SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Czym są pieniądze
Do czego pieniądze są potrzebne
Wolność w zamian za pieniądze
2. Co to podejście do pieniędzy
Skąd bierze się podejście do pieniędzy
Jakie jest twoje podejście
3. Dlaczego pieniądze są dobre
Poczuj się bogaty
Jaka jest twoja wizja
5. Co to ZZF i jakie korzyści osiągniesz
6. Na co wydajesz pieniądz
Nie żyjemy po to, żeby pracować. Pracujemy po to, żeby żyć - Zakończenie
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czy będzie pasować do pozostałych elementów twojej garderoby. Jeśli kolejnego
dnia stwierdzisz, że nie możesz normalnie funkcjonować bez tego ubrania, to kup
je. Tylko pamiętaj, że wyjęte z wolnego funduszu pieniądze musisz jak najszybciej
uzupełnić z innej puli.
Innym ważnym sposobem wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa finansowego
jest wykupienie ubezpieczenia dla mieszkania/domu - dzięki niemu będziesz
mieć pewność, że stać cię na naprawy w razie jakiegoś nieprzewidzianego zdarze
nia. Załóżmy, że w czasie burzy spali się twój telewizor albo nawet laptop, które
zostawiłeś podłączone do gniazdka. Jeśli będziesz mieć wykupione ubezpie
czenie, otrzymasz z towarzystwa ubezpieczeniowego środki na zakup nowego
sprzętu. To jest przykład zaczerpnięty z własnego doświadczenia. Podobnie ma się
sprawa z ubezpieczeniem samochodu AC, które jest nieobowiązkowe, ale jeśli Ty spo
wodujesz szkodę własnego samochodu, to towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje
koszty naprawy. ,,Biednego nie stać na brak ubezpieczenia'' - taką mądrość
wypowiedziała jedna z postaci znanego serialu telewizyjnego. I miała rację. Niestety
ludzie często żałują pieniędzy na ubezpieczenie mieszkania, a nie jest to duża kwota
(ok. 300 zł rocznie), choć oczywiście jej wysokość zależy od wielkości i wieku bu
dynku. Gdy przypomnimy sobie ostatnie powodzie, kiedy poszkodowani nie mieli
opłaconego ubezpieczenia, w związku z czym za swoje straty domagali się pieniędzy
od państwa, a więc de facto od nas, podatników, uzasadnione jest postawienie py
tania: dlaczego te osoby nie wykupiły ubezpieczenia i na jakiej podstawie inni mają
dać im pieniądze na budowę nowego domu?! Dlaczego ludzie przezorni mają płacić
za szkody ludzi mniej przezornych? Ubezpieczenia powinny być obowiązkowe. Tak
jak wspominałam, roczny koszt jest niewielki, a przynajmniej, kiedy coś się złego
stanie, człowiek jest niezależny i nie musi martwić się i być zdanym wyłącznie na
pomoc innych.

9

JAKA JEST TWOJA WIZJA
Nadszedł czas na stworzenie twojej wizji idealnego życia, w którym masz oszczędności i jesteś
wolny finansowo. Życia, które chciałbyś mieć, gdyby wszystko było możliwe.
Tylko pamiętaj, aby nie fantazjować - zastanów się, czego tak naprawdę pragniesz, jaką chcesz
mieć przyszłość. Weź kubek swojego ulubionego napoju, zeszyt, długopis i usiądź w miejscu,
gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzać.
Weź głęboki wdech i wydech. Rozluźnij się i pomyśl, gdyby pieniądze nie były żadnym
problemem, gdyby wszystko było możliwe ... , to:
•
•
•
•

Kim byś był?
Co byś miał?
Co byś robił?
Jaki wkład wniósłbyś do świata?

Dzięki odpowiedziom na te pytania, które zaczerpnęłam z książki Ann Wilson The wealth Chef,
spróbuj wyobrazić sobie swoje najbardziej idealne życie. Takie, w którym pieniądze nie stanowią
absolutnie żadnego problemu. Popuść wodze fantazji i pisz wszystko to, co przyjdzie ci do głowy.
Jak wyglądasz, jak się zachowujesz, jak wygląda twój normalny dzień, gdzie mieszkasz, z kim
mieszkasz, jakich perfum używasz, jakie ubrania nosisz, jaki jesteś dla ludzi, co ludzie widzą,
patrząc na ciebie, co myślą o tobie?
Świetnym sposobem na wizualizowanie swojego idealnego życia jest robienie kolażu. Wycinasz z
gazet obrazy przedstawiające to, czego pragniesz w swoim życiu, możesz też przykleić np.
materiały, z których chcesz nosić ubrania, zdjęcie ogrodu, który marzy ci się, itd