
„Planowanie i kontrola wydatków, 
czyli o sile zarządzania 

własnymi pieniędzmi”.

DALEJ





 „RODZINA KOWALSKICH”

 „CODZIENNE DECYZJE”

 „OSZCZĘDZANIE”

 „POŻYCZANIE Z GŁOWĄ”

 „PUŁAPKA ZADŁUŻENIA”

 „BUDŻET RODZINY KOWALSKICH”

 „SZTUKA WYDAWANIA”

 „RYZYKO NIEKONTROLOWANE”

 „CO ZROBIĆ , BY KREDYT BYŁ BEZPIECZNY?”

 „KIEDY KŁOPOTY STAJĄ U DRZWI”

 „JAK MOŻEMY PORADZIĆ SOBIE Z PUŁAPKĄ ZADŁUŻENIA”

 „USŁUGI FINANSOWE”

 „KREDYT KONSOLIDACYJNY”

 „WAK ACJE KREDYTOWE”

 „UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA”

 „WARTO WIEDZIEĆ!”

 „ZAPAMIĘTAJ!!!”

 „DOBRY PLAN W 4 KROKACH”
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POWRÓT DO PRZEWODNIKA DALEJ



Mama: ANNA 
sprzedawca

Córka: 
Aleksandra 

lat 10

Ojciec: JACEK
kierowca

Syn: 
Bartosz 

lat 17
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WPŁYWY (DOCHODY)

Wynagrodzenie netto:

Mama ANNA:  1.600,00 zł

Ojciec JACEK:  2.800,00 zł

----------------------------------------------------

Razem:  4.400,00 zł
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WYDATKI

*OSS – Opodatkuj Się Sam – zanim wydamy jakiekolwiek pieniądze, nie dajmy sobie wyboru:
nałóżmy na siebie podatek czy – jak wolimy – wystawmy sobie rachunek do zapłacenia
w pierwszej kolejności, a opiewający na konkretną kwotę lub lepiej na pewien procent (5-10)
miesięcznego dochodu. Te pieniądze pozwolą zrealizować w przyszłości założone cele lub mogą
stać się „poduszką powietrzną” w razie problemów finansowych.

STAŁE:

Czynsz: 450,00 zł

Media: 620,00 zł

Raty kredytów: 660,00 zł

OSS*: 300,00 zł

RAZEM STAŁE: 2.030,00 zł

ZMIENNE:

Żywność: 1.790,00 zł

Paliwo: 200,00 zł

Rozrywka: 150,00 zł

Środki czystości: 150,00 zł

Kieszonkowe: 80,00 zł

RAZEM ZMIENNE: 2.370,00 zł

RAZEM WYDATKI:   4.400,00 zł
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Przez miesiąc zbieraj paragony i zapisuj swoje wydatki:
osobno na żywność – osobno na inne rzeczy
(kosmetyki, chemię, odzież) – transport (bilety, paliwo),
medyczne (leki, lekarze), przyjemności.

Zrób przegląd stałych rachunków – większość jest nie do
ruszenia, ale może jakieś da się ograniczyć np.: rezygnacja
z płatnych kanałów telewizyjnych, obniżenie abonamentu
telefonicznego - po prostu zrezygnuj z najmniej
potrzebnej usługi!

Policz ile średnio wydajesz dziennie i od najbliższego
miesiąca spróbuj je ograniczyć, po dwóch miesiącach
zobaczysz, że to działa.
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zbieraj zapisuj

przegląd

zrezygnuj

Policz
ograniczyć,

Będziesz wydawać mniej!!!
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Lokaty terminowe są idealnym sposobem na bezpieczne 
ulokowanie środków oraz uzyskanie atrakcyjnego 

oprocentowania. 
Konto oszczędnościowe - to rachunek oszczędnościowy 

pozwalający w wygodny i nowoczesny sposób lokować 
oszczędności na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Założenie lokaty czy konta oszczędnościowego jest 
bezpłatne i możemy to uczynić nawet przez Internet. 

Pieniądze zgromadzone na kontach i lokatach objęte są
Bankowym Funduszem Gwarancyjnym*. 

*Oznacza, to że w przypadku kłopotów banków, 
BFG ma obowiązek wypłacić oszczędności do wysokości 100 tysięcy euro.
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O ile w przypadku większych pożyczanych kwot 

z banków – pożyczek i kredytów – moment zaciągnięcia

długu pozostaje w pamięci, o tyle małe kwoty długów często

ulatują w niepamięć.

Zazwyczaj są to kwoty 

niezapłaconych zobowiązań np.;

przeterminowane raty,

 zagubione rachunki za telefon czy prąd,

niewniesione opłaty za czynsz, kary czy mandaty.

