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Andreas Linde jest ekspertem finansowym 
pracującym na rynku kredytowym od 
siedmiu lat. Specjalizuje się w kredytach 
konsumenckich, stopach procentowych, 
konsolidacji kredytów i zarządzaniu 
finansami osobistymi. Opublikował on ponad 
100 artykułów na temat rynków kredytowych 
i zarządzania finansami osobistymi.

W 2014 roku, w wieku 22 lat, Andreas 
założył Lead Supply, firmę, pod którą 
działa LoanScouter. Misją Lead Supply i 
LoanScouter jest ułatwienie konsumentom 
znalezienia przystępnych pożyczek. 
LoanScouter działa jak każda inna usługa 
porównawcza, ale zamiast porównywać 
urządzenia elektroniczne lub hotele, pomaga 
konsumentom porównywać pożyczki. Oprócz 
tego niektóre rynki LoanScouter również 
umożliwiają konsumentom porównywanie 
ubezpieczeń.
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W momencie pisania tej książki, 
w 2021 roku, LoanScouter 
aktywnie działa na dziewięciu 
różnych rynkach. 

Jako CEO LoanScouter i Lead Supply, Andreas 
zrzesza konsumentów i finansistów. Andreas 
i Lead Supply pomogli już ponad 100 000 
konsumentów w całej Europie znaleźć 
odpowiednie pożyczki.

Dzięki tej książce Andreas ma nadzieję 
zachęcić konsumentów do podejmowania 
lepszych decyzji finansowych. Książka ma na 
celu pomóc ludziom wyjść z długów i lepiej 
zarządzać codziennymi finansami.

https://loanscouter.com/pl/o-loanscouter/
https://loanscouter.com/pl/o-loanscouter/
https://loanscouter.com/pl/
https://loanscouter.com/pl/


Czy żyjesz wygodnie, ale brakuje ci 
konkretnych celów dla twojej przyszłości 
finansowej? A może tkwisz w długach i 
problemach finansowych, które nie dają ci 
spać w nocy? Kłopoty finansowe zwykle wiążą 
się z dodatkowym stresem i zmartwieniami, 
a wciąż zbyt wiele osób nie wie, do kogo się 
zwrócić.

Ta książka poprowadzi cię przez podstawy 
i da ci narzędzia do zdobycia finansowego 
bezpieczeństwa. Kiedy przejmiesz kontrolę 
nad swoimi pieniędzmi, przejmiesz 
kontrolę nad swoim życiem. Na całym 
świecie miliony ludzi z powodzeniem wzięły 
odpowiedzialność za swoją przyszłość, 
zaczynając od prostych metod, które 
przedstawiliśmy w tej książce.

Następnie wyjaśnimy podstawy planu 
finansowego, proces jego tworzenia i 
opowiemy o budowaniu nawyków, które 
będą ci potrzebne do osiągnięcia sukcesu.
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Przyjrzymy się niektórym 
czynnikom, które mają wpływ na 
twoją przyszłość finansową. 



Patrząc wstecz na ostatnie czterdzieści 
lat, tylko przez dziesięć lat na rynku pracy 
panował stały (choć powolny) wzrost.

W rezultacie większość pracowników nie 
ma niezbędnych środków czy możliwości 
fiskalnych, by podnieść standard życia. 
Większość środków na wzrost płac została 
przeznaczona dla niewielkiej grupy 
pracowników najwyższego szczebla.

Nic dziwnego, że wielu ludzi z trudem osiąga 
nieuchwytne cele, jakimi są przewyższenie 
jakości życia swoich rodziców, posiadanie 
własnego domu i uzyskanie wolności 
finansowej.2
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1 https://www.cnbc.com/2019/11/05/millennials-earn-
20-percent-less-than-boomersdespite-being-better-
educated.html
2 https://edition.cnn.com/2020/01/11/politics/millennials-
income-stalled-upward-mobility-us/index.html
3 https://www.proquest.com/openview/9300a18402f5d0f
bbf3d69ebbd18b809/1?pq-origsite=gscholar&cbl=6796

4 https://www.fidelity.com/viewpoints/personal-
finance/6-money-myths
5 https://www.forbes.com/sites/
lizfrazierpeck/2019/08/29/5-reasons-personal-finance-
should-be-taught-in-school/?sh=1b7562605178

Milenialsi, pieniądze i wszyscy inni

Nie jest tajemnicą, że pokolenie milenialsów 
jest w gorszej sytuacji finansowej niż ich 
rodzice w tym samym wieku. W swoim 
krótkim życiu zawodowym, dzisiejsi 
40-latkowie doświadczyli dwóch dużych
recesji, które doprowadziły do stagnacji płac i
bezrobocia.

W połączeniu z wysokim długiem studenckim 
i innymi zadłużeniami, milenialsom trudno 
było dorobić się majątku. Posiadanie 
domu, niegdyś wyznacznik dobrobytu dla 
poprzednich pokoleń, dla wielu jest po prostu 
poza zasięgiem.1

Ale nie tylko milenialsi odczuli skutki kryzysu 
– powolny wzrost płac dotyka wszystkich.

Mity i błędy dotyczące pieniędzy

Istnieją również powszechne błędy, które 
utrudniają rozwój finansowy, takie jak niepotr-
zebne wydatki, zakup nowego samochodu lub 
życie od wypłaty do wypłaty. Jeżeli korzystasz 
z kredytu na pokrycie codziennych wydatków i 
nie masz planu finansowego, przyszłość zaczy-
na rysować się w czarnych barwach.3

Aby sprawę skomplikować, wiele osób ogólnie 
ma błędne przekonania na temat pieniędzy.4

To, czego potrzebujesz, to łatwe do zrozu-
mienia, rzeczowe informacje, takie jak te 
przedstawione w tej książce. Najlepszą bronią 
przeciwko niepewności gospodarczej, dezin-
formacji i plotkom jest wiedza.

Wiedza finansowa jest kluczem

Każdy powinien poznać podstawy osobistych 
finansów. Wiedza finansowa pozwala na lep-
sze życie, bez stresu i niepewności wynikającej 
z tego, że nigdy nie wiesz, na czym stoisz.

Kiedy wiesz, jak korzystać z podstawowych 
narzędzi finansowych, takich jak budże-
towanie, redukcja zadłużenia i oszczędzanie, 
będziesz miał klucze, które pozwolą ci odnieść 
sukces i uchronią cię przed ubóstwem.5

Tylko połowa Millennialsów zarabia 
więcej niż ich rodzice50.3%
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Twój punkt startowy

Niezależnie od tego, czy jesteś dopiero na 
początku tej drogi, czy od lat martwisz się o 
pieniądze, nadszedł czas, aby zapomnieć o 
stresie i znaleźć swój punkt startowy.

Twoja przyszłość finansowa zaczyna się od 
solidnego planu finansowego, a ta książka 
tłumaczy, jak go stworzyć. Może on być 
prosty lub skomplikowany, według uznania, i 
można go dostosować go do swojej sytuacji.

Plan finansowy da ci jasny obraz twojej 
sytuacji finansowej i pomoże ci wyznaczyć 
cele.

Każdy z nas ma marzenia na przyszłość, 
a pieniądze są jednym ze sposobów ich 
realizacji. Wyznaczając cele dla swoich 
środków, określasz, dlaczego chcesz 
zwiększyć swoją wartość netto, wyjść z 
długów lub założyć konto oszczędnościowe.

Nie będziesz już więcej leżał w nocy i 
zastanawiał się, czy stać cię na wakacje lub 
kupno drugiego samochodu. Dowiesz się, 
dlaczego każdy potrzebuje budżetu i jak 
stworzyć własny.

Uzbrojony w te narzędzia będziesz miał 
zasoby, aby zwiększyć swoje oszczędności 
(lub zacząć oszczędzać), osiągnąć swoje cele i 
zacząć gromadzić prawdziwy majątek.  

