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Pożyczanie pieniędzy a poduszka 
finansowa. 

Długi zawsze pod kontrolą.

dr Bożena Tyran 

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
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Rolnik pojechał na targ i kupił konia za 1 000 zł, 
po czym rozmyślił się i odsprzedał go za 1 100 
zł.

Po godzinie zmienił zdanie i odkupił tego 
samego konia, ale już za 1 200 zł – tylko po to, 
by go po chwili odsprzedać za 1 300 zł.

Czy rolnik zyskał czy stracił? A jeśli zyskał albo 
stracił – to ile?

[Nęcka s. 97]
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Pożyczanie pieniędzy – wybrane zagadnienia:

plany indywidualne,

plany bliskich,

sytuacje kryzysowe,

realizacja celów przez przedsiębiorców.
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Pożyczki i kredyty – zjawisko związane z 
potrzebą wydatkowania kwot większych, niż 
pozostających w dyspozycji:

jednorazowo,

regularnie. 
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Spłata kredytu albo pożyczki:

część kapitałowa,

koszty uzyskania kredytu/pożyczki,

terminowość spłat.
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Kredyt – kredytodawca i kredytobiorca, cel 
kredytu zapisany w umowie, kredytów udzielają 
banki (Prawo bankowe). 

Pożyczka – pożyczkodawca i pożyczkobiorca 
(Kodeks cywilny).
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Koszty:

kredyty zawsze udzielane są odpłatnie,

pożyczki mogą być udzielane odpłatnie. 

Czas przyznawania pożyczki jest krótszy, a 
formalności prostsze, natomiast w przypadku 
kredytu procedury zwykle trwają dłużej, a 
formalności i wymagania mogą być 
trudniejsze do spełnienia.
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Spłata

Kredyt i pożyczkę można spłacić wcześniej, niż 
pierwotnie zaplanowano, w całości lub 
częściowo. 

Jednak zawsze należy się upewnić, jakie są 
warunki wcześniejszej spłaty określone w 
umowie. 
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Zdolność kredytowa

Banki analizują zdolność kredytową, biorąc pod 
uwagę m.in. dochód uzyskiwany przez osobę, 
która chce wziąć kredyt, szacunkowe koszty 
utrzymania oraz zaciągnięte przez nią inne 
kredyty, udzielone poręczenia kredytów oraz 
zadłużenie na kartach kredytowych. Bank przy 
rozpatrywaniu wniosku o kredyt sprawdza 
historię kredytową w Biurze Informacji 
Kredytowej. 
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BIK – Biuro Informacji Kredytowej

BIK to rejestr, gdzie wierzyciele (banki, firmy 
pożyczkowe) umieszczają informacje o 
zaciągniętych przez klientów 
kredytach/pożyczkach.

Dostępna jest także historia spłaty np. 
opóźnienia w płatnościach.
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Kredytodawca dysponuje modelowym profilem 
swojego klienta, do którego porównuje 
potencjalnych kredytobiorców.

Wyniki tej analizy wpływają na decyzję o 
zawarciu umowy kredytowej. 
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Chwilówki – usługi oferowane przez firmy 
określane jako parabanki. Najczęściej okres 
spłaty wynosi 30-60 dni.

Wybrane niebezpieczeństwa korzystania z 
chwilówek: brak zdolności kredytowej, potrzeba 
szybkiej spłaty, kumulacja zobowiązań.

Instytucje udzielające chwilówek bardzo szybko 
dochodzą swoich roszczeń, a nawet drobne 
opóźnienie w spłacie generuje duże koszty. 
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Rodzaje kredytów:

hipoteczny,

konsumpcyjny,

inwestycyjny,

konsolidacyjny. 
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Ubezpieczenie – wybrane zagadnienia:

● wysokość składki, raty,
● suma ubezpieczenia,
● niedoubezpieczenie.
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Koszty kredytu/pożyczki:

oprocentowanie

prowizja,

okres kredytowania,

produkty dodatkowe.

 



16

Nominalna stopa oprocentowania – podawana w 
skali roku (WIBOR plus marża). 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – 
RRSO – (WIBOR plus marża plus prowizja).

Wysokość oprocentowania kredytu jest sumą 
dwóch elementów: wysokości stawki bazowej 
(którą jest najczęściej WIBOR) oraz marży 
określanej przez bank.
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Wybór pożyczki lub kredytu:

ocena ofert dostępnych na rynku,

treść umowy.

Kredytobiorca ma prawo odstąpienia od 
umowy w terminie do 14 dni od daty 
podpisania. 
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Inne formy kredytowania:

karty kredytowe,

limity w kontach,

zakupy „na raty”.
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Kredyt studencki

Kredyt dedykowany wyłącznie studentom 
i doktorantom uczelni oraz jednostek akademickich. 
Ma bardzo niskie oprocentowanie (dopłaty do nich 
finansowane są z budżetu państwa). Kredytów 
studenckich na warunkach określonych 
przez państwo udzielają wybrane banki.

Kredyt studencki spłaca się po zakończeniu studiów.
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Spirala zadłużenia związana jest ze zjawiskiem 
niewypłacalności – wybrane przyczyny:

niedoinformowanie lub brak wiedzy na temat 
finansów i bankowości, zarządzania 
budżetem,

nieracjonalne wydawanie pieniędzy,

brak oszczędności,

lekkomyślne zaciąganie pożyczek i kredytów.
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Oszczędności

to część bieżącego dochodu, którą 
gospodarstwa domowe odkładają na przyszłą 
konsumpcję [Begg, 1999, s. 553].
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Oszczędności

są niezbędne w gospodarkach po to, aby mógł 
zachodzić proces akumulacji kapitału 
(inwestowanie). Im większa w danej gospodarce 
skłonność podmiotów do oszczędzania, tym 
większe środki mogą zostać w niej przeznaczone 
na inwestycje.
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Poduszka finansowa

oznacza rezerwę finansową do wykorzystania w 
sytuacji zdarzeń trudnych do przewidzenia, 
które mogą generować dodatkowe obciążenia 
finansowe.

Zwykle przyjmuje się, że poduszka finansowa, 
która zapewnia minimum bezpieczeństwa, to 
kwota stanowiąca sumę co najmniej trzech 
miesięcznych wynagrodzeń.
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Zadanie dla słuchaczy:

                             

               krzyżówka tematyczna 
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                      Dziękuję za uwagę 

Opracowano na podstawie: https://www.nbp.pl/edukacja/zasoby/broszury/pozyczanie-pieniedzy.pdf
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