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Po co Ci są pieniądze? 

 

Zastanów się nad tym chwilę. Pracujesz, zarabiasz pieniądze, kupujesz 

różne rzeczy, płacisz rachunki, spełniasz zachcianki, wydajesz 

pieniądze. Po pewnym czasie zarabiasz więcej. Kupujesz droższe 

rzeczy, droższe ubrania, gadżety, wydajesz więcej pieniędzy. Mija parę 

lat. Zarabiasz jeszcze więcej i wydajesz jeszcze więcej. Masz nowy 

samochód, laptopa z wyższej półki, duży telewizor i większą ratę 

kredytu hipotecznego. Brzmi znajomo? 

 

Może oszczędzasz? Inwestujesz? 

Może odpowiesz… nie mam z czego. 

Jeżeli oszczędzasz czy inwestujesz to po co? Wszystko co robisz ma 

swój powód. 

 

Cztery finansowe cele 

 

 

 

Większość z nas ma tak naprawdę cztery finansowe cele, które 

realizuje. 



 
 

                                                                                                                                                             

Cel pierwszy: Własne mieszkanie.  

Potem większe mieszkanie, apartament lub dom z ogródkiem. 

 

Cel drugi: Dobry samochód.  

Z czasem, z samochodu klasy średniej przesiadamy się na klasę 

premium. Dalej jest to samochód, tylko ładniejszy, szybszy, 

wygodniejszy. Po pewnym czasie robi się taki normalny, prawda?  

Z biegiem czasu jeden samochód to za mało. Potrzebny jest drugi… 

 

Cel trzeci: Podróże.  

Wymarzone wakacje. Jeździłeś w Polsce w góry, nad morze, na 

mazury. Potem może dalej po Europie, bo w końcu tam jest pewna 

pogoda. Następnie w miarę wzrostu zarobków latasz jeszcze dalej. 

Tajlandia, Malediwy czy Seszele. Wakacje już nie są raz w roku. Czasem 

trzy razy w roku. Przecież trzeba odpocząć od pracy. 

 

O pierwszych trzech celach rozmawiasz z przyjaciółmi i znajomymi  

z pracy. Kolega kupił nowy samochód. Koleżance urodziło się drugie 

dziecko, zmienia mieszkanie na większe. Polecacie sobie portale 

wakacyjne i ekipy remontowe. Cieszycie się radością z podróży. 

Wspólnie narzekacie na mechaników samochodowych i na to, że hotel 

w folderze wyglądał lepiej niż w rzeczywistości.  

 

Jest jeszcze czwarty cel. Jest on jednak zupełnie inny. 

Większość z nas ma go w głowie, ale nie mówi o tym nikomu. O tym 

się nie rozmawia z przyjaciółmi. Co to takiego?  

 

 



 
 

                                                                                                                                                             

To bezpieczeństwo finansowe 

 

Dokładniej bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.  Poczucie pewności  

i spokoju. Świadomość, że możesz zapłacić rachunki i że poradzicie 

sobie w nagłych nieprzewidzianych wypadkach. Każdy definiuje to 

bezpieczeństwo inaczej. Na swój własny sposób. Każdy wie, że chce 

bezpieczeństwa.  

 

Czy kiedykolwiek słyszałeś, 

żeby przyjaciel powiedział: 

„Ostatnio rozmyślałem, jak być 

bezpiecznym finansowo”. 

Raczej nie. Ta potrzeba 

przejawia się przez nasze 

decyzje. Mówimy, że rata 

kredytu powinna być nie za wysoka. Rodzi się dziecko, szukamy 

ubezpieczenia na życie, które wcześniej wydawało się nikomu nie 

potrzebne. Ubezpieczamy dom czy samochód, aby zabezpieczyć 

majątek.  Dobrze się czujemy gdy jest okrągła sumka na koncie. Tak 

właśnie wyrażamy troskę o swoje bezpieczeństwo finansowe. 

 

To były cele większości. 

Jest jeszcze cel piąty. Cel, do którego dąży mniejszość. 

Jest to wolność finansowa. Stan, w którym nic nie musisz. Pracujesz bo 

chcesz, a rachunki zostaną zapłacone z Twoich pasywnych dochodów. 

Dochodów z inwestycji lub Twojego biznesu. Jeżeli odpowiada Ci tylko 

wizja bezpieczeństwa finansowego jest to całkowicie w porządku.  

 



 
 

                                                                                                                                                             

Co z innymi celami? 

 

Oczywiście też je mamy. Wcześniejsza spłata kredytu, kupno nowego 

laptopa, organizacja pierwszej komunii czy ślubu. 

Nadal, do ich realizacji, potrzebne są pieniądze. 

 

Dlaczego zacząłem od celów? 

 

Wszystkie powyższe cele finansowe realizujesz zarobionymi 

pieniędzmi. Im szybciej je zarabiasz oraz im sprawniej nimi zarządzasz, 

tym szybciej dojeżdżasz do Twojego celu. Może wyjaśnię to na 

przykładzie.  

 

Kiedy odpowiednio dużo zarabiasz i generujesz nadwyżki finansowe, 

to szybciej uzbierasz na wkład własny do kredytu. Dokonasz tego 

jeszcze sprawniej właściwie zarządzając swoimi finansami. Mam na 

myśli mądre gospodarowanie wydatkami i oszczędnościami.  

