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Plan prezentacji  

1. Zarządzanie własnymi 
pieniędzmi i tworzenie budżetu 

2. Oszczędzanie pieniędzy na 
wyznaczony cel  

3. Pomnażanie oszczędności – 
działanie procentu składanego  



Planowanie i kontrola 
wydatków, czyli o sile 
zarządzania własnymi 

pieniędzmi 

Prelekcja o finansach osobistych w ramach pierwszej 
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Planowanie i kontrola wydatków, czyli o 
sile zarządzania własnymi pieniędzmi 

„Nawyk zarządzania 

pieniędzmi jest ważniejszy 

niż ilość pieniędzy” 

s. 124 

Zarządzanie własnymi pieniędzmi -  
ale o co tak naprawdę chodzi???? 
 



Zarządzanie własnymi pieniędzmi 

Nie bądźmy przekaźnikami 
pieniędzy  

„Przekaźnik Pieniędzy” – człowiek, który 
zazwyczaj ciężko pracuje, otrzymuje pensję 
lub dochody z własnej działalności, a potem 
natychmiast wszystkim płaci: właścicielom 
sklepów, restauratorom, fryzjerowi, 
krawcowej, ekipie remontowej, producentowi 
telewizorów, posiadaczom nieruchomości, 
dostawcom mediów, sprzedawcom 
wycieczek, dealerom samochodowym, itd. 
Płaci wszystkim, tylko nie sobie!” 

Źródło: Blog Finanse Bardzo Osobiste  

prowadzony przez Pana Marcina Iwucia 

https://marciniwuc.com/przekaznik-pieniedzy/ 

Bądźmy osobami zarządzającymi 
pieniędzmi  

„Nie oszczędzaj tego, co zostanie 
po wszystkich wydatkach, lecz 
wydawaj, co zostanie po odłożeniu 
oszczędności” 

Źródło: cytat Warrena Buffetta 

 



Zarządzanie własnymi pieniędzmi 

Ogół działań i czynności 
zmierzających do pozyskania, 
a następnie wydatkowania 
środków finansowych w 
oparciu o wcześniej założone 
cele.  

Planowanie jako najważniejszy 
element procesu zarządzania 
własnymi pieniędzmi  

Źródło: A. Samsel, Planowanie jako element zarządzania budżetem gospodarstw domowych, 

„Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” 2019, nr 31, s. 60.  



Zarządzanie własnymi pieniędzmi 

Budżet gospodarstwa 
domowego 

• Narzędzie planistyczne 
uwzględniające planowane 
dochody i szacowane wydatki 

• Miesięczny horyzont czasowy 

• Cel – osiągnięcie 
oszczędności 

 

• „Zrobić budżet to 
wskazać swoim 
pieniądzom, dokąd 
mają iść, zamiast się 
zastanawiać, gdzie 
się rozeszły."  

JOHN C. MAXWELL 



Tworzenie budżetu gospodarstwa 
domowego 

Przykładowe dochody w „młodzieżowym 

budżecie” 

Przykładowe dochody w „dorosłym budżecie”  

Kieszonkowe np. wypłacane w formie tygodniówek Wynagrodzenie 

Dochód z działalności gospodarczej  

Prace dorywcze Premie 

Pieniądze otrzymywane okazjonalnie (np. od 

członków rodziny) z okazji np. urodzin  

Delegacje 

Stypendia  Odsetki, dywidendy  

Świadczenia socjalne  



Tworzenie budżetu gospodarstwa 
domowego 

Przykładowe wydatki młodzieży  

Rozrywka 

Jedzenie i przekąski  

Ubrania  

Kosmetyki 

Inne – np. urządzenia elektroniczne 

Przykładowe wydatki osób 
dorosłych  

Utrzymanie mieszkania/domu i podstawowe rachunki 

• Wynajem / Czynsz spółdzielni(wspólnoty) 