Plan finansowy i budżet razem 
dają ci pełny obraz tego, gdzie się 
znajdujesz z finansami. 

Wprowadzenie //
Plan finansowy cię wyzwoli
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ZACZNIJ TAM, GDZIE JESTEŚ
Rozdział 1

Rozdział 1 //
Zacznij tam, gdzie jesteś

W tym miejscu zaczyna się twój osobisty plan finansowy. Uwzględnia on twoje docho-
dy, aktywa, pasywa i inwestycje, ale powinien również brać pod uwagę twoje oczekiwa-
nia i marzenia na przyszłość. Chodzi o to, abyś zrozumiał swoją obecną sytuację finan-
sową i dowiedział się, jak dotrzeć do swojej pełnej sukcesów przyszłości finansowej.

Określ swoje cele finansowe

Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, nie będziesz 
wiedział, kiedy tam dotrzesz. Mając ustalone 
cele będziesz mógł stworzyć szczegółowy 
plan, aby znaleźć się w założonym wcześniej 
punkcie. Twoje cele mogą być proste – 
pozbycie się długów – lub bardziej ambitne, 
jak na przykład założenie własnej firmy. 
Możesz oszczędzać na nowy samochód, 
kupić własny dom lub zacząć odkładać na 
emeryturę.

Jedno jest pewne, zawsze dobrze jest 
wiedzieć, dlaczego oszczędzasz pieniądze. 
Gdy skupisz się na pytaniu „dlaczego”, 
wzrośnie twój zapał do osiągnięcia sukcesu. A 
gdy zaczniesz osiągać swoje cele, nowe zajmą 
ich miejsce. Sporządzając listę celów, które 
chcesz osiągnąć, będziesz miał ciągły zapis 
swoich sukcesów, do którego będziesz mógł 
się odwoływać, gdy zabraknie ci motywacji.

Sporządzenie listy swoich 
celów przypomni ci 
dlaczego to robisz.

Twoje sprawozdanie z 
przepływów pieniężnych 
pokaże ci gdzie trafiają 
twoje pieniądze z miesiąca 
na miesiąc.

Osobisty bilans finansowy 
da ci jasny obraz tego co 
odpowiada za twoją obecną 
sytuację,

...a budżet pokaże ci jak 
osiągnąć sukces. 

Potrzebujesz podjąć kroki, które 
pozwolą ci zorientować się w twojej 
rzeczywistej sytuacji finansowej. 
Mając tę wiedzę, będziesz dobrze 
wyposażony i na najlepszej drodze 
do finansowego powodzenia.  
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Twój osobisty bilans

Sporządzenie osobistego bilansu jest łatwe i 
pozwala określić twoją pozycję finansową.1

Wymieniając swoje aktywa finansowe (to, co 
posiadasz) i odejmując swoje zobowiązania 
finansowe (wszystko, co jesteś winien), saldo 
jest twoją wartością netto.

Nie martw się o ujemne saldo. Ważniejsze 
jest, abyś znał swoją obecną kondycję finan-
sową. Nie jest to niezbędny krok, ale pomoże

ci zdecydować, jak planować i wyznaczać cele.

Czy chcesz posłać swoje dzieci na studia, czy 
może powinieneś skupić się na emeryturze? 
Znajomość swojej wartości netto pozwala 
określić cele na przyszłość.

Jesteś gotowy, aby określić swój 
budżet

Stworzenie podstawowego budżetu jest 
łatwe dzięki sprawozdaniu z przepływów 
pieniężnych, ponieważ daje ono jasny obraz 
twoich nawyków w zakresie wydatków.

Pierwszym krokiem jest podzielenie miesięc-
znych kosztów na kategorie. Wymień wydatki 
niezbędne do życia, takie jak jedzenie, czynsz 
lub kredyt hipoteczny, transport, telefony, 
opieka zdrowotna i ubezpieczenie. Dodaj 
wszelkie spłaty długów, takie jak pożyczki czy 
karty kredytowe.

Wymień wszystkie nieistotne wydatki, takie jak 
telewizja kablowa, członkostwo na siłowni, roz-
rywka, jedzenie na mieście, ubrania, itp. Jeśli 
masz plan emerytalny lub miesięczne oszczęd-
ności, również dodaj je do kategorii wydatków.

Gdy już masz wyszczególnione swoje 
miesięczne dochody i wydatki, możesz 
ocenić, jak te dane mają się do przyjętych 
strategii budżetowania.

1 https://investmentmoats.com/budgeting/personal-cash-flow-statement-complete-guide/
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Rozdział 1
ZACZNIJ TAM, GDZIE JESTEŚ

Stwórz sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych daje 
pogląd na to, ile pieniędzy do ciebie napływa, 
a ile odchodzi. Chodzi o to, aby dowiedzieć się, 
czy masz ujemny czy dodatni przepływ 
gotówki.

Wymień wszystkie źródła dochodu: pen-
sja, pieniądze z działalności dodatkowej, 
dochody z wynajmu, itp. czyli środki, które 
otrzymujesz. Jeśli twój dochód zmienia się co 
miesiąc, zsumuj dane z trzech miesięcy, aby 
uzyskać średnią.

Następnie wymień wszystkie kwoty płacone 
na rachunki: to są twoje wydatki. Odejmij 
miesięczne wydatki od miesięcznych docho-
dów i masz swój przepływ gotówki netto.

Rozdział 1 //
Zacznij tam, gdzie jesteś

Czy jest to liczba dodatnia? W 
takim wypadku każdego miesią-
ca będą zostawały pieniądze. Czy 
liczba ta jest ujemna? Jeśli tak 
jest, w twoim budżecie jest defi-
cyt. Neutralny przepływ gotówki 
oznacza, że przychody i wydatki 
są prawie równe.

https://investmentmoats.com/budgeting/personal-cash-flow-statement-complete-guide/
https://investmentmoats.com/budgeting/personal-cash-flow-statement-complete-guide/
https://investmentmoats.com/budgeting/personal-cash-flow-statement-complete-guide/
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Plan 80/20

Plan 80/20 jest z kolei bardzo prosty. Zamiast 
dzielić każdy wydatek na istotne i nieistotne 
kategorie, przeznacz 20% swojej wypłaty 
bezpośrednio na konto oszczędnościowe. 
Pozostałą część pensji możesz wydać w 
dowolny sposób.3

Poprzez ustawienie automatycznej wypłaty, 
20% twojej pensji trafia natychmiast na 
osobne konto oszczędnościowe. Reszta 
pensji trafia na twój rachunek bieżący, z 
którego płacisz swoje wydatki. 

Po usunięciu pieniędzy z konta, to tak, 
jakby nigdy nie były dostępne do wydania. 
Jeśli jesteś zdyscyplinowany w kwestii 
płacenia rachunków i masz wystarczająco 
dużo na życie, takie rozwiązanie pomoże ci 
zgromadzić oszczędności.

Budżetowanie zerowe 

Budżetowanie zerowe stało się w ostatnich 
latach coraz bardziej popularne. Wbrew 
nazwie, nie oznacza to wydawania wszystkich 
pieniędzy i pozostawiania pustego konta 
bankowego na koniec miesiąca.4

Chodzi o to, aby przypisać wszystkim twoim 
pieniądzom zadanie. Każda zarobiona 
złotówka musi mieć swoje miejsce w 
budżecie.

Robisz to poprzez spisanie wszystkich swoich 
wydatków, odjęcie ich od dochodu, zabranie 
całej pozostałej gotówki i przeznaczenie jej na 
jeden z twoich celów finansowych.

Jeśli zrobisz to poprawnie, rozliczysz się z 
każdej złotówki z miesięcznego dochodu, nie 
pozostawiając żadnej nadwyżki.

