
Planowanie i
kontrola wydatków.
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Czyli o sile zarządzania
pieniędzmi.

Wiktoria Sawa i Natalia Brzózka



Wydatki
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Z wydatkami spotykamy się 
na każdym etapie naszego życia.
Począwszy od kupna zabawki aż po
płacenie czynszu za mieszkanie. 

Ale czy kiedykolwiek 
zastanawiałeś się, jak nimi
zarządzać, aby nie martwić się
pustym portfelem?



Plusy umiejętnego zarządzania
pieniędzmi:

PEWNOŚĆ, ŻE NIE
ZABRAKNIE NAM

PIENIĘDZY

UNIEZALEŻNIENIE
OD WŁADZY
PIENIĄDZA

NAUKA
SYSTEMATYCZNOŚCI
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ZWIĘKSZENIE
OSZCZĘDNOŚCI 

ZMNIEJSZENIE
KOSZTÓW ŻYCIA



Jak planować
wydatki?

Planowanie zacznij od krótszego
okresu czasu np. miesiąc;
Porównaj wydatki z zarobkami;
Uporządkuj wydatki według hierarchii
ważności;
Wyznacz kwotę jaką zatrzymasz;
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określanie przychodów i wydatków;
sposób 80/20; 
metoda 6 słoików, czyli podział
dochodów;
rozplanowanie wydatków w programie
Excel;
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Sposoby zarządzania
pieniędzmi:



Sposób 80/20

OKREŚL DOCHÓD I WYDATKI1

80%  DOCHODU PRZEZNACZ
NA WYDATKI

2

Element 4
80%

Element 5
20%

20%

80%

3
20%  DOCHODU PRZEZNACZ
NA OSZCZĘDNOŚCI
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Metoda 6 słoików
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Słoik 1 Słoik 2 Słoik 3 Słoik 4 Słoik 5 Słoik 6

60 

40 

20 

0 

Słoik pierwszy – kwota przeznaczona
wyłącznie na przyjemności – 10 %
Słoik drugi – pieniądze na większe,

okresowe zakupy – 10%
Słoik trzeci – fundusze przeznaczone

na edukację i rozwój zawodowy – 10%
Słoik czwarty – kapitał dedykowany

inwestycjom długoterminowym – 10%
Słoik piąty – pieniądze na potrzeby

bliskich i pomoc innym – 5%
Słoik szósty – opłaty stałe – 55%



Zarządzanie wydatkami można prowadzić na
kartce, w programie t.j. Microsoft Exel, Microsoft
Money lub w aplikacji na telefon.
Przykładowy budżet domowy i jego omówienie
znajdziemy na filmiku.

ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE
WYDATKÓW W EXELU
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https://www.youtube.com/watch?v=hK3EApFw1Yo&ab_channel=Edukatorfinansowy


Podsumowanie

Planowanie oraz kontrolowanie
wydatków pozwala na

pomnażanie oszczędności,
zapewnia nam świadomość tego,
na co przeznaczamy pieniądze.

Planowanie nie jest trudne,
wystarczy tylko zacząć!

"Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość
posiadanych pieniędzy"

T. HARV EKER 
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Dziękujemy za uwagę!

Źródła : 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-zaplanowac-domowy-budzet
https://www.uniqa.pl/porady-emerytura-i-inwestycje/planowanie-budzetu-domowego-jak-zaplanowac-
swoj-budzet-krok-po-kroku/
https://zgasryzyko.pl/baza-wiedzy/metoda-6-sloikow-zasady-oszczedzania/#toggle-id-2
https://pomysly-na-biznes.pl/blog-zarzadzanie-pieniedzmi-co-nam-daje/
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