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RADY I SZTUCZKI FINANSOWE MICHAŁA SZAFRAŃSKIEGO 

• Dług to najbardziej toksyczny element w Twoich domowych finansach – unikaj go i przygotuj 
się na niespodziewane wydatki. 

• Kontrolując wydatki, będziesz oszczędzała – bez względu na to, czy będziesz zarabiała 
mało czy dużo. 

• Powierz swoje pieniądze tym bankom, które dadzą Ci za to dodatkowe korzyści.  

• Zarabiaj na usługach banku i kartach finansowych. Wybieraj takie, które pozwalają Ci 
zarabiać np. na codziennych zakupach (money back lub programy lojalnościowe). 

• Bądź bezlitosna dla wszelkich instytucji, które traktują Cię jak żyłę złota – pytaj, drąż, 
negocjuj, kombinuj, nie odpuszczaj. 

• Zawsze i wszędzie negocjuj, i traktuj to jak zabawę. Najwyżej się nie uda, ale z każdymi 
kolejnymi negocjacjami będziesz czuła się coraz pewniej. 

• Możesz negocjować cenę, możesz − korzystniejsze warunki. Jeśli rezerwujesz hotel, 
to spróbuj wywalczyć wizytę w SPA. Jeśli ktoś proponuje Ci rabat 10%, to poproś o 20%. 
I nawet w warzywniaku kupując jabłka, możesz zapytać, czy dostaniesz 2 zł rabatu, jeśli 
kupisz 2 kg więcej. 

• Pamiętaj, że masz prawo nie rozumieć i nie wiedzieć, co sprzedawca próbuje Ci sprzedać.  

• Zadawaj wszystkie „głupie pytania”, jakie Ci przyjdą do głowy. Szczególnie gdy kupujesz 
złożone produkty, np. ubezpieczeniowe. Pytaj tak długo, aż będziesz miała przekonanie, 
że rozumiesz wszystko. Nie zaszkodzi także, jeśli zadasz pytania, na które znasz odpowiedź 
– może się okazać, że sprzedawca próbuje nadużyć Twojej niewiedzy. Czasami więcej się 
dowiesz, niż byś chciała...  

• Jeśli po rozmowach ze sprzedawcami wciąż masz jakieś wątpliwości, to zaufaj swojej 
intuicji.  

• Przygotowuj się do zakupów. Rozejrzyj się po rynku – kupuj to, co chcesz, ale w najlepszych 
cenach. Szukaj promocji w aktywny sposób.  

• Przyjrzyj się emerytom (swojej babci i dziadkowi) i ich strategiom zakupowym. To oni polują 
na promocje, Ty też zapoluj! To Ty masz polować na promocje, a nie one na Ciebie! 

• Nie planowałaś zakupu, to nie rób go natychmiast! 

• Czas jest Twoim sprzymierzeńcem. Daj sobie 7 dni na przemyślenie decyzji zakupowej. 
Jeśli po tym czasie nadal będziesz uważała, że ten zakup to dobry pomysł, to idź i kup 
(sprawdziwszy, czy przypadkiem nie przepłacasz). Bądź sprytna i nie pozwól swoim 
zachciankom sterować sobą.  

• Łącz wszystkie elementy finansowej układanki, które już znasz: łącz promocje, negocjacje, 
zakupy grupowe. Korzystaj ze wszystkich sposobów, aby za jak najmniej otrzymać 
jak najwięcej korzyści. Bądź „smart shopperem”. 
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• Wiedzę finansową zdobywaj sama. Niestety edukacja, którą otrzymujemy w tym zakresie 
w szkole i na studiach, daleka jest od rzeczywistości, z którą przychodzi nam się mierzyć. 
Czytaj książki oraz blogi o tematyce finansowej.  

• Spisuj wydatki – wówczas zrozumiesz, którędy wyciekają Twoje pieniądze.  

• Raz w miesiącu zrób podsumowanie, ile wydałaś na różne kategorie wydatków, i posiadając 
tę wiedzę o swoich wydatkach, zaplanuj budżet domowy na kolejny miesiąc. Jeśli po upływie 
kolejnego miesiąca przekonasz się, że „utrafiłaś” z budżetem, gratulacje – jesteś 
na najlepszej drodze do pełnej kontroli nad swoimi finansami. 

• Ufaj własnej intuicji. Nigdy, przenigdy nie daj sobie wmówić, że ktoś wie lepiej od Ciebie, 
co jest dla Ciebie dobrym produktem lub rozwiązaniem finansowym.  

• Sama analizuj, co Ci się opłaca, i wybieraj najlepsze dla Ciebie rozwiązania. Jeśli nadal 
wierzysz, że ktoś Cię w tym wyręczy – to dobrze zastanów się nad tym, czy 
w najważniejszych dla Ciebie decyzjach (małżeństwo, wybór mieszkania, wybór auta) 
polegasz na doradcach, czy raczej na własnych preferencjach i opinii. 

Więcej na http://jakoszczedzacpieniadze.pl  

 


