już teraz bardzo serdecznie zapraszam.  
 
A teraz już przejdę do meritum tego odcinka podcastu, czyli do takiego zestawu podpowiedzi 
na temat tego, jak skutecznie promować się w mediach. Mówiąc w dużym skrócie, to wszystko 
zaczęło się tak, że w czerwcu tego roku, 2015 roku, udostępniłem kurs „Pokonaj swoje długi”. 
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To był kurs bezpłatny, przeznaczony dla tych osób, które rzeczywiście z długami się borykają. 
No i w dużym skrócie wczoraj przekroczona została liczba 8000 osób, które uczestniczą w tym 
kursie – gigantyczna liczba: 8000 osób – m.in. ze względu na bardzo intensywną promocję 
tego kursu, którą zrealizowałem za pośrednictwem tradycyjnych mediów, czyli nie tylko 
w internecie komunikowałem ten kurs, ale również starałem się dotrzeć do odbiorców 
tradycyjnych gazet, stacji radiowych, telewizyjnych i to mi się bardzo dobrze udało.  
 
Oczywiście to nie jest coś takiego, co wydarzyło się przypadkowo. Miałem bardzo konkretny 
plan i to nie był plan, który ja realizowałem samodzielnie, to był plan, który realizowałem 
również z innymi osobami, które mi pomagały, w szczególności z Martą – osobą, specjalistką 
od PR-u, która współpracowała ze mną wtedy przy tym projekcie; z Krystianem, który jest 
również zaangażowany we współpracę z MasterCardem, w ramach której to realizowany był 
kurs „Pokonaj swoje długi”.  
 
Nasz plan składał się z kilku podstawowych elementów. Zanim jeszcze promocja się 
rozpoczęła, zanim jeszcze kurs „Pokonaj swoje długi” został udostępniony, już usiedliśmy do 
planowania tego, w jaki sposób nagłośnimy, że coś takiego się pojawiło. Przede wszystkim 
mieliśmy bardzo ważny temat – temat, który uważaliśmy, że jest nośny, czyli długi, 
wychodzenie z długów. Jest to temat też społecznie ważny, istotny, w związku z tym 
spodziewałem się, że on zostanie bardzo chętnie podchwycony przez tradycyjne media, o ile 
tylko podamy go w sposób taki, który będzie dla nich zrozumiały, a jednocześnie łatwy do 
skonsumowania. I to są dwa czynniki, na które warto zawsze zwrócić uwagę, jeżeli z jakimś 
komunikatem do mediów tradycyjnych próbujemy się przedostać.  
 
Miałem również pewną obawę na samym początku, ponieważ partnerem tego kursu 
i partnerem mojego bloga w całym roku jest MasterCard. Obawiałem się, że jeżeli będziemy 
jawnie komunikowali partnera, czyli MasterCard, albo wręcz forsowali w informacjach 
prasowych informację o tym, że partnerem tego kursu jest MasterCard, że kurs powstał dzięki 
wsparciu MasterCard itd., to niektóre media mogą uznać, że to jest działalność reklamowa, 
a na tym nam nie zależało. Mi w szczególności nie zależało, bo bardzo chciałem, żeby byli 
zainteresowani opublikowaniem informacji, że taki kurs się pojawił. 
 
Czyli pierwszy element, który udało nam się zaplanować – tutaj wielkie podziękowanie 
i ukłony w stronę Ani z MasterCarda – to była zgoda MasterCarda, żebyśmy promowali ten 
kurs bez podawania informacji o tym, że Mastercard jest partnerem. To była decyzja kluczowa, 
bo dzięki temu rzeczywiście media udało się zainteresować. Ani razu chyba na antenie stacji 
radiowych czy telewizji nie powiedziałem o tym, że kurs powstaje we współpracy 
z MasterCard. MasterCard jako partner uznał, że wystarczające będzie, jeżeli potencjalnie 
zainteresowani tym kursem, czyli osoby, które się w nim rejestrują, dowiedzą się o tym, że ten 
kurs powstał dzięki MasterCardowi. 
 
Jeszcze jeżeli mówimy o takim planie i strategii działania, to wiedzieliśmy, że w ogóle data 
premiery kursu była poniekąd wybrana w taki sposób, żeby mieć szansę na to, że nasz 
komunikat się przebije. Już tłumaczę, o co chodzi. Kurs miał swoją premierę 15 czerwca, 
można powiedzieć: tuż przed startem sezonu ogórkowego w mediach, czyli takiego sezonu, 
podczas którego rzeczywiście część dziennikarzy wyjeżdża na urlopy, politycy wyjeżdżają na 
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urlopy, w związku z tym nie za specjalnie jest co w tych mediach transmitować i podawać. 
Chcieliśmy podać na tacy taki nośny temat, który rzeczywiście może być dobrym startem 
w sezonie ogórkowym. Jednocześnie zależało nam na tym, żeby nie było premiery tej 
informacji w same wakacje już, bo wtedy ten komunikat byłby osłabiony, dlatego wybraliśmy 
końcówkę czerwca. Zdecydowaliśmy również, że chcemy przede wszystkim w takim okresie 
tuż po premierze tego kursu skoncentrować się na największych mediach, czyli na telewizjach 
i stacjach radiowych. Wcale nie planowaliśmy jakoś aktywnie uderzać do czasopism. Ten 
pierwszy tydzień promocji miał być przeznaczony dla stacji telewizyjnych i radiowych. Ja 
sobie w moim kalendarzu zarezerwowałem całe dwa ostatnie tygodnie czerwca na to, żeby 
z dziennikarzami różnych mediów móc rozmawiać, żeby się dostosowywać do ich 
harmonogramu. 
 
Kolejny ważny punkt: praca zespołowa. Przy tego typu działaniach o takiej skali byłoby 
totalnym idiotyzmem, gdybym taką kampanię chciał realizować sam. Teoretycznie mógłbym. 
Jestem osobą, która skończyła public relations, jakieś doświadczenia w zakresie promowania 
różnych idei w mediach mam. Byłem dziennikarzem również, dzięki czemu poznałem od 
drugiej strony, można powiedzieć, media, więc wiem, na czym dziennikarzom zależy, w jaki 
sposób oni pracują, jaki mają warsztat itd. Czyli mógłbym teoretycznie sam się zaangażować 
w promocję i pociągnąć ją od początku do końca, ale też był taki czynnik, który trzeba wziąć 
pod uwagę, że jeżeli jesteśmy osobą, która jest autorem – czy to książki, produktu, czy 
jakiegoś kursu – to nie wygląda to do końca profesjonalnie, jeżeli my jesteśmy również 
osobą, która zajmuje się umawianiem spotkań, próbami dostania się do mediów itd., itd. Czyli 
nawet z punktu widzenia takiej profesjonalnej higieny warto oddzielić osobę, która pełni 
funkcje pomocnicze, asystenckie czy jest specjalistą do spraw PR-u, od tej osoby, która 
teoretycznie uznawana jest za eksperta, kogoś, kto jest tą osobą, która do tych mediów ma 
być zapraszana. Tak właśnie zrobiliśmy. Tak że zespół zbudowaliśmy z dwóch osób, zespół 
czynnie pracujący. To była Marta, która jest specjalistką od PR-u, i to byłem ja – jestem 
autorem, ekspertem, tym kimś, kto się wypowiada, ale w taki bezpośredni kontakt nie jest 
zaangażowany. I Marta realizowała wszystkie te rzeczy, o których zaraz będę opowiadał.  
 
Przy takich przedsięwzięciach zespół też ma jeszcze jedno znaczenie. Marta była też dla mnie 
taką osobą, która mnie mobilizowała. W pewnym momencie, mówiąc zupełnie wprost, byłem 
bardzo zmęczony – i pracą nad samym kursem, i również umawianiem spotkań z mediami, bo 
częściowo byłem w to zaangażowany, ale również byłem zmęczony samymi występami 
w mediach. I dzięki temu, że Marta cały czas ustawiała kolejne spotkania, odciążała mnie 
w dużym stopniu, mi było dużo łatwiej zwalczyć to moje lenistwo, ja bym w pewnym 
momencie po prostu odpuścił, a Marta jednak nie odpuszczała, czyli kolejne spotkania 
z kolejnymi dziennikarzami. I dzięki temu, myślę, osiągnęliśmy taki superefekt. Tak że to 
wsparcie zespołu jest potrzebne, dlatego że nawzajem siebie napędzaliśmy i z drugiej strony 
samo pilnowanie terminów też odbywało się z dwóch stron i to było absolutnie kluczowe.  
 
Oczywiście poza zaplanowaniem kluczowych założeń, z kim się kontaktujemy, kiedy to 
następuje, potrzebny jest bardzo precyzyjny kalendarz działań: z jednej strony trzeba stworzyć 
listę mediów, czyli stwierdzić, z kim będziemy się kontaktować – zaraz powiem, jak my taką 
listę przygotowywaliśmy – ale z drugiej strony zaplanować też harmonogram działań: kiedy 
wyślemy konkretnie informacje prasowe, do kogo je wyślemy, czy do wszystkich wyślemy 
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w tym samym momencie, czy np. do niektórych mediów wyślemy wcześniej, a może nie tyle 
informację prasową wcześniej, bo informacja prasowa powinna być konkretnego dnia, tylko 
np. wcześniej skontaktujemy się z konkretnymi mediami, zaproponujemy im wywiad jeszcze 
przed premierą, po to żeby mogli w dniu premiery mieć gotowy zmontowany materiał. Tego 
typu decyzje podejmowaliśmy.  
 
Pod tym odcinkiem podcastu opublikuję w notatkach harmonogram działań, które 
zaplanowaliśmy. Mówiąc w dużym uproszczeniu, one składały się z kilku etapów, i też warto 
tak przygotować działania promocyjne, żeby móc podtrzymywać zainteresowanie mediów 
tematem, nawet jeżeli pierwsza informacja prasowa, pierwszy news już nieco się przykurzy. 
 
Ja te dwa tygodnie zaplanowałem bardzo precyzyjnie, czyli tak: 15 czerwca mieliśmy premierę 
kursu „Pokonaj swoje długi”, ale dwa dni później ukazywał się podcast z pięcioma historiami 
osób, które długi miały bądź mają, ale skutecznie z tych długów wychodzą. Ten podcast 
pokazał się u mnie na blogu, ale on również był komunikowany do mediów. Pierwszy tydzień 
promocji tego kursu upłynął rzeczywiście na spotkaniach z mediami. Za każdym razem, kiedy 
w mediach się pojawiałem, to również informowałem o tym w mediach społecznościowych, 
co dodatkowo podsycało zainteresowanie kursem. Ale po dwóch tygodniach od premiery 
kursu opublikowaliśmy drugą informację, która miała szansę zainteresować media po raz 
kolejny – to była informacja o tym, że w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia kursu 
zarejestrowało się w nim już ponad 5000 osób. I to był kolejny news, przy okazji którego 
można było, jak to się mówi kolokwialnie, odgrzać temat w mediach, czyli pokazać z nieco 
innej strony: że rzeczywiście ten kurs nie tylko się pokazał, ale również są konkretne efekty, 
jest bardzo duże zainteresowanie itd. Tak że my przygotowaliśmy dwie takie informacje 
prasowe.  
 
Jeszcze żeby podtrzymać zainteresowanie tematem w mediach społecznościowych, jak 
również u mnie na blogu, to dwa tygodnie od premiery kursu „Pokonaj swoje długi” 
opublikowałem również podcast, w którym był wywiad z windykatorem Markusem 
Marcinkiewiczem, konkretnie rozmowa właśnie o tym, jak sobie mogą radzić osoby zadłużone 
w kontaktach z windykatorami – czy to ma sens, czy sensu nie ma. Czyli jeszcze przed 
premierą wiedziałem, jakie wydarzenia nastąpią po sobie po kolei. Nie wiedzieliśmy 
oczywiście, jak wiele osób zarejestruje się w kursie, ale liczyliśmy, szczerze mówiąc, na to, że 
będzie to liczba górna trzycyfrowa, a się okazało, że jednak nasze oczekiwania zostały 
niesamowicie przekroczone. 
 
Teraz tak: powiedziałem o tej bazie mediów, czyli ten proces przygotowania do wypuszczenia 
informacji prasowej. Żeby wypuścić informację prasową, nawet jeśli się ją przygotuje – o tym 
też za chwilę będę mówił – trzeba wiedzieć do kogo. Powiedziałem, że chcieliśmy się 
skoncentrować przede wszystkim na radiu i telewizji. Nie tylko. Mieliśmy w naszej bazie 
łącznie 238 dziennikarzy – to była baza przygotowana przez Martę. Ja Wam tę bazę również 
opublikuję na blogu, aczkolwiek bez imion i nazwisk dziennikarzy, same media, żebyście 
zobaczyli, ile tych mediów było. To były dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, 
oddzielnie podział na kategorie tych mediów; to były również serwisy WWW – internetowe 
różne, informacyjne; to były oddzielnie stacje radiowe, oddzielnie stacje telewizyjne i jeszcze 
oddzielnie agencje informacyjne. Agencje informacyjne, czyli takie źródła informacji, z których 
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korzystają dziennikarze, czyli PAP, Reuters, również takie agencje jak Newseria, która 
produkuje informacje powielane później w serwisach internetowych. Konkretnie w każdej 
takiej bazie mieliśmy: imię, nazwisko, nazwę redakcji, funkcję osoby, z którą się kontaktujemy, 
ale również kolumnę, w której określaliśmy status kontaktu. Jeżeli udało nam się z kimś 
skutecznie skontaktować, to tam razem z Martą pisaliśmy, jaki jest status tego kontaktu. Jeżeli 
ktoś zobowiązał się do tego, że opublikuje taką informację, np. w kolejnym numerze 
tygodnika, to taka informacja trafiała również do tej bazy i tę bazę po prostu przygotowaliśmy 
w Excelu, nic skomplikowanego, jeden wielki arkusz.  
 
Jedną istotną decyzją, którą podjęliśmy, było to, że zdecydowaliśmy się uderzać do wszystkich 
mediów, czyli najszerzej, jak się da. Nie tylko do mediów finansowych – bo tych jest mało 
i mają relatywnie mały zasięg – ale również do magazynów kobiecych na przykład. To było 
o tyle istotne, że zależało nam z jednej strony na dotarciu do jak najszerszej grupy, ale 
z drugiej strony również żeby dotrzeć z tym komunikatem do osób, do których tradycyjnie mój 
blog w ogóle nie dociera. To się udało, bo mieliśmy publikację informacji o kursie w takich 
magazynach jak: „Zwierciadło”, czyli totalnie prasa, w której ja dotychczas nie istniałem. Tak 
że całkiem fajnie to wyszło i rzeczywiście było to skuteczne.  
 
Warto również, przygotowując taką bazę mediów, być świadomym harmonogramów 
działalności poszczególnych redakcji, bo zupełnie w innym reżimie pracuje redakcja 
telewizyjna, zupełnie w innym reżimie pracuje redakcja np. dziennika, tygodnika czy 
miesięcznika. W zasadzie jest tak, że niektóre z działań, które wykonywaliśmy pod koniec 
czerwca, przyniosły efekt dopiero teraz, czyli publikacje w prasie kobiecej pojawiają się 
w numerach wrześniowych, pomimo że rozmowa ze mną miała miejsce jeszcze w czerwcu. 
 
Jak już mamy tę bazę mediów, to trzeba przygotować zestaw informacji dla mediów. Co 
powinno się znaleźć w takim zestawie? To się ładnie nazywa „media kit”. Jeżeli mamy 
premierę czegoś, to przede wszystkim trzeba przygotować informację prasową – za chwilę 
powiem o konstrukcji takiej informacji. My przygotowywaliśmy ją zarówno w formacie 
wordowym, z którego łatwo jest wykonać operację „copy and paste”, skopiować treści, gdzieś 
tam wkleić, po to, żeby za chwilę lekko zmodyfikować, ale również wysyłaliśmy w formacie 
PDF, żeby mieć pewność, że ta informacja prasowa wygląda tak, jak my chcemy, żeby 
wyglądała, bez względu na to, czy ktoś ma konkretne czcionki zainstalowane w Wordzie, czy 
nie. 
 
