
Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile 
zarządzania własnymi pieniędzmi.



Czym jest Kontrola Wydatków?

Kontrola wydatków sprawdza operacje księgowe wprowadzone do modułu finansowego danych kont.

                                                                        Są to operacje wprowadzone za pomocą

Zapisu do księgi (LEN) Importu księgi 
(LIM)



Jak kontrolować wydatki?

Kontrola budżetu domowego jest niezwykle ważna. Bez niej trudno o oszczędzanie i komfortową płynność finansową.

Przyjrzyj się swoim wydatkomPrzyjrzyj się swoim wydatkom Podziel wydatkiBądź konsekwentny w 
wydatkach



Planowanie Wydatków

Planowanie wydatków to serce budżetu domowego, które pomoże najpierw wydać pieniądze na papierze 

i upewnić się, że wystarczy ich na pokrycie najważniejszych potrzeb.



Sposoby Planowanie Wydatków

 Kalendarz   
wydatków

Oszczędna 
metoda 
zakupów

Strategia 
finansowa

Małe 
Oszczędności 
duży zysk



                                Filary bogacenia się

                                                                         Wyróżniamy trzy filary bogacenia się:

Kontrola 
wydatków

Powiększaj 
zarobki

Pomnażaj 
oszczędności 



Jak zarządzać swoimi pieniędzmi?

Jedna z najbardziej znanych metod zarządzania pieniędzmi, która została opisana przez T. Harva Ekera w książce “Bogaty albo biedny po 
prostu różni mentalnie”. Polega na dzieleniu wszystkich swoich dochodów na konta według odpowiednich proporcji procentowych. 
Wygląda to następująco:

-55% – konto bieżących wydatków

-10% – konto wolności finansowej

-10% – konto edukacji

-10% – konto przyjemności

-10% – konto długoterminowych oszczędności

5% – konto dobroczynności



Dlaczego planowanie i kontrolowanie wydatków jest 
ważne?
-Niekontrolowanie wydatków i nieracjonalne gospodarowanie pieniędzmi może doprowadzić do 

powstania deficytu.

-Brak pieniędzy na pokrycie koniecznych wydatków może zaś skłaniać do zaciągnięcia pożyczki w 

firmach, które oferują pieniądze szybko i łatwo (tzw. chwilówki).

- Planowanie i kontrolowanie wydatków pozwala na refleksję  nad celowością poszczególnych zakupów



Program do Budżetu Domowego

Występuje wiele programów wspierających budżet domowy między innymi:

-You Need a Budget

- Wallet

To programy do zarządzania budżetem domowym, pozwalają wygodnie kontrolować wydatki, analizować koszty różnego 
rodzaju artykułów, oraz planować przyszłe zakupy.



Dlaczego warto stosować program do budżetu 
domowego?
Najlepiej wyjaśnił w podpunktach dlaczego warto stosować program budżetu domowego Michał Szafrański znany ekspert finansowy:

1. Łatwe kategoryzowanie wydatków 

2. Kontrola nad saldem wszystkich rachunków

3. Lista wszystkich płatności, dzięki czemu nie zapomni się o żadnych płatnościach 

4. Łatwe tworzenie budżetu miesięcznego 

5. Szczegółowe raporty w wielu przekrojach 

https://jakoszczedzacpieniadze.pl/jak-zaczac-spisywanie-wydatkow

https://jakoszczedzacpieniadze.pl/jak-zaczac-spisywanie-wydatkow