Niekontrolowane zobowiązania mogą szybko urosnąć 
do znaczących rozmiarów, aż któregoś dnia okaże się, 

że mamy problem!!! 
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Co „buduje” najszybciej nasze długi?
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Podstawowe zasady przy spłacaniu 
małych długów brzmią:

1. Nie czekaj, aż zadłużenie urośnie.

2. Planuj wydatki i prowadź domowy budżet.

3. Przeanalizuj swoje wydatki.

4. Może jakieś wyrzeczenia, choćby na pewien czas?

5. Odkładajmy nawet małe kwoty.
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Konsumpcyjny styl życia;

nowinki technologiczne; 
zagraniczne wakacje;
nowy samochód, mieszkanie lub dom 

to wszystko kosztuje sporo pieniędzy, dlatego szukamy 
ich w banku zaciągając nowe zobowiązania finansowe.

Chętnie zaciągamy kredyty i pożyczki, a wielu
z nas nie ma świadomości jak poważne są
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konsekwencje niespłacania kredytu czy pożyczki. 
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Zakupy na raty, pożyczki, kredyty, karty kredytowe są bardzo popularne. 

Powinniśmy pamiętać, że powinno się z nich korzystać rozsądnie. 

Oto kilka podstawowych zasad:
1. Niezależnie od namowy banku lub doradcy finansowego oceń,

czy rzeczywiście potrzebujesz kredytu.
2. Oceń swoją pozycję na rynku pracy.
3. Przeanalizuj wszystkie opcje kredytowe.
4. Oceń realnie swoją zdolność kredytową.
5. Porównaj wysokość RRSO (rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania w skład której wchodzą wszystkie opłaty, 
prowizje i inne koszty związane z udzieleniem kredytu) 
w innych bankach.

6. Zastanów  się czy stać Cię na zakup ubezpieczenia kredytu.
7. Unikaj pożyczania pieniędzy poza bankami, bo ich koszty są 

wysokie i mogą przekroczyć nawet 60% rocznie.
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to określenie sytuacji podmiotu gospodarczego,
który utracił zdolność spłacania w terminie
i w wynikającej z umów wysokości swojego długu
wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych.
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to zobowiązanie pieniężne lub rzeczowe
świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela.
W znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje
wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy
momentem zaistnienia obowiązku zapłaty
a momentem jego zrealizowania.

długu

Dług
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Przyczyny kłopotów skutkujących nadmiernym zadłużeniem są,
bardzo różnorodne. Najczęściej zalicza się do nich:

a. zbyt dużą liczbę kredytów i pożyczek, co powoduje trudności
w ogarnięciu całości zadłużenia,

b. obniżenie zarobków, długotrwała choroba, rozwód,

c. bezrefleksyjne poręczanie pożyczek i kredytów czy wręcz

zaciąganie ich dla osób trzecich,

d. brak pełnej informacji o kosztach kredytu,

e. utrata kontroli nad własnymi finansami i brak choćby

najprostszego planowania budżetu domowego,

f. utrata bliskiej osoby, pracy.
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Oto 10 działań na rzecz ograniczenia długów:
1. Ułóżmy plan wyjścia z długów. Dokonajmy analizy wydatków

i dochodów i obliczmy ile możemy wydać dziennie na bieżące
wydatki, by wystarczyło nam do kolejnej wypłaty.

2. Ustalmy priorytety. Zastanówmy się, z czego możemy zrezygnować
lub co ograniczyć. Wybierajmy tańsze oferty i róbmy to bardzo
drobiazgowo.

3. Nie wydawajmy wszystkich pieniędzy na spłatę rat kredytu.
Zostawiajmy drobne oszczędności na nieprzewidziane wydatki np.
w razie choroby.

4. Nie dopuśćmy do sytuacji, kiedy lęk całkowicie sparaliżuje nasze
działania. Szukajmy porady wcześniej, gdy tylko pojawią się
problemy.

5. Powiedzmy rodzinie o naszej sytuacji. Wsparcie bliskich zmniejszy
stres i pozwoli działać, a z drugiej strony da pozytywną motywację.
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6. Zmniejszmy liczbę kredytów, zmieńmy kredyt na inny w nowym
banku, ale nie spłacajmy długów pożyczką hipoteczną. Postarajmy
się skonsolidować posiadane kredyty i pożyczki, bo to pozwoli obniżyć
oprocentowanie, a co za tym idzie – obniży wysokość miesięcznej raty.

7. Jeżeli nie wystarcza nam pieniędzy na całą ratę kredytu, spłacajmy
chociaż jej część, to lepsze niż całkowite zaniechanie spłat.

8. Weźmy odpowiedzialność za swoje długi. Jeśli nie jesteśmy w stanie
spłacać swoich zobowiązań , skontaktujmy się z wierzycielem, doradcą.
Nie unikajmy kontaktu. Wspólnie ustalimy, jak dokonać spłat – poprzez
zmianę rat na malejące, wydłużenie okresu spłaty lub tzw. „wakacje
kredytowe”, czyli kilkumiesięczną karencję w spłacie.

