
 

 

 

 

 

 

Jak zostać finansowym ninja? 

 

5 miast, 20 godzin wystąpień i 1850 osób. 5 listopada br. ruszył #JOPlive Tour – cykl spotkań, podczas 

których Michał Szafrański, uznany ekspert w dziedzinie zarządzania finansami osobistymi i autor 

nagradzanego bloga „jakoszczedzacpieniadze.pl”, spotyka się z mieszkańcami 5 polskich miast 

(Wrocław, Szczecin, Lublin, Katowice i Warszawa), aby podzielić się swoją wiedzą, jak samodzielnie 

zadbać o własną emeryturę. 

 

W ramach #JOPlive Tour Michał odwiedził już Wrocław i Szczecin. Spotkanie w Lublinie odbędzie się  

3 grudnia br., w godzinach 18:00 – 22:00 w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5. Aby wziąć udział  

w spotkaniu wystarczy zarejestrować się na https://joplivetour.konfeo.com. 

 

„Z niecierpliwością oczekuję na te spotkania. #JOPlive Tour jest nie tylko świetnym pretekstem do rozmów 

„na żywo” z moimi Czytelnikami, ale przede wszystkim do podzielenia się wiedzą. Zapraszam więc każdego, 

kto chce mądrze, bardziej świadomie zarządzać swoimi finansami osobistymi i zadbać o swoją emeryturę.” 

– powiedział Michał Szafrański.  

 

Spotkanie rozpocznie się prezentacją zatytułowaną „Jak zostać finansowym ninja”. Podczas prezentacji 

Michał Szafrański opowie o podstawowych zasadach, którymi powinien kierować się każdy, kto chce 

zadbać o swoją przyszłość, mądrze inwestować i samodzielnie zaoszczędzić na swoją emeryturę. Nie 

zabraknie też czasu na pytania oraz na indywidulane rozmowy z Michałem Szafrańskim.  

 

Cykl spotkań #JOPlive Tour jest kolejnym projektem Michała Szafrańskiego, którego celem jest edukacja 

finansowa Polaków (ponad 2,38 mln Polaków ma problemy z terminowym płaceniem rat kredytów!). 

Opracowany przez niego autorski, bezpłatny kurs online „Pokonaj swoje długi” cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem. Od 15 czerwca br., w ciągu 4 miesięcy, już blisko 10 tys. osób skorzystało z kursu. Jest 

on dostępny bezterminowo na platformie www.pokonajswojedlugi.pl Cały kurs trwa pięć tygodni i składa 

się z 25 lekcji wideo, które pomagają w uświadomieniu sobie problemu, znalezieniu motywacji do walki, 

inwentaryzacji naszej aktualnej sytuacji finansowej i ułożeniu planu wychodzenia z długów. 

 

Więcej informacji oraz kontakt do Michała Szafrańskiego: 

Marta Głowacka 

Tel.: 603 651 708  

E-mail: kontakt@martaglowacka.pl  

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/
https://joplivetour.konfeo.com/
http://www.pokonajswojedlugi.pl/


 

 

Informacja o Michale Szafrańskim 

 

 

Michał Szafrański - od sierpnia 2013 roku „pełnoetatowy” 

bloger prowadzący blog Jak oszczędzać pieniądze - 

http://jakoszczedzacpieniadze.pl. 

 

Zdobywca trzech nagród w konkursie Blog Roku 2013, 

m.in. dla „Najbardziej inspirującego bloga".  

W październiku 2014 r. wyróżniony tytułem „Społecznie 

odpowiedzialnego blogera” na Blog Forum Gdańsk 2014. 

W maju 2014 r. zdobył II miejsce w konkursie na 

„Ekonomiczny Blog Roku 2014” organizowanym przez 

Money.pl. We wrześniu 2015 r. ponownie zdobył Blog 

Forum Award dla „Wpływowego blogera”.  

 

Autor cieszącego się ogromnym zainteresowaniem, 

bezpłatnego kursu online „Pokonaj swoje długi”. Kurs 

zawiera esencję kilkuletnich doświadczeń i setek  

e-maili wymienionych z czytelnikami bloga Michała, 

którzy prosili go o pomoc w uporządkowaniu swoich 

finansów osobistych.  

 

Inicjator i współorganizator pierwszej w Polsce konferencji dla czytelników blogów finansowych – 

FinBlog2015. W konferencji wzięli udział także Maciej Samcik (Subiektywnie o finansach), Michał Pałka 

(LiveSmarter.pl), Zbigniew Papiński (App Funds) oraz Marcin Iwuć (Finanse bardzo osobiste).  

 

Autorytet w dziedzinie mądrego oszczędzania, który zdecydował się porzucić dobrze płatny etat na rzecz 

życia ze swojej pasji, którą jest szerzenie edukacji finansowej bez zbędnego zadęcia. Długodystansowiec. 

W ciągu zaledwie roku zbudował najpoczytniejszy, niezależny blog finansowy w Polsce, który aktualnie 

czyta ponad 200 000 osób miesięcznie. Michał w przystępny sposób opisuje, jak zapanować nad 

domowym budżetem, mądrze oszczędzać, wychodzić z długów i systematycznie powiększać swój majątek. 

Nie unika także trudnych tematów, np. szczegółowych analiz dotyczących zarabiania na rynku 

nieruchomości i rentowności wynajmu mieszkań. Autor przewodników „Zakup mieszkania”, „Budżet 

domowy”, „BIK i dobra historia kredytowa”, „Elementarz Inwestora”, „Savoir-vivre kart bankowych”. 

Regularnie zapraszany do mediów w charakterze eksperta. 

 

Dawniej dyrektor ds. rozwoju w firmie informatycznej bezpośrednio odpowiadający za relacje z najbardziej 

wymagającymi klientami. Wcześniej także wieloletni dziennikarz prasy informatycznej i nie tylko: 

Computerworld, Gazeta Wyborcza, Bajtek. Magister Public Relations, który nigdy nie pracował  

„w zawodzie”. 

 

 

 

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/