• Prąd 

• Internet, komórka, media 

• Środki czystości 

Zakupy spożywcze  oraz niezbędne kosmetyki 

Koszty transportu  

• karta miejska/taksówka  

• paliwo do samochodu 

• koszty utrzymania samochodu  

Raty spłacanych kredytów/pożyczek/kart kredytowych 

Wydatki na dzieci 

• opłaty za przedszkole/opiekunkę 

• kursy językowe/inne dodatkowe zajęcia 

• ubrania i zabawki  

Wydatki o charakterze przyjemności 

• rozrywka 

• hobby 

• wakacje  

Inne 



Zarządzanie własnymi pieniędzmi 

 

Tradycyjna karta i długopis oraz 
ręczne notowanie dochodów i 

wydatków   

Dokument Excel  

Serwisy internetowe  
 

Aplikacje mobilne  

Kontrola wykonania 
budżetu osobistego 



Sztuka odkładania 
pieniędzy na wyznaczony 

cel 
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Sztuka odkładania pieniędzy na 
wyznaczony cel 

Motywy oszczędzania  

• Motyw ostrożnościowy – gromadzenie środków na tzw. „czarną 
godzinę” 

• Motyw cyklu życia – oszczędzanie na wyższą emeryturę, dla 
dzieci na lepszy start, itp. 

• Motyw niezależności – realizacja swoich marzeń, nowy 
samochód  

• Motyw przedsiębiorczości – oszczędzanie dla przyszłych 
dochodów 

 

Źródło: Elementy finansów i bankowości, S. Flajterski, B. Świecka, 

CeDeWu, Warszawa 2009, s. 387.  



Sztuka odkładania pieniędzy na 
wyznaczony cel 

Określenie celu i 
kwoty potrzebnych 

oszczędności 

• Zapisz swój cel – np. zakup tableta   

• Oszacuj kwotę niezbędną do realizacji celu – np. 1000zł 

Czas 
oszczędzania 

• Oszacuj, jaką część swoich „regularnych” dochodów będziesz przeznaczał na oszczędności 
służące realizacji celu, np. 10% 

• Policzyć, ile czasu zajmie Ci oszczędzanie na wyznaczony cel  

Skrócenie czasu 
oszczędzania na 
wyznaczony cel 

• Spróbuj ograniczyć wydatki – przyjrzyj się swojemu budżetowi osobistemu, może uda się 
oszczędzać więcej niż 10% na wymarzony cel 

• Spróbuj zwiększyć dochody – całość „nieregularnych” dochodów zasila oszczędności na realizację 
wyznaczonego celu 



Sztuka odkładania pieniędzy na 
wyznaczony cel 

Konto bankowe z automatycznym 
oszczędzaniem  

Oszczędzanie monet o konkretnym 
nominale  

Porównywanie cen w różnych miejscach 
sprzedaży 

I wiele innych dostosowanych do 
indywidualnych zwyczajów   

Nieważne jak 

oszczędzamy – 

najważniejsze jest 

wyrobienie w sobie 

nawyku oszczędzania 

oraz systematyczność.  



Sposoby na pomnażanie 
oszczędności – lokaty i 

moc procentu składanego 
Prelekcja o finansach osobistych w ramach pierwszej 
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Pomnażanie oszczędności 



Sposoby na pomnażanie oszczędności – 
lokaty i moc procentu składanego 

Procent składany - sposób 
oprocentowania wkładu 
pieniężnego polegający na tym, 
że odsetki za dany okres 
oprocentowania dopisywane są 
do początkowo zdeponowanej 
kwoty. W kolejnym okresie 
oprocentowaniu podlega 
początkowa kwota 
powiększona o dotychczas 
naliczone odsetki.  

