
Moja inwestycyjna droga
czyli jak na przestrzeni lat zmieniało się moje podejście do 

zarządzania oszczędnościami



Co w tym odcinku?

📌 Jakie były moje początki w zarządzaniu własnymi pieniędzmi – jeszcze zanim 
myślałem o inwestowaniu
✅ Mocno osobiste wątki (choć bez wchodzenia w szczegóły)
✅ Pierwsze zarobione pieniądze

📌 Moje pierwsze inwestycje – fundusze inwestycyjne
📌 Moje pierwsze konto maklerskie i pierwsze porażki
📌 Ewolucja w stronę podejścia “regułowego” (rules-based)

✅ Krótkoterminowe strategie na kontrakty terminowe (GPW)
✅ Automatyzacja strategii na kontrakty terminowe w USA
✅ Wydłużenie horyzontu inwestycyjnego – strategie momentum
✅ Inwestowanie pasywne

📌 Plany na przyszłość
📌 To kiedy wolność finansowa?
📌 Podsumowanie i wnioski



Lata 1993-1999



Pierwsze w życiu zarobione pieniądze

📌 Pierwsze pieniądze zarabiałem jeszcze w szkole podstawowej w wieku 
13 lat
✅ Praca fizyczna: załadunek i rozładunek materiałów budowlanych
✅ Praca głównie w wakacje w godzinach wczesno porannych
✅ W ten sposób do końca liceum dorabiałem głównie w wakacje
✅ Cel? – przyjemności! :-)
✅ O inwestowaniu nawet nie słyszałem wtedy :-)



Lata 2000-2004



Pierwsze większe zarobione pieniądze – wyjazd do 
Wielkiej Brytanii
📌 Nadal zero inwestowania :-)
📌 Wyjazd do Londynu w roku 2000 (po pierwszym roku studiów)

✅ Cel: zarobić na swoje utrzymanie na kolejny rok studiów
✅ Mega trudne doświadczenia (praca “na lewo” w roli pomocy kuchennej w hotelach)
✅ Problemy ze znalezieniem pracy, brak pieniędzy, wizja powrotu do Polski z niczym (lub 

deportacja), nostalgia za krajem
✅ Przez kilka tygodni – praca po 16 godzin dziennie codziennie 7 dni w tygodniu
✅ Pierwsze większe zarobione pieniądze (stawka 3.6 GBP / godzina, przywiozłem do Polski 

około 1500 GBP czyli odpowiednik około 20 000 PLN dziś)
✅ Do Wielkiej Brytanii wracałem jeszcze kilka razy podczas studiów – historia na oddzielny 

podcast ;-)
■ Uwaga: zabrzmię jak nudziarz, ale to serio były “inne” czasy gdy Polska nie była w UE



Lata 2005-2008



Pierwsze inwestycje

📌 Na początku bardzo zachowawcze przy pomocy funduszy 
inwestycyjnych (miałem 24 lata)

📌 W pierwszej pracy (już w zawodzie, rok 2005) miałem pierwszy kontakt z 
inwestowaniem na rynku akcji przez rachunek maklerski (sam tego 
jeszcze nie robiłem wtedy)

📌 Pierwsze konto maklerskie (później kolejne) – rok 2007
✅ Strategia? Brak! Przecież rynek rośnie, a spada to wystarczy poczekać
✅ Dla jasności – wtedy o pasywnym inwestowaniu nie słyszałem – w Polsce w ogóle się o tym 

nie mówiło, większość nie słyszała nawet o ETF-ach



I pierwsza mega porażka

📌 Rok 2008 (Global Financial Crisis)
✅ Zdziwienie: rynek akcji spada i spada, a wcześniej zawsze się odbijał – realizacja straty
✅ Moje “szczęście” polegało na tym, że nie miałem wielkich pieniędzy (straty sięgały 

kilkudziesięciu tysięcy złotych)



Powody porażki?