Kolejny element, który udostępnialiśmy oprócz informacji prasowej, to było również moje 
zdjęcie, czyli zdjęcie eksperta, który kurs przygotował – śmieję się trochę z tego eksperta, ale 
tak sobie „dworzę” w stosunku do siebie samego – także screenshooty, czyli zrzuty ekranu, 
pokazujące, jak ten kurs wygląda w środku, z jakich modułów się składa, jak wygląda 
pojedyncza lekcja, jak wyglądają dodatkowe materiały, które są tam udostępniane. Te 
wszystkie informacje dołączyliśmy do informacji prasowej, no i oczywiście dołączaliśmy też 
logo kursu w wersji do publikacji na białym tle i na ciemnym tle, i to warto posiadać, 
oczywiście z zachowaniem tzw. obszaru ochronnego, czyli obszaru wokół logo, tak żeby po 
wstawieniu tej grafiki gdzieś tam do artykułu ona się po prostu dobrze prezentowała, żeby 
dziennikarz nie musiał wykonywać żadnej dodatkowej pracy związanej z obróbką tej grafiki. 
Chodzi o to, żeby to, co dostarczamy, było jak najłatwiejsze do skonsumowania.  
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W każdej informacji prasowej znajdował się również kontakt dla mediów, czyli był kontakt do 
Marty, która była osobą kontaktową, do mnie kontaktu nie było, i to Marta pośredniczyła 
w przyjmowaniu zapytań od dziennikarzy. Na te, na które umiała sama odpowiedzieć, 
odpowiadała, na te, na które nie potrafiła, po prostu ta informacja trafiała do mnie i ja wtedy 
udzielałem odpowiedzi. To, że był tam kontakt do Marty, było istotne z tego powodu, że Marta 
wykonywała tzw. działania follow-up, czyli już po kontakcie z dziennikarzem po jakimś czasie 
dzwoniła do niego, dowiadywała się, wysyłała e-mail, próbowała się zorientować, czy 
z ewentualnej rozmowy czy zapytania, wynika fakt jakiejś publikacji w tej redakcji.  
 
My w media kicie przygotowaliśmy jeszcze jedną rzecz. Przygotowaliśmy film dla mediów, 
który później widzieliście na stronie rejestracyjnej kursu „Pokonaj swoje długi”, ale my go 
opublikowaliśmy dla mediów wcześniej. To był film, który tłumaczył, na czym polega problem 
z zadłużeniem Polaków, i pokazywał, w jaki sposób ten kurs pomaga ten problem 
zaadresować, czyli te kolejne fazy, przez które przeprowadzam uczestników kursu.  
 
Wierzyłem, że taka pigułka jest w zupełności wystarczająca do tego, żeby przygotować krótki 
materiał informacyjny, że takie coś się pojawiło jak kurs „Pokonaj swoje długi”, nawet bez 
konieczności kontaktu ze mną. Tak właśnie w wielu przypadkach się działo. Im lepiej 
będziemy przygotowani, im lepszy zestaw informacji przygotujemy, tym łatwiej również 
dziennikarzowi będzie taką informację opublikować. A prawda jest taka, że my jako osoby, 
które próbują się dostać do mediów, konkurujemy z wszystkimi innymi osobami, które 
również do mediów próbują się dostać. Czyli im lepiej to przygotujemy, im bardziej ułatwimy 
pracę dziennikarzowi, tym łatwiej będzie również taką publikację uzyskać. 
 
Kolejny punkt, o którym chcę powiedzieć, to jest konstrukcja informacji prasowej. W jaki 
sposób treść tej informacji przygotować, żeby była przydatna i zaintrygowała dziennikarza, 
żeby uznał, że warto jakiś materiał na tej podstawie stworzyć? Rozłożę na czynniki pierwsze 
tę pierwszą informację, którą wysyłaliśmy. 
 
Po pierwsze: chwytliwy tytuł. U nas tytuł był: Rusza bezpłatny kurs wychodzenia z długów – 
„Pokonaj swoje długi”. Coś bezpłatnego, coś, co ma walory edukacyjne, coś, co adresuje 
problem wychodzenia z długów – to musiało po prostu chwycić. Gdyby do mnie trafiła taka 
informacja, z pewnością bym się zainteresował. 
 
Dalej: w informacji prasowej musieliśmy zdefiniować problem, czyli pokazać dziennikarzowi, 
jak duży to jest problem w Polsce, jak duża liczba osób ma przeterminowane długi, jak duża 
jest skala tego zadłużenia: że to jest kilkadziesiąt miliardów złotych. To się doskonale 
sprawdziło. Czyli po zdefiniowaniu problemu w taki sposób, że ponad dwa miliony osób ma 
przeterminowane długi – za przeterminowane uznaje się takie, kiedy zadłużenie nie jest 
spłacane w X dni – to rzeczywiście jest istotny problem, bo nagle się okazuje, że 5% 
społeczeństwa ten problem po prostu ma. A ile jest osób zadłużonych i spłaca zadłużenie 
terminowo? Ho, ho! 
 
Teraz kolejny etap: mamy problem zdefiniowany, w jaki sposób my ten problem 
rozwiązujemy? Tu się pojawiała informacja o tym, że jest kurs „Pokonaj swoje długi”, o czym 
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on jest, na czym polega, jak z niego korzystać, jak się w nim zarejestrować. Ale niedługo, bo 
cała informacja prasowa nie może być zbyt długa. Czyli krótka konkretna informacja.  
 
Dwie kolejne rzeczy, które znalazły się w informacji prasowej: kto za tym wszystkim stoi –  
tu było pokazanie mnie, Michała Szafrańskiego, jako autora bloga finansowego, osoby, która 
jest nagradzana, która jest autorytetem w dziedzinie finansów osobistych, itd., itd. Czyli tutaj 
oczywiście wyciągnięte na wierzch wszystkie pozytywne cechy, takie, które mogą być istotne, 
a jednocześnie stanowią pewien dowód słuszności tego, że powinienem być uznawany za 
eksperta w temacie, np. to, że jestem laureatem konkursu „Blog roku”, że otrzymałem również 
nagrodę dla społecznie odpowiedzialnego blogera. Te wszystkie informacje znajdowały się 
w informacji prasowej. Była też informacja o MasterCardzie, ale w bardzo dyskretny sposób – 
na samym końcu informacji prasowej. Czyli nie epatowaliśmy tym, tylko na końcu była 
informacja, że partnerem kursu jest MasterCard i to właśnie dzięki MasterCardowi ten kurs 
może być dostępny bezpłatnie. 
 
To jest coś, co jest logiczne i zrozumiałe. My ten komunikat staraliśmy się skonstruować 
w taki sposób, żeby on był w miarę czysty, klarowny, wiarygodny dla mediów. Rzeczywiście 
tak było, to dzięki MasterCardowi ten kurs jest dostępny bezpłatnie, ponieważ MasterCard 
sfinansował koszty jego przygotowania. Nie musiałem na tym zarabiać, sami wiecie, jak to 
było z kursem „Pokonaj swoje długi”, nie planowałem na nim zarabiać. Niemniej jednak 
decyzja o wejściu MasterCarda na pewno zmobilizowała mnie do tego, żeby ten kurs 
skonkretyzować i przygotować, bo wcześniej bardzo, bardzo długo odraczałem jego 
przygotowanie.  
 
I ostatni element w informacji prasowej to jest dowód społeczny. Dowód społeczny to 
przykład tego, że informacje podawane przez Michała Szafrańskiego rzeczywiście komuś się 
w życiu przydają. Tam podałem przykład dwóch osób: Julii i Kasi, które wygrały swoją wojnę 
z długami, korzystając z informacji, które były publikowane na moim blogu. Czyli to nie były 
jeszcze efekty tego kursu, ale informacji, które były wcześniej publikowane na blogu, bo kilka 
artykułów na temat wychodzenia z długów było. To też rzeczywiście fajnie zagrało, dlatego że 
w niektórych relacjach te cytaty z wypowiedzi Julii i Kasi się pojawiały. Tak że widać, że to 
było potrzebne. 
 
Mamy bazę mediów, mamy media kit, mamy konkretną informację prasową – już wiecie, 
w jaki sposób ona została skonstruowana. No to kwestia tego, w jaki sposób przystąpiliśmy do 
realizacji harmonogramu działań. W zasadzie działania promocyjne wokół tego kursu 
rozpoczęły się już w maju, bo już w maju pokazywałem Wam w mediach społecznościowych 
czy to grafiki, czy logo, czy zapowiedzi, czy np. relacje z tego, w jaki sposób kurs kręciliśmy. 
Pojawiały się one na blogu i w mediach społecznościowych. Oczywiście do tradycyjnych 
mediów one nie trafiały, ale już od 1 czerwca – premiera kursu miała miejsce 15 czerwca – 
zaczęliśmy kontaktować się z mediami. Czyli dwa tygodnie przed premierą niektórym stacjom 
telewizyjnym, niektórym stacjom radiowym daliśmy ekskluzywną informację na temat tego, 
że taki kurs będzie dostępny, że chcemy dotrzeć z informacją o nim jak najszerzej. I to się 
udało. Bo jeszcze przed premierą kursu – 9–10 czerwca – nagrywałem już pierwsze 
wypowiedzi dla Newserii i dla radia Eska. Z kolei 12 czerwca występowałem na konferencji 
infoShare i to było takie pierwsze duże uderzenie, ponieważ tam przy sali, na której było 
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ponad 1000 osób, powiedziałem wprost, że w poniedziałek jest premiera kursu, że liczę na to, 
że uczestnicy mojego wystąpienia pomogą mi wypromować ten kurs, dotrzeć z informacją 
o nim do osób, które mogą go potrzebować. Tam to głośno ogłosiłem, a 15 czerwca 
rzeczywiście była premiera i już 15 czerwca miałem umówione pierwsze rozmowy z mediami, 
m.in. tuż przed premierą kursu, która była ustawiona na godzinę 12.00 z tego, co pamiętam, ja 
już występowałem w Czwórce. Czyli byłem na antenie radia w momencie, kiedy ten kurs 
ruszał. Na blogu się oczywiście ukazał duży artykuł na ten temat, wyszła jednocześnie 
informacja prasowa do mediów i powoli ta maszyna zaczęła się rozpędzać. Nie ukrywam, że 
miałem trochę łatwiejszą sytuację, dlatego że już w mediach wcześniej występowałem – czyli 
miałem kontakty do niektórych dziennikarzy – ale tak naprawdę gros pracy w zakresie 
kontaktu z dziennikarzami wykonała Marta, która sama przygotowała bazę mediów i która 
sama do każdego z tych dziennikarzy, których uważaliśmy za istotnych w tym pierwszym 
tygodniu promocji kursu, dzwoniła, próbowała się skontaktować.  
 
I ja 16 czerwca, czyli dzień po premierze, wybierałem się również do Katowic na prezentację 
bloSilesii. Tam już widziałem, że mieliśmy gigantyczne zainteresowanie kursem, wręcz 
pojawiły się problemy z wydajnością serwerów i niestety były problemy na samym początku, 
ale udało się je jakoś rozwiązać.  
 
17 czerwca z samego rana, dosłownie cztery godziny po tym, jak wróciłem z Katowic, rano 
trafiłem do „Dzień Dobry TVN” i tego samego dnia byłem również w „Pytaniu na Śniadanie”, 
czyli byłem w i TVN-ie, i w TVP2, gdzie mówiłem o tym kursie. Tego samego dnia również 
ukazywał się podcast, w którym były historie osób zadłużonych, od razu informację o tym 
także wykorzystywałem na antenach mediów, na których się pojawiałem, po to chociażby, 
żeby osoby, które oglądają telewizję, mogły dowiedzieć się o tym, że nie tylko kurs, ale 
również historie osób, które z długów już wyszły, też już są dostępne do posłuchania, po to 
żeby się dowiedzieć, jak one to zrobiły. Czyli jednocześnie promowałem kurs, trochę swój 
blog i rzeczywiście efekty tego były widoczne – za chwilę będę mówił o efektach.  
 
Praktycznie cały tydzień do końca miałem kilka wystąpień w audycjach radiowych, byłem 
w programie pierwszym, w radiu Kampus, radiu Bis, byłem w Chili Zetce, w Esce byłem już 
wcześniej. To się powoli rozkręcało i w kolejnym tygodniu też byłem w środę w „Pytaniu na 
Śniadanie”, czyli po raz kolejny się pojawiłem – za chwilę powiem, jak to było w ogóle 
możliwe. Taką wisienką na torcie dla mnie był występ w TOK FM 1 lipca, czyli w zasadzie już 
po dwóch tygodniach koniec tej kampanii promocyjnej. To była ostatnia stacja radiowa, 
w której się pojawiłem. Bardzo miłe, bardzo krótkie spotkanie w porannym paśmie TOK FM. 
 
Za chwilę będę mówił o takich różnych tips and tricks, wynotowałem sobie wiele punktów, jak 
przygotować się do takiej intensywnej promocji, ale najpierw powiem Wam o efektach. 
 
Pierwszy efekt już znacie. Jest w tej chwili 8000 osób zarejestrowanych w kursie „Pokonaj 
swoje długi”. Zdradzę, że celem MasterCarda i moim, który określiliśmy sobie jako cel w pełni 
zadowalający, to był 1000 osób zarejestrowanych w kursie do końca 2015 roku. Wygląda na 
to, że uda nam się ten cel pobić, mam nadzieję, dziesięciokrotnie, że do końca roku 10 000 
osób przez ten kurs przejdzie.  
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Drugi efekt tych działań to publikacje. Łączna liczba publikacji, które były w różnych mediach 
– my monitorowaliśmy liczbę tych publikacji, korzystając z serwisu Press-service; to jest taki 
serwis monitoringu mediów – dane mam na 1 lipca, czyli tak naprawdę to nie są pełne 
wyniki, dlatego że nadal informacje o kursie „Pokonaj swoje długi” gdzieś tam w sieci 
i w mediach się pojawiają, ale 1 lipca było ponad 440 publikacji w różnych mediach. 
Oczywiście większość w internecie, niemniej jednak udało się zbudować gigantyczny zasięg. 
My planowaliśmy z tym komunikatem dotrzeć do 250 000 osób, żeby 250 000 osób zetknęło 
się z informacją o tym, że jest coś takiego jak kurs „Pokonaj swoje długi”. Tutaj głównie 
opierałem się na statystykach mojego bloga. Nie ujawnię szczegółowych danych, bo nie 
mogę, ale zasięg tego komunikatu jest liczony w grubych milionach, tak że mieliśmy 
gigantyczne dotarcie. Taki wskaźnik, który się nazywa „ekwiwalent reklamowy”, czyli to, ile 
musiałby kosztować taki komunikat, gdybyśmy chcieli kupić reklamy, a nie wystąpić za darmo 
w mediach, także jest liczony w bardzo grubych kwotach – też nie mogę ujawnić, ale może 
kiedyś… 
 
Możecie sobie pomyśleć, że jestem taki wyrachowany, że skrupulatnie to zaplanowaliśmy 
i w zasadzie to jest takie perfidne działanie, żeby do tych mediów jednocześnie uderzyć itd. 
Można to odbierać jak coś takiego, co zostało sztucznie napompowane. Prawda jest taka, że 
bardzo, ale to bardzo zależało mi na tym, żeby rzeczywiście ten kurs pomógł jak największej 
liczbie osób. Powiem szczerze: efekt kompletnie mnie przerósł. Nie spodziewałem się, że 
efekt działań promocyjnych będzie aż tak duży, ale z drugiej strony bardzo chciałem zrobić 
wszystko, co w mojej mocy, żeby moja praca nie poszła na marne, żeby dotrzeć jak najszerzej, 
żeby to dało jak najlepsze efekty, żeby rzeczywiście setkom osób udało się pomóc z długami 
się uporać. Nawet jeśli dziś, cofając się pamięcią i myśleć o kursie „Pokonaj swoje długi”, ja 
pamiętam, że miałem takie założenie, że jeżeli kiedykolwiek dobiję do 100 osób, które mi 
przyślą e-maila z informacją: „Michał, dzięki wielkie, ten kurs mi pomógł wyjść z długów, 
pomógł mi poprawić swoją sytuację”, to to będzie najlepszy efekt, jakiego ja mogę oczekiwać. 
Prawda jest taka, że tych e-maili już w tej chwili mam kilkaset, jest kilkaset ankiet 
wypełnionych przez osoby, które ten kurs już ukończyły. Średnia ocen kursu chyba w tej 
chwili to jest 9,6, czyli bardzo, bardzo wysoka – w skali od jeden do dziesięciu, dla jasności – 
tak że po prostu ja sam w zasadzie nie doceniałem tego, jak wiele dobrego ten kurs może 
zrobić, i powiem szczerze, że ten sukces jakby powoduje, że jest mi trochę wstyd, że „Pokonaj 
swoje długi” opracowałem i udostępniłem tak późno. Być może, gdyby ten kurs był wcześniej, 
to pomógłby osobom, które takiej pomocy nie miały, które na taką pomoc czekały np. rok 
temu. Nie wiem. Zawsze możemy się zastanawiać nad tym, co by było gdyby. Nie czuję 
absolutnie żadnego wstydu np. z powodu tego, że tak intensywnie promowałem ten kurs. Być 
może niektórzy z Was mieli już przesyt tych informacji na jego temat. Ja uważam, że dopóki 
w Polsce są ludzie zadłużeni, dopóty trzeba powtarzać wielokrotnie informację o tym, że takie 
narzędzie jak kurs „Pokonaj swoje długi” istnieje, po prostu istnieje. 
 