Zasada 50/20/30

Zasada 50/20/30 jest popularnym systemem 
budżetowania. Opiera się ona na podzieleniu 
pensji na trzy kategorie, przeznaczając 50% 
na rzeczy niezbędne, 20% na oszczędności i 
30% na wszystko inne.2

Chociaż budżet 50/20/30 brzmi dość 
przystępnie, nie zawsze będzie pasował do 
stylu życia każdej osoby. Przykładowo, koszty 
utrzymania w twoim mieście są tak wysokie, 
że większość pensji wydajesz na czynsz, może 
twoja praca jest nisko płatna, albo jesteś 
samozatrudniony.

Istnieje tyle różnych budżetów, 
ilu jest ekspertów od finansów 
osobistych. Budżety nie są 
uniwersalne, ale aby uniknąć 
zamieszania, przyjrzymy się trzem 
najbardziej popularnym.

2 https://www.sofi.com/learn/content/50-30-20-budget/
3 https://www.thebalance.com/dont-like-tracking-expenses-try-the-80-20-budget-453602
4 https://www.nerdwallet.com/article/finance/zero-based-budgeting-explained

ZACZNIJ TAM, GDZIE JESTEŚ
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Rozdział 1 //
Zacznij tam, gdzie jesteś
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Wiele osób obawia się, że budżetowanie jest 
zbyt trudne. Ale wystarczy tylko mocno chcieć 
zapanować nad swoimi finansami i zobow-
iązać się do trzymania się wytyczonego planu.

W miarę osiągania początkowych celów, 
twoje priorytety będą się zmieniać. Przykład-
owo, jeśli twoim celem był zakup własnego 
domu i udało ci się to, możesz teraz chcieć 
oszczędzać na jego ulepszenie.  

Sednem sprawy jest to, że dobry plan finan-
sowy jest elastyczny i powinien być stale dos-
tosowywany tak, aby rozwijał się i zmieniał 
wraz z tobą.
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Łatwym sposobem na to jest zredukowanie 
zbędnych wydatków. Poszukaj nadmiarowych 
miesięcznych opłat, z których możesz zrezyg-
nować, takich jak niepotrzebne polisy ubez-
pieczeniowe, usługi kablowe lub streamin-
gowe oraz wszelkie nieużywane subskrypcje.

Łatwo obniż swoje codzienne wydatki po-
przez zmniejszenie rachunku za żywność 
– rzadziej jadaj na mieście, a więcej gotuj w 
domu. Spróbuj przyrządzić różne potrawy ku-
pując składniki w lokalnych sklepach spoży-
wczych zamiast w dużych supermarketach. 
Gdy będziesz jadł sezonowo i kupował loka-
lnie, będzie to nie tylko zdrowsze i tańsze, ale 
także korzystne dla naszej planety.

Oszczędzaj na kosztach ogrzewania i chłodze-
nia. Kiedy zbliża się zima, sprawdź, czy twoje 
drzwi i okna są odpowiednio uszczelnione. 
Niektóre proste czynności mogą zapobiec 
zimnym przeciągom i utracie ciepła. Jeśli 
nie jesteś pewien, jak to zrobić, poszukaj w 
internecie prostych rozwiązań. Latem otwórz 
okna, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, 
gdy jest jeszcze chłodno i zamknij je, zanim 
dzień się nagrzeje. Zasuwanie zasłon i żaluzji 
również zatrzymuje słońce (i ciepło) podczas 
najgorętszej części dnia.

Przestrzegaj planu budżetowego i 
dostosuj go 
Jedną rzeczą jest ustalenie budżetu, a inną 
jego przestrzeganie. Budżet nie przyniesie ci 
nic dobrego, jeśli nie będziesz się go trzymać. 

Tworzenie swojego budżetu
Ze względu na to, że nie ma dwóch takich sa-
mych osób i każdy ma inną sytuację, budżet 
powinien być dopasowany do danej osoby. 
Często lepiej jest stworzyć własny budżet, 
odpowiadający twoim indywidualnym potrze-
bom.

Użyj sprawozdania z przepływów pi-
eniężnych, aby obliczyć swoje miesięczne wy-
datki. Pokaże to na co idą twoje pieniądze i ile 
zostanie ci na oszczędności lub do wydania. 
Przydziel swoje środki do każdego wydatku, 
co powinno również uwzględniać wszystkie 
planowane oszczędności.

Śledzenie wydatków jest kluczem do sukcesu 
w tym systemie. Zachowując wszystkie swoje 
rachunki będziesz dokładnie wiedział, na co 
idą twoje pieniądze. Wraz z wyciągami z kart 
kredytowych dowiesz się, gdzie wydajesz za 
dużo lub czy możesz coś zaoszczędzić.

Jak obniżyć wydatki i poprawić 
przepływ gotówki
Jeśli twój przepływ pieniędzy nie jest 
wystarczający lub na koniec miesiąca nie 
zostaje zbyt wiele pieniędzy, budżet pomoże 
ci przejąć kontrolę.

Sprawdź każdą z kategorii wydatków i 
zastanów się, czy możesz znaleźć sposób na 
obcięcie kosztów.

Kluczem do trwałego sukcesu jest 
śledzenie wszystkich wydatków. Za 
każdym razem, gdy wydajesz pi-
eniądze, zapisuj je w swoim arku-
szu budżetowym. Twój budżet to 
twój plan, a śledzenie wydatków to 
sposób na jego powodzenie.

ZACZNIJ TAM, GDZIE JESTEŚ
Rozdział 1
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Dobry dług a zły dług

Być może zastanawiasz się teraz, czy 
dług może być kiedykolwiek użyteczny? 
Większość z nas słyszała terminy „dobry 
dług” i „zły dług”, ale co one oznaczają? 
Specjaliści finansowi mówią nam, że dobry 
dług to taki, który przyczynia się do naszego 
długoterminowego dobrobytu.5

5 https://www.investopedia.com/articles/pf/12/good-debt-bad-debt.asp

Dlaczego każdy potrzebuje 
funduszu awaryjnego

Fundusz awaryjny to znacznie więcej niż 
tylko konto oszczędnościowe. To twoja deska 
ratunku w trudnych czasach, bez względu 
na to, jakie to będą problemy. Życie jest 
pełne niespodzianek, tych dobrych i tych 
złych. Posiadanie funduszu awaryjnego da ci 
poczucie spokoju i pewność, że nie będziesz 
musiał zaciągać drogiego długu, aby poradzić 
sobie z kryzysem.

Istnieje wiele powodów, dla których warto 
mieć oszczędności na wypadek sytuacji 
awaryjnych. Nagłe problemy finansowe 
zdarzają się, niezależnie od tego, czy jest 
to zepsuta pralka, poważna naprawa 
samochodu, czy utrata pracy. Eksperci 
finansowi radzą, aby mieć zabezpieczenie, 
które pokryje co najmniej sześć miesięcy 
wydatków na życie.

Jeśli jeszcze nie masz funduszu awaryjnego, 
dodaj go do swoich miesięcznych wydatków 
i zacznij odkładać pieniądze, aż będzie on w 
pełni sfinansowany.

Może to być również kredyt na samochód, 
gdzie pożyczasz pieniądze na zakup przedmio-
tu, którego wartość maleje. Złe zadłużenie jest 
zbyt ryzykowne, zbyt drogie albo jedno i drugie.

Kiedy rozważasz zaciągnięcie długu, zwróć 
uwagę na jego wpływ na inne wydatki, 
oszczędności, dochody i długoterminowe cele 
finansowe. Jeśli chodzi o stopy procentowe, 
to nawet nieznacznie niższe oprocentowan-
ie pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy w 
całym okresie kredytowania.

Przykładem dobrego długu jest 
kredyt hipoteczny na dom. Dom 
to ważny składnik majątku, który 
zwiększa twoją wartość.

ZACZNIJ TAM, GDZIE JESTEŚ
Rozdział 1
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Natomiast złe długi nie wnoszą nic do 
twojego długoterminowego majątku, 
uszczuplają twoje fundusze i mogą zaszkodzić 
twojej ocenie zdolności kredytowej.

