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MICHAŁ SZAFRAŃSKI 
§  Mąż Gabi i tata Szymona i Idalii 
§  40 lat na karku 
§  Promuję oszczędzanie i mądre 

wydawanie pieniędzy na blogu 
http://JakOszczedzacPieniadze.pl 

§  Były dziennikarz, redaktor, 
dyrektor ds. rozwoju w firmie IT 



Dlaczego 
tutaj 

jestem? 

§  281 253 UU / miesiąc 
§  45 948 fanów na Facebooku 
§  35 271 subskrybentów e-mail 
§  1074 subskrybentów RSS 
§  255 artykułów 
§  25 974 komentarzy (średnio 101) 
§  Ponad 780 komentarzy  

na rekordowym wpisie 
§  47 odcinków podcastu 



AGENDA 
§  Mity finansowe 
§  Dobre praktyki w zakresie finansów osobistych 
§  Kilka ćwiczeń 
§  Kilka zdań o planowaniu finansów 
§  Q&A 



MITY 
FINANSOWE 



1 

NIE MAM 
Z CZEGO 
OSZCZĘDZAĆ 



2 

POTRAFIĘ  
LICZYĆ 
W GŁOWIE 



3 

DORADCA 
POMOŻE MI 
INWESTOWAĆ 



4 

FINANSE  
OSOBISTE 
SĄ TRUDNE 



5 

ZA WCZEŚNIE 
BY MYŚLEĆ  
O EMERYTURZE 



6 

ZA PÓŹNO 
BY OSZCZĘDZIĆ 
NA EMERYTURĘ 



7 

LEPIEJ KUPIĆ 
MIESZKANIE NIŻ 
WYNAJMOWAĆ 



8 

LEPIEJ KUPIĆ 
NOWE AUTO 
NIŻ UŻYWANE 



9 

OSZCZĘDZANIE 
UCZYNI CIĘ 
BOGATYM 



10 

PIERWSZY 
MILION 
TRZEBA UKRAŚĆ 



DOBRE 
PRAKTYKI 



1. Wydawaj mniej  
niż zarabiasz 

Najważniejsza zasada 



2. Nie zaciągaj długów – 
także u przyszłego siebie 

Żyj za to co posiadasz tu i teraz. 
Nie zakładaj, że w przyszłości będzie lepiej 



3. Trzymaj koszty w ryzach 
– nawet, gdy zarobki rosną 



4. Zwiększaj swoje 
przychody 

Najlepszym sposobem oszczędzania jest  
powiększanie zarobków bez dmuchania kosztów 



5. Planuj co miesiąc  
budżet domowy 

Budżet to podstawowy element kontroli  
i fundament bezpieczeństwa finansowego 



6. Zbuduj fundusz  
awaryjny 

Jeśli nie masz oszczędności – uzbieraj 1000-2000 zł 



7. Spłać wszystkie długi 
(poza hipotecznym) 



8. Zbuduj  
poduszkę finansową 

Równowartość 6-12 miesięcy kosztów 



9. Inwestuj nadwyżki 
finansowe 



10. Unikaj produktów, 
których nie rozumiesz 



11. Nie słuchaj doradców 
finansowych 

Ty jesteś swoim najlepszym doradcą! 





12. Oblicz wartość godziny 
swojego czasu 

… i traktuj ją jako punkt odniesienia 



13. Ucz się negocjować  
i negocjuj 

… z bankami, dostawcami, pracodawcą, rodziną  
i sobą samym 



14. Nie przejmuj się tym,  
co myślą o Tobie inni 

„Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy,  
za pieniądze, których nie posiadamy, po to  

żeby zaimponować osobom, na których nam nie zależy” 



15. Nie porównuj się  
z innymi i nie zazdrość im 

Nie naśladuj bezmyślnie - znajdź swoją drogę 
 



16. Określ swoje cele 
finansowe i dąż do nich 

Opracuj swój plan finansowy 



17. Przeznacz godzinę 
tygodniowo na finanse 

Systematycznie analizuj swoje finanse,  
to jak z nimi się czujesz i co dają w życiu 



18. Inwestuj w siebie: 
zdrowie i rozwój osobisty 

Profilaktyka, edukacja i poszerzanie horyzontów 



19. Dbaj o dobre relacje  
z rodziną i innymi 

Dobro powraca i pomaga przetrwać trudne chwile 



20. Kwestionuj  
status quo 

Kwestionuj zastany stan rzeczy,  
ale nie wierz w swoją nieomylność. 

Weryfikuj, kalkuluj i sprawdzaj wszystko na liczbach 



KILKA 
ĆWICZEŃ 



KILKA ĆWICZEŃ 
§  Obsługa kalkulatora finansowego 
§  Ile kosztuje mnie mój kredyt? 

–  Dlaczego lepszy jest kredyt hipoteczny na 20 lat niż na 35 
lat? 

§  Ile trzeba mieć pieniędzy, by przejść na emeryturę? 
§  Ile czasu potrzeba, by zebrać tę kwotę? 
§  Ile czasu będziemy „palić” zebrany kapitał? 



PLAN 
FINANSOWY 



PLAN FINANSOWY 
§  Inwentaryzacja 

–  Moja wartość netto 
–  Zarobki i wydatki roczne 
–  Oszczędności i długi 

§  Budżet domowy 
§  Cele krótkoterminowe à Plan oszczędzania 
§  Cele długoterminowe à Plan inwestowania 
§  Bieżąca optymalizacja kosztów 
§  Plan finansowego zabezpieczenia siebie i rodziny 



Podsumowanie 
§  Finanse osobiste nie są takie trudne 

jak mogłoby się wydawać 
§  Nikt Cię nie wyręczy w zarządzaniu 

Twoim życiem i finansami 
§  Jesteś najlepszym doradcą 

finansowym dla siebie samego  
§  Zastosowanie kilku prostych zasad 

spowoduje, że będziecie w lepszej sytuacji 
niż 80% rodaków 

§  Podstawowa zasada to wydawaj mniej 
niż zarabiasz 

Zapraszam 
 na 

mojego 
bloga 

 

 



jakoszczedzacpieniadze.pl /hp 