No dobra, to kilka takich sztuczek czy ogólnych komentarzy, czy takich tips and tricks, które 
zebrałem po to, żeby było Wam łatwiej przeprowadzać własne działania promocyjne. 
 
Po pierwsze warto mieć jakiekolwiek kontakty w mediach. Bardzo dużo tych kontaktów, które 
ja już miałem, to były osoby, które znały mnie, były zadowolone z kontaktu ze mną, 
i w momencie kiedy ja do nich napisałem e-maila z informacją, że taki kurs będzie, same mnie 
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zaprosiły do siebie do programów czy do rozmowy. To jest pierwsza rzecz. Czyli jeżeli 
kiedykolwiek natkniecie się na jakiegokolwiek dziennikarza, to warto z nim kontakt 
podtrzymywać, dać się poznać z jak najlepszej strony – za chwilę będę też mówił, co to 
znaczy poznać się z jak najlepszej strony. 
 
Kolejna rzecz: magazyny kobiece mają swój cykl wydawniczy. Nie należy się niecierpliwić czy 
czegokolwiek oczekiwać od dziennikarzy. Jeżeli podzielicie się informacją dotyczącą Waszego 
produktu czy idei, to prędzej czy później, jeżeli rzeczywiście zainteresujecie dziennikarza, ta 
informacja może zostać opublikowana. Nie warto zbyt natarczywie się upominać o to, ale 
zawsze można zapytać o to, jaki jest status tej informacji, niezobowiązująco. Tak jak 
mówiłem, część tych informacji, które przekazywałem w czerwcu, dopiero teraz we wrześniu 
ukazuje się w magazynach kobiecych. 
 
Kolejna rzecz: bardzo dobrze jako źródło informacji o tym, co zrobiłem, sprawdziła się 
Newseria, taki serwis informacyjny. To jest takie źródło, z którego informacje czerpią portale 
internetowe, po prostu kopiują informacje, które tam zostaną opublikowane. Czasami 
zmieniają, czasami nie, czasami jest to dosłownie ta sama informacja. Newseria przyjechała 
do mnie z kamerą jeszcze przed premierą kursu, nagrali materiał wideo – w zasadzie dwa 
materiały i zaraz powiem, dlaczego tak się stało – i oprócz materiału wideo zawsze publikują 
krótki artykuł, który mogą opublikować te media, które wideo nie dysponują. To się super 
sprawdziło. Materiały z Newserii były wielokrotnie podawane dalej.  
 
Teraz powiem, dlaczego dwa materiały wideo. Był pretekst do tej rozmowy. Wiedzieliśmy, że 
kurs „Pokonaj swoje długi” może być niewystarczającym pretekstem dla niektórych mediów, 
ale niedługi czas wcześniej, też w czerwcu, na swoim blogu opublikowałem artykuł, który 
mówił o tym, jak dobrze przygotować się do wakacji: jaką kartę kredytową bądź debetową 
zabrać, żeby nie ponosić wysokich kosztów przewalutowań, wypłat z bankomatów itd. 
Wiedziałem, że to jest materiał nośny przed wakacjami, więc Newseria dostała taki 
komunikat, że możemy nagrać rozmowę również na ten temat. Przyjechali głównie z takim 
pretekstem, żeby nagrać rozmowę o tym, żeby ekspert poradził, jak dobrze przygotować się 
do wakacji, po to żeby na nich nie przepłacać. Nagraliśmy więc materiał o mądrym używaniu 
kart na wakacjach, o tym, czy płacić gotówką czy kartami, jakimi kartami, i nagraliśmy 
oddzielny materiał o kursie „Pokonaj swoje długi”. W identyczny sposób w zasadzie weszliśmy 
do „Pytania na Śniadanie”, czyli do programu, który leci w telewizji śniadaniowej w TVP2.  
 
Pierwsze moje wystąpienie było właśnie na temat tego, jak nie ponosić wysokich kosztów na 
wakacjach, ale tam udało mi się wspomnieć o tym, że pojawił się kurs „Pokonaj swoje długi”, 
i to w taki sprytny sposób. Pani prowadząca, z którą też uzgodniłem to, zapytała mnie: No 
dobrze, dobrze, ale jeżeli wydamy dużo pieniędzy na wakacjach, płacąc kartą kredytową, to 
możemy wpaść w długi, a ja tylko potaknąłem: Oczywiście, że możemy wpaść w długi, lepiej tego 
nie robić, a dla takich osób, które już w te długi niestety wpadły, właśnie jest świetny pretekst, bo 
niedawno ukazał się kurs „Pokonaj swoje długi”. Mieliśmy takie piękne płynne przejście i piękną 
puentę do tej rozmowy wakacyjnej, że wakacje to jest często taki pretekst do tego, żeby 
wydać niestety więcej pieniędzy, niż posiadamy, i w te długi się załadować. I to też było 
pretekstem do kolejnej rozmowy. Tydzień później pojawiłem się znowu w „Pytaniu na 
Śniadanie”, już mówiąc konkretnie o kursie „Pokonaj swoje długi”. Pojawiłem się tam również 
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z osobą zadłużoną, jedną z tych, która występowała w odcinku podcastu, w których były 
historie pięciu zadłużonych osób. Razem opowiadaliśmy o tym, jak tej osobie udało się 
z długów wydostać i też w jaki sposób kurs „Pokonaj swoje długi” w tym pomaga.  
 
Jednej rzeczy nie udało mi się przewidzieć, i wcale się nie dziwię, jednego bardzo nośnego 
tematu, który był w mediach w czerwcu. Nie wiem, czy pamiętacie jaki to był temat. 
Pomyślcie, jakim tematem żył świat, a przynajmniej Europa, w czerwcu… To był temat kryzysu 
w Grecji. Szczęśliwie się złożyło, że kurs „Pokonaj swoje długi” też dotyczył długów. Z jednej 
strony mieliśmy Grecję, a z drugiej strony mieliśmy wychodzenie z długów przez Polaków. 
Nawet w mediach społecznościowych pojawiły się takie sugestie, że być może kurs „Pokonaj 
swoje długi” powinienem premierowi Tsiprasowi przekazać po to, żeby nauczył się, jak 
wyprowadzać kraj z długów. Oczywiście to było żartobliwe, trochę niepoważne, ale się 
chętnie pod tego typu komentarze podczepiłem i bardzo niewiele brakowało, żebym wystąpił 
w TVN24, nawet byłem zaproszony. Miałem rozmawiać z jednej strony o kryzysie w Grecji, ale 
trochę w żartobliwy sposób, po to żeby właśnie powiedzieć o tym, jak sobie ze swoimi 
kryzysami lokalnymi Polacy mogą radzić. Niestety ta rozmowa została w ostatniej chwili 
odwołana, no cóż, zdarza się, nie ma co się obrażać, tak rzeczywistość wygląda, że czasami są 
ważniejsze tematy w mediach niż ten, z którym my się tam udajemy. 
 
Jeszcze jeden aspekt chcę podkreślić: media społecznościowe i ich rola w promocji tego, co 
mamy do powiedzenia, ale również ich rola jako taka tuba nagłaśniająca te działania 
promocyjne, które dotychczas już wykonaliśmy. Każda wizyta w telewizji czy w radiu to była 
też okazja dla mnie, żeby w moje media społecznościowe, w te kanały, z którymi z Wami 
komunikuję: Twitter, Facebook, zarówno fanpage bloga na Facebooku, jak i mój prywatny 
profil, wrzucić informację o tym: O, jestem tu i tu, mówię właśnie o kursie „Pokonaj swoje długi”. 
Jestem w Czwórce, jestem w Programie 1 Polskiego Radia, o, za chwile będę w TVN-ie itd., itd. To 
jest o tyle fajne, że za każdym razem to jest naturalny pretekst do tego, żeby sprzedać światu 
informację o tym, o czym chcemy. To jest tak, że jest do tego pretekst, a nie w kółko 
wałkujemy jeden komunikat typu: O, jest kurs „Pokonaj swoje długi”, zarejestruj się, O, jest kurs 
„Pokonaj swoje długi”, zarejestruj się. Nie, nie. Mamy konkretne i naturalne preteksty do tego, 
żeby podtrzymywać ten szum informacyjny, żeby docierać do coraz większej liczby osób.  
 
Jeżeli już realizujemy taką komunikację przez media społecznościowe, to warto również ją 
monitorować. Ja korzystałem z dwóch serwisów. Jeden się nazywa Brand24, drugi się nazywa 
SentiOne. To są serwisy, które pozwalają wyłapywać wszystkie dyskusje, które dotyczą 
konkretnych słów kluczowych. Akurat nazwa kursu „Pokonaj swoje długi” jest tak unikalna, że 
jeżeli ktoś tylko wspomniał o kursie PSD, „Pokonaj swoje długi”, „Pokonaj swoje dlugi” albo 
o Michale Szafrańskim w tym kontekście, to te narzędzia świetnie to wyłapywały. Siadając 
sobie do mojego komputera co rano albo co wieczór, mogłem sprawdzić, co dzisiaj 
w internecie się mówi na temat kursu „Pokonaj swoje długi”. Ale sprawdzić to jest jedno. 
Ważne jest również, żeby się angażować w takie rozmowy, żeby podziękować osobom, które 
szerzą ten komunikat, powiększają nasze dotarcie, ciepłe słowo powiedzieć, również 
odpowiedzieć na pytania, które one mogą mieć. Bo w takich dyskusjach czasami się bardzo 
fajne pytania pojawiają i to często są to dyskusje poza moim kanałem komunikacji, czyli 
gdzieś na czyimś profilu, o czym normalnie nie miałbym się szansy dowiedzieć, gdybym 
z tego typu narzędzi do monitorowania, jak Brand24 i SentiOne nie korzystał. Korzystam 
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i świetnie się sprawdzają. Linki do tych narzędzi oczywiście będą w notatkach do tego 
odcinka podcastu. 
 
Jeszcze trzy słowa powiem o roli partnera. Wspomniałem o tym, że MasterCard zgodził się na 
to, żeby nie epatować nazwą „MasterCard” w komunikatach, które pojawiają się w mediach. 
Tak jak mówiłem, miałem świadomość, że sam fakt istnienia partnera może być obciążeniem 
w tego typu projekcie, i później już po czasie dostałem informację, że rzeczywiście tak było, 
tzn. w niektórych mediach, np. w trakcie spotkań kolegiów redakcyjnych, dyskutowano o tym, 
czy zaprosić mnie, czy nie, bo w gruncie rzeczy to, co ja robię, to jest tak naprawdę z ich 
perspektywy darmowa promocja dla firmy MasterCard, czyli gdzieś tam niekoniecznie media 
chciały po prostu robić dobrze takiej dużej firmie. Ja wierzę, że kurs „Pokonaj swoje długi” 
sam się broni. Te media, które taką decyzję podjęły, to po prostu podjęły, mają takie prawo. 
Codziennie selekcjonują te informacje, które publikują, ja to rozumiem. Cieszę się jednak, że 
MasterCard stanął na wysokości zadania i nie był zbyt – nie powinienem tego mówić, ale 
powiem wprost: namolny. Dawał mi bardzo dużą swobodę w zakresie tego, jak ja to 
komunikuję, niczego nie oczekiwał i tu wielki ukłon i wielki szacunek, bo naprawdę życzyłbym 
sobie mieć tylko takich partnerów w przyszłości. 
 
Jeszcze sprzedam na koniec kilka takich informacji na temat tego, w jaki sposób pracować 
z mediami, jak im pomagać w publikacji tego komunikatu, z którym do nich chcemy dotrzeć. 
Po pierwsze, jeżeli już mamy zaproszenie, jeżeli dziennikarz zainteresował się naszą 
informacją prasową albo tym, co mu przesłaliśmy – mamy zaproszenie czy to do rozmowy 
w telewizji, czy to do wywiadu czy do pojedynczej wypowiedzi – to warto dowiedzieć się, jaki 
jest kontekst tej informacji: gdzie ona będzie publikowana, jakie są plany dziennikarza. Jeżeli 
jest to wystąpienie w telewizji, to warto również dowiedzieć się od dziennikarza, czy 
przypadkiem nie potrzebuje ciekawych pytań do tej rozmowy, zagadnień, i to jest coś takiego, 
co ja często wykonuję. Jeżeli widzicie mnie w telewizji śniadaniowej, to ja często sam 
podsuwam zagadnienia: co może być ciekawego w temacie, o którym chcą ze mną rozmawiać, 
dlatego że dziennikarz niekoniecznie musi to wiedzieć. Zdecydowanie większą wiedzę w tym 
obszarze, którym się zajmuję, posiadam niż on, więc tym bardziej łatwiej mi jest 
podpowiedzieć, co może być istotne, co może zainteresować widza, co może być interesujące. 
Pamiętajcie: im bardziej odciążacie dziennikarza, tym chętniej będzie się z Wami kontaktował. 
To jest oczywiste, to wszędzie tak funkcjonuje. Znowu: jeżeli to jest telewizja, to warto 
przygotować również wkład na takie plansze informacyjne, które się pojawiają w telewizji – 
od czasu do czasu widzimy, że na ekranie telewizora wyświetlone są jakieś słupki, dane. 
Dostarczmy dane do tych plansz, zapytajmy, czy przypadkiem nie będzie to potrzebne.  
 
Cały czas – podkreślę to jeszcze raz – konkurujemy z innymi dostawcami wiadomości, 
z politykami, którzy są notorycznie cytowani cały czas gdzieś tam w mediach, ale również 
z wszystkimi innymi firmami, które chciałyby w mediach zaistnieć. Musimy pokazywać, że 
z nami jest fajniej, że nasze rozwiązanie, produkt, usługa czy idea jest ważniejsza i bardziej 
wartościowa do pokazania. A jeżeli nawet nie jest bardziej wartościowa, to przynajmniej 
dziennikarzowi będzie łatwiej ją pokazać, co też ma wpływ na to, czy zostanie opublikowane, 
czy nie. 
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Kolejna rzecz: jeżeli już raz gdzieś w jakimś medium zaistniejemy, to prawda jest taka, że 
dziennikarze mają swoją krótką listę ekspertów w konkretnych tematach i dobrze się dostać 
na taką listę. Jak się dostajemy? Pomagamy dziennikarzowi i jeżeli tylko będziemy mu się 
pozytywnie kojarzyć, to on nie ma powodu, żeby nas nie zapraszać częściej, wręcz przeciwnie 
– będzie nas zapraszał coraz częściej. Ja to jestem taki w zasadzie krnąbrny zawodnik, można 
powiedzieć, w tej chwili, bo stale podkopuję swoją pozycję w mediach, bo odmawiam. Jestem 
często zapraszany – dzisiaj mamy środę 2 września – i tylko w tym tygodniu otrzymałem już 
sześć zaproszeń do różnych mediów. Na wszystkie udzieliłem decyzji odmownej, po prostu 
mam swoje projekty, które realizuję. Ale jeżeli już wpadniemy na taką krótką listę 
dziennikarza, to będziemy stale zapraszani, o ile jesteśmy osobą, która ma coś mądrego do 
powiedzenia. Dlatego też warto się do każdej takiej rozmowy dobrze przygotowywać. Jeżeli 
podsuniemy dziennikarzowi pytania, to wiemy, jakie pytania zostaną zadane; jeżeli wiemy, 
jakie pytania zostaną zadane, to przygotujmy dobre odpowiedzi. Przećwiczmy je, jeżeli jest to 
występ w telewizji. Dlaczego? Dlatego żeby nie spalić się ze wstydu czy z powodu tremy, 
tylko być po prostu przygotowanym, że takie pytanie może paść i możemy fajnej odpowiedzi 
udzielić. 
 
Jeszcze jedna rzecz, o której powiem, to jest to, że przypuszczam, że po tym odcinku podcastu 
otrzymam sporo pytań na temat tego, w jaki sposób dostać się do mediów albo czy mogę 
przekazać, albo kogoś polecić bądź przekazać namiary na jakiegoś dziennikarza. Nie robię 
tego, nie proście mnie o to, nie jestem upoważniony do udostępniania takich kontaktów. Ja 
się samodzielnie dostawałem do mediów w wielu przypadkach, więc w zasadzie każdy może 
rzeczywiście doprowadzić do tego, że zapraszany będzie. To nie jest jakiś wielki wyczyn. 
Naprawdę nie wierzcie, że to jest jakiś wielki wyczyn. 
 
Będę kończył, ale podsumuję jeszcze, jakie materiały Wam udostępnię w notatkach do tego 
odcinka podcastu. Przede wszystkim znajdą się tam: dwie informacje prasowe, które 
wysyłaliśmy; baza mediów, z którymi się kontaktowaliśmy, ale bez imion i nazwisk 
dziennikarzy – tu będziecie musieli wykonać pracę we własnym zakresie; harmonogram 
działań, które podejmowaliśmy. I to wszystko. 
 
Ale jeszcze na koniec bardzo, ale to bardzo autentycznie serdecznie chcę Wam podziękować 
za to, że pomagaliście mi promować ten kurs, bo bez tego absolutnie nie udałoby się z nim 
dotrzeć tak szeroko, jak się udało. Ja wiem, że z jednej strony media itd., itd., ale większość 
publikacji miała miejsce w sieciach społecznościowych. To jest coś, co zrobiliście Wy, nie 
zrobiłem tego ja, tylko Wy, i bardzo Wam za to dziękuję. Ten czas czerwcowy, w ogóle cały 
czerwiec i cały maj, to był dla mnie totalny maraton, absolutnie wyczerpujący. Tak że ja tym 
bardziej się cieszę z tego, że tak duże efekty są tych działań i w sumie to jest jedyna miara 
tego, że rzeczywiście tę pracę warto było wykonywać. Wierzę, że dobro powraca, zarażam tą 
ideą innych i myślę, że ten kurs jest wisienką na torcie, takim przykładem, że rzeczywiście tak 
jest po prostu, że dobro powraca.  
 
Jeśli znacie kogoś, kto mógłby na tym kursie skorzystać, to moja prośba serdeczna: przekażcie 
mu, proszę, informacje o tym kursie. Prosty adres: pokonajswojedlugi.pl albo nawet z polską 
literką: pokonajswojedługi.pl. Zapraszam, warto, naprawdę warto. Przypominam, że wszystkie 
linki do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem: jakoszczedzacpieniadze.pl/059. 
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Ja się dzisiaj rozgadałem, nagrywanie tego podcastu było transmitowane na Periscope. Widzę, 
że bardzo dużo serduszek otrzymuję w tej chwili od osób, które nadal Periscopa oglądają. 21 
osób nadal ogląda, na początku górne kilkadziesiąt osób. Zapraszam do instalowania 
Periscope’a, więcej będzie takich sesji. Rozgadałem się, ale myślę, że ta wiedza będzie dla 
Was bardzo przydatna. Jeżeli jeszcze jakieś przemyślenia przyjdą mi do głowy, to pewnie będę 
się nimi sukcesywnie dzielił. Wydaje mi się, że te najważniejsze rzeczy, które chciałem 
przekazać, przekazałem. Tak że dziękuję Ci już w tej chwili za wspólnie spędzony czas i życzę 
skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Kurs Pokonaj Swoje Długi 
§ Aplikacja Periscope dla iOS i Periscope dla Android 
§ Konferencja FinBlog 2015 
§ Prelegenci Konferencji FinBlog 2015: 

– Michał Pałka z bloga Live Smarter 
– Zbyszek Papiński z bloga App Funds 
– Maciek Samcik z bloga Subiektywnie o finansach 
– Marcin Iwuć z bloga Finanse Bardzo Osobiste 
– Ja J 

§ PAP 
§ Reuters 
§ Newseria 
§ MasterCard 
§ Film dla mediów tłumaczący na czym polega kurs “Pokonaj swoje długi” oraz problem 

zadłużenia Polaków? 
§ Konferencja infoShare 
§ Nagranie z mojego wystąpienia “Zaufanie jako waluta przyszłości” na konferencji 

infoShare. 
§ Monitoring mediów i Internetu: 

– Press-Service – serwis do monitoringu mediów 
– Brand24 
– SentiOne 

 
 



 470 / 492 

 

 

 
 
 
 
 

060: Jak stworzyć “niewacikowy” biznes z duszą? - 
rozmowa o przedsiębiorczości kobiet 
 
 
 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/060 
 
 
 
 
Z jakimi wyzwaniami borykają się kobiety, które próbują uruchomić firmę opartą na pasji? – 
o tym rozmawiam z Agatą Dutkowską z Latającej Szkoły. 
 
Mój dzisiejszy gość – Agata Dutkowska – to kobieta wokół której gromadzi się liczne grono 
przedsiębiorczych kobiet. Agata prowadzi Latającą Szkołę – projekt, którego celem jest 
aktywizacja tych kobiet, które chciałyby przekuć własne pasje w biznes, ale mają szereg 
związanych z tym obaw. 
 
W tym odcinku podcastu rozmawiam z Agatą o tym, skąd wzięła się jej pasja i dlaczego ze 
stymulowania przedsiębiorczości kobiet uczyniła swoją misję. Rozmawiamy również o tym, 
czym różni się podejście do biznesu kobiet i mężczyzn, i próbujemy zidentyfikować 
najważniejsze podszepty “wewnętrznego krytyka”, z którym muszą walczyć kobiety. 
 
Przesłuchanie tego odcinka polecam zarówno paniom, jak i panom, którzy chcą wspierać 
swoje partnerki w rozwijaniu firm zarabiających nie tylko “na waciki”. 
 
Serdecznie zapraszam. :) 
 
Z tego odcinka dowiesz się: 
 

§ Elevator pitch Agaty. 
§ W jaki sposób trafiłem na “Latającą Szkołę”? 
§ Czym zajmuje się Agata? 
§ Jaka jest formuła spotkań organizowanych przez Agatę? 
§ W jaki sposób Agata rozpoczęła prowadzenie własnego biznesu? 
§ Co to jest PROGRESSteron? 
§ Czym obecnie jest “Latająca Szkoła”? 
§ Ile czasu zajęło Agacie, by zacząć utrzymywać się z własnego biznesu? 
§ W jaki sposób biznes ewoluował z “offline” na “online”? 
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§ Co się dzieje w grupach facebookowych zakładanych przez Agatę? 
§ Czy można rozwinąć biznes mając w domu małe dziecko? 
§ Jakie największe wyzwania stoją przed przedsiębiorczymi kobietami? 
§ Czym różni się prowadzenie biznesu przez kobiety i mężczyzn? 
§ Przykłady osób, które w trakcie kursu zmieniły kierunek działania i rozwinęły swój 

biznes. 
§ W jaki sposób Agata organizuje swój czas i zarządza nowymi pomysłami? 
§ Jakich narzędzi używa do prowadzenia biznesu online? 
§ Skąd Agata pozyskuje informacje oraz jak się uczy? 
§ Jakie umiejętności przydają się obecnie w prowadzeniu działalności online i nie tylko? 
§ Kilka rad dla kobiet rozpoczynających działalność gospodarczą. 
§ Po co pojechałem na konferencję New Media Europe? 
§ Jak przygotować dobrą prezentację? 
§ Kilka informacji o zbliżającej się konferencji FinBlog 2015. 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek sześćdziesiąty. 
 
Dzisiaj z moim gościem rozmawiamy o przedsiębiorczości kobiet. 
 
Cześć i dzień dobry! Witam Cię w sześćdziesiątym odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie 
pieniędzy”. Ja 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 wszystkim osobom, które będą słuchać tego podcastu za chwileczkę, w najbliższy 
poniedziałek już dostępnego, a także tym osobom, które dzisiaj właśnie podglądają mnie na 
Periscope – widzę 42 osoby w tej chwili w samej aplikacji, pewnie jeszcze trochę na webie. 
No właśnie, można na żywo oglądać, jak nagrywam moje odcinki podcastów. Niesamowicie 
jest! Czuję się podglądany cały czas i widać wszystkie moje wpadki.  
 
Dzięki wielkie, że słuchacie tego odcinka. Jestem niesamowicie wdzięczny za to, że dowiaduję 
się z Waszych maili, że to nie trafia w próżnię, że w jakiś sposób pomaga Wam to, co robię, 
umilam Wam czas, tam gdzie wszystkie swoje aktywności realizujecie, tam gdzie czas 
spędzacie. Wiem, że niektórym z Was to solidnie ładuje bateryjki, mi też to ładuje bateryjki. 
Dzisiaj mam taki odcinek, który – myślę – Wam te bateryjki podładuje jeszcze bardziej.  
 
Bo dzisiaj będę gościł osobę szczególną – Agatę Dutkowską. Osobę, która jest 
pomysłodawczynią z jednej strony, a z drugiej strony – głównodowodzącą projektu, który się 
nazywa Latająca Szkoła. To jest projekt, który służy edukacji – kobiet w szczególności, 
aczkolwiek mężczyźni nie są skreślani, jednak wszystko jest ustawione pod kątem edukacji 
kobiet w zakresie przedsiębiorczości. Właśnie o tym dzisiaj będę rozmawiał z Agatą – o tym, 
jak to jest, kiedy próbuje się zorganizować taki biznes z duszą. Nie klasyczny biznes, tylko coś, 
co jest oparte na pasji, na hobby, na zainteresowaniach. Będę również rozmawiał o tym, w jaki 
sposób przedsiębiorczość kobiet różni się od męskiego podejścia do biznesu. Ale myślę, że to 
nie jest odcinek tylko i wyłącznie dla kobiet, bo sądzę, że panom też pomoże zrozumieć, 
z jakimi wyzwaniami z jednej strony, a z drugiej strony – różnymi wewnętrznymi dylematami 
muszą się mierzyć kobiety. Kto wie, może to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, w jakiś 
sposób pomoże Wam być lepszymi partnerami dla Waszych drugich połówek. Tak że 
zdecydowanie Wam tego życzę i bardzo mocno zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. 
 
Na koniec podzielę się kilkoma wrażeniami z konferencji New Media Europe, z której właśnie 
wróciłem, oraz powiem też, w jaki sposób możecie wziąć udział w konferencji FinBlog, tej 
konferencji, którą organizujemy my, blogerzy finansowi, już wkrótce, w tym tygodniu, dla tych 
osób, które będą słuchały tego podcastu od razu po jego publikacji. Powiem też, w jaki sposób 
możecie wziąć udział w tej konferencji, nawet jeżeli nie udało Wam się kupić wejściówki, bo 
całość będzie transmitowana właśnie w aplikacji Periscope. Ale o tym powiem dopiero po 
rozmowie z Agatą, a tymczasem zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. 
 
Michał Szafrański: Cześć, Agata. 
 



 473 / 492 

 

 

Agata Dutkowska: Cześć. 
 
Michał: Chciałem zacząć tradycyjnie, tak jak zaczynam: „Powiedz, kim jesteś i co robisz”, ale 
że Ty jesteś taka przedsiębiorcza kobieta, to poproszę cię o to, żebyś mi dała swój elevator 
pitch, czyli takie krótkie wprowadzenie o tym, czym się tak naprawdę zajmujesz. 
 
Agata: OK. Nie wiem, czy będzie najlepszy, ale będzie taki, który przychodzi mi teraz do 
głowy. Wyobrażam sobie, że jestem w windzie i mówię tak: „Jestem właściwie niedoszłym 
wykładowcą akademickim, rzuciłam studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych, żeby 
zająć się uczeniem kobiet zakładania własnego biznesu z duszą, ponieważ uważam, że to 
właściwie też jest rodzajem sztuki”. 
 
Michał: Super, powiem ci tak: mi wpadłaś na radar, tak kolokwialnie powiem, w kilku 
momentach i z kilku powodów. Najpierw było tak, że ktoś mi gdzieś tam z prawej, z lewej 
strony powiedział, że jest taka Agata, która wspomina o tobie na swoich wystąpieniach, 
osoby, które są wokół niej, też wspominają o Twoim blogu. Później było tak, że dostałem 
niemalże obraźliwego maila od którejś z uczestniczek Latającej Szkoły, która powiedziała: 
„Jak to w ogóle możliwe, że Ty masz podcast, zapraszasz interesujących ludzi do niego i, 
wiesz, oni są wszyscy interesujący, ale tam jeszcze Agaty Dutkowskiej nie było”. I ostatni raz 
zauważyłem, w maju czy w czerwcu, że opublikowałaś wpis, w którym wiwisekcji dosłownie 
mojego bloga dokonałaś i jego brandingu i tego, jak logo wygląda i jak ja się komunikuję 
z czytelnikami poprzez newsletter. I mówię sobie: bardzo fajna analiza, bardzo mi się to 
podobało. Z każdej strony jestem atakowany, trzeba się przyjrzeć temu, co robisz. No właśnie, 
co to jest ta Latająca Szkoła? Z czym to się je? Jak byś mogła trzy słowa powiedzieć, skąd to 
się wzięło i kto w tym uczestniczy… 
 
Agata: To, co robię, jest właściwie miksem płatnych i bezpłatnych ofert edukacyjnych 
związanych właśnie z kobiecą przedsiębiorczością. Płatna oferta to szkoła, czyli kurs dla 
kobiet, które mają albo pomysł na biznes i chcą go wprowadzić w życie, albo już mają własny 
biznes, ale chcą go rozkręcić i więcej zarabiać. Kiedyś też udzielałam indywidualnych 
konsultacji, teraz już tego nie robię. A jeżeli chodzi o bezpłatne rzeczy, to regularnie piszę na 
swojej stronie artykuły, które w zamyśle mają pomagać osobom zainteresowanym takimi 
tematami. Organizuję też, w zasadzie muszę powiedzieć: organizujemy, w siedmiu miastach 
w Polsce bezpłatne spotkania co miesiąc dla kobiet zainteresowanych tym tematem. 
 
Michał: Jak duże są to spotkania, które organizujecie w poszczególnych miastach? 
 
Agata: Staramy się, żeby nie było więcej uczestniczek niż mniej więcej 20 osób na takim 
spotkaniu. Są zapisy, trzeba rezerwować miejsce, bo zależy nam na tym, żeby to były w miarę 
kameralne spotkania, na których każda osoba ma szansę coś powiedzieć i poznać innych. To 
nie chodzi o to, żeby to było zbyt masowe. 
 
Michał: Czyli to jest taka warsztatowa formuła, rozumiem? 
 
Agata: Powiedziałabym, że bardziej networkingowa i taka storytellingowa. Głównym celem 
jest poznać nowe osoby i zareklamować samą siebie, powiedzieć, co się robi, i posłuchać 
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historii głównej bohaterki, która jest zaproszona na to spotkanie, wybrana przez lokalne 
organizatorki, i ta bohaterka opowiada o swoim biznesie od kuchni podczas spotkania. 
 
Michał: To jest tylko i wyłącznie dla pań czy panowie też mogą się pojawiać na takich 
spotkaniach? 
 
Agata: Jest to dla kobiet, po prostu. Nie stoją ochroniarki na bramce, które nie będą nikogo 
wpuszczać, gdyby chciał koniecznie przyjść, ale taka jest formuła, że jest to po prostu dla 
kobiet. 
 
Michał: Muszę wrócić do korzeni i zapytać cię, skąd w ogóle pomysł na to, żeby taką 
aktywność prowadzić. Jak to się zaczęło? 
 
Agata: Nigdy nie pracowałam na etacie. Skończyłam dwa kierunki studiów, studiowałam 
wpierw socjologię, a później studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych na wydziale 
intermediów, i miałam poczucie, że nie ma dla mnie za bardzo takiej pracy etatowej, o którą 
mogłabym się ubiegać, w Polsce. I właściwie zaraz po skończeniu studiów założyłam pierwszy 
własny biznes z przyjaciółmi, taki dosyć niszowy, alternatywny, z duszą. Chcieliśmy robić coś, 
co naprawdę kochaliśmy wtedy robić. To były alternatywne wycieczki po Krakowie. Wówczas 
mieszkałam w Krakowie. Myśmy mieli zerową wiedzę na temat prowadzenia własnego 
biznesu, marketingu, promowania siebie i jeszcze mieliśmy oprócz tego bardzo wysokie 
mniemanie o sobie. Mieliśmy poczucie, że klienci będą przychodzić do nas sami, mniej więcej 
tak jak manna z nieba spadła na Izraelitów, jak byli na pustyni, to na takiej zasadzie przyjdzie 
do nas klient.  
 
Tak się nie działo i ten biznes szedł nam różnie. To znaczy z jednej strony mieliśmy swoje 
sukcesy, pisały o nas różne gazety, mieliśmy bardzo zadowolonych klientów, ale był to biznes 
w jakimś sensie „wacikowy”. Nie mogliśmy się przez cały rok utrzymać na wysokim poziomie 
z tego, co robiliśmy. I w pewnym momencie, miałam już 29 czy 30 lat, pomyślałam sobie: „OK, 
ja muszę po prostu ten temat zgłębić: jak prowadzić własny biznes, taki niszowy, 
alternatywny, jeżeli chcę dalej funkcjonować”. Już jestem w tym wieku, że muszę się na coś 
zdecydować: albo będę szukać jakiejś pracy, albo dowiem się, jak to robić.  
 
Chciałam to zrobić dla siebie, po to żeby rozwinąć ten biznes turystyczny, ale w momencie, 
kiedy zaczęłam zgłębiać ten temat, tak się tym zaaferowałam i tak mi się to zaczęło podobać, 
że zaczęłam się tą wiedzą dzielić – na początku zupełnie darmowo, z koleżankami swoimi. 
I w ten sposób, bardzo organicznie, to się rozwinęło w różne warsztaty, zaczęłam 
współpracować z różnymi osobami i z tego się narodziła Latająca Szkoła. 
 
Michał: Kiedy to było? Ile lat temu zaczęłaś? 
 
Agata: To było prawie 5 lat temu. Prowadzę firmę od 4 lat, a zanim zarejestrowałam firmę, 
działałam przez kilka miesięcy nieformalnie, tzn. głównie pisałam artykuły, gromadziłam 
sobie bazę zainteresowanych osób i prowadziłam warsztaty, np. na PROGRESSteronie albo 
w jakiejś innej formule, która nie wymagała ode mnie działalności. Czyli to już prawie 5 lat 
będzie. 
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Michał: Co to jest PROGRESSteron? 
 
Agata: PROGRESSteron to jest taki największy, najważniejszy w Polsce festiwal warsztatów 
skierowanych do kobiet, organizowany przez Dojrzewalnię Róż od wielu, wielu lat w wielu 
miastach.  
 
Michał: Czyli powolutku w zasadzie wzięło się to z pomysłu na samą siebie i dla samej siebie 
i z rozwiązywania problemów waszej firmy, tak bym powiedział, i stopniowo dochodziłaś do 
wniosku, żeby się podzielić. Dosyć typowa historia, jeżeli chodzi o takie podejście, podobna 
w sumie do mojego, ja też się dzielę w zasadzie moją wiedzą. Też długo ewaluowałem 
w kierunku tego, że warto rzeczywiście to robić, bo wcale nie byłem do tego przekonany. 
Powiedz mi taką rzecz, skacząc tak z samego początku do sytuacji obecnej: dzisiaj Latająca 
Szkoła to jest co? To są warsztaty, spotkania, blog? Jak byś mogła tak całościowo opisać: ile 
chociażby osób jest zaangażowanych po stronie uczestników, jak to wygląda od drugiej 
strony? 
 
Agata: W tym momencie szkoła jest głównie programem online. Powoli się przemieszczam 
z formuły stacjonarnej, w której brało udział zawsze ok. 12 uczestniczek i były 2 edycje – 
wiosenna i jesienna, to były zajęcia weekendowe – do formuły online. W ostatniej edycji 
szkoły online na wiosnę brało udział ok. 100 osób i następna edycja będzie dopiero na wiosnę 
2016. Oprócz tego, tak jak mówiłam, jest 7 miast, w których organizowane są „latające kręgi”, 
i ok. 20 osób może przyjść na taki krąg, ale patrząc nawet po grupach na Facebooku, które są 
utworzone dla poszczególnych miast, to jest od 200 do 500 osób – w Warszawie jest nawet 
więcej, może z 700 – takich osób, które są w tych grupach. 
 
Michał: W każdej z tych grup? 
 
Agata: W każdej. Myślę, że aktywna społeczność, która faktycznie coś robi, w całej Polsce to 
jest kilkaset osób. Tak bym to ujęła. 
 
Michał: Czy Ty z tego żyjesz, czy oprócz tego pracujesz również gdzieś jeszcze? 
 
Agata: Ja już żyję wyłącznie z Latającej Szkoły i ten moment przejścia, kiedy właśnie było to 
możliwe, żeby tylko z tego się utrzymywać, to było bodajże po 2,5 roku i wtedy mogłam się 
już utrzymywać tylko z tego, a inne zlecenia i fuchy odłożyć na bok. 
 
Michał: Czyli stopniowo dochodziłaś do tego, że w zasadzie w tej chwili to jest główne Twoje 
zajęcie i niczemu innemu się nie poświęcasz, poza dzieckiem, jak rozumiem? 
 
Agata: Tak. To było dla mnie bardzo trudne, dlatego że jestem osobą, która jest 
wielowątkowa i, mówiąc od strony problemu, to łapię dużo srok za ogon naraz, ale z drugiej 
strony, myśląc o tym pozytywnie, jestem wszechstronna po prostu. Bardzo chętnie się 
angażowałam w wiele rzeczy non profitowych, bardzo dużo różnych rzeczy tworzyłam i dla 
mnie takie skupienie, skoncentrowanie się na jednej rzeczy z jednej strony było bardzo 
trudne, a z drugiej strony, myślę, było dobre, bo jakby kanalizuje większość mojej energii 
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właśnie w to i myślę, że to jest często bardzo ważne, żeby się skupić, jeżeli chcemy mieć 
efekty. 
 
Michał: Super, podoba mi się to bardzo. Czyli tak: wiemy, gdzie byłaś, gdzie Latająca Szkoła 
jest dzisiaj. Wiem, że Latająca Szkoła to również „latająca filozofia”, gdzieś tam przeczytałem 
na Twoim blogu na ten temat, ale chciałbym, żebyś opowiedziała o tym, jak ewaluowałaś do 
tego, żeby przejść do działalności online. Powiedziałaś, że wcześniej to były konsultacje, 
spotkania offline’owe. Dlaczego zdecydowałaś się postawić na online w tej chwili? 
 
Agata: Od samego początku byłam w jakimś sensie bardzo mocno zarażona tą filozofią 
nowego biznesu w sieci, gdzie, wiadomo, wszyscy myślą o skalowalności, o tym, że dopiero 
wtedy zaczyna się dobrze zarabiać, jeżeli dociera się do szerszej publiczności i nasz klient nie 
płaci nam za nasz czas. Ja to wszystko od wielu lat wiedziałam, z tym że uważałam, że to, co 
chcę przekazywać, jest bardzo mocno związane z takim kontaktem żywym i to jest ogromna 
wartość. To, że dziewczyny się poznają i mają później ze sobą kontakt, jest bardzo cenne. 
Dlatego dosyć długo wręcz trzymałam się tej formy offline’owej.  
 
Ale zrobiłam taki eksperyment – to było w zeszłym roku w wakacje – chciałam wypróbować, 
jak to zadziała. Ogłosiłam na blogu, że mam taki pomysł na eksperyment, który będzie się 
nazywał „Wakacyjny wirtualny krąg wsparcia” i będzie polegał na tym, że przez okres wakacji 
osoby, które się zapiszą na ten kurs, będą miały grupę na Facebooku, na której będą mogły 
cały czas być ze sobą w kontakcie i oprócz tego będą miały możliwość zadawania mi pytań co 
piątek, a ja przez weekend będę robiła podcasty, gdzie będę na te pytania odpowiadała. 
I byłam pod wielkim wrażeniem tego, jak to wyszło. Dlatego że zapisało się na to – to nie 
była droga oferta – 100 kobiet i te kobiety zrobiły coś niesamowitego, dlatego że ten 
program trwał tylko przez wakacje, z tym że pod koniec dostałam prośbę, żeby nie zamykać 
grupy na Facebooku. Ja jej nie zamknęłam i obserwowałam, że ona cały czas żyje, nawet do 
dzisiaj. Ona żyje po roku i dziewczyny zaczęły między sobą robić niezwykłe kolaboracje. 
Powstało tyle wspólnych projektów, tam się narodziły tak genialne pomysły, że ja poczułam, 
że jest ogromna moc w takich formułach online’owych. Niekoniecznie trzeba się spotykać, bo 
niektóre z nich się w ogóle nie widziały na oczy, a jakby to wsparcie, energia, cała wiedza – 
to wszystko płynie do dzisiaj. 
 
Michał: Bardzo ciekawa obserwacja. Ja dochodzę do podobnych wniosków w sensie takim, że 
wystarczy osobom, które są tym zainteresowane, stworzyć pewne warunki do tego, żeby 
współpracowały, i one taką współpracę nawiązują, i nie ma znaczenia, czy to jest kontakt 
osobisty, czy nie. Czasami zauważam, że przy tym kontakcie osobistym jest nawet trudniej 
zsynchronizować ileś tam osób. Jest też dużo większy overhead organizacyjny, trzeba jakieś 
miejsce zorganizować, które pomieści odpowiednią ilość osób, uzgodnić konkretny termin itd., 
a później to spotkanie w sumie trwa dużo krócej niż same przygotowania do niego. 
 
Agata: I to jest też overhead finansowy tak naprawdę, bo szkoła w wersji offline musiała być 
o wiele, wiele droższa niż to, co mogę oferować online. Ja znam dobrze moje klientki, bo też 
dużo czasu poświęcam na badanie tego, na czym im zależy, kim one są, kim jest ta osoba, 
która jest zainteresowana tym, co robię, i to jest często osoba, która nie ma za dużo pieniędzy, 
ja dokładnie wiem, ile ona może przeznaczyć na rozkręcenie własnego biznesu i własny 
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rozwój. Często to nie jest tyle, ile by zażądali od niej różni marketingowi guru. Dlatego to jest 
też krok w kierunku klienta: że oferujemy coś, co jest tańsze, ale ma formułę online. Dla wielu 
kobiet – szczególnie matek – to też jest duży plus. 
 
Michał: To jest wygodne dla nich. Ja w ogóle zastanawiam się, jak ty w ogóle łączysz… 
W jakim wieku masz dziecko? 
 
Agata: Moje dziecko jest na tyle małe, że to pytanie jest jeszcze trochę na wyrost, bo moje 
dziecko ma 5 tygodni. 
 
Michał: Gratulacje dla świeżo upieczonej mamy! 
 
Agata: Tak, jestem świeżo upieczona. I porównując, ile czasu włożyłam w rozkręcenie 
Latającej Szkoły, czyli przypominając sobie, jak to wyglądało przez pierwszy rok, to nie dość, 
że wtedy nie miałam dziecka, pracy na etacie, to miałam wygodną sytuację życiowo-
materialną i mogłam naprawdę bardzo dużo pracować. Nie wierzę w to, że można rozkręcić 
własny biznes, będąc świeżo upieczoną mamą, nawet myśląc o tym, ile wysiłku było związane 
z tym, żeby się przygotować do nagrania tego podcastu, jakie to było logistyczne wyzwanie. 
Myślę, że można dopiero, jak dziecko jest trochę większe, pomyśleć o tym, jak połączyć to 
z własnym biznesem. 
 
Michał: Ale nie wiesz, jak dużo większe musi być dziecko, żeby to się udawało łączyć? 
 
Agata: Nie, ale obserwując kobiety, z którymi miałam do czynienia – większość z nich to są 
matki – mam taką refleksję dziwną, że właściwie to jest bardzo różnie. Bo znam osoby, które 
miały trójkę dzieci, w tym bliźniaki – mam na myśli konkretną uczestniczkę – zawsze miały 
pomalowane paznokcie, wszystko idealnie załatwione i ruszyły z własnym biznesem, robiąc 
w nim masę różnych rzeczy, więc taki przykład. A znam osoby, które mając jedno dziecko, były 
tak nim zaabsorbowane, że dopiero po 7 latach wracały do tzw. obiegu życiowego. Więc są 
różne kobiety i są chyba też różne dzieci, więc niestety rozczarowując słuchaczy, którzy może 
oczekiwali jakiejś mocnej opinii albo złotej rady, wydaje mi się, że niestety czegoś takiego nie 
ma. 
 
Michał: Chyba to jest najcenniejsze: żeby czerpać z tych doświadczeń. Ja nie ukrywam, że 
jednym z powodów, dla których rozmawiam z Tobą – wiesz, jestem facetem i patrzę na 
robienie biznesów z perspektywy faceta, czyli uczciwie powiem: wygodnej pozycji, kiedy 
wiem, że mam mocne oparcie w mojej żonie, mam mocne zaplecze w postaci tego, że nie 
muszę się martwić o niektóre aspekty funkcjonowania naszej rodziny, bo wiem, że Gabi 
udźwignie, jest gotowa pomagać w tym zakresie, że bardzo mocno angażuje się w to, żebym 
miał jak najwięcej czasu na działalność, którą realizuję, co jest absolutnie gigantyczną 
pomocą. I, wiesz, zależało mi też na tym, żeby porozmawiać z kimś, kto właśnie ma kontakt 
z dużą liczbą przedsiębiorczych kobiet, kto mógłby również powiedzieć o pewnych 
wyzwaniach i problemach, z którymi te kobiety muszą się mierzyć. I teraz pytanie 
podstawowe: jakie ty widzisz, jako animatorka Latającej Szkoły, największe wyzwania, jakie 
stoją przed kobietami, które chciałyby mieć własny biznes, a muszą się bić z tą 
rzeczywistością? 
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Agata: Zacznę od czegoś, co może nie do końca jest związane z tym, że są to kobiety. Z tym że 
są to kobiety, które najczęściej mają pomysł na biznes z duszą. To nie są osoby, które 
przychodzą z błyskotliwą, startupową ideą, która po prostu jest obliczona na to, że 
rozwiążemy problem, który mają użytkownicy, i na tym dobrze zarobimy albo to nie jest 
pomysł w stylu: „będziemy handlować chemią z Niemiec”, bo wiemy, że to się dobrze 
sprzedaje, tylko to są często rzeczy związane z rozwojem osobistym, ze sztuką, 
z upiększaniem życia albo podnoszeniem jakości życia. To są jakby dwa główne nurty. I trzeba 
zauważyć, że w Polsce przeciętny Kowalski ma w swoim miesięcznym koszyku finansowym 
o wiele mniej pieniędzy na tego typu rzeczy niż jego kolega z Berlina albo z Paryża. Więc na 
samym początku wiele z tych kobiet jest w takiej sytuacji trudnej, ponieważ chce sprzedawać 
rzeczy, które dla wielu osób są luksusem.  
 
Michał: Ale one to sobie uświadamiają czy dopiero w zderzeniu z innymi przedsiębiorczymi 
kobietami rzeczywiście gdzieś to do nich dochodzi, że pomysł jest fajny, ale utopijny? 
 
Agata: On nie jest koniecznie utopijny, tylko trudniejszy do zrealizowania niż pomysł, który 
opiera się na sprzedawaniu artykułów pierwszej potrzeby. Ja się dokładnie tym zajmuję, czyli 
zobaczeniem, w jaki sposób zaaranżować cały ten biznes, żeby to jednak się udało. Trzeba 
mieć ponadprzeciętny marketing, dobrą stronę wizualną. Te teksty, które się ma, muszą być 
dobre. Sposób komunikowania się z klientami musi być wyjątkowy, żeby to się udało. Więc 
takim realnym lękiem, z którym wiele z tych kobiet musi się mierzyć, to lęk pt. „zje mnie ZUS”, 
czyli starczy mi pieniędzy tylko na tyle, żeby opłacić. Niektóre z tych kobiet muszą już płacić 
wyższy ZUS, bo miały wcześniej jakieś przygody z przedsiębiorczością, czyli zarobię tylko na 
waciki. 
 
Michał: I to jest ten biznes wacikowy, o którym wspominałaś? 
 
Agata: Tak, ja często właśnie mówię o tym, jak zrobić, żeby biznes był niewacikowy. Często 
jest to związane z tym, żeby zastanowić się, jak mogę tę sprzedaż zaaranżować, żeby np. 
budując społeczność wokół własnego biznesu, bawić się skalą, czyli niekoniecznie muszę 
oferować bardzo drogie rzeczy, ale przez to, że np. 200 osób miesięcznie to kupi, to zmienia 
się obraz tego, co oferuję. Myślę, że to jest takie typowo polskie, bo w Polsce są bardzo duże 
koszty na starcie prowadzenia własnej działalności. A jeżeli chodzi o taką bardziej kobiecą 
obawę, to kiedyś powiedziałabym, że kobiety są mniej pewne siebie od mężczyzn, ale im 
dłużej to obserwuję, to bym powiedziała o tym inaczej: że są bardziej skupione na słuchaniu. 
I też słuchają też bardzo uważnie swojego wewnętrznego krytyka, wszystkich komunikatów 
z zewnątrz i bardzo się tym przejmują, że np. teściowa, partner albo koleżanka powiedzą, że 
ten pomysł jest bez sensu, albo nawet powiedzą to subtelnie, albo nic nie powiedzą, i wiele 
kobiet już to traktuje jako pewną zniechęcającą informację. Powiedziałabym, że wiele kobiet 
obawia się wyjść z czymś na światło dziennie w takiej obawie, że to nie jest perfekcyjny 
produkt, usługa, więc dopóki coś nie jest perfekcyjne, to nie będę się z tym pokazywała. 
 
Michał: Myślisz, że to jest cecha kobiet czy ogólna cecha przedsiębiorców: że chcieliby mieć 
wszystko dopracowane? Może masz rzeczywiście rację. Zastanawiam się nad tym, co 
powiedziałaś, czy kobiety nie mają przypadkiem niższej akceptacji ryzyka niż faceci. Nie wiem, 
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mam zbyt mały zestaw doświadczeń, bo patrzę tylko i wyłącznie na siebie, ale jeżeli 
rzeczywiście bardzo słuchają tego, co inni mówią, to mogłoby również oznaczać, że nie są tak 
bardzo gotowe do zaryzykowania. Jak sądzisz? 
 
Agata: Coś w tym jest. Gdyby na pewno słuchali nas jacyś specjaliści od biologii ewolucyjnej, 
to by mogli nam to jakimiś ładnymi argumentami podeprzeć właśnie związanymi z ewolucją, 
że kobiety mają ogólnie inną relację z ryzykiem. To można nawet zaobserwować, jak się 
popatrzy, ile jest hazardzistów – jest o wiele więcej mężczyzn – i to ma gdzieś pewnie swoje 
uzasadnienie… 
 
Michał: Potrzeba bezpieczeństwa itd. 
 
Agata: No, więc na pewno coś w tym jest, że kobiety też nie potrafią często – to jest jakby 
drugi wątek – podchodzić do biznesu jako do gry. To jest większy dystans, jeśli traktujemy 
coś jako grę i sprawdzimy: a, może się uda, może nie. To jest inna relacja z tym, co się robi, 
z rzeczywistością – taka chęć wypróbowania, a nuż się uda. Wydaje mi się, że wiele kobiet ma 
inne podejście, nie takie gamifikacyjne, tylko bardzo emocjonalne. I to ryzyko, że komuś się 
nie spodoba, a przecież ja to stworzyłam z mojego serca, to jest praca mojej duszy, to jest 
zbyt duży koszt emocjonalny. 
 
Michał: Jak ty pomagasz kobietom pokonać te obawy, lęki? 
 
Agata: Na różne sposoby. Głównym narzędziem, które stosuję, to jest właśnie łączenie kobiet 
w grupy. Poprzez kręgi, kiedy jest możliwość posłuchania, że komuś było też trudno albo ktoś, 
kto dzisiaj ma superfirmę i jest bardzo znany, piszą o nim „Wysokie Obcasy” i wszędzie 
pojawiają się produkty tej osoby, mówi, że ma kryzys co drugi dzień, a w ogóle na początku 
miał długi, to dla wielu kobiet jest to bardzo, bardzo wspierające. Propaguję też ideę łączenia 
się w takie zespoły, grupy wsparcia, grupy mastermindowe, można powiedzieć, często złożone 
z osób z różnych branż, które regularnie spotykają się i pomagają sobie rozwijać własne 
biznesy. Dla wielu kobiet jest to bardzo, bardzo dobra formuła. Myślę, że mężczyźni aż tak 
bardzo by tego nie potrzebowali, ale dla kobiet taka możliwość regularnego spotykania się, 
przedyskutowania swoich pomysłów, dostania takiego energetycznego kopniaka od innych 
osób – to dobrze działa. 
 
Michał: Słuchaj, a nie jest to tak trochę z tym kopniakiem energetycznym – czasami widzę 
takie spotkania, które się gdzieś tam dzieją, niekoniecznie kobiet, bo to też facetów dotyczy; 
nazwijmy je spotkaniami niby o przedsiębiorczości, trochę motywacyjnymi, inspirującymi – 
widzę również takie osoby, które uczestniczą w tym dla pewnego zastrzyku pozytywnych 
emocji, ale później nic z tego nie wynika. Taka chwilowa stymulacja, być może ogrzanie się 
w blasku tych osób, które jakieś sukcesy odnoszą, i jednak trwanie w tym, w czym trwam, czyli 
nie idę jakoś szczególnie do przodu ani się nie cofam, a może się cofam, bo nie idę do 
przodu? Czy Ty widzisz coś takiego na tych spotkaniach? Czy jakoś udaje się te osoby, które 
uczestniczą, aktywizować? 
 
Agata: Myślę, że odpowiem „tak”, bo jak to pytanie się pojawiło w tych pytaniach, które mi 
przesłałeś wcześniej, to jeszcze taki wątek w nim poruszyłeś, że niektóre osoby tam mogą 
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przychodzić bardziej ze względów towarzyskich niż innych. Wtedy mi przyszło do głowy, że 
jest taki znany filmik na YouTubie, który pokazuje – to jest filmik komediowy – różnice 
między mózgiem kobiety i mózgiem mężczyzny. Nie wiem, czy słuchacze ten filmik widzieli. 
W każdym razie on pokazuje, że mózg mężczyzny składa się z dużej ilości pudełek, 
a w każdym z nich są osobne rzeczy, np. osobno biznes, osobno życie towarzyskie, a w mózgu 
kobiety wszystko jest ze sobą połączone i wszystko łączy się ze wszystkim. To była moja 
pierwsza myśl: że towarzyskie spotkania mogą się łączyć z biznesem w mojej percepcji, i to 
bardzo dobrze wręcz, ale teraz poruszyłeś inną strunę, zadając to pytanie na żywo, bo 
zapytałeś o to, czy to nie jest czasem taka formuła pustego doładowywania się – tak 
zrozumiałam to pytanie – a jakby nic z tego nie wynika. I ja patrzę na to w taki sposób: że po 
pierwsze musimy przyjąć dłuższą perspektywę. Znam osoby, które bardzo długo chodziły na 
spotkania „latających kręgów” i wydawałoby się, że nic nie robią – tylko przychodzą, słuchają, 
chłoną – i np. po półtora roku przyznają się wszystkim, że chodzą z jakimś pomysłem 
i dopiero teraz mają odwagę o tym powiedzieć, i po tych 2 latach zaczynają go realizować. 
Wierzę w to, że niektóre osoby potrzebują dużo więcej czasu, żeby się rozkręcić, a z drugiej 
strony myślę sobie też, że być może bycie przedsiębiorcą, prowadzenie własnego biznesu to 
też nie jest dla każdego i dobrze jest mieć możliwość zweryfikować, jak to jest. Chodząc na 
takie spotkania, patrząc, jak to jest, właśnie dojść do wniosku na koniec, że to nie dla mnie. 
 
Michał: Powiedz mi, czy możesz podać takie przykłady osób, które jak pierwszy raz je 
spotkałaś, to w zasadzie nie wiedziały, dokąd iść, a po jakimś czasie stopniowo ewaluowały, 
i dzisiaj możesz powiedzieć: to są te osoby, które są najlepszymi przykładami, że to, co 
promuję, rzeczywiście działa? 
 
Agata: Na wstępie, prowadząc warsztaty czy szkołę, zawsze adresowałam tę płatną usługę do 
osób, które miały już własny pomysł. To był warunek udziału. Czyli nie mamy aż tak bardzo do 
czynienia z osobami, które nie miały żadnego pomysłu i nagle dzięki mnie przeszły taką 
metamorfozę, że wpadły na ten pomysł i teraz zarabiają na tym tysiące dolarów. Takich 
sytuacji nie ma, ale są przykłady osób, które miały jakiś pomysł i później w toku naszych 
działań okazało się, że całkowicie ten pomysł porzucają i zajmują się czymś zupełnie innym 
i teraz są znane z tego, co robią, i można je podać jako taki superprzykład. Mogę powiedzieć 
o Aleksandrze Budzyńskiej, czyli osobie, która w sieci funkcjonuje jako Pani Swojego Czasu.  
 
Michał: Znam, znam, znam! Opowiadaj! 
 
Agata: Więc Pani Swojego Czasu przyszła do szkoły z pomysłem na szkołę guwernantek, czyli 
na taką inicjatywę, która miała pomóc osobom, które pracują jako nianie, opiekują się dziećmi, 
dostać dodatkowy, bardziej prestiżowy tytuł zawodowy i jednocześnie też podnieść swoje 
kwalifikacje w opiece nad dziećmi. To był pomysł Oli, ale w trakcie robienia badań 
marketingowych, przeprowadzania wywiadów, przyglądania się temu, ile będzie pochłaniało 
energii, Ola powoli zaczęła się z tego wycofywać, a przy okazji odkryła, że jej bardzo mocną 
stroną jest zarządzanie własnym czasem i że dla wielu osób jest to ogromna pięta 
achillesowa, i zaczęła wykorzystywać to, czego się nauczyła w szkole à propos własnej strony 
WWW czy obecności w social mediach, czy wysyłanie newslettera i w dobry, spójny sposób 
wprowadziła w życie, więc faktycznie teraz działa, i to działa na dużą skalę. Ale przychodzi mi 
do głowy inna „Pani od” – to jest takie zabawne, że jest Pani Swojego Czasu i jest też Pani od 
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PR. To jest Justyna Kozioł, która też przyszła do szkoły już z tym pomysłem, tylko nie była do 
końca przekonana, że on na pewno się powiedzie, tzn. ona się zajmowała profesjonalnie PR-
em przez wiele lat, takim ale PR-em dla dużych firm i często właśnie dla takich klientów, 
którzy niekoniecznie robili rzeczy, które by ją inspirowały i jej osobiście się podobały, i ona 
miała pomysł na to, żeby uczyć PR-u i pomagać PR-owo małym, kreatywnym biznesom, 
niekoniecznie kobiecym. Myślę, że w przypadku Justyny ten aspekt kreatywności był bardziej 
istotny. I faktycznie to się udało wprowadzić w życie. To jest kolejny przykład. 
 
Michał: Super! Wrócę do ciebie i podpytam o to – bo mówiłaś o tym, że jesteś taką osobą, 
która ma dużo pomysłów, ciągle skacze z tematu na temat, a przynajmniej taką osobą byłaś, 
i powiedziałaś, że bardzo pomogło ci skoncentrowanie się na jednym temacie – jak 
zapanować nad sobą, żeby przy takiej wszechstronności, bo jak spojrzy się na twój blog, 
zakres poruszanych tematów dotyczących przedsiębiorczości, ale nie tylko, również emocji 
z tym związanych itd., on jest dosyć szeroki, i zastanawiam się, jak ty sama siebie 
ukierunkowujesz, porządkujesz, trzymasz w ryzach, żeby rzeczywiście iść w jedną stronę, nie 
skakać na prawo i na lewo chaotycznie? 
 
Agata: Ja myślę, że i tak trochę skaczę, ale chyba po prostu rzeczywistość mnie ustawia do 
pionu. Doba, która ma 24 godziny, i zobowiązania, które mam, czyli to, że narzuciłam sobie 
rytmy. Ja w ogóle wierzę w to, że rytmy w biznesie są bardzo ważne. Ja np. publikuję co 
wtorek i wysyłam newsletter co wtorek. Albo na początku jeszcze było tak, że przecież szkoła 
była dwa razy do roku i miała też swój konkretny rytm, trzeba było też odpowiednio wcześniej 
zrobić nabór, różne rzeczy się działy, więc te narzucone struktury uporządkowały mnie. Czyli 
ja mam różne pomysły, które chciałabym zrealizować, takie dodatkowe, mam je zapisane 
wszystkie – albo na takich karteczkach na ścianie, albo w specjalnym zeszycie – ale po prostu 
doba ma 24 godziny, więc one gdzieś tam często po prostu przechodzą na następny rok do 
realizacji, albo po prostu siedzą w szufladzie, czekając na lepsze czasy. 
 
Michał: Ale właśnie: jak je filtrujesz? Masz dużo pomysłów, faktycznie, doba ma 24 godziny, 
więcej nie wtłoczymy. Pytanie: wstajesz codziennie rano i wiesz, co masz do zrobienia, bo 
wcześniej to planujesz, czy w jakiś inny sposób podchodzisz do organizacji swojego czasu? 
Jak to wygląda? 
 
Agata: Na razie odpowiadając z takiego jeszcze wyższego trochę poziomu, jak filtruję, czy 
dany pomysł jest godny realizacji, czy nie, to moim kompasem czy papierkiem lakmusowym 
mimo wszystko jest coś w rodzaju takiego kreatywnego barometru: czy coś mnie podnieca, 
czy coś chcę zrobić, czy czuję się zainspirowana tym. Jednak mimo wszystko to jest bardzo 
ważny czynnik u mnie. Czyli często pomysł, który finansowo bardziej by się opłacał, ale jest 
mniej interesujący, mniej ciekawy, odpadnie, a zrobię coś, na czym nie zarobię za dużo, ale to 
będzie super fun, żeby to robić przez następne pół roku. Więc trochę jest tak u mnie, że ten 
wewnętrzny artysta jest o wiele głośniejszy niż ten wewnętrzny biznesmen i po prostu on mu 
zakłada nelsona i jest nokaut, i wewnętrzny biznesmen leży na podłodze przyduszony. Więc 
to jest u mnie istotna rzecz, a jeżeli chodzi o taki wybór bieżących rzeczy, to myślę, że nie 
mam jakiegoś niezwykłego systemu, którym mogłabym się podzielić, ale bardzo wierzę 
w systemy takie oldskulowe, proste, tradycyjne, staropolskie, typu: prowadzić zeszyt, w którym 
się zapisuje pomysły, i wracać do tych pomysłów i mieć żółte karteczki, które można wyklejać 
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i prioretyzować. Ja też mam w przedpokoju taką dużą ścianę tablicową, czyli po prostu 
kawałek ściany pomalowany specjalną farbą, można różne rzeczy zapisywać za pomocą kredy, 
to jest coś, co mi pomaga. Nie wiem, czy odpowiedziałam wprost na pytanie, ale to są 
podstawowe narzędzia, nie używam żadnych fajnych aplikacji. 
 
Michał: Czyli wizualnie operujesz, widzisz to, co masz do zrobienia, bo to zapisałaś, 
i próbujesz sobie ustawiać w takiej kolejności, żeby na wszystko, co jest ważne, starczyło 
czasu. No właśnie, a dziecko mocno skomplikowało to? Jak w tej chwili te ostatnie 5 tygodni 
oceniasz, jak widzisz następne dwa miesiące swojego życia? Czy to bardzo skomplikowało 
życie, czy raczej zgodnie z oczekiwaniami? 
 
Agata: Ciężko powiedzieć, czy skomplikowało, bo byłam przygotowana na to, że to będzie 
zupełnie inaczej wyglądać, dlatego też nie robię na jesieni edycji Latającej Szkoły, robię ją 
dopiero na wiosnę 2016, a i tak wiem, że już teraz muszę zacząć pracę, ponieważ widzę, że 
i tak jest mało czasu i ten rytm pracy będzie zupełnie, zupełnie inny. Więc odpowiadając na 
pytanie: dziecko może nie tyle komplikuje życie, ile zmienia całkowicie strukturę dnia, 
możliwości. Nawet chociażby sprawa z wychodzeniem: jeżeli miałabym biznes bardziej oparty 
na uczestniczeniu w eventach czy spotykaniu się z klientami, to w tym momencie ten biznes 
by leżał. To, że mam możliwość robienia czegoś online, jest bardzo korzystne. 
 
Michał: No właśnie, skoro już temat online poruszyliśmy, to zapytam od razu: z jakich 
narzędzi dzisiaj korzystasz w komunikacji z uczestniczkami Latającej Szkoły? 
 
Agata: W tym momencie jest to bardzo podstawowy zestaw, powiedziałabym: nie taki bardzo 
nowoczesny. Nigdy nie robiłam Periscopa i też webinarów nie robię samodzielnie. Mam 
stronę internetową, postawioną na WordPressie, to jest zresztą coś, co bardzo polecam, 
i czego uczyłam i od czego zaczynałam. Ja na początku uczyłam robienia stron na 
WordPressie, bo sama się tego nauczyłam i tą wiedzą chciałam się dzielić. Na tej stronie 
pojawiają się artykuły i tam można np. te artykuły komentować, to jest jedna forma 
komunikacji. Oprócz tego wysyłam newsletter. Przez długi czas używałam takiego narzędzia 
jak MailChimp, czyli programu do wysyłania newsletterów. Potem przeniosłam się na 
GetResponse i testuję go od paru miesięcy, i zastanawiam się, czy nie wrócić jednak do 
MailChimpa. Oprócz tego jest Facebook, czyli fanpage Latającej Szkoły i jest masa różnych 
grup. Naprawdę grup na Facebooku mam od groma, i to są różne grupy: są grupy tych kręgów, 
są też grupy po różnych programach płatnych jako pozostałość, bo to była forma komunikacji 
dla uczestniczek. Facebook nie jest optymalny, ale chyba jest najlepszą rzeczą, jaką znam, 
dlatego że przed dużym eventem, który robiłyśmy w styczniu tego roku, chciałyśmy wyjść 
z Facebooka, dać coś bardziej oryginalnego naszym uczestniczkom. Stworzyłyśmy forum na 
stronie do komunikacji dla uczestniczek tego eventu, po prostu nikt z tego nie korzystał. 
Zarejestrowało się parę osób i tam się nic nie działo na tym forum, a na Facebooku jednak 
cały czas coś się dzieje i Facebook żyje, bo ludzie wchodzą na Facebooka. Mam Twittera 
i nigdy tam nie zaglądam, mam Instagram i prawie nic tam nie wrzucam.  
 
Michał: A powiedz mi, dlaczego migrowałaś z MailChimpa do GetResponse’a? Co ci się nie 
podobało, jakie miałaś oczekiwania?  
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Agata: Wydawało mi się, że GetResponse jest dużo tańszy niż MailChimp, ale jak dokonałam 
takiej prawdziwej kalkulacji, to okazało się, że jest pozornie dużo tańszy. Żeby był naprawdę 
dużo tańszy, należałoby zapłacić za cały rok z góry i intensywnie działać w programie 
afiliacyjnym. Ale wydawało mi się też, że jest bardziej funkcjonalny, tzn. w MailChimpie jest 
takie coś, że ciężko jest wysyłać ten sam newsletter do różnych list i różnych grup, trzeba to 
zrobić manualnie. Wydawało mi się, że w GetResponse może to jest lepiej rozwiązane. 
I GetResponse miało jeszcze taką atrakcyjną ofertę, że można sobie jeden landing page zrobić 
w ramach tego abonamentu dotyczącego newsletteru i wydawało mi się, że chciałam mieć 
taki jeden landing page, żeby sprawdzić, jak to działa. To były powody moich przenosin, 
a teraz widzę, że np. niektóre wtyczki do WordPressa lepiej się konfigurują z MailChimpem 
jednak. Są też inne powody związane ze statystykami – wydaje mi się, że jednak na 
MailChimpie miałam lepszy podgląd związany z tym, co się dzieje, kto otwiera, gdzie klika 
itd., i to było wszystko trochę lepsze. Ale może ja to trochę mówię z poziomu 
przyzwyczajenia, po prostu MailChimp tak długo był moim narzędziem, że po prostu chyba za 
nim zwyczajnie tęsknię. 
 
Michał: Wiesz, ja już 3 lata korzystam z GetResponse’a, ale mimo to najprawdopodobniej 
właśnie w tym miesiącu dokonuję migracji w końcu, bo rzeczywiście GetResponse wychodzi 
dosyć drogo i to nawet po rabatach, które można zastosować – roczne nie roczne itd. 
Poprosić o dodatkowy rabat też można, zwłaszcza jak się tyle maili wysyła co ja i tyle 
subskrybentów się ma co ja. Jednak, powiem ci, jest wiele tańszych usług, które niekoniecznie 
są gorsze, i też się zastanawiam nad migracją, najprawdopodobniej na coś takiego, co się 
ActiveCampaign nazywa. To nie jest zbyt popularne rozwiązanie jeszcze, ale zachęcam do 
sprawdzenia, bo rzeczywiście cena za samą usługę pocztową jest istotnie niższa od 
GetResponse’a. A jeszcze mają takie fajne funkcjonalności jak powiązanie bazy kontaktów 
z ruchem, który jest na twojej stronie WWW. Czyli jeżeli twój subskrybent porusza się po 
twojej stronie WWW, to ty widzisz później, jakie on strony odwiedził, gdzie on był, ile czasu 
spędził itd. Czyli taka namiastka marketing automation pełnego, a nie tylko newslettery. Więc 
ciekawe rozwiązania się pojawiają, bo to jest młodsze rozwiązanie od GetResponse’a, a jeżeli 
popatrzymy na funkcjonalność, to rzeczywiście mniej szablonów ma newsletterowych itd., ale 
ja i tak z tych szablonów nie korzystam, mam własny szablon, więc jakby różnicy mi to nie 
robi. Zapytam cię jeszcze, bo mówiłaś, że organizujesz również webinary, ale sama tego nie 
organizujesz, tylko we współpracy. Z czego korzystacie, jeżeli realizujecie webinary? 
 
Agata: Ta liczba mnoga tych webinarów to trochę na wyrost, ponieważ to był jeden webinar 
i do końca nie wiem, z czego korzystały dziewczyny, z jakiegoś płatnego rozwiązania 
w połączeniu z Google Hangoutami, więc tutaj niestety nic więcej nie powiem. 
 
Michał: Intryguje mnie jeszcze to, o czym mówiłaś o poznawaniu świata. Skąd ty, Agata, 
czerpiesz wiedzę, jak ty się uczysz, jak się dowiadujesz o tych różnych nowych narzędziach 
czy rozwiązaniach, które mogą się przydawać przedsiębiorczym kobietom? 
 
Agata: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że wszystko zaczęło się od tego, że spędziłam 
zimę 2010/2011 na ślęczeniu w internecie. Właściwie można powiedzieć, że bardzo dużo 
rzeczy nauczyłam się na tzw. Google Academy, i niektóre osoby uważają, że to jest gorszy 
rodzaj wiedzy. Jeżeli ma się dyplom albo skończyło się jakieś studia podyplomowe, to 
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wiadomo, ta osoba umie te rzeczy, o których mówi, a jeżeli ktoś czerpie wiedze z internetu 
albo podglądając innych, albo ucząc się w locie, że tak powiem, to jest to gorszy rodzaj 
umiejętności i wiedzy. Ja uważam, że jest zupełnie na odwrót, i bardzo propaguję takie 
podejście, że jeżeli czegoś nie wiem, to po prostu to googluję, i to powinien być już odruch, 
a wiele osób go nie ma. Ja dostaję często maile z pytaniami, na które odpowiedź można 
znaleźć w jedną sekundę, czyli ktoś uważa, że lepiej jest zapytać mnie, niż zapytać Google’a. 
Więc na pewno źródło wiedzy to jest internet, częściowo też ogromny kosmos, cały, 
powiedziałabym, wszechświat darmowej wiedzy, którą udostępniają amerykańscy specjaliści 
od marketingu i różni nauczyciele biznesu, którzy mają to podejście, że żeby przyciągnąć do 
siebie społeczność i odbiorców, to trzeba pokazać, że się coś wie. Czyli cały ten content 
marketing i tam jest masa różnych freebies i można się wiele rzeczy dowiedzieć. Oczywiście 
nie cała moja wiedza pochodzi z tych darmowych PDF-ów, ale na samym początku to był taki 
start, ja się tam zahaczałam, bo często nie było mnie stać na to, żeby wykupić ten kurs. 
Pamiętam, jak w którymś twoim podcaście słuchałam, że kupiłeś sobie kurs Pata Flynna, a ja 
byłam kiedyś na takim etapie, że zupełnie nie mogłam sobie na to pozwolić. I pamiętam, że 
był taki kurs dotyczący tworzenia strony na WordPressie, który nie był bardzo drogi – 
kosztował chyba 300 dolarów – ale nie miałam 300 dolarów. I po prostu siedziałam 
i kopiowałam każde zagadnienie… 
 
Michał: Ze spisu treści tego kursu, nie? 
 
Agata: Tak, i googlowałam, wiedząc, że gdzieś znajdę te odpowiedzi. Będą bardziej 
rozproszone i będą w formie różnych tutoriali na YouTubie itd. I też robię często coś, co po 
angielsku się ładnie nazywa reverse engineering, a w Polsce jakoś wsteczna inżynieria albo 
odwrotna inżynieria – to nie brzmi dobrze. To jest taki zabieg, kiedy patrzymy na kogoś, kto 
odnosi sukces, albo na to, jak ktoś coś zrobił, i zastanawiamy się, jak on to zrobił i dlaczego to 
działa, czyli to, co zrobiłam w przypadku twojego bloga. Poddałam takiej analizie to, co robisz, 
i chciałam moim słuchaczkom i moim odbiorczyniom pokazać, dlaczego to działa i dlaczego 
to jest dobre i skuteczne. 
 
Michał: Bardzo dobre to było, powiem ci, zalinkuję do tego artykułu. Fajnie, bo ja czytam 
o sobie u ciebie i to nie jest tak, że wszystkie aspekty były skrupulatnie przemyślane, niektóre 
rzeczy się robi intuicyjnie. Czyli jak mamy taką intuicję biznesową, to coś nam wyjdzie, 
chociaż nieszczególnie poświęcamy uwagę temu, że ma wyjść właśnie w taki sposób. Więc 
fajnie, bo czytałem to, co pisałaś, i oczywiście większość się zgadza, a niektóre to są po prostu 
interpretacje, o które ja dzisiaj też bym się pokusił. Ale uczciwie mówiąc, to nie jest tak, że 
jestem alfą i omegą i wszystko zostało tak perfekcyjnie zaplanowane. To trochę jest tak, że 
wszędzie, gdzie wkładamy serce w to, co robimy, to czasami nam wyjdzie lepiej, niż gdybyśmy 
to zaplanowali od A do Z. Tak że planowanie jest ważne, ale też to, żeby rzeczywiście robić 
ten biznes z pasją i pomagać osobom, które jakąś pasję mają, konkretyzować i opakowywać ją 
w taki sposób, żeby uwierzyły w to, że da to się realizować komercyjnie. Bo to są dwie różne 
rzeczy. Znowu wrócę do tematyki męsko-damskiej w kontekście przedsiębiorczości. Patrzę 
czasami na to, co to robi moja żona, w jaki sposób ona planuje swoje przedsięwzięcia. Ona też 
ma świetne pomysły, skończyła teraz dodatkową szkołę florystyczną – jest dyplomowaną 
florystką – zdobywała tę wiedzę w konkretnym celu, przy czym martwi mnie to, że brakuje jej 
być może zewnętrznego kopniaka, motywatora czy pomocy. Nie wystarczy jej powiedzieć: 
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„Zrób to”. To jest dłuższy proces – to, co powiedziałaś – dojrzewania. Przychodzą dziewczyny 
na Latającą Szkołę i czasami muszą chodzić tak pół roku czy rok, zanim ośmielą się zdradzić, 
że one w ogóle jakiś pomysł mają. Z kobietami rzeczywiście tak jest, przynajmniej gdy patrzę 
na te kobiety, które są w mojej okolicy – na tyle, na ile potrafię na podstawie rozmów z nimi 
zinterpretować to, jak one mogą próbować myśleć o swojej przedsiębiorczości. To jest też 
fajne, że rzeczywiście to, co robisz, robisz w taki sposób, który pomaga powoli, systematycznie 
odblokowywać. I też myślę, że zaletą tego, że to robią kobiety same dla siebie, jest to, że 
w zupełnie inny sposób do różnych zagadnień podchodzimy.  
 
Powiedziałaś trochę o lękach w kontekście przedsiębiorczości. Ja bym cię zapytał z drugiej 
strony o ten sam wątek: patrząc na kobiety i na to, jak one działają, i być może przyglądając 
się i analizując biznesy prowadzone przez facetów, czy ty widzisz jakieś konkretne różnice 
w podejściu do przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn? Trochę już o tym mówiliśmy, ale może 
masz coś jeszcze do dodania w tym temacie? 
 
Agata: Wydaje mi się, że to, co się dzieje przez ostatnie lata, czyli taka właściwie rewolucja 
w biznesie, która jest głównie związana z tym, że zaczęliśmy żyć w paradygmacie sieci i sieć 
przeorganizowała wszystko, co się dzieje w biznesie, i nagle okazuje się, że dominującymi 
wartościami, które pozwalają się rozwijać firmom, jest kreatywność, komunikowanie się 
z klientem, słuchanie, empatia… 
 
Michał: Miękkie umiejętności wszystkie. 
 
Agata: Tak, dzielenie się wiedzą, w ogóle podejście takie, że tutaj rozdajemy coś… 
 
Michał: Ekonomia wdzięczności, jak to mówią. 
 
Agata: Tak, właśnie, albo permission marketing itd. Te wszystkie rzeczy, które teraz są nawet 
w tym głównym nurcie biznesu wielkimi wartościami, to są rzeczy, które są związane z tym, 
co – tak tradycyjnie mówiąc – kobietom łatwiej przychodzi, czyli komunikacja, dzielenie się, 
słuchanie. To jest dla wielu kobiet i atrakcyjne, i często łatwe.  
 
Michał: Naturalne, można wręcz powiedzieć. 
 
Agata: No. Więc ja uważam, że właśnie dzisiaj w tym nowym paradygmacie kobietom jest 
o wiele łatwiej prowadzić biznes niż kiedyś. Dlatego że biznes już niekoniecznie polega na 
tym, że jeździ się gdzieś samochodem z teczką, ma się napakowane ramiona wywatowaną 
marynarką i się twardo negocjuje, tylko siedzi się często w swoim linkroomie z laptopem i się 
tworzy interesujący kontent, i się emocjonalnie dociera się do odbiorców, tworzy się wokół 
tego jakąś bazę fanów i się po prostu coś tym ludziom sprzedaje, rozwiązuje się ich problem 
albo w jakiś sposób stymuluje się ich marzenia. I takie coś dla wielu kobiet nie dość, że jest 
atrakcyjne, to one się w tym sprawdzają często. To się zresztą dzieje, to nie jest tak, że to 
zobaczymy za parę lat. Już teraz powstają właśnie różne biznesy, które się opierają o taki 
nowy paradygmat, i kobietom dobrze to wychodzi. To może nie będą takie biznesy wielkie. To 
nie chodzi o biznesy, które później rozrastają się i zatrudniają nagle tysiące ludzi. To jest taki 
model, że najczęściej mamy jedną osobę, która się z tego utrzymuje, i team wirtualnych 
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asystentek czy różnych specjalistów, którzy pomagają, ale są to często osoby niezatrudnione 
na stałe w firmie, tylko współpracujące na zasadzie freelancerskiej. Takie mam przemyślenia 
jeszcze: że kobietom często może być łatwiej w tym nowym świecie. 
 
Michał: Agata, jeszcze zanim skończymy, to chciałbym, żebyś do tych kobiet, które być może 
słuchają tego odcinka podcastu i zastanawiają się nad tym, czy biznes jest dla nich, i mają te 
swoje wątpliwości, o których rozmawialiśmy, żebyś im dała dosłownie jedną, dwie, może trzy 
takie trzy szybkie porady, co one mogą zrobić, żeby pójść ten kolejny krok do przodu. 
 
Agata: Pierwszą rzeczą, jaką bym zaproponowała osobie, która ma pomysł, ale nie wie, jak go 
zacząć realizować, to przeprowadzenie kilku wywiadów pogłębionych z potencjalnymi 
klientami, dlatego że biznes zawsze jest dla kogoś. Jeżeli nikt nie będzie chciał kupić tego, co 
oferujemy, to nie będzie to biznes, ale hobby. To może brzmieć banalnie, dlatego że to jest 
częste zalecenie, ale wiem z doświadczenia, że mało który biznesmen, bizneswoman 
faktycznie robi dużo wywiadów pogłębionych. Czyli wpierw wyszłabym po prostu na kawę 
rozmawiać z potencjalnym klientem i dowiedzieć się od niego, czy on jest tym 
zainteresowany, ile byłby w stanie zapłacić, jakie to musiałoby być, żeby chciał coś takiego od 
nas nabyć. To wymaga również wyjścia z własnej strefy komfortu.  
 
Drugim takim wyjściem ze strefy komfortu będzie zrobienie kalkulacji, dlatego że niektóre 
biznesy od samego początku wiadomo, że są wacikowe, i należy po prostu sobie to 
uświadomić, im wcześniej, tym lepiej. Ja mam taki prosty kalkulator na stronie – excelowy, 
ale można to zrobić też bez Excela i policzyć, jaką mam prognozowaną sprzedaż, ile mam 
produktów, jakie mam usługi i co mi wychodzi, jeżeli odejmę od tego opłaty, które są 
konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Więc od razu sprawdzić, czy 
ten pomysł ma szansę na to, żeby przynieść mi w dłuższej perspektywie taki dochód, który 
chciałabym mieć. Ja też proponuję, żeby wyjść z takiego punktu: ile ja chcę zarabiać 
miesięcznie, a nie z tego punktu, ile ten biznes wygeneruje. Czyli zastanowić się nad tym: OK, 
jeżeli chcę mieć tyle i tyle, to czy jest szansa, żeby ten biznes mi to przyniósł?  
 
A trzecią rzeczą, którą bym zalecała, to jest stworzenie jakiegoś projektu beta, takiego małego 
prototypu tego biznesu, który by był w przyszłości, oczywiście jeżeli to jest możliwe, bo ciężko 
jest stworzyć wersję beta restauracji meksykańskiej, ale w przypadku wielu pomysłów 
doradczych, eksperckich można stworzyć coś małego: jeden warsztat, bloga, przetestować 
pomysł, zrobić coś za darmo, w małym gronie i sprawdzić, czy to działa, czy nie, czy chwyta, 
czy nie chwyta, bez dużych kosztów na starcie. Czyli taki projekt pilotażowy, tak bym 
powiedziała. No i wszystko w kontekście powiedzenia, które często powtarzamy w Latającej 
Szkole: po prostu bój się i rób. Nie myśl, nie zastanawiaj się, nie spędzaj czasu na gdybaniu, 
dlatego że z tego ciężko wyciągnąć jakieś dobre wnioski, tylko lepiej jest zrobić i sprawdzić, 
jak to działa w rzeczywistości, i na tej podstawie podejmować decyzje dalsze. 
 
Michał: Bój się i rób – myślę, że dobra puenta na koniec naszej rozmowy. Powiedz mi jeszcze, 
gdzie ciebie można znaleźć w internecie, gdzie można znaleźć informacje o tym, co robisz. 
 