Najczęstszym przykładem złego 
zadłużenia jest zadłużenie na kartach 
kredytowych, charakteryzujące się wysokim 
oprocentowaniem. 

https://www.investopedia.com/articles/pf/12/good-debt-bad-debt.asp
https://www.investopedia.com/articles/pf/12/good-debt-bad-debt.asp
https://www.investopedia.com/articles/pf/12/good-debt-bad-debt.asp
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Nie tylko utrzymuje cię w ciągłym stanie 
stresu, ale także pochłania twoją wypłatę, 
niszczy twoją zdolność kredytową i uniemożli-
wia oszczędzanie.

Dla niektórych osób zadłużenie jest faktem, 
ale bycie zakopanym pod długoterminowym 
długiem nie musi być twoją rzeczywistością.

Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Jest 
wyjście z tej sytuacji. Takie, które sprawdziło 
się w przypadku wielu ludzi na całym świecie. 
Możesz stworzyć skuteczny plan działania 
i stawić czoła długom za pomocą solidnej 
strategii.

Pierwszy krok jest najtrudniejszy

Jeśli każda złotówka, którą zarabiasz, jest 
przeznaczona na opłacanie rachunków, 
nie jesteś w stanie oszczędzać i musisz żyć 
od wypłaty do wypłaty. Być może nawet 
wydajesz więcej, niż zarabiasz.

Pierwszym krokiem jest określenie swojego 
długu i zmierzenie się z nim. Tak wielu 
ludzi pomija ten krok, płaci minimalne raty 
i pogłębia dołek, w którym się znajdują. 
Zmierzenie się z długiem jest trudne, może 
nawet boisz się dowiedzieć, ile jesteś dłużny. 
Niektórzy mają poczucie winy, inni wstydu.

Fakt jest taki, że nie możesz ukryć się przed 
swoim długiem, musisz go zaakceptować i 
podjąć odpowiednie działania. Kiedy już to 
zrobisz, znajdziesz się na dobrej drodze, a do 
wolności już niedaleko.

Musisz tylko pamiętać o dwóch rzeczach: po 
pierwsze, jest mnóstwo ludzi, którzy mają 
jeszcze większe długi od ciebie, a po drugie 
teraz zaczyna się koniec twoich problemów. 
Od dziś twoje zadłużenie zacznie się 
zmniejszać.

Długoterminowe, wysokie 
zadłużenie ma wiele negatywnych 
skutków dla twojego życia.



Metoda kuli śnieżnej 

Z tej metody skorzystały miliony ludzi, skutecznie pozbywając się swoich 
długów.1

Strategia kuli śnieżnej polega na tym, że najpierw skupiasz się na 
najmniejszym długu, jednocześnie płacąc minimalne miesięczne raty za 
wszystkie pozostałe zobowiązania.

W miarę jak eliminujesz każdy dług, pieniądze z tego długu są 
przeznaczane na kolejny najmniejszy – proces ten nazywamy „kulą 
śnieżną”. Powtórz proces z każdym długiem, od najmniejszego do 
największego, utrzymując minimalne miesięczne raty, aż wszystkie twoje 
długi znikną.

Wadą tego procesu jest to, że nie zaoszczędzisz tak dużo pieniędzy na 
opłatach odsetkowych. Jednak ta strategia dobrze działa, ponieważ 
widzisz jak każdy dług szybko znika, co bardzo motywuje.

Jak z większością rzeczy, gdy mowa o eliminacji długu, najlepsza metoda 
zmniejszenia zadłużenia będzie zależeć od danej osoby.

Mocno zmotywowane, zdyscyplinowane osoby mogą najlepiej poradzić 
sobie z metodą lawinową, by szybko spłacić swoje długi. Ale badania 
przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że ludzie, 
którzy najpierw atakują mniejsze długi, odnoszą większe sukcesy w 
eliminowaniu całkowitego zadłużenia.1

1 https://www.ramseysolutions.com/debt/debt-snowball-vs-debt-avalanche13

Najpopularniejsze plany spłat  

Kiedy już znasz fakty i zmierzyłeś się ze swoim 
długiem, nadszedł czas na stworzenie planu 
spłaty, który będzie dla ciebie skuteczny.

Dwa popularne plany spłat są 
strategiami stosowanymi na 
całym świecie i pomogły tysiącom 
ludzi wyjść z długów.
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Metoda lawinowa 

FPierwszym z nich jest metoda lawinowa. Koncepcja polega na tym, że 
najpierw skupiasz się na długu o najwyższym oprocentowaniu. Wyko-
rzystaj w tym celu wszystko, co możesz, jednocześnie płacąc minimalne 
raty za pozostałe długi.1

Kontynuujesz w ten sposób, spłacając następny dług z najwyższym 
oprocentowaniem i dotrzymując pozostałych zobowiązań przy mini-
malnych płatnościach. Powtarzaj ten proces aż wszystkie twoje długi 
zostaną zlikwidowane.

Nic dziwnego, że są plusy i minusy tej metody. Korzystanie z metody 
lawinowej zmniejsza kwotę odsetek, pozwala oszczędzać pieniądze i jeśli 
płacisz konsekwentnie, możesz wyjść z długu szybciej.

Problem w tym, że musisz trzymać się planu. Nie ma mowy o powrocie 
do minimalnych płatności za swoje docelowe długi, jeśli chcesz czerpać 
korzyści z tej metody. To również nie jest dla osób o słabych nerwach, gdyż 
powodzenie tego podejścia jest uzależnione od dyscypliny i determinacji.

https://www.ramseysolutions.com/debt/debt-snowball-vs-debt-avalanche
https://www.ramseysolutions.com/debt/debt-snowball-vs-debt-avalanche
https://www.ramseysolutions.com/debt/debt-snowball-vs-debt-avalanche
https://www.ramseysolutions.com/debt/debt-snowball-vs-debt-avalanche
https://www.ramseysolutions.com/debt/debt-snowball-vs-debt-avalanche
https://www.ramseysolutions.com/debt/debt-snowball-vs-debt-avalanche
https://www.ramseysolutions.com/debt/debt-snowball-vs-debt-avalanche


Ukryte powody długów 

Czasami ludzie wydają za dużo ze względu 
na okoliczności, w jakich się znajdują, 
np. używając karty kredytowej w sytuacji 
kryzysowej, ponieważ nie ma funduszu 
awaryjnego. Ale faktem jest, że nadmiernie 
wydajemy z powodu innych czynników, takich 
jak te wymienione poniżej.

Jednym z częstych powodów nadmiernych 
wydatków jest nieprzestrzeganie budżetu. 
Brak budżetu to niezawodny sposób na 
utratę kontroli nad swoimi pieniędzmi. 
Twój budżet jest twoją najlepszą obroną – 
przestrzegaj go konsekwentnie, dostosuj 
go w razie potrzeby i często się do niego 
odwołuj.

Ludzie nadmiernie wydają pieniądze, 
ponieważ brakuje im finansowego celu. 
Inspirujący cel dla twoich pieniędzy 
pomoże ci pozostać na dobrej drodze do 
realizacji twoich planów finansowych. To 
twoje „dlaczego” i powstrzymuje cię od 
rozpraszania się najnowszymi, błyszczącymi 
rzeczami.

14 2 https://positivepsychology.com/benefits-of-gratitude/

Pozbądź się złych nawyków 

Czasami dług narasta z powodu choroby lub 
utraty pracy. Innym razem jest to inflacja 
stylu życia – kiedy zaczynasz myśleć o 
luksusach jak o rzeczach pierwszej potrzeby. 
Jeśli masz dużo długów z powodu życia 
ponad stan, musisz wprowadzić pewne 
trwałe zmiany w swoim stylu życia. 

Jeśli cały czas stresujesz się i martwisz o 
pieniądze, to znaczy, że to, co robisz, nie 
działa. Podjęcie decyzji o zmianie swojego 
nastawienia do pieniędzy zmieni twój sposób 
myślenia.