📌 Brak strategii
✅ W efekcie chaotyczne decyzje podejmowane pod wpływem chwilowo przeżywanych emocji

📌 Koncentracja inwestycji w kilku spółkach
📌 Próba przechytrzenia rynku

✅ Byłem jak dziecko we mgle – żyłem iluzją swojego geniuszu – przecież jestem sprytny!
📌 Uwaga – gdybym zaczął inwestować kilka lat wcześniej (3-4 lata przed 

GFC) mógłbym żyć w przeświadczeniu, że zarabianie na giełdzie to 
bułka z masłem!
✅ Stare porzekadło: nie myl umiejętności z hossą!



Efekt porażki?

📌 Byłem podłamany gdy w przeciągu kilku miesięcy straciłem większość 
swojego kapitału

📌 Rozważałem rzuceniem ręcznikiem, później starałem się “odegrać” – ale 
efekt był przeciwny od zamierzonego

📌 W końcu próba stabilizacji: muszę mieć PLAN!
✅ Pierwsze filtrowanie z podejściem “rules-based” (kontrakty terminowe na FW20)
✅ Dlaczego kontrakty? – bo byłem uprzedzony do rynku akcji, poza tym kontrakty terminowe 

pozwalały zarabiać (w teorii) bez względu na kierunek trendu
✅ Zrobiłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie :D
✅ O mały włos nie zacząłem pracy w jednym z banków inwestycyjnych w Londynie



Dlaczego wybrałem podejście regułowe?



Lata 2009-2019



Pierwsze małe sukcesy inwestycyjne

📌 Przede wszystkim – przestałem tracić pieniądze nie wiedząc nawet 
dlaczego
✅ Działałem w oparciu o proste strategie algorytmiczne
✅ Straty się pojawiały, ale były pod kontrolą i w wyniku realizacji strategii
✅ Powoli zacząłem się “odradzać” po przeżytej porażce

📌 Nadal nie dysponowałem wielkim kapitałem
✅ Gdy miałem 30 lat zacząłem zarabiać “większe” pieniądze, ale… większość przejadałem – nie 

prowadziłem budżetu domowego, nie oszczędzałem, nie myślałem o przyszłości
✅ Zachłysnąłem się nieco materialnym życiem “od baletu do baletu”



Stabilizacja i budowa większego kapitału

📌 W 2012 roku zacząłem pracę w roli programisty w Brukseli (miałem 31 
lat na karku)
✅ Zacząłem odkładać pieniądze i myśleć w końcu o przyszłości i stabilizacji (nie tylko 

finansowej)
📌 Rozwinąłem swoje strategie i zacząłem inwestować na rynku kontraktów 

terminowych w USA
✅ Programowanie strategii stało się moim hobby
✅ Było całkiem przyjemnie, ale…

📌 W ramach “stabilizacji” zainwestowałem też w… polskie obligacje 
korporacyjne
✅ Straciłem na tym kilka tysięcy złotych i… się wyleczyłem z tego (skórka niewarta wyprawki – 

jest fajnie, aż granat wybuchnie i zje zyski z kilku lat)



Houston, we have a problem

📌 Rosnący kapitał i śledzenie rynku przy krótkoterminowych strategiach 
zaczęło być męczące
✅ Do tego dochodziły różnice czasowe
✅ Nawet wyjazd na urlop nie pozwalał odciąć się od rynku
✅ A przecież ja mam inwestować nadwyżki kapitału, a nie prowadzić fundusz! :-)

📌 Zacząłem myśleć o strategiach z dłuższym horyzontem czasowym, nie 
wymagające codziennego nadzoru
✅ Wtedy już miałem pierwsze małe próby z inwestycjami w ETF-y (portfele pasywne)
✅ Chciałem wdrożyć strategię trend-following na tygodniowym interwale, ale nigdy tego poza 

małymi testami w pełni nie zrealizowałem na 100%
✅ Strategia momentum na ETF (GEM) była strzałem w 10!