9. Unikajmy złych długów, czyli takich, które po zakończeniu spłaty nie
powiększają naszego majątku.

10. Uczmy się oszczędzania i inwestowania. Zaplanowane oszczędzanie
przyniesie efekty lepsze niż odkładanie pieniędzy, a umiejętne
inwestowanie dodatkowe dochody.
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Mając problemy finansowe najgorsze co można zrobić,
to zaciągnąć kolejne zobowiązanie.

Dlatego o naszej trudnej sytuacji finansowej należy
poinformować bank i spróbować wspólnie z nim
znaleźć rozwiązanie.

Może zmiana warunków obecnych kredytów np. na

kredyt konsolidacyjny? 

a może wakacje kredytowe? 

czy upadłość konsumencka?
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polega na zastąpieniu kilku zobowiązań jednym, 
udzielonym na dłuższy okres czasu, dzięki czemu 

miesięczne płatności są mniejsze niż suma 
dotychczasowych rat. 

Najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym uregulować 
narastający dług , jest zaciągnięcie kredytu 

konsolidacyjnego, którego wysokość wynosi 60 – 80% 
wartości zabezpieczenia hipotecznego.
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Korzyści:

Możliwość uregulowania zaległych rat.

Przeniesienie kilku kredytów do jednego banku.

Niższe oprocentowanie i niższa rata kredytu.

Dopasowanie kredytu 
do naszych możliwości
finansowych.
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Jest to okres, w którym na wniosek kredytobiorcy 
wstrzymywana jest płatność całej raty lub raty w 

części kapitałowej. 

Zawieszając spłatę zobowiązania można przeznaczyć

miesięczną ratę na uporządkowanie domowego budżetu.

Wakacje kredytowe w różnych bankach różnią się od siebie.

Znaczna część banków zwalnia bowiem

jedynie ze spłaty części

raty kapitałowej, czyli zwrotu tego,

co klient od banku pożyczył,

ale odsetki muszą zostać zapłacone.
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Czym są?
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to ratunek dla osób, które nie będą w stanie wyjść 
z pułapki zadłużenia. 

W jaki sposób?

1.    Konsument jest chroniony przez Państwo wtedy, jeśli 
problem wyniknie z utraty pracy czy np. choroby 
uniemożliwiającej zarabianie pieniędzy.

2.   Przedmiotem upadłości nie jest dług zaciągnięty przez 
osobę niewypłacalną.

3.   Bankructwa nie ogłosi pracownik 

zwolniony z własnej winy.

4.   Z upadłości konsumenckiej 

można skorzystać raz na 10 lat.
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Jak się oddłużyć?

- Sąd przygotuje plan spłaty pozostałego zadłużenia.

- Okres spłaty w zależności od wysokości długu i możliwości
dłużnika może wynieść 5 lat, z możliwością przedłużenia
o kolejne 2 lata.

- W tym czasie dłużnikowi nie wolno brać pożyczek, kredytów,
kupować na raty!

- Gdy dłużnik nie wykona postanowień sądu, upadłość zostaje
umorzona, a wierzyciel reguluje swoje zobowiązania na
zasadach ogólnych.

Co otrzymujemy w zamian?

Nie grożą nam karne odsetki i pukanie do 
drzwi nasłanego przez bank komornika.
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„Nigdy nie kupuj na kredyt, jeśli miesięczna rata przekracza połowę 

Twoich dochodów!”

„Kredyt jest „superbezpieczny”, gdy miesięczna rata nie przekracza 
jednej trzeciej dochodów.”

„Wybierz możliwie najtańszy, a zarazem elastyczny kredyt!”

„Kredyt człowieka oszczędnego jest tańszy, 
bo bank mniej policzy sobie za swoje ryzyko.”

„Cash is the king” – „Gotówka jest królem”

„Zadłużanie się jest ryzykowne także wtedy, gdy nie mamy 
oszczędności!”

UWAGA: Nie pozbywaj się wszystkich zaskórniaków, użyj ich do zalepiania 
dziury w budżecie!

„Reklama nie zawsze powie całą prawdę. Jeśli mówi „U nas najtaniej, bo w 
promocji” , zawsze weź poprawkę, spokojnie policz i nie daj się omamić 

marketingowcom!”
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Pułapka
zadłużenia

• Krok Pierwszy – zawsze 
dokładnie czytaj 
otrzymane pismo 

• Krok Drugi – skontaktuj 
się jak najszybciej 

Pułapka
zadłużenia

• Krok Trzeci – zawrzyj 
porozumienie ratalne

• Krok Czwarty –
regularnie spłacaj raty
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