Zacznij od nagradzania się za małe sukcesy. 
Szukaj satysfakcji w rzeczach, które nie 
kosztują pieniędzy. Zacznij prowadzić 
dziennik wdzięczności, zapisując wszystko, co 
sprawia ci przyjemność, np. pierwszą filiżankę 
kawy w ciągu dnia lub radość z porannego 
spaceru.2

Zmiana swojego życia finansowego na lepsze 
i uwolnienie się od długów wymaga również 
cierpliwości. Potrzeba czasu na spłatę długów 
i czasu na oszczędzanie na rzeczy, których 
potrzebujesz. Niecierpliwość powoduje, że 
tracisz z oczu swoje cele i sens zarządzania 
swoimi pieniędzmi.

Wiele czynników powoduje nieplanowane 
wydatki. Poddawanie się pokusie zakupów 
może całkowicie zniweczyć plany finansowe, 
ponieważ jest napędzane przez emocje 
lub nudę. Przeglądanie swoich celów i 
świętowanie sukcesów podnosi motywację, 
podobnie jak wyobrażanie sobie dnia, w 
którym nie masz już długów.
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Jeśli zmagasz się ze spłatą kredytu, 
refinansowanie może być rozwiązaniem. 
Jedynym zastrzeżeniem jest to, że możesz 
zapłacić więcej odsetek w dłuższym okresie.3

Negocjuj z kredytodawcami 

Czasami możesz uzyskać pomoc od firm 
wydających karty kredytowe, którym jesteś 
winien pieniądze. Negocjacje mogą być 
korzystne dla wystawców kart, ponieważ dług 
na karcie jest niezabezpieczony, a ty możesz 
być skłonny do ignorowania płatności w 
trudnych czasach.4

Wydawca karty może być skłonny negocjować 
wysokość oprocentowania (APR), zamiast 
ryzykować utratę klienta lub utratę pieniędzy 
w przypadku ogłoszenia upadłości.

Nie wiesz, co powiedzieć? W internecie są 
dostępne gotowe skrypty, które dokładnie 
podają, co powiedzieć, aby odnieść sukces.

Wyjaśnienie refinansowania

Konsolidacja zadłużenia lub pożyczka 
refinansowa jest przedstawiana jako 
odpowiedź na każdy problem dłużnika. 

Pamiętaj, że niektóre firmy są drogie, więc 
znajdź renomowanego pożyczkodawcę, który 
oferuje przystępne plany spłat.  

Konsolidacja zadłużenia nie gwarantuje, że 
otrzymasz niższą stopę procentową lub że 
stopa procentowa będzie stała (pozostanie 
taka sama) przez cały okres trwania pożyczki. 
Jeśli chcesz dokonać refinansowania, znajdź 
jeden z banków, które oferują usługę z 
niższym oprocentowaniem.

Ludzie zazwyczaj dokonują refinansowania, 
aby obniżyć oprocentowanie, zmniejszyć 
kwoty spłat i łatwiej spłacić dług. Ale 
refinansowanie może być również 
sprytnym posunięciem finansowym, gdy 
stopy procentowe są niskie, pozwalając na 
uwolnienie kapitału z nieruchomości lub 
zmniejszenie miesięcznych wydatków.

3 https://www.valuepenguin.com/loans/refinancing-a-loan-what-it-means
4 https://www.bankrate.com/finance/debt/how-to-negotiate-with-credit-card-companies/15

Grupujesz swoje długi, dostajesz 
pożyczkę, aby wszystko spłacić i 
masz jedną miesięczną płatność.
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Zdecydowałeś się przejąć kontrolę nad 
swoimi finansami. Mając jasny obraz swojej 
sytuacji finansowej, określiłeś swoje cele 
finansowe i wiesz, dokąd zmierzasz.

Jeśli jesteś na właściwej drodze do realizacji 
swoich celów, nic nie musi się zmieniać. Ale 
zarabiając więcej pieniędzy, możesz osiągnąć 
ten cel szybciej.

Warto zainteresować się pracą dorywczą, 
która zyskała na popularności z jednego 
prostego powodu – to działa. Przykładowo, w 
USA takie dorabianie stało się nową normą 
dla ponad jednej trzeciej populacji.1

Tzw. „gig economy” otworzyło wiele możli-
wości zarabiania dodatkowego dochodu, czy 
to w domu, czy online. Przyjrzyjmy się kilku 
najprostszym sposobom na zwiększenie 
swoich zarobków.

1 https://zapier.com/blog/side-hustle-report/
2 https://www.glassdoor.com/blog/guide/how-to-ask-for-a-raise/
3 https://thecollegeinvestor.com/22566/make-money-driving/
4 https://vitaldollar.com/20-things-you-can-rent-out-for-extra-money/

Poproś o podwyżkę
Brzmi to pozornie prosto, a jednak wiele osób 
pracuje przez lata i nigdy nie dostaje pod-
wyżki. Jeśli jesteś na swoim stanowisku od 
ponad roku i dobrze wykonujesz swoją pracę, 
to normalne, że powinieneś o to poprosić. 
Zrób wstępne rozeznanie w standardach 
branżowych i wybierz korzystny moment.2

Znajdź pracę na pół etatu
W przeszłości praca na pół etatu była oczy-
wistym wyborem, gdy potrzebne były dodat-
kowe pieniądze. Jest to nadal dobre rozwiąza-
nie, jeśli możesz pogodzić godziny pracy z 
innymi zobowiązaniami.

Pracuj jako kierowca
Usługa ridesharing nabrała rozpędu w 2009 
r., gdy pojawił się Uber. Choć Uber jest nadal 
najbardziej rozpoznawalną usługą w wie-
lu krajach, na rynek weszły inne aplikacje. 
Jeśli nie chcesz współpracować z aplikacją 
ridesharingową lub twój pojazd nie spełnia 
wymagań, co powiesz na dostawy? Istnieją 
usługi, które specjalizują się w dostarczaniu 
jedzenia, a inne dostarczają również artykuły 
z lokalnych sklepów.3

Sprzedaj niepotrzebne rzeczy
Jeśli w ostatnim czasie robiłeś w domu 
porządki, może natknąłeś się na wartościowe 
przedmioty, których już nie potrzebujesz lub 
nie używasz. Czy wiesz, że w bałaganie są 
pieniądze?

Sklepy konsygnacyjne sprzedają odzież i 
zabawki. Lokalne targowiska sprzedają meble 
i wystrój, niektóre strony internetowe kupu-
ją starą technologię, podczas gdy Facebook 
Marketplace i eBay sprzedają wszystko.

Wynajmij swój dom
Odkąd powstało Airbnb, ludzie wynajmują 
swoje pokoje na krótkie pobyty. I nie dotyczy 
to tylko ośrodków wypoczynkowych. Jeśli w 
pobliżu ciebie znajduje się uniwersytet lub 
szpital, ludzie potrzebują krótkoterminowego 
zakwaterowania.

A jeśli nie korzystasz z miejsca parkingowe-
go lub podjazdu, wynajmij je za dodatkową 
gotówkę. Możesz też wynająć część swojego 
domu jako przestrzeń magazynową, 
korzysta-jąc z usługi online.

Sposoby, by zarobić więcej

Zanim rozpoczniesz jakąkolwiek pracę dorywczą, zastanów się nad swoimi mocnymi i słabymi 
stronami. Czy masz szczególne umiejętności lub zdolności? Jesteś z natury towarzyski lub lubisz 
prowadzić samochód? Sprawdź te zajęcia dodatkowe, które nie wymagają certyfikatów ani dodatko-
wego wykształcenia.

