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Plan prezentacji  

1. Przyczyny i sposoby zadłużania 
się gospodarstw domowych 

2. Mechanizm spirali zadłużenia  

3. Poduszka finansowa    
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• „Pokrywanie domowego deficytu” 

• Zmiana mentalności odnośnie zadłużania się – nie 
„przetrwanie” z miesiąca na miesiąc, ale forma sfinansowania 
aktualnych potrzeb, a nawet „zachcianek” 

• Niskie stopy procentowe 

• Brak konieczności deklarowania celu kredytu/pożyczki 

• Dostępność ofert kredytowych i pożyczkowych – nie tylko w 
bankach, ale też w sklepach z meblami, sprzętem RTV, AGD 
itp. 

 

Przyczyny zadłużania się konsumentów  



Zadłużanie się gospodarstw domowych  

Kredyt w banku 
Pożyczka w instytucjach 

pozabankowych 

Pożyczki w tzw. parabankach – 
prywatne przedsiębiorstwo 
zajmujące się działalnością 
podobną do działalności banku 

• Udzielanie pożyczek 
„chwilówek” 

• Wysokie całkowite koszty 
otrzymanej pożyczki  



Zadłużanie się z rozwagą  

• Analizowanie całkowitych kosztów i RRSO  

• Porównywanie różnych ofert – niższe oprocentowanie nominalne 
nie jest równoznaczne z tańszą opcją 

 

 Oprocen-

towanie 

Prowizja Ubezpie-

czenie 

RRSO Kwota do 

spłaty 

Miesięcz-

na rata 

Bank A  7,20% 3,20% 0 zł 9,21% 23 815,92 496,16zł 

Bank B 6,80% 13,99% 0 zł 14,63% 26 103,36 543,82zł 

Bank C 7,20% 14,99% 0 zł 17,09% 27 146,73 565,56zł 

Bank D 5,99% 0% 2688 zł 13,37% 25 570,84 532,73zł 

Kredyt – 20 000 zł, okres kredytowania 48 miesięcy  

Opracowanie własne na podstawie: https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe 
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oprocentowanie  

pozaodsetkowe  

opłata 
przygotowawcza 

prowizja ubezpieczenie 



Spirala zadłużenia  

• posiadanie kilku różnych 
zobowiązań, na spłatę których 
zaciągane są kolejne 
zobowiązania  

• spłacanie starych długów nowo 
zaciągniętymi, na spłatę których 
ostatecznie już nie ma pieniędzy    
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zobowiązania 

Zaciągnięcie 
kolejnych 

zobowiązań 

Kredyt/pożyczka 
na spłatę 
obecnego 
zadłużenia 

Brak możliwości 
terminowej spłaty 

wszystkich 
zobowiązań 

Odsetki karne za 
nieterminową 

spłatę 

Windykacja, 
egzekucja, 
upadłość 

konsumencka  

Spirala zadłużenia  



Przyczyny „wplątania” się w spiralę 
zadłużenia  

• Zbyt „konsumpcyjny” styl życia, skutkujący np. ratą za zakup 
samochodu, telewizora, konsoli, wczasów zagranicznych itp.  

• Ograniczenie dochodów - np. utrata pracy 

• Nagła zmiana warunków funkcjonowania gospodarstwa 
domowego  

• Nieznajomość produktów bankowych, z których się korzysta – 
np. karta kredytowa 



Długi pod kontrolą  

• Restrukturyzacja zadłużenia - negocjacje z wierzycielami mające 
na celu najczęściej wydłużenie okresu spłaty (większa ilość 
mniejszych rat) 

• Konsolidacja zadłużenia - kredyt konsolidacyjny łączący wszystkie 
zobowiązania w jedno zadłużenie i zapewniający jedną mniejszą 
ratę miesięczną 

 



Poduszka finansowa  

Rezerwa finansowa 
(oszczędności) służące 
zapewnieniu bezpieczeństwa w 
trudnych sytuacjach losowych  

• Utrata pracy 
• Choroba 
• Bankructwo pracodawcy 
• Pandemia koronawirusa  

• Poduszka finansowa to 
wielokrotność miesięcznych 
wydatków (3, 6 czy 12 
miesięcy?) 
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Poduszka finansowa 

Wypadki chodzą po ludziach = KAŻDY POWINIEN POSIADAĆ 
PODUSZKĘ FINANSOWĄ  

 
 

Określenie 
docelowej 
wartości 
poduszki 

finansowej 

• Określenie na podstawie rocznych wydatków średniej kwoty miesięcznych wydatków 

• Podjęcie decyzji, jak dużą poduszkę budujemy (miesięczne wydatki x liczba miesięcy)  

 

Oszacowanie 
czasu 

budowania 
poduszki 

finansowej 

• Określenie na podstawie domowego budżetu, jaką kwotę oszczędności możemy co miesiąc odłożyć 

• Całość czy część oszczędności przeznaczamy na budowę poduszki finansowej 

• Wyznaczamy liczbę miesięcy tworzenia poduszki finansowej   

Sposób trzymania 
poduszki 

finansowej  

• Pamiętajmy: cel poduszki finansowej to gwarancja bezpieczeństwa finansowego, nie zarabianie 
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