Lata 2019-



Coraz mniej czasu poświęcam… inwestowaniu

📌 Gdyby nie działalność blogowa (początek w roku 2018), mógłbym się na 
rachunek logować raz w miesiącu
✅ I to pomimo realizowania wciąż w większości AKTYWNYCH strategii

📌 Efekt?
✅ Oszczędność czasowa i emocjonalna
✅ Zrozumiałem, że nie chcę śledzić rynków na bieżąco (choć rynki są moją pasją, to nie ciągnie 

mnie do “bieżączki”)
📌 Co mam w portfelu?

✅ Momentum (GEM, AEM)
✅ Portfel pasywny (FTSE All-World)
✅ Podejście “dyskrecjonalne” / value (spółka BRK)



Co dalej?

📌 Nie przewiduję rewolucji :-)
✅ Nie szukam też drogi na skróty
✅ Z czasem na kontach opodatkowanych, będę budował portfel pasywny
✅ Na razie nie mieszkam w Polsce – planuję jednak powrót, a tu na koncie opodatkowanym 

strategie aktywne są MEGA nieefektywne
■ Więcej o tym niebawem w jednym z odcinków
■ Dlatego to o czym piszę, piszę przez pryzmat MOJEJ sytuacji podatkowej

✅ Będę w pełni wykorzystywał swoje limity IKE/IKZE
■ W niedalekiej przyszłości mam nadzieję, że będzie i OIPE
■ Na tych kontach będą w dużej części strategie aktywne

✅ Gdyby nie pasja do inwestowania moje całe inwestowanie mógłbym zamknąć w portfelu 
pokroju Vanguard LifeStrategy 80/20 (V80A)



Co z moją wolnością finansową?

📌 Nie jestem fanem… FIRE (Financial Independence, Retire Early)
✅ A przynajmniej nie w rozumieniu, że nic nie będę robił – bo chcę pracować tak długo jak mi 

tylko zdrowie pozwoli (choć zapewne mniej) :-)
✅ Zarabiam obecne świetne pieniądze i mogę sporo oszczędzać – skupiam się na tym, by nie 

zrobić nic głupiego finansowo i tylko kwestią czasu jest “wolność”
■ Nie kalkuluję kiedy to będzie – robię teraz swoje i staram się mieć dobre życie już teraz

✅ Dla mnie najważniejsze jest to, że robię to co chcę i lubię
■ Choć nie jestem “wolny finansowo” to mam spore oszczędności + wiem, że zawsze 

będę w stanie zarobić pieniądze
✅ To w sumie może być materiał na odrębny odcinek



Konkluzje

📌 Jeszcze nigdy inwestowanie nie było tak proste jak dziś (technicznie)
📌 Zamiast szukać idealnej strategii inwestycyjnej na papierze, lepiej 

szukać idealnej strategii dla *nas* – takiej z którą nam “dobrze”
✅ Ale posiadanie strategii to MUST HAVE! – bez tego porażka to tylko kwestia czasu
✅ Strategia może być bez sensu dla innych – ale to my mamy nią inwestować (vide spółki 

dywidendowe, itp.)
📌 Mając to za sobą – należy skupić się na:

✅ Jak najwcześniejszym oszczędzaniu i inwestowaniu (procent składany)
✅ Maksymalizacji zarobków / większej stopie oszczędności
✅ Optymalizacji podatkowej
✅ Redukcji kosztów (koszty zarządzania, prowizje, płynność, …)

📌 To wszystko da lepsze (i pewniejsze) efekty niż szukanie Świętego 
Graala



Ogłoszenia parafialne

📌 Strona odcinka: systemtrader.pl/092
✅ Materiały uzupełniające 
✅ Wideo i zapis tekstowy

📌 Kolejny odcinek
✅ Wpływ kosztów transakcyjnych na pasywny portfel i jak je optymalizować
✅ Będzie też bonus w postaci kalkulatora z kosztami transakcyjnymi dla różnych brokerów



Dziękuję!🙂