Jeden na trzech 
Amerykanów 
ma dodatkową 
pracę.1

34%
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Zbuduj swój potencjał zarobkowy za 
pomocą tych dwóch niezawodnych 
strategii, które zwiększają możliwości 
zarobkowe i mogą przynieść wyższe 
wynagrodzenie w ciągu całej kariery.
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Wynajmuj swoje rzeczy
Czy masz nieużywane rowery, sprzęt muzyczny lub elektro-
narzędzia? Wynajmowanie swoich rzeczy jest dodatkową formą 
zarobku, która nie zajmuje dużo wysiłku. Niektóre strony inter-
netowe i aplikacje sprawiają, że proces ten jest bardzo prosty, 
niezależnie od tego, czy chodzi o artykuły na imprezę czy me-
ble.4

Jeśli używasz swojego samochodu tylko od czasu do czasu, 
może on generować dodatkową gotówkę. Zamiast stać w ga-
rażu, twój pojazd może przynosić dodatkowy przychód, który 
pomoże pokryć koszty jego utrzymania.

Freelancing
Oto dodatkowa działalność, która jest zaskakująco dobrze 
płatna. Jeśli lubisz pisać i potrafisz klarownie przedstawiać po-
mysły i zagadnienia, to taka praca może być właśnie dla ciebie. 
Wystarczy laptop lub komputer oraz połączenie internetowe, 
aby pisać artykuły jako freelancer, co nie wymaga inwestowan-
ia pieniędzy.5

Znajdź zajęcie, które ci odpowiada

Są to popularne sposoby na zdobycie dodatkowej gotówki, ale 
to tylko czubek góry lodowej. Istnieje wiele renomowanych 
stron internetowych ze szczegółowymi informacjami na temat 
różnych projektów dorywczych.

Jest jedno zastrzeżenie, uważaj na oszustwa. Projekty, które 
oferują nadzwyczaj atrakcyjne warunki, prawdopodobnie nie 
są godne zaufanie. Używaj tylko informacji z zaufanych źródeł i 
poświęć odrobinę czasu, aby samemu zorientować się w sytu-
acji, zanim przystąpisz do działania.

4 https://vitaldollar.com/20-things-you-can-rent-out-for-extra-money/
5 https://www.fool.com/the-ascent/personal-finance/articles/earn-1000-with-this-free-to-start-side-hustle/
6 https://careerwise.minnstate.edu/education/education-pays.html

Podnoszenie kwalifikacji
Każdy może odnieść korzyści z poszerzenia swojego zestawu 
umiejętności. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie, 
a podnoszenie kwalifikacji pozwala wyprzedzić konkurencję.

Rozwijaj pożądane umiejętności, które pomogą ci wynegoc-
jować podwyżkę lub ubiegać się o awans.

Długoterminowa korzyść z inwestowania w siebie

Zdobądź wyższe wykształcenie
Faktem jest, że wykształcenie wyższe prowadzi do lepszych 
zarobków przez cały okres trwania kariery zawodowej.

Jeden z przykładów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, 
gdzie przeprowadzone w 2020 roku badanie potwierdziło, że 
średnie zarobki wzrastają z 619 do 781 dolarów tygodniowo 
dzięki uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły średniej.6
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Pomnażaj swoje pieniądze

Większość ludzi odkłada swoje pieniądze 
na zwykłe konto oszczędnościowe, gdzie 
leżą one rok w rok, nie przynosząc prawie 
żadnych odsetek. Jednak ciężko pracowałeś 
na swoje oszczędności, a teraz powinny one 
pracować dla ciebie. Zróbmy małą dygresję i 
przyjrzyjmy się procentom składanym, które 
są odsetkami płaconymi od odsetek.

Mówiąc prościej, załóżmy, że twoja praca dory-
wcza przyniosła ci dochód w wysokości 1000 
złotych. Umieszczasz te pieniądze na koncie 
oszczędnościowym, które płaci 1% rocznie, a 
po roku otrzymujesz 10 złotych odsetek.

Na koncie oszczędnościowym masz ter-
az 1010 złotych. Na koniec drugiego roku 
będziesz miał 1020,10 złotych. Z biegiem cza-
su, gdy saldo konta rośnie, odsetki narastają 
szybciej i pomagają w budowaniu majątku.7

Większość bankowych kont oszczędnościo-
wych, kont rynku pieniężnego, funduszy (in-
deksowych) i inwestycji płaci odsetki. Odsetki 
te są wypłacane miesięcznie, kwartalnie lub 
rocznie, w zależności od konta. W miarę nara-
stania odsetek (zwiększając wysokość zaro-
bionych pieniędzy), otrzymujesz dodatkowe 
odsetki od już zarobionych odsetek.

Jak inwestować

Inwestowanie to sposób na pomnażanie 
majątku. Możesz to uczynić inwestując w 
tradycyjne produkty bankowe, lub w coś 
innego, więc warto poznać swoje opcje. 
Tradycyjne inwestycje oferowane przez banki 
i instytucje finansowe są bezpieczne i pewne.8

Jeśli chodzi o inwestowanie, wiedza to 
potęga. Nie decyduj się na żadną inwestycję, 
dopóki nie zbadasz wszystkich parametrów. 
Rozważ długość okresu inwestycji, zanim 
będziesz mógł uzyskać dostęp do swoich 
pieniędzy: sześć miesięcy, rok, pięć lat lub 
dłużej. 

Wysoko oprocentowane konta 
oszczędnościowe
Wysoko oprocentowane konto oszczęd-
nościowe (HYSA) daje lepszy zysk niż konto 
rozliczeniowe czy oszczędnościowe. Otrzy-
mujesz wyższe odsetki, a jednocześnie masz 
dostęp do swoich pieniędzy w razie potrzeby.

HYSA jest dobrym wyborem, jeśli oszczędzasz 
na przyszły zakup lub chcesz mieć miejsce na 
swój fundusz awaryjny. Zazwyczaj konta te 
otwierane są za pośrednictwem banku 
internetowego.

Fundusze inwestycyjne, ETF-y, fundusze 
indeksowe oraz ETF-y giełdowe
W przypadku funduszy inwestycyjnych, 
inwestorzy nabywają istniejący wcześniej 
zbiór akcji lub obligacji. Popularne fundusze 
inwestycyjne mają zazwyczaj niskie opłaty 
i są doskonałym sposobem na budowanie 
kapitału z biegiem czasu. Niskie koszty 
pozwalają inwestorom uzyskać większe zyski.9

ETF-y to fundusze, którymi można handlować 
jak akcjami i często są one oparte na 
indeksie. Fundusze indeksowe są pasywnymi 
funduszami, które monitorują indeks 
rynkowy, taki jak S&P 500, NASDAQ 100, DAX 
30 i tym podobne.

Chociaż istnieje wyższy profil ryzyka przy 
inwestowaniu w fundusze indeksowe 
w porównaniu do zwykłego konta 
oszczędnościowego, roczne zwroty z NASDAQ 
100 i S&P 500 wynosiły średnio 10% w ciągu 
ostatnich 100 lat.10

Indywidualne akcje
Kupowanie akcji konkretnych spółek jest 
uważane za ryzykowne. Wiedza jest kluczem, 
więc warto nauczyć się wszystkiego, co 
można z książek i stron internetowych, które 
zajmują się konkretnie handlem akcjami. 
Istotne jest również, aby znać spółki, w które 
się inwestuje.