Agata: Należy po prostu wpisać www.latajacaszkola.pl w wyszukiwarkę czy przeglądarkę 
i tam już będzie się w domu. Moja strona internetowa jest głównym miejscem, gdzie można 
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mnie znaleźć i gdzie najważniejsze rzeczy się dzieją, czyli co tydzień pojawiają się artykuły, 
można się zapisać na newsletter i pojawia się też oferta płatnych i bezpłatnych wydarzeń, 
które robimy. Jest też Facebook oczywiście, tam jest inna nazwa: Shakti Latająca Szkoła dla 
Kobiet, tak się nazywamy na Facebooku. To są te dwa miejsca, do których zapraszam 
serdecznie. 
 
Michał: Super, super. Dzięki, Agato, bardzo miła, bardzo fajna rozmowa. Mam nadzieję, że 
przynajmniej części damskiej mojego audytorium bardzo się spodoba i rzeczywiście zachęci 
do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu działać. 
 
Agata: Super! Bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu.  
 
Michał: Trzymaj się, do usłyszenia. 
 
Agata: Dzięki, cześć. 
 
Dzięki wielkie, Agato, za przyjęcie mojego zaproszenia. Ja mam nadzieję, że twoje fanki 
w końcu będą usatysfakcjonowane – zresztą może nie tylko fanki – że udało się ciebie 
zaprosić do tego odcinka, że porozmawialiśmy na temat przedsiębiorczości kobiet. Fajnie, 
bardzo się cieszę i na koniec jeszcze obiecałem Wam garść informacji. Tak że po kolei może.  
 
Po pierwsze jestem już po konferencji New Media Europe, na której występowałem w języku 
angielskim, co było pewnym wyzwaniem dla mnie. Udział tam był szczególnie ekscytujący. 
Nie ukrywam, że bardzo zależało mi na tym, żeby poznać osobiście tych blogerów 
i podcasterów amerykańskich, którzy po raz pierwszy mieli okazję uczestniczyć w takiej 
konferencji w Europie. Jechałem tam głównie dla dwóch osób – nie oszukuję – czyli Cliff 
Ravenscraft. To jest osoba, która jest znana w internecie jako Podcast Answer Man. Osoba, od 
której uczyłem się podcastowania. Kupiłem kiedyś kurs Cliffa, jednak niesamowicie było miło 
zobaczyć Cliffa osobiście. Z takich ciekawych rzeczy: zdziwiłem się, bo jest niższy ode mnie, 
chociaż ja jestem stosunkowo niski. Tak że było naprawdę przemiło i sporo czasu 
przegadaliśmy razem. To się takie surrealistyczne wydawało… Wyobrażam sobie, co musicie 
przeżywać. Czasami jak spotykam się z osobami, które słuchają podcastu, to jest takie: „Wow, 
Michał słucham ciebie, widzę cię!”. Dla mnie to jest takie normalne, ktoś podchodzi, a Wy 
znacie mnie z innej strony i nagle udaje się osobiście spotkać, to jest pewne wydarzenie. 
Doświadczyłem dokładnie tego samego, tzn. spotkałem się z Cliffem i do Cliffa dokładnie tak 
samo wystartowałem: „Cliff, Cliff, rany, nareszcie mamy okazję się spotkać, coś 
niesamowitego”, a Cliff tak spokojnie: „No fajnie, no, cześć, Michał, fajnie”. Tak że jest coś 
takiego, że ta relacja przez podcast się bardzo silna i mocno buduje. Wiem, jak to działa, 
słuchałem Pata, słuchałem Cliffa, słuchałem wielu innych podcasterów i czuję z nimi jakąś 
więź przyjaźni, można wręcz powiedzieć, pomimo że dla nich jestem totalnie w wielu 
przypadkach anonimowy. Cieszę się, że tę anonimowość udaje się przełamywać, że udaje się 
te osoby poznawać osobiście.  
 
Drugą taką osobą był Chris Ducker, to jest osoba znana przede wszystkim jako przedsiębiorca. 
Brytyjczyk, który się wyprowadził na Filipiny, ma tam własne call center, ma tam kilka firm. 
Mocno działa również w internecie, szczególnie w takim biznesie, który nazywa się 
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outsourcing zasobów ludzkich, czyli wirtualni asystenci itd., itd. Chris jest również znany jako 
najlepszy kumpel Pata Flynna, oni obydwaj trzymają się bardzo blisko. I Chrisa udało mi się 
poznać osobiście, co było fajne, bo śledzę go też od jakiegoś czasu. Przekazałem też uścisk 
przez Chrisa dla Pata Flynna, tak że mam nadzieję, że prędzej czy później mój misiek dotrze 
znowu do Pata.  
 
Mam nagranie z mojej prezentacji. Będę to nagranie publikował na blogu, ponieważ cała 
moja prezentacja była transmitowana przez Periscope’a. Chcę też zrobić tak, że oprócz tego, 
że będziecie mogli zobaczyć mój występ, to chcę od nowa nagrać całość w języku angielskim 
i polskim, bo wiem, że po angielsku ta prezentacja wcale nie poszła mi tak, jak chciałem. Było 
kilka myśli, które chciałem przekazać, ale się nie udało. W związku z tym nagrywam jeszcze 
raz, siedząc przy komputerze z notatkami przed oczami, i dopiero taki materiał Wam 
udostępnię. Tak że to jeszcze chwilę będzie trwało. Chcę też zrobić takie nagranie po polsku, 
czyli będą slajdy być może angielskie, a być może je przetłumaczę, i zrobię dokładnie to samo 
wystąpienie, również opracuję po polsku i udostępnię, bo myślę, że warto. Jeżeli coś robię dla 
obcokrajowców, to tym bardziej chciałbym to robić dla Polaków, dla nas wszystkich, dla 
rodaków, w sposób zrozumiały dla tych, którzy po angielsku nie komunikują się zbyt dobrze.  
 
I jeszcze jedną taką refleksję mam po New Media Europe, którą bardzo, bardzo chcę się 
podzielić. Wydaje się nam czasami – albo mi się przynajmniej wydaje, nie będę generalizował 
– że jak duże sukcesy odnoszę w tym, co robię, i na ile to Wam się podoba, to prawda jest 
taka, że ja też jestem człowiekiem, który ma swoje kompleksy, czegoś się obawia, wystraszony 
jest czasem czy zestresowany różnymi sytuacjami, w których po prostu życie mnie stawia 
bądź sam siebie stawiam. I powiem Wam tak, że po New Media Europe znowu nabrałem 
dosyć dużego dystansu i tak spojrzałem z perspektywy na to, co robię, bo parę rzeczy się 
okazało.  
 
Pierwsza rzecz: owszem, mój język angielski pozostawia wiele do życzenia, ale z drugiej 
strony to nie jest przeszkoda, żeby się bardzo dobrze komunikować z ludźmi, także 
występować publicznie w tym języku. Oczywiście bardzo bym chciał, żeby mi to przychodziło 
z dużo większą łatwością, żeby zasób słów był większy, i zamierzam to poprawić, ale 
najważniejsze jest to, że liczy się to, co mamy do przekazania. Czyli bariera językowa 
niekoniecznie jest czymś, co musi nas stopować, bo jeżeli mamy konkretną wartościową treść, 
którą chcemy przekazać, naprawdę nie jest ważne, czy brakuje nam słów, czy nie, o ile tylko 
potrafimy ją przekazać tak multimedialnie. To, co zrobiłem podczas New Media Europe, to 
jest to, co promowałem również w podcaście, w którym mówiłem o tym, jak się 
przygotowywać do występów na konferencjach. Czyli przede wszystkim bardzo dobre slajdy, 
które układają się w pewną historię. Nawet jeżelibym nie dał rady opowiedzieć o tym, to 
slajdy są bardzo zrozumiałe, czyli przeprowadzają uczestnika takiej konferencji również przez 
to, co ja bym chciał mu przekazać. Równolegle do prezentacji slajdów w trakcie samej 
prezentacji wysyłane były twitty na Twitterze do uczestników z takimi najważniejszymi 
myślami, które chciałem przekazać w trakcie tej prezentacji. Powiem Wam, że bardzo dobrze, 
że to zrobiłem, bo o kilku rzeczach zapomniałem powiedzieć po prostu, ale dzięki tym 
twittom one i tak dotarły do tych osób, które chciały mnie w tym czasie obserwować. I to jest 
też fajne. 
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Kolejny wniosek, który mam, to właśnie taki, że ten wewnętrzny krytyk często nam się włącza 
zupełnie niepotrzebnie. Dopiero jak się skonfrontowałem z tymi amerykańskimi blogerami, 
tymi, których podziwiam, tymi, których staram się naśladować, tymi, od których czerpie 
inspirację, jak powinienem realizować tutaj to moje blogowanie, to przekonałem się tak 
naprawdę, że autentycznie mam wszystko, co jest mi potrzebne do tego, żeby zmieniać świat 
na lepsze, i mówię to zupełnie serio. Czasami mi się wydaje, że tego mi brakuje, tamtego mi 
brakuje, ale to nie jest prawda. Każdy z nas ma potencjał do tego, żeby robić bardzo dobrą 
robotę w tym obszarze, którym się zajmujemy. Nie staram się w ogóle w tej chwili być 
dumnym z siebie, gdzieś tam się sam pocieszać, tylko po prostu obiektywnie porównuję się 
i to, co robię, z osiągnięciami tych osób, które są dla mnie wzorem. Wiele osób tam na 
miejscu pytało mnie: dlaczego bloguję po polsku, dlaczego nie wyjdę w świat? Bo skoro takie 
sukcesy lokalnie odnoszę, to tym bardziej – według nich – mógłbym takie sukcesy odnosić 
ogólnoświatowo. Nie jestem co do tego przekonany, nie mam takich planów, by wychodzić 
z blogiem poza Polskę, zwłaszcza że uważam – i też taki argument podawałem w trakcie 
mojej prezentacji – że w pewnym sensie spłacam pewien dług, który mam w stosunku do 
swoich rodaków. Żyję tutaj, komunikuję się w języku polskim, mieszkam tutaj, znam lokalne 
realia w największym stopniu i zależy mi na tym, żeby Polacy mieli jak najwięcej w portfelu. 
Na szczęście Polska jest na tyle dużym rynkiem, że jestem w stanie świetnie żyć, świetnie 
również zarabiać, zarabiać nie mniej, niż zarabiają blogerzy amerykańscy, robiąc to, co robię 
tutaj w Polsce dla nas.  
 
Tak że można powiedzieć, że troszeczkę się też po raz kolejny uspokoiłem i to jest też dobre, 
żeby od czasu do czasu wyjść poza nasz krajowy rynek, po to żeby łatwiej było nam się 
zdystansować i skonfrontować z tą rzeczywistością, która nas otacza gdzieś tam na świecie. 
To nie jest tak, że jesteśmy narodem, który miałby się czegokolwiek wstydzić, że Polacy są 
gdzieś zacofani. To nie jest prawda. W wielu obszarach jesteśmy daleko dalej niż inni, 
ponieważ nie ciągniemy za sobą jakichś technologicznych zaszłości czy jakichś rzeczy, których 
ktoś się nauczył i tak mu ktoś powiedział, że tak powinno być – my tego nie mamy, my się 
wszystkiego uczymy na nowo, przynajmniej ja tak się uczę. W związku z tym mogę korzystać 
autentycznie z najlepszych wzorców i do tego poddawać je własnej weryfikacji. Matko, ale się 
rozgadałem, zupełnie nie na temat, nie o tym miał być ten odcinek. 
 
Jeszcze drugi temat szybko poruszę, czyli FinBlog. Konferencja Fin Blog odbędzie się dla tych 
osób, które słuchają tego podcastu, tuż po publikacji. Odbędzie się 24 września, o godz. 11 
ruszamy, w czwartek. Te osoby, których tam nie będzie, będą mogły oglądać transmisję z tego 
wydarzenia w aplikacji Periscope. U mnie na blogu w artykule dotyczącym konferencji 
FinBlog szczegółowo pisałem, jak zainstalować i używać Periscope’a. Dodatkowo wrzucę 
w notatkach pod tym odcinkiem podcastu link do przewodnika po aplikacji Periscope, który 
opracowała Joanna Ceplin, być może w tej chwili właśnie chwili na Periscopie ogląda. Wrzucę 
ten link, bo to jest bardzo dobry przewodnik, jak tej aplikacji używać. Tak że jeżeli będziecie 
chcieli się połączyć i obejrzeć konferencję, zachęcam do śledzenia mnie na Twitterze, tam 
będą publikowane linki do transmisji z wideo z konferencji FinBlog. Transmitować będę przez 
cały dzień wszystkie wystąpienia wszystkich pięciu blogerów oraz dodatkowo panel 
dyskusyjny, który tam będziemy wspólnie prowadzić. A oprócz tego postaram się 
aktualizować linki i publikować je pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/live. Jeżeli 
wejdziecie pod ten adres, to zawsze powinna Wam się wyświetlać najświeższa prezentacja, 
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którą na żywo będziemy pokazywali. Tak że gorąco zapraszam i może jeszcze odpowiem na 
jakieś pytania tych osób, które w tej chwili oglądają mnie na Periscopie.  
 
Na początek pozdrowienia: pozdrawiam Krzyśka z Długołęki – wiernego słuchacza podcastu. 
Pojawiło się pytanie: czy będę przewidywał to, żeby moją książkę, gdy już będzie 
opublikowana, żeby podpisywać autografy. Tak, jak najbardziej. Moja książka będzie dostępna 
w przedsprzedaży i wszystkie osoby, które zamówią książkę w przedsprzedaży, otrzymają ode 
mnie i autograf, i być może nawet dedykację. Tak że będzie taka możliwość, jak najbardziej. 
 
Paweł z Dom Aloesu – również pozdrawiam Cię, Pawle.  
 
Pojawiło się pytanie, czy z konferencji FinBlog będzie można później zobaczyć prezentacje. 
Tak, wszystkie prezentacje z konferencji FinBlog będą dostępne do obejrzenia na 
retransmisjach z Periscope’a, ale dodatkowo oprócz tego na miejscu będziemy mieli ekipę 
filmową, która będzie nagrywała całą konferencję. Tak że porządnej jakości materiały, 
wszystkie prezentacje za darmo będą dostępne na wszystkich naszych blogach.  
 
Pozdrawiam jeszcze Marka z Kędzierzyna i Michała z Korczyny, superaśnie, fajnie, że jesteście 
na Periscopie! I Piotrka z Łodzi jeszcze pozdrawiam. Fajnie, że jesteście na Periscopie. 
 
Wszystkie osoby, które chciałyby zobaczyć na żywo, w jaki sposób nagrywam te podcasty, 
także zachęcam do śledzenia na Periscopie. W tej chwili praktycznie każdy odcinek 
transmituję w internecie, jak nagrywam, widać, jak mówię do mikrofonu. Piotrka pozdrawiam, 
Adriana także pozdrawiam i myślę, że na dziś już tyle wystarczy. Ewelinę tradycyjnie 
pozdrawiam i Pawła, i Beatę z Krakowa także pozdrawiam.  
 
Dzisiaj będę kończył, przypominam tradycyjnie, że linki do wszystkich źródeł, które 
wymienialiśmy dzisiaj z moim gościem, znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu 
pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/060, tak jak sześćdziesiąty odcinek podcastu.  
 
A teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich 
celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia! I jeszcze na koniec Pawła z Krakowa 
pozdrawiam! 
 
Strony, osoby i tematy wymienione w tym odcinku: 
 

§ Latająca Szkoła 
§ Fan Page Latającej Szkoły na Facebooku 
§ Dojrzewalnia Róż 
§ Festiwal PROGRESSteron 
§ Film komediowy przedstawiający różnice w pracy mózgu kobiety i mężczyzny 
§ Blog Pani swojego czasu – Aleksandra Budzyńska 
§ Blog Pani od PR – Justyna Kozioł 
§ MailChimp 
§ GetResponse 
§ ActiveCampaign 
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§ Podcast WNOP 055: Jak się uczyć i skąd zdobywać bezpłatnie wiedzę? – kilkanaście 
źródeł 

§ Artykuł Agaty 7 rzeczy których możesz nauczyć się od Michała 
§ Kalkulator pomagający obliczyć czy nasza działalność gospodarcza ma sens 
§ Konferencja New Media Europe 
§ Podcast WNOP 050: Podcast “od kuchni” – sprzęt, narzędzia, koszty, proces 

produkcyjny, emocje oraz blaski i cienie pracy podcastera – odcinek w którym 
wspominam o kursie Cliffa Ravenscrafta 

§ Podcast WNOP 036: Jak przygotować się do prowadzenia prezentacji i przekraczać 
oczekiwania słuchaczy? 

§ Podcast WNOP 035: Jak “przełamywać lody” i poznawać nowe osoby – poradnik 
konferencyjny 

§ Konferencja FinBlog 2015 
§ Przewodnik po aplikacji Periscope 
§ Link do transmisji konferencji na żywo 
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