


Nie radzisz sobie ze swoimi wydatkami? Toniesz 
w d∏ugach? Ciàgle brakuje ci Êrodków? Mo˝e ju˝
najwy˝szy czas, aby pomyÊleç o uporzàdkowaniu
finansów i zaplanowaniu w∏asnego bud˝etu. 

Dobre rady finansowe:

realistycznie okreÊl swoje cele ˝yciowe w obszarze
finansowym, tzn. co i w jakim czasie chcia∏byÊ kupiç

uporzàdkuj swoje bie˝àce wydatki

oszcz´dzaj zawsze 5-10% Twoich dochodów netto
na poczet planowanych zakupów

staraj si´ zawsze zachowaç oszcz´dnoÊci z 3-6
miesi´cy na niespodziewane wydatki

planuj z wyprzedzeniem najwa˝niejsze zakupy,
które chcesz dokonaç w danym roku i porównuj ceny

staraj si´ nie wydawaç wi´cej ni˝ 10-15% Twoich
dochodów netto w p∏atnoÊciach kredytowych

sporzàdzaj bilans swoich dochodów i wydatków
ka˝dego miesiàca

co najmniej raz w roku analizuj stan swojego zad∏u˝enia

Porzàdek w Twoim bud˝ecie i portfelu to podstawowy
warunek, by sprawnie i efektywnie oszcz´dzaç. Im
póêniej zabierzemy si´ za przeglàd w∏asnych
wydatków, dochodów, d∏ugów i ewentualnie - jakichÊ
oszcz´dnoÊci, tym gorzej dla nas. 

Starajmy si´ zatem przestrzegaç kilku zasad:

Po pierwsze kontrolujmy swoje d∏ugi;

JeÊli mamy wiele drobnych d∏ugów, starajmy sí  w miaŕ
mo˝liwoÊci jak najszybciej uporaç si´ z ich sp∏atà;

Kilka podobnych d∏ugów (na przyk∏ad lodówka kupiona
na raty z banku, szybka po˝yczka na wakacje 
z firmy poÊrednictwa kredytowego, jakiÊ mebel na
kart´ kredytowà) spróbujmy skumulowaç w jeden
wi´kszy, dzi´ki czemu nie pogubimy si´ przy sp∏atach;

Je˝eli nie staç nas na konsolidacj´ d∏ugów, 
starajmy si´ najpierw sp∏aciç te d∏ugi, które sà dla
nas najbardziej kosztowne, na przyk∏ad kredyty 
o najwy˝szym oprocentowaniu.



Najwa˝niejsze jednak jest, aby co pewien czas
robiç remanent domowego bud˝etu. Takie porzàdki
w finansach osobistych mo˝e u∏atwiç nawet proste
narz´dzie, jak ten planer finansowy. PowinniÊmy 
w nim zawrzeç wszystkie dane finansowe dotyczàce
dochodów netto tj. rzeczywistych wp∏ywów gotówki
i wydatków. Zestawienie to pozwoli nam oceniç,
czy nasze finanse sà zdrowe.

DOCHODY MIESI¢CZNE

Dochód 1

Dochód 2

Emerytura / Renta 

Inne

SUMA

WYDATKI MIESI¢CZNE

MIESZKANIE

Op∏aty za wynajem / czynsz

Gaz

Woda

Ogrzewanie

Utrzymanie (Êmieci, remonty, sprzàtanie, itp.)

Podatek od nieruchomoÊci

Inne wydatki

SUMA



WY˚YWIENIE

Posi∏ki w pracy / szkole

Wydatki na artyku∏y spo˝ywcze

Wydatki w restauracji i kawiarni 

SUMA

TRANSPORT

Naprawy i utrzymanie samochodu

Paliwo

Transport miejski

Taksówki

Op∏aty parkingowe

Koszty podró˝y (pociàg, autobus, itp.)

Inne wydatki

SUMA

KOMUNIKACJA I  MEDIA

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Telewizja kablowa / satelitarna

Op∏aty RTV

Op∏aty za Internet

Inne wydatki

SUMA

WYDATKI NA EDUKACJ¢

Op∏aty i czesne za szko∏´ / studia

Ksià˝ki

Pomoce naukowe

Inne wydatki

SUMA



LECZENIE

Produkty i leki

Koszty leczenia

Inne wydatki

SUMA

UBEZPIECZENIA

Na ˝ycie

Dobrowolne emerytalne

Zdrowotne

NNW

Samochodu

Mieszkania

Majàtku

Inne

SUMA

ROZRYWKA

Kino

Prasa

Ksià˝ki

Hobby

Wydatki specjalne (okolicznoÊciowe)

Inne wydatki

SUMA

WYDATKI RODZINNE

Opieka nad dzieckiem

Ubrania

Utrzymanie zwierzàt

Inne wydatki

SUMA



INNE

Sp∏ata d∏ugów

Darowizny

Zobowiàzania prawne i sk∏adki

Inne wydatki

SUMA

OSZCZ¢DNOÂCI

Na niespodziewane wydatki

Na planowane zakupy

Inne 

SUMA

Sp∏ata karty kredytowej

Sp∏ata rat kredytów

Podsumowanie

Teraz chwila prawdy. Gdy ju˝ uda∏o nam si´ zebraç
wszystkie dane o stanie naszych finansów, mo˝emy
sprawdziç, czy nasz bud˝et jest zrównowa˝ony,
czyli wyst´puje co najmniej nadwy˝ka dochodów
nad wydatkami. JeÊli nie, czyli gdy mamy deficyt 
i nie mo˝emy poradziç sobie z jego ograniczeniem,
wówczas koniecznie musimy pomyÊleç nad rezygnacjà
z niektórych wydatków.

CA¸KOWITE MIESI¢CZNE DOCHODY NETTO

CA¸KOWITE MIESI¢CZNE WYDATKI

BILANS
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