7 https://www.bankrate.com/banking/what-is-compound-interest/
8 https://www.fool.com/the-ascent/banks/articles/have-money-saved-best-ways-make-it-grow/
9 https://www.bankrate.com/investing/best-investments-for-beginners/
10 https://www.nerdwallet.com/article/investing/average-stock-market-return
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Inwestycje nietradycyjne

Według ekspertów kluczem do udanego inwestowania jest dywersyfikacja. Jeżeli wszystkie twoje środki 
są ulokowane w funduszach HYSA i funduszach inwestycyjnych, warto rozważyć inne inwestycje.11

11 https://wallethacks.com/alternative-investments/
12 https://www.thebalance.com/real-estate-investing-101-357985
13 https://online.hbs.edu/blog/post/types-of-alternative-investments?tempview=logoconvert
14 https://wallethacks.com/alternative-investments/

Kolekcje
Prawie wszystko nadaje się do 
kolekcjonowania, od figurek Star Wars, kart 
baseballowych, po nowoczesne meble z 
połowy ubiegłego wieku. Kupujesz kolekcje 
przy założeniu, że wartość wzrośnie, ale wiąże 
się to z przechowywaniem i konserwacją i nie 
otrzymujesz dywidend z wydanych pieniędzy. 
Taka działalność wymaga fachowej wiedzy.13

Nieruchomości
Kiedy inwestujesz w nieruchomości, aby 
powiększyć swój majątek, twoje zyski muszą 
pokryć wydatki i przynieść przychód.

Oprócz podatków, koszty własności 
nieruchomości obejmują media, konserwację 
i ubezpieczenie. A jeśli planujesz 
wynajmować mieszkanie, uwzględnij opłaty 
za zarządzanie nieruchomością.

Inną opcją jest tzw. „flipping” nieruchomości 
dla zysku. Przykładowo, kupujesz tanio 
zaniedbane mieszkanie, remontujesz je i 
sprzedajesz po cenie, która pokrywa koszty i 
wydatki oraz przynosi zysk.12

Metale szlachetne
Metale szlachetne są kolejną popularną, 
alternatywną inwestycją poprzez fundusze 
inwestycyjne lub zakup kruszcu.14

Inwestowanie pozwala zachować 
siłę nabywczą ciężko zarobionej 
gotówki, chroniąc twoje 
pieniądze przed inflacją.

Jest to kluczowy element budowania 
kapitału i osiągania długoterminowych 
celów finansowych, takich jak wygodna 
emerytura.
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Mądrze zarządzaj długiem

Bądź sprytnym menedżerem finansowym i 
wykorzystuj zadłużenie tylko do nabywania 
rzeczy, które z czasem zwiększą twoją 
wartość. Korzystaj z długów jak bogaty 
człowiek, a będziesz na dobrej drodze do 
stworzenia fundamentu trwałego bogactwa.  

Życie jest pełne niespodzianek, dlatego też 
potrzebujesz w pełni zasilonego, awaryjnego 
konta oszczędnościowego, zapewniającego 
pokrycie wydatków na co najmniej sześć 
miesięcy. Twój fundusz awaryjny gwarantuje, 
że nie będziesz polegać na kartach 
kredytowych lub szybkich pożyczkach. A 
jeśli masz wysoko oprocentowaną pożyczkę, 
która wciąż nie została spłacona, spłać ją tak 
szybko, jak to możliwe.2

1 https://www.businessinsider.com/personal-finance/when-to-use-debt-to-build-wealth-financial-planner-2019-7
2 https://calbizjournal.com/the-5-most-clever-approaches-to-borrow-money/

Istnieje duża różnica między planowanym 
i nieplanowanym zadłużeniem. Kiedy kon-
trolujesz swoje życie finansowe, dług staje się 
pomocnym narzędziem, a nie kłopotliwym 
ciężarem. Sztuka polega na tym, aby używać 
go mądrze.

Ludzie z dużym majątkiem rozumieją, jak 
dług może przyczynić się do wzrostu kapitału 
i postrzegają go jako cenne narzędzie. Oso-
by biedniejsze, zwłaszcza te, które musiały 
spłacić kosztowne zadłużenie konsumenckie, 
powinny podchodzić do niego z ostrożnością.

Przykłady dobrego zadłużenia to zakup 
nieruchomości, inwestowanie w dalszą 
edukację lub finansowanie własnego bizne-
su. Wykorzystujesz dług na aktywa, które się 
cenią i zwiększają twoją wartość netto.1

Korzystanie z drogich kredytów na zakup cze-
gokolwiek, co z czasem nie zyskuje na wartoś-
ci, nie jest mądrym posunięciem finansowym. 

Z kolei złe zadłużenie to kredyt 
wykorzystywany do zakupu 
aktywów amortyzujących, które 
zmniejszają twoją wartość netto. 
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Opłaty kredytowe. Większość pożyczek wiąże 
się z różnymi opłatami, takimi jak opłaty 
przygotowawcze, opłaty ubezpieczeniowe, 
opłaty za wydatkowanie i opłaty za spłatę. 
Niektóre z nich wymagają również opłaty (w 
zasadzie kary) za zakończenie kredytu, jeśli 
chcesz dokonać dodatkowych płatności lub 
spłacić dług wcześniej.

Eksperci przypominają nam, że im bardziej 
skomplikowana pożyczka, tym bardziej 
konsumenci muszą uważać na dodatkowe 
opłaty.3

21 3 https://loans.usnews.com/articles/the-hidden-costs-of-loans

Całkowity koszt posiadania (z ang. total cost 
of ownership, w skrócie TOC). Jest to wydatek 
na zakup składnika majątku plus to, co będzie 
kosztować jego utrzymanie i eksploatację. 

TOC jest jednym z tych kosztów peryferyjnych 
lub drugorzędnych. Załóżmy, że kupujesz 
dom z kredytem w wysokości 100 000 
złotych. Trzeba zapłacić podatek od 
nieruchomości i ubezpieczenie domu, a 
także koszty usług komunalnych, utrzymania 
ogrodu i mediów.

Z pewnością dobrze o tym wiesz, ale łatwo 
jest przeoczyć rzeczywiste wartości, gdy 
ogarnia cię entuzjazm związany z zakupem 
nowego aktywa. Jeśli nie weźmiesz pod 
uwagę całkowitego kosztu posiadania, 
możesz utknąć z kredytem na coś, na co nie 
możesz sobie pozwolić.

Koszty związane z niską oceną zdolności 
kredytowej. Przed złożeniem wniosku o 
pożyczkę, poznaj swoją ocenę kredytową. 
Niższa ocena kredytowa oznacza wyższą 
stopę procentową. Jeżeli masz taką 
możliwość, lepiej poczekać i poprawić swoją 
ogólną ocenę przed złożeniem wniosku.

Poprawa oceny kredytowej daje duże 
korzyści. Na przykład, wysoki wynik oznacza 
korzystną stopę procentową. Nawet 0,5%, 
gdy zsumowane na przestrzeni 30-letniego 
kredytu hipotecznego, będzie odpowiadać 
tysiącom złotych oszczędności.

Oto kilka kosztów, na które 
powinieneś zwrócić uwagę 
podczas czytania umowy:
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Ile kosztują pożyczki 

Przy zaciąganiu pożyczki zawsze pojawiają się dodatkowe koszty. Może ci się wydawać, że dostajesz pożyczkę na 
kwotę X, nie zdając sobie sprawy, że stosuje się wiele drobnych opłat, które zwiększają rzeczywistą kwotę do Y. 
Łatwo jest przeoczyć niewidoczne koszty związane z pożyczką, jeśli nie wiesz, na co zwrócić uwagę.

Większość z nich jest standardowa dla konkretnej branży, np. banku czy firmy pożyczkowej. Jednocześnie, inne 
wydatki będą miały charakter drugorzędny w stosunku do pożyczki.

https://loanscouter.com/pl/rodzaje-pozyczek/
https://loans.usnews.com/articles/the-hidden-costs-of-loans
https://loans.usnews.com/articles/the-hidden-costs-of-loans
https://loans.usnews.com/articles/the-hidden-costs-of-loans
https://loans.usnews.com/articles/the-hidden-costs-of-loans


• Opłaty za zaliczki gotówkowe: obciążenie 
w przypadku korzystania z funkcji zaliczki 
gotówkowej na karcie.

• Opłaty za transakcje zagraniczne: ob-
ciążenie za transakcje w walucie obcej.

Plany ratalne 
Plany ratalne służą do kupowania czegoś i 
płacenia za to przez określony czas. W przeci-
wieństwie do zakupu kartą kredytową, po 
dokonaniu pierwszej wpłaty lub raty otrzy-
mujesz swój przedmiot.