 

 

𝑲𝒏= K∗ (𝟏 +
𝒑

𝟏𝟎𝟎∗𝒌
)𝒏∗𝒌 

 

 

Gdzie: 

𝑲𝒏−𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚ł 𝐳𝐠𝐫𝐨𝐦𝐚𝐝𝐳𝐨𝐧𝐲 𝐩𝐨 𝐧 𝐥𝐚𝐭𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐬𝐳𝐜𝐳ę𝐝𝐳𝐚𝐧𝐢𝐚 

K- kapitał początkowy 

n – liczba lat oszczędzania 

p – oprocentowanie w skali roku (np. gdy mamy 3% w 

skali roku, to p=3) 

k – liczba kapitalizacji w ciągu roku (np. przy 

kapitalizacji miesięcznej k=12) 



Sposoby na pomnażanie oszczędności 
lokaty i moc procentu składanego 

Procent prosty 
Rok  Kapitał  Odsetki  Kapitał + 

odsetki na 

koniec roku 

1 2000 20,00 2020 

2 2020 20,00 2040 

3 2040 20,00 2060 

4 2060 20,00 2080 

5 2080 20,00 2100 

Po 5 latach oszczędzania, z depozytem 

początkowym 2000 zł, z kapitalizacją 

roczną i oprocentowaniem 1% w skali 

roku, uzyskaliśmy dodatkowe 100 zł 

Procent składany 

Rok  Kwota  Odsetki  Kapitał + 

odsetki na 

koniec roku 

1 2000 20,00 2020,00 

2 2020 20,20 2040,20 

3 2040,20 20,40 2060,60 

4 2060,60 20,61 2081,21 

5 2081,21 20,81 2102,02 

Po 5 latach oszczędzania, z depozytem 

początkowym 2000 zł, z kapitalizacją roczną i 

oprocentowaniem 1% w skali roku, uzyskaliśmy 

dodatkowe 102,02 zł 

102,02zł – 100 zł= 2,02 zł – Czy to jest moc 

procentu składanego ?????? 



Sposoby na pomnażanie oszczędności 
lokaty i moc procentu składanego 
Czas oszczędzania a procent składany Czas oszczędzania i częstotliwość 

kapitalizacji a procent składany 

11 592,74 
13 439,16 

15 579,67 

24 272,62 

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

10000 zł, 3%,

kapitalizacja

roczna

10000 zł, 3%,

kapitalizacja

roczna

10000 zł, 3%,

kapitalizacja

roczna

10000 zł, 3%,

kapitalizacja

roczna

5 lat 10 lat 15 lat 30 lat

Kwota do wypłaty Wykł. (Kwota do wypłaty)

11 616,14 
13 493,49 

15 674,27 

24 568,44 

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

10000 zł, 3%,

kapitalizacja

miesięczna

10000 zł, 3%,

kapitalizacja

miesięczna

10000 zł, 3%,

kapitalizacja

miesięczna

10000 zł, 3%,

kapitalizacja

miesięczna

5 lat 10 lat 15 lat 30 lat

Kwota do wypłaty Wykł. (Kwota do wypłaty)

Moc procentu składanego zależy od  

• wysokości oprocentowania 

• kwoty lokowanej na początku 

• częstotliwości kapitalizowanych odsetek  

• czasu oszczędzania  



Sposoby na pomnażanie oszczędności 
lokaty i moc procentu składanego 
Czas oszczędzania a procent składany Czas oszczędzania i częstotliwość 

kapitalizacji a procent składany 

Moc procentu składanego zależy od  

• wysokości oprocentowania 

• kwoty lokowanej na początku 

• częstotliwości kapitalizowanych odsetek  

• czasu oszczędzania  

12 762,81 
16 288,94 

20 789,28 

43 219,44 

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

35 000,00

40 000,00

45 000,00

50 000,00

10000 zł, 5%,

kapitalizacja

roczna

10000 zł, 5%,

kapitalizacja

roczna

10000 zł, 5%,

kapitalizacja

roczna

10000 zł, 5%,

kapitalizacja

roczna

5 lat 10 lat 15 lat 30 lat

Kwota do wypłaty Wykł. (Kwota do wypłaty)

12 833,59 
16 470,09 

21 137,08 

44 677,63 

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

35 000,00

40 000,00

45 000,00

50 000,00

10000 zł, 5%,

kapitalizacja

miesięczna

10000 zł, 5%,

kapitalizacja

miesięczna

10000 zł, 5%,

kapitalizacja

miesięczna

10000 zł, 5%,

kapitalizacja

miesięczna

5 lat 10 lat 15 lat 30 lat

Kwota do wypłaty Wykł. (Kwota do wypłaty)
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