Kiedy postarasz się o stałe i odpowiednio wysokie zarobki, pozwoli Ci 

to zbudować zdolność kredytową. Będziesz mógł szybciej kupić 

wymarzone mieszkanie.  

Podsumowując, osiągniesz swoje cele finansowe szybciej poprzez: 

• zarabianie większej ilości pieniędzy 

• generowanie nadwyżek finansowych  

• mądre pomnażanie oszczędności 

 

Na każdy z powyższych tematów napisano serie książek. Poradniki na 

temat produktywności, negocjacji. Książki z radami jak poprosić szefa  

o podwyżkę lub pracować częściowo z domu. 



 
 

                                                                                                                                                             

Z książek o oszczędzaniu dowiesz się jak prowadzić budżet domowy  

i wdrożyć zdrowe nawyki. Dowiesz się nawet ile prądu zużywa 

telewizor na czuwaniu oraz ile kosztuje spuszczona woda w toalecie (8 

groszy jak Cię to interesuje 😊). Niektórzy lubą takie szczegóły. Klucz, 

to prostota oraz dobre nawyki, które w długim okresie czasu 

przekładają się na oszczędności. Jest na to prosty system, którego 

uczę w mojej Akademii Finansów. 

 

My skupimy się na trzecim temacie, czyli na mądrym pomnażaniu 

oszczędności. 

 

Cała koncepcja wydaje się prosta. Masz do dyspozycji gotówkę, którą 

chcesz pomnożyć, aby w przyszłości zrealizować jeden lub kilka  

z omawianych celów.  

Droga to celu to podróż, która wygląda tak… 

 

Możesz jechać do celu rowerem.  Wtedy pomnażasz pieniądze na 

koncie oszczędnościowym lub lokacie w banku.  

Możesz przyspieszyć i jechać do celu szybciej. Wtedy wsiadasz do 

Mercedesa.  

Zaczynasz inwestować i pomnażać oszczędności.  

Jest pewien problem podczas przesiadki z roweru do Mercedesa. 

Napotykasz przeszkody. To często brak czasu, przyzwyczajenia, 

ograniczające przekonania. Do tego strach i przeszłe doświadczenia. 

 

 

 

 

https://akademia-finansow.pl/przeglad
https://akademia-finansow.pl/przeglad


 
 

                                                                                                                                                             

Przeszkody podczas przesiadki z roweru do Mercedesa 

 

Brak czasu 

Ograniczające 

przekonania 

Strach 

Przeszłe 

doświadczenia 

                        Przyzwyczajenia 

 

Nie mam czasu 

 

Rano wychodzisz z domu do pracy. Biegniesz do korpo lub do własnej 

firmy. Podrzucasz dziecko do przedszkola. Następnie harujesz często 

10 godzin dziennie i wracasz do domu. 

A w domu? Zawsze jest coś do zrobienia. Chcesz pobawić się dziećmi. 

Trzeba zając się domem, uprać, ugotować, zapłacić rachunki, coś 

naprawić. Czasami trzeba odwiedzić lekarza lub załatwić coś w 

urzędzie. Wieczorem padasz na twarz i już nic Ci się nie chce.  

W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że pieniądze zamieniasz 

na czas. Płacisz więcej, żeby szybciej dojechać na miejsce. Zatrudniasz 

opiekunkę do dzieci, aby zdobyć więcej czasu dla siebie. Nie jeździsz 

do sklepu, zamawiasz przez Internet.  

Kiedy tu inwestować? Lokata się skończyła, środki leżą na 

nieoprocentowanym koncie. Nie ma czasu znaleźć lepszej. Co tu 

dopiero mówić o inwestowaniu. 

Jest rozwiązanie. Możesz inwestować nie mając czasu.  

Inwestycje BOOST czyli inwestycje, którymi nie musisz się zajmować.  



 
 

                                                                                                                                                             

Inwestycja idealna? 

 

W co warto inwestować? Jaka inwestycja jest najlepsza?  

To są pytania, które przez ostatnie osiem lat zadawano mi setki razy. 

Zazwyczaj odpowiadałem, że to zależy. Inwestorzy w końcu różnią się 

oczekiwaniami, doświadczeniem czy poziomem akceptacji ryzyka. 

 

Wyobraź sobie jakby to było, gdyby Twoje pieniądze zarabiały 4%, 8% 

lub 12% w skali roku. 

 

Jakby to było gdybyś miał poczucie, że wiesz co robisz, że Twoje 

pieniądze konsekwentnie zarabiają i nie zagraża im kryzys? Bez 

strachu, że mogą nagle zniknąć bez śladu. 

 

To ideał dla większości inwestorów. Inwestorów, którzy chcą, aby ich 

ciężko zarobione pieniądze pracowały, ale nie chcą poświęcać na to 

czasu.  

Doznałem olśnienia. 

Zdałem sobie sprawę, że są inwestycje bliskie ideału – inwestycje 

BOOST.  

Rozwiązania, w które zdecydowana większość osób zainwestuje. Takie 

inwestycje działają od dobrych kilku lat, a inwestorzy powierzyli setki 

milionów złotych. 