Plan ratalny nie jest podobny do kredytu 
rewolwingowego (karty kredytowej). Może 
być jednak rozsądną alternatywą, oferującą 
niższe oprocentowanie. Jest to w zasadzie 
krótkoterminowa pożyczka z ustalonym har-
monogramem spłat.

Jak w przypadku każdej pożyczki, dowiedz 
się, jaką dokładnie kwotę zapłacisz w okresie 
kredytowania. Jeśli możesz, porównaj tę 
kwotę z całkowitym kosztem finansowania za 
pomocą karty kredytowej. Upewnij się też, że 
rozumiesz warunki każdego sprzedawcy.5

Jeśli zakup jest czymś, czego potrzebujesz, 
skorzystanie z nisko oprocentowanego planu 
ratalnego może być słusznym wyborem. 
Uważaj jednak, by raty nie stały się wygod-
nym sposobem na wydawanie zbyt dużych 
sum.

Co powinieneś wiedzieć przed zak-
upem 
Kredytodawcy, banki i sprzedawcy detaliczni 
oferują różne oferty, aby sprzedać swoje 
usługi lub produkty. Dzięki pomysłowej 
reklamie i dobremu marketingowi, oferty te 
mogą brzmieć przekonująco, ale czasami jest 
w nich jakiś haczyk.

Zanim posuniesz się za daleko, przeanalizuj 
każdy aspekt pożyczki, zwłaszcza jeśli jest ona 
przeznaczona na kosztowny zakup.

Jeśli myślisz o skorzystaniu z takiej oferty, 
koniecznie sprawdź wszystkie opłaty:

• zakupy kredytowe

• pożyczki 0%

• programy „kup teraz, zapłać później”

• transfery salda 

Często transakcje wiążą się z dodatkowymi 
opłatami. Zrozumienie rzeczywistego kosztu 
długu pozwoli ci zdecydować, czy warto go 
ponieść. Prawie zawsze taniej jest kupić to, 
czego potrzebujesz, po wcześniejszym zao-
szczędzeniu pieniędzy na zakup.

Umiejętność korzystania z długów na swoją 
korzyść oznacza unikanie niepotrzebnych i 
drogich pożyczek. Najlepszym zasobem w 
nagłych wypadkach jest dobrze funkcjonu-
jące konto oszczędnościowe, a nie kosztowna 
pożyczka.2
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2 https://calbizjournal.com/the-5-most-clever-approaches-to-borrow-money/
4 https://www.nerdwallet.com/article/credit-cards/pros-cons-shopping-credit-card
5 https://www.chime.com/blog/debunking-installment-plans-everything-you-need-to-know/
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Karty kredytowe
Przy zaciąganiu długu na karcie kredytowej 
należy być niezwykle uważnym. Karty kredy-
towe są cennym narzędziem, gdy korzysta 
się z nich z rozwagą, ale stają się wysoko 
oprocentowanym zobowiązaniem, gdy są 
używane nieodpowiedzialnie.

Istotne jest również, aby wiedzieć, że opłaty 
za karty kredytowe mogą być zawiłe i zawsze 
należy czytać drobny druk przy ubieganiu się 
o kartę.4

Przykładowo, istnieją opłaty za brak akty-
wności na karcie. Chociaż nie są one ukry-
te, możesz ich nie zauważyć, gdy składasz 
wniosek o kartę. Poniżej przedstawiamy listę 
innych standardowych opłat związanych z 
kartami kredytowymi:

• Opłaty odsetkowe: pobierane w przypad-
ku spóźnienia się z płatnością minimalną.

• Opłaty roczne: pobierane corocznie za 
posiadanie karty.

• Opłaty za opóźnienia w płatnościach: 
obciążenie, jeśli nie zapłacisz minimalnej 
kwoty w terminie.

• Opłaty za zwróconą płatność: obciążenie 
za nieudaną płatność (brak wystarczających 
środków).

https://www.chime.com/blog/debunking-installment-plans-everything-you-need-to-know/
https://www.chime.com/blog/debunking-installment-plans-everything-you-need-to-know/
https://calbizjournal.com/the-5-most-clever-approaches-to-borrow-money/
https://calbizjournal.com/the-5-most-clever-approaches-to-borrow-money/
https://calbizjournal.com/the-5-most-clever-approaches-to-borrow-money/
https://www.nerdwallet.com/article/credit-cards/pros-cons-shopping-credit-card
https://www.chime.com/blog/debunking-installment-plans-everything-you-need-to-know/
https://www.nerdwallet.com/article/credit-cards/pros-cons-shopping-credit-card
https://www.nerdwallet.com/article/credit-cards/pros-cons-shopping-credit-card
https://www.nerdwallet.com/article/credit-cards/pros-cons-shopping-credit-card
https://www.nerdwallet.com/article/credit-cards/pros-cons-shopping-credit-card


Porównanie pożyczek, by znaleźć 
tę najlepszą

Kiedy zaciągasz pożyczkę, zobowiązujesz 
się do pewnej umowy finansowej. Dlatego 
musisz się upewnić, że jest to najlepsza opcja, 
jaką możesz uzyskać.

Szukanie pożyczki jest dość skomplikowane, a 
znalezienie tej najlepszej i najtańszej wymaga 
pracy. 
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• Spójrz na długość okresu kredytowania 
w latach. Krótszy okres kredytowania 
zazwyczaj oznacza niższe odsetki, chociaż 
miesięczne płatności będą wyższe. 

• Oceń stopę procentową lub rzeczywistą 
roczną stopę oprocentowania (APR). 
APR uwzględnia opłaty, podczas gdy 
stopa procentowa odnosi się do odsetek 
naliczanych w skali roku.

• Całkowita kwota zadłużenia to wynik 
końcowy – obejmuje ona opłaty, odsetki i 
pierwotną kwotę kredytu.

• Miesięczna rata powinna być taka, na jaką 
cię wygodnie stać.

Pamiętaj, aby porównywać pożyczki tego 
samego rodzaju. Upewnij się, że twoje 
obliczenia dla kredytu dotyczą podobnych 
pożyczek o zbliżonych cenach. Zazwyczaj 
najlepsza pożyczka będzie miała najniższe 
oprocentowanie/APR i najkrótszy okres 
kredytowania.

Porównując pożyczki musisz 
wziąć pod uwagę następujące 
aspekty.

Rozdział 4 //
Mądrze podejdź do tematu długu

MĄDRZE PODEJDŹ DO TEMATU DŁUGU
Rozdział 4

https://loanscouter.com/pl/kalkulator-kredytowy/


WNIOSKI KOŃCOWE
Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ta książka zainspirowała 
cię do przejęcia kontroli nad swoim życiem 
finansowym. To może być początek twojej 
drogi do niezależności finansowej.

Dla wielu ludzi dług jest iluzją sukcesu. 
Uniemożliwia nam jednak dostrzeżenie, jak 
niewiele tak naprawdę mamy. Kiedy masz 
za dużo długów w stosunku do swoich 
dochodów, życie staje się stresujące i pełne 
niepewności.

Na pewno znajdą się takie osoby, które 
przeczytają ten poradnik i zaraz o nim 
zapomną.

Ale niektórzy z was skorzystają z tych sugestii 
i zastosują je w swoim życiu. Dowiesz się, 
gdzie twoje pieniądze ulatują i nauczysz się, 
jak budżetować. Zapanujesz nad swoimi 
długami i odkryjesz, jak mądrze pożyczać, co 
pozwoli ci zrealizować swoje cele.

To nie znaczy, że nigdy nie popełnisz błędów 
w zakresie swoich finansów. Jednak coraz 
rzadziej będą się zdarzały, za to coraz większe 
będą twoje sukcesy.

Niezależność finansowa to podróż, a to jest 
dopiero jej początek.
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