Większość z nas frustruje marne 1%-2% na lokacie bankowej. Dobre 

lokaty szybko się kończą, trzeba szukać nowych. Najlepsze warunki są 

tylko dla nowych klientów banku.   

 



 
 

                                                                                                                                                             

Czym są inwestycje BOOST? 

 

Są to inwestycje: 

BO – Bezobsługowe 

O – Odporne na spadki na giełdzie 

ST – Stałodochodowe 

Wspomniane inwestycje pozwalają zarobić 4% - 12% w skali roku, a 

czasem nawet jeszcze więcej. Generują one zyski konsekwentnie. 

Dlaczego? 

Są odporne na zmianę 

koniunktury rynkowej. Kiedy 

giełda traci 50% one mogą 

dalej zarabiać. Wynika to z 

formy prawnej inwestycji oraz 

wykorzystanych instrumentów 

finansowych. 

Ich założenie to generowanie powtarzalnej stopy zwrotu. Są również 

takie inwestycje, które zarabiają 6% -7% rocznie od wielu lat. Inne 

zarobią w jednym roku 3%, a w kolejnym 12%.   

Są to często inwestycje w konkretne modele biznesowe. Branża 

pożyczkowa, deweloperska czy gastronomiczna.  

Cześć z nich kumuluje zyski, a cześć to inwestycje rentierskie. 

Otrzymujesz wtedy stałą wypłatę co kwartał czy co pół roku.  

Jaka tu rola inwestora? Inwestor po rozpoczęciu inwestycji nie musi 

podejmować szeregu decyzji w trakcie jej trwania. Kupić czy sprzedać? 

To już teraz czy jeszcze nie? Giełda spada, co mam zrobić?  

Wszystko sprowadza się do monitorowania postępów inwestycji i to 

tylko raz na miesiąc. Nie trzeba być często przyklejonym do komputera 



 
 

                                                                                                                                                             

lub nerwowo sprawdzać notowania akcji w telefonie. Tak zwykle to 

wygląda w przypadku inwestowania na giełdzie.  

Inwestycja BOOST jest prowadzona przez profesjonalistów. Ktoś musi 

generować zyski. Najczęściej robią to licencjonowani doradcy 

inwestycyjni lub zawodowi menadżerowie.  

 

Czy inwestycje BOOST są pozbawione ryzyka? 

 

Pewnie zadajesz sobie takie pytanie. Nie. Nie są. Trzeba to sobie jasno 

powiedzieć. Niemniej jednak, w przypadku dobrze wybranych, 

sprawdzonych inwestycji bezobsługowych ryzyko jest minimalne. 

Poszczególne ryzyka nie są sobie równe. Dam Ci przykład. 

Czy latasz samolotem? W końcu to najbezpieczniejszy środek 

transportu na świecie. Kiedy wchodzisz na pokład ponosisz ryzyko. 

Samoloty spadają. Ryzyko niewielkie, ale jest. Zawsze. Są czynniki 

ryzyka poza Twoją kontrolą. Nawet poza kontrolą załogi. 

Linie lotnicze nie dadzą Ci także gwarancji, że dowiozą Cię zawsze do 

celu na czas. Zajrzyj do regulaminu. Powołują się tam na siłę wyższą, 

warunki atmosferyczne. 

Gdy dzieje się coś z inwestycjami bezobsługowymi, skutki 

porównałbym raczej do zarysowanego lakieru samochodu na parkingu 

niż do katastrofy lotniczej.  

Będą czytelnicy, którzy „złapią mnie za słówka”. Powiedzą, że używam 

słów „mogą”, „powinny”. Oni chcą całkowitej pewności. Gwarancji. Nie 

ma czegoś takiego. Mówimy o przyszłości, której nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć. 

 

W inwestowaniu dajesz sobie szanse na większe zyski. 



 
 

                                                                                                                                                             

Nawet w banku nie masz gwarancji. Wiedziałeś o tym? Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny to nie studnia bez dnia. Całkiem niedawno po 

upadku SKOK-ów wypłaty były rekordowe. Zastanowiłeś się co by się 

działo, gdyby doszło do upadku jakiegoś większego banku? To wręcz 

niewyobrażalne.  

 

Jeżeli szukasz 100% pewności to inwestycje nie są dla Ciebie. 

 

Ja nie mogę Cię do nich przekonać. Tylko Ty sam możesz to zrobić. 

Kiedyś dążyłem do tego, żeby przekonała się do nich jak największa 

grupa osób. Nawet najwięksi sceptycy. Nie miało to sensu. Tutaj trzeba 

mieć otwartą głowę i odwagę.  

Otwartą głowę, aby posłuchać i przyjąć niezbędną wiedzę. 

Odwagę, by działać. 

Wiedza niewykorzystana w praktyce jest bezużyteczna.  

 

Jeżeli uważasz, że każdy chce Cię oszukać. Sądzisz, że piszę tego 

ebooka tylko po to, żebyś zainwestował, a instytucja finansowa to na 

100% kolejna piramida, to inwestowanie zwyczajnie nie jest dla Ciebie. 

Nie ma w tym nic złego.  

 

Inwestować mogą osoby, które są w stanie wziąć odpowiedzialność za 

swoje decyzje. Jeśli należysz do takich osób to czytaj dalej. 

 

Wszędzie widać piramidy 

 

Inwestycje budzą emocje. Najczęstsze komentarze pod reklamami 

inwestycji czy szkoleń z inwestowania to: 



 
 

                                                                                                                                                             

Czy to kolejna piramida? 

Czym jest wspomniana 

piramida finansowa? 

Mechanizm jest prosty. 

Ktoś zachęca 

inwestorów do wpłat 

obiecując wysokie 

zyski. Zadowoleni 

inwestorzy polecają 

inwestycję kolejnym, 

którzy wpłacają pieniądze. Zyski z inwestycji wypłacane są  

z wpłat kolejnych uczestników. Proceder trwa tak długo, jak wpłaty 

przewyższają wypłaty. Potem piramida upada.  

Największa piramida została zbudowana przez Bernarda Madoffa. 

Inwestorzy stracili miliardy dolarów. Na podstawie tej hostii powstał w 

film „Arcyoszust”. W rolę Madoffa wcielił się Robert de Niro.  

 

Jak ustrzec się przed piramidą finansową? 

 

Zdobądź wiedzę odnośnie podstaw inwestowania. 

Będziesz wtedy wiedział, kiedy obiecany 100%-owy zysk w skali roku 

jest możliwy do osiągnięcia. Gdy dowiesz się, jak wiele są w stanie 

zarobić akcje, obligacje czy złoto, to niektóre obietnice staną się dla 

Ciebie zabawne. 

Wystarczyło tylko otworzyć wykres złota, aby zobaczyć, że zyski 

obiecywane przez Amber Gold nie mogły być gwarantowane.  

Inwestuj w produkty finansowe pod nadzorem Komisji Nadzoru 

Finansowego. Takie, które są regulowane ustawowo. Mogą to być 



 
 

                                                                                                                                                             

fundusze inwestycyjne. Kupując spółki notowane na GPW również 

zmniejszasz szanse na przekręt w porównaniu ze spółką nienotowaną.  

Twórca piramidy miałby bardzo ciężkie zadanie stworzyć piramidę pod 

płaszczem funduszu inwestycyjnego. Uzyskanie zgody na 

prowadzenie działalności, wymogi prawne, kapitałowe i ścisłe audyty 

utrudniają taki proceder.  

 

Sprawdzaj również listę ostrzeżeń KNF. Amber Gold znalazł się tutaj 

znacznie wcześniej. Wiele miesięcy przed wykryciem przestępstwa.  

Zawsze musisz rozumieć skąd biorą się zyski. Przecież nie biorą się z 

powietrza. Legalne produkty inwestycyjne, które są dystrybuowane 

przez firmy z uprawnieniami nadanymi przez KNF również znacząco 

zmniejszają ryzyko przekrętu.  

 

Co ze strachem przed utratą środków? 

 

Tutaj znowu wiedza Cię uratuje. Kiedy poznasz jak działa inwestycja 

oraz możliwe scenariusze, strach zniknie. Gdy zaczniesz inwestować, 

zdobędziesz doświadczenie, które pomoże Ci zrozumieć, że scenariusz 

całkowitej utraty środków jest w przypadku większości inwestycji 

niemożliwy. To również odgoni Twój lęk. 

 

Magia w inwestowaniu 

 

W komentarzach pod reklamami pojawiają się oskarżenia o stosowanie 

magii i tajemniczych systemów transakcyjnych.  

Powtórzę to po raz kolejny - zdobądź podstawową wiedzę na temat 

Twojej inwestycji, a okaże się, że nie ma tu magii. Większą magię 



 
 

                                                                                                                                                             

zauważysz w działaniu Twojego smartfona lub Wi-Fi. Z tych 

udogodnień korzystają wszyscy, ale nikt nie zadaje sobie odrobiny 

fatygi, aby pojąć w jaki sposób te urządzenia działają. 

 

Pies mnie ugryzł i psy są złe 

 

Kolejnymi przeszkodami jakie stoją na Twojej drodze do przesiadki do 

Mercedesa są przeszłe doświadczenia. Kiedy w dzieciństwie ugryzie 

Cię pies to panicznie boisz się psów. Zjesz coś, rozchorujesz się i nigdy 

już tego nie dotkniesz.  Niektórzy mają podobnie z inwestowaniem. 

Kupiłem akcje. Straciłem. Nie warto. 

Kupiłem fundusz. Straciłem. Nie warto. 

Czy takie myślenie ma sens?  

A może kupiłeś fundusz akcyjny, w najgorszym możliwym momencie? 

Na górce. Zatem, to tylko i wyłącznie Twoja wina, że straciłeś. Kupiłeś 

w nieodpowiednim czasie. 

Ja tak kupiłem swój pierwszy fundusz wiele lat temu. Pretensje miałem 

do samego siebie. Nie do końca wiedziałem wtedy co robię.  

 

Być może, tak jak ja kilka lat wstecz, nie zdawałeś sobie wtedy sprawy, 

że fundusz akcyjny otwarty zawsze inwestuje w akcje. Nawet jak jest 

źle. Wynika to z jego polityki inwestycyjnej. Wystarczy otworzyć 

jednostronicowy dokument – Kluczowe Informacje dla Inwestora  

i wszystko będzie jasne. Jak zaczynałem swoją przygodę  

z inwestowaniem, to nawet tej jednej strony nie chciało mi się 

przeczytać. Rośnie to trzeba kupować - myślałem. Potem jednak 

okazywało się, że niestety nie zawsze to prawda.  

Mogłeś tego nie wiedzieć, ale czyja to wina?  



 
 

                                                                                                                                                             

 

Fundusz A nie jest równy funduszowi B. Tak samo spółka X nie jest 

równa spółce Y. Kiedy raz poniesiesz porażkę to dobrze wiedzieć 

dlaczego. To lekcja, z której należy wyciągnąć wnioski.  

 

Czy jak miałeś drobną stłuczkę samochodem to doszedłeś do wniosku, 

że już nigdy nie będziesz jeździł? A może uznałeś, że winę ponosi 

producent samochodu? Pewnie nie. Dlaczego więc w inwestowaniu 

robisz odwrotnie? 

To Ty kierujesz samochodem. Nikt inny. I to Ty „kierujesz” swoimi 

inwestycjami. Inwestycje mogą być na autopilocie, ale to Ty 

podejmujesz decyzje o jego włączeniu. 

 

Brak zaufania 

 

To jest poważna przeszkoda, która zamyka drogę do możliwości. Brak 

zaufania do instytucji finansowej, a często do samych doradców. To 

zrozumiałe. Poziom kompetencji doradców w Polsce jest bardzo różny. 

Nie ma wystarczających uregulowań prawnych. Są niezobowiązujące 

certyfikaty.  

 

Doradcy często pracują z klientami z polecenia, a polecenia są 

wynikiem zaufania, na które sobie zapracowali przez osobę polecającą. 

Zaufania nie zdobywa się ot tak. To wymaga czasu. 

 

Jeżeli szukasz możliwości i chcesz mieć zaufanego specjalistę to 

podpytaj znajomych, a następnie poświęć czas na spotkanie z doradcą. 

To też inwestycja, która może procentować. Najpierw powinieneś 



 
 

                                                                                                                                                             

dobrze poznać daną osobę, aby jej zaufać. Na tym etapie nie musisz 

posiadać wiedzy. Nic nie tracisz. Spotkanie jest bezpłatne. Następnie 

uznasz czy dana osoba Ci odpowiada. Dzisiaj spotkanie może odbyć się 

online bez potrzeby osobistego kontaktu.  

 

Jak zarabiać jak milionerzy? 

 

Istnieją elitarne inwestycje, przeznaczone dla zamożnych inwestorów. 

Prawie tajne, gdyż niektórych nie znajdziesz w Internecie. Dlaczego są 

elitarne? Wymagają minimalnej wpłaty 40 000 euro, co przy dość 

niskim na dzień dzisiejszy kursie euro, daje kwotę około 167 000 zł. 

Co więcej, takie inwestycje dostępne są zwykle dla ograniczonego 

grona inwestorów. 

„Trik marketingowy”- możesz pomyśleć. Otóż nie. Chodzi o 

niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZy). Ograniczenia 

wynikają z ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

 

Dlaczego takie fundusze są skuteczniejsze niż masowe? 

 

Po pierwsze, mają one mniej aktywów pod zarządzaniem niż fundusze 

masowe. W tej sytuacji, zarządzającym łatwiej kupić dobre akcje czy 

obligacje. Nie są oni bowiem zmuszeni kupować słabych papierów, aby 

ulokować ciągle dopływające pieniądze inwestorów. Kiedy nie mają na 

oku okazji, nie pobierają pieniędzy. 

 

Po drugie, ustawa pozwala zarządzającym FIZami posiadać np. 30 

spółek, które dobrze znają, zamiast na siłę dywersyfikować portfel na 

150 spółek. Spotkanie z zarządem i śledzenie 30 spółek czy gałęzi 



 
 

                                                                                                                                                             

biznesu jest realne dla zarządzających. Opanowanie 150 spółek, już 

niekoniecznie. 

 

Po trzecie, kiedy giełda nie daje zarobić, zarządzający mogą szukać 

okazji inwestycyjnych na innych rynkach. Mogą inwestować w waluty 

czy wierzytelności, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 

 

Dlaczego trzeba mieć milion płynnych środków, aby inwestować w 

takie FIZy? 

 

Jeżeli w jeden fundusz należy zainwestować minimum 40 000 euro, to 

potrzeba mieć milion płynnych aktywów, aby pozwolić sobie na 

racjonalną dywersyfikację posiadanych inwestycji. Nikt przecież nie 

wkłada większości oszczędności w jedną inwestycję. 

 

To jak obejść wymóg minimalnej wpłaty i inwestować jak milionerzy? 

 

Nie trzeba mieć miliona. 

Możesz zainwestować w FIZ przez ubezpieczenie. Towarzystwa 

ubezpieczeniowe tworzą fundusze, które 100% środków inwestują  

w FIZy. Innymi słowy, odzwierciedlają ich politykę inwestycyjną. Takie 

rozwiązania całkowicie legalnie funkcjonują na naszym rynku dobre 

kilka lat. 

 

Wystarczy 20 000 zł i możesz inwestować w fundusze, które do tej 

pory były dostępne dla milionerów. Czas, abyś poznał konkretne 

inwestycje BOOST. 

 



 
 

                                                                                                                                                             

Cztery inwestycje BOOST 

 

Poniżej kilka przykładów inwestycji z minimalną kwotą wpłaty 20 000 

złotych. Ostatnia wymaga większej wpłaty. 

 

1. Wierzytelności 

 

Słyszałeś o sekurytyzacji? Jest to operacja finansowa, polegająca na 

oddzieleniu pożyczek, kredytów, leasingu wraz z ich przyszłymi 

należnościami z bilansu instytucji. Następnie, takie wydzielone aktywa 

są konwertowane na papiery wartościowe, na przykład na certyfikaty 

inwestycyjne.  

Ty, jako inwestor, nabywasz takie certyfikaty i inwestujesz  

w wierzytelności. 

 

Jak kształtują się wyniki? 
 

Źródło: analizy.pl 

 



 
 

                                                                                                                                                             

Fundusz absolutnej stopy zwrotu 

 

Celem funduszu jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu w każdych 

warunkach rynkowych.  Taki fundusz nie musi trzymać akcji za wszelką 

cenę. Akcje mogą wynosić 100% lub 0% portfela. Zarządzający może 

inwestować w obligacje, wyżej wspomniane wierzytelności, waluty czy 

instrumenty pochodne. Kiedyś pojawiły się fundusze aktywnej alokacji. 

To nie to samo. 

 

Jak taki fundusz (kolor niebieski) poradził sobie w czasie spadków na 

giełdzie? 

 
          Źródło: stooq.pl 



 
 

                                                                                                                                                             

2. Fundusz obligacje przedsiębiorstw 

 

Przykład mocno zdywersyfikowanej inwestycji w obligacje 

przedsiębiorstw. Fundusz kupuje obligacje firm. Innymi słowy, pożycza 

im pieniądze, w zamian za odsetki. 
 

Źródło: analizy.pl 

3. Inwestycja w amerykańskie polisy na życie  

 

Inwestycja polega na zakupie zdywersyfikowanego portfela polis na 

życie. Właściciel polisy po przejściu na emeryturę sprzedaje swoją 

polisę na życie do instytucji finansowej. Otrzymuje za to 

wynagrodzenie, a instytucja płaci za niego składki. W przyszłości 

otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe po śmierci ubezpieczonego. 

Skupywane polisy to tzw. ubezpieczenia na całe życie więc nabywca 

polisy wie, że dostanie świadczenie. Nie wie tylko kiedy.  

 



 
 

                                                                                                                                                             

Rozwiązanie nie ma zmienności, stopy zwrotu przekraczały 20% w 

skali roku. Inwestycja skierowana jest do zamożnych inwestorów, 

którzy mają wolne 200 000 zł.

 

Źródło: Bloomberg.com 

 

Jak widzisz istnieją rozwiązania, które mają powtarzalne wyniki 

przewyższające lokaty bankowe. Mogą doprowadzić Cię do spełnienia 

Twoich celów finansowych znacznie szybciej. Nie wymagają 

angażowania Twojego czasu, ale nie są pozbawione ryzyka. Ważne jest 

dokładne sprawdzenie inwestycji.  Takiego sprawdzenia dokonują 

firmy doradztwa finansowego. Jeśli ten temat Cię interesuje to tutaj 

obejrzysz krótkie wideo, które miałeś szansę obejrzeć po zamówieniu 

tego ebooka. 

 

Ostatnio głośno jest o kryptowalutach. Kuszą gigantycznymi zyskami. 

Warto, żebyś poznał ten temat innej ciemniejszej strony. 

http://lp.pillarfinance.pl/jak-sprawdzic-inwestycje/
http://lp.pillarfinance.pl/jak-sprawdzic-inwestycje/


 
 

                                                                                                                                                             

4 powody, dlaczego nie powinieneś inwestować w kryptowaluty 

 

Dlaczego jest głośno o kryptowalutach? 

 

Odpowiedź jest prosta. Rok 2017 był okresem ogromnych wzrostów 

notowań kryptowalut. Naturalną konsekwencją wzrostów były 

kampanie reklamowe firm, umożliwiających inwestowanie na krypto. 

Do tego setki artykułów oraz analiz na ten temat. Trudno się nie 

zainteresować. Szczególnie, kiedy mowa o wzrostach wycen rzędu 

kilkuset lub kilku tysięcy procent.  

 

Zastanawiasz się czy kryptowaluty są dla Ciebie? 

 

Napiszę krótko. Jeżeli nie fascynują Cię rynki finansowe, a takie pojęcia 

jak trading, analiza techniczna, krótka pozycja nic Ci nie mówią, to 

prawdopodobnie zrobisz sobie krzywdę kryptowalutami. Dołączysz do 

osób, które dokonały zakupu Bitcoin, Rippla czy Ethereum w drugiej 

połowie 2017 r., a teraz nie mogą spać zastanawiając się co zrobić. 

Niektóre z kryptowalut zanotowały spadki przekraczające 70%.  

 

Poniżej cztery powody, dlaczego kryptowaluty mogą nie być dla Ciebie 

 

1. Ogromna zmienność 

 

Jednego miesiąca potężne wzrosty, drugiego gigantyczne spadki.  

Nawet 83% w dwa dni. Takie spadki były na Bitcoin w 2013 roku. Piękne 

warunki do spekulacji. Jest jednak jeden problem. Trzeba umieć to 



 
 

                                                                                                                                                             

wykorzystać. Trzeba wiedzieć, kiedy kupić i kiedy sprzedać z zyskiem. 

Oprócz wiedzy konieczna jest jeszcze odwaga. To jest sztuka.  

Wyobraź sobie, że podstawiono pod Twój dom myśliwiec wojskowy. 

Piekielna moc. Cztery sekundy do setki. 

Jest jednak mały problem. „Nie umiem tym latać”, powiesz. Dobrze 

wiesz, że nikt Ci na to nie pozwoli bez odpowiedniego przeszkolenia. 

Twój instynkt samozachowawczy też Ci odradza, nawet jeśli masz 

licencję pilota. A jak to się ma do kryptowalut? 

 

Tutaj dają Ci taki samolot i pozwalają Ci nim latać. Wkraczasz na bardzo 

szybki rynek. Nikt Ci nie powie, że potrzeba tu lat treningu oraz 

doświadczenia. W końcu ryzykujesz tylko swoimi pieniędzmi. Jak się 

rozbijesz to odczuje to tylko Twój portfel.  

 

Kryptowaluty potrafią tracić dziennie ponad 10%. 

Pytanie czy jesteś w stanie zaakceptować takie zmiany wyceny. Czy 

jesteś w stanie zaakceptować sytuację, że kupujesz kryptowalutę  

i następnego dnia jesteś 20% pod kreską? To jest całkowicie realne. 

Inwestowanie nie polega tylko na optymistycznym myśleniu o zyskach. 

 

2. Trading jest trudniejszy niż myślisz 

 

Jeżeli nie jesteś lub nie chcesz być profesjonalnym traderem, to istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że stracisz pieniądze. 

Jeżeli naprawdę chcesz zarabiać pieniądze z tradnigu to musisz 

opanować szereg umiejętności. Analiza techniczna. Zarządzanie 

kapitałem. Psychologia inwestowania. Budowa systemu 



 
 

                                                                                                                                                             

transakcyjnego. To wymaga czasu oraz praktycznego treningu. 

Dokładnie tak, jak z każdą inną umiejętnością. Stracisz pieniądze zanim 

zaczniesz konsekwentnie zarabiać. Zwróć uwagę na słowo 

konsekwentnie, które znaczy, że w danym okresie czasu więcej 

zarabiasz niż tracisz. Straty są nieuniknione. Lepiej stracić pieniądze na 

początku. Jeżeli zaczniesz inwestować w krypto i uda Ci się zarobić, to 

wbrew pozorom jeszcze gorzej dla Ciebie. Dlaczego? Bo stracisz 

czujność. Możesz odnieść wrażenie, że inwestowanie jest łatwe, a 

wtedy przyjdzie czas weryfikacji Twoich umiejętności. Jeżeli 

próbowałeś swoich sił w tradingu to dobrze wiesz o czym mówię. 

Konieczne jest, żebyś rozumiał w co inwestujesz. Nie powinno się 

inwestować na zasadzie „a może się uda”. Równie dobrze możesz iść 

do kasyna. Dostaniesz dodatkowo darmowego drinka.  

 

3. Kupowanie na górce grozi śmiercią 

 

Jedną z prawd o inwestowaniu jest to, że jeżeli wszyscy mówią  

o inwestowaniu to nie powinieneś inwestować. A teraz wszyscy mówią  

o kryptowalutach. Oczywiście wtedy, kiedy ceny są wysokie. Dokładnie 

taka sama sytuacja ma miejsce co kilka lat na rynku akcji. Jest tak 

zwana górka. Następnie bańka pęka i krew się leje. To wtedy jest czas 

na zakupy. Gazety będą pisać „Czy to koniec bitcoina?” Wtedy 

kupujesz. Kiedy jest kryzys. Wtedy, kiedy jest tanio. Kiedy inni 

inwestorzy ocierają łzy. Kiedy już nikt nie pyta czy warto.  

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                             

4. Ryzyko defraudacji środków 
 

Rynek kryptowalut nie jest w żaden sposób regulowany. Giełdy 

powstają i niektóre szybko znikają. Głośno jest o kradzieżach portfeli 

kryptowalut. KNF interesuje się firmami zajmującymi się 

inwestowaniem w kryptowaluty. Ostatnio nawet jedna popularna 

polska giełda trafiła na listę ostrzeżeń KNF. W innych krajach sytuacja 

wygląda podobnie. Nie ma regulacji. Wpłacasz pieniądze na 

zagraniczną giełdę, która nie podlega żadnym finansowym regulacjom 

prawnym. 

 

Innymi słowy, inwestując w kryptowaluty, oprócz ryzyka 

inwestycyjnego, ponosisz ryzyko związane z przeniewierzeniem 

Twoich środków.  Jak zmniejszyć ryzyko defraudacji? Można pośrednio 

zainwestować w Bitcoina poprzez klasyczną giełdę. Bitcoin Investment 

Trust (GBTC). Wkrótce prawdopodobnie pojawią się też ETFy na 

niektóre kryptowaluty. Odpowiednik amerykańskiego KNFu rozpatruje 

złożone wnioski. Kolejnym rozwiązaniem jest zapisanie portfela 

kryptowalut na własnym komputerze. 

 

Na zakończenie tego wątku zastanów się jeszcze jak inwestowanie  

w kryptowaluty ma się do Twoich celów finansowych omówionych na 

początku publikacji. Czy wspiera Twoje cele? Czy raczej szukasz drogi 

do wzbogacenia na skróty?  

 

Dlaczego podałem Ci powyższe powody?  

Po to, żebyś nie poddał się obecnej sytuacji i patrzył na rynek 

kryptowalut z dystansem. Są możliwości na rynku kryptowalut. 



 
 

                                                                                                                                                             

Przyznaję. Jak chcesz spróbować swoich sił, to najpierw poświęć czas 

na zrozumienie tego rynku. Naucz się analizy technicznej, opracuj swój 

system transakcyjny oraz poznaj psychologie inwestowania. Żelazna 

dyscyplina jest w tym przypadku kluczowym czynnikiem sukcesu.  

Będziesz musiał poświęcić setki godzin na naukę. Jedno szkolenie z 

zakresu inwestowania nie wystarczy. Będzie to dopiero wstęp do 

zarysu. Trading jest trudniejszy niż myślisz. Wiem o czym mówię. 

Spędziłem kilka lat na rynku Forex. 

Jeżeli jesteś gotowy na setki godzin nauki oraz potraktujesz 

inwestowanie jako pracę dodatkową, to być może trading na 

kryptowalutach jest dla Ciebie.  

 

Wróćmy do regulowanych, nadzorowanych inwestycji 

bezobsługowych.  



 
 

                                                                                                                                                             

Dzisiaj jest szansa 

 

Obserwuję rynek finansowy od kilkunastu lat. Najpierw jako inwestor 

indywidualny, potem jako doradca. Produkty inwestycyjne zmieniły się 

diametralnie na przestrzeni kilku lat. Umowy są znacznie bardziej 

czytelne, napisane prostym i zrozumiałym językiem. Zostały wdrożone 

obowiązkowe dokumenty, które na kilku stronach mają wyjaśnić Ci 

kluczowe informacje o każdym produkcie.  

 

Opłaty są coraz niższe co przekłada się na Twoje zyski.  Instytucje takie 

jak KNF czy UOKiK wymuszają na instytucjach finansowych dobre 

praktyki. Na pierwszym miejscu jest interes klienta.  

 

Zmiany prawne i obniżenie wynagrodzeń spowodowały, że z branży 

finansowej odeszło setki doradców i agentów ubezpieczeniowych. 

Zostali tylko Ci z powołaniem, najbardziej kompetentni i doświadczeni.  

 

Lepiej już nie będzie. Wykorzystaj szansę i działaj!  

 

  



 
 

                                                                                                                                                             

Interesują Cię inwestycje BOOST? Oto jak możesz 

zainwestować. 

 

1. Wypełnij krótki formularz i umów się na bezpłatne 

spotkanie lub wstępną rozmowę. 

2. Otrzymasz informacje o możliwościach inwestycyjnych. 

 

Dziękuję Ci za Twój czas, za otwartość. Udanych inwestycji! 

Kiedy potrzebujesz więcej wiedzy. 

  

https://goo.gl/forms/6RwSLCii7ZRC6Bpi1
https://goo.gl/forms/6RwSLCii7ZRC6Bpi1


 
 

                                                                                                                                                             

Chcesz zgłębić temat 

oszczędzania, inwestowania? 

Pragniesz szybciej realizować 

swoje cele i marzenia? Chcesz 

być bezpieczny finansowo i 

uniknąć finansowych wpadek? 

 

 

 

Zapisz się Akademii Finansów Przemysława Wojewody 

 

70 lekcji wideo z których dowiesz się: 

• Jak zgromadzić majątek bez ryzyka dzięki BEZPIECZNYM 

inwestycjom. 

• W co inwestować i jak zarządzać swoimi oszczędnościami. 

• Jak stworzyć plan na emeryturę, na której będziesz mieć 500 000 zł. 

• Jak osiągnąć niezależność finansową przez pasywny dochód, aby 

nie musieć pracować. 

• Jak uchronić się przed nagłą utratą pracy, zabezpieczyć przed 

ciężką chorobą lub wypadkiem. 

• Jak mając kredyt hipoteczny oszczędzić i zarobić nawet 

kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

Dodatkowo: 

• Otrzymasz kalkulatory i przydatne listy kontrolne. 

• Bezpłatne konsultacje z zakresu finansów osobistych. 

• Wszystko przedstawione jasnym językiem. Nie musisz być 

finansistą. 

 



 
 

                                                                                                                                                             

Poznaj Akademię Finansów, podejmij mądre decyzje i zostań 

niezależny finansowo. 

  

http://akademia-finansow.pl/przeglad
http://akademia-finansow.pl/przeglad


 
 

                                                                                                                                                             

O autorze 
 

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

Federacji Doradców Finansowych. 

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

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

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

http://pillarfinance.pl/
http://pillarfinance.pl/


 
 

                                                                                                                                                             

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

 Email: przemyslaw.wojewoda@pillarfinance.pl 

Potrzebujesz wsparcia?  Napisz do mnie 

 

mailto:przemyslaw.wojewoda@pillarfinance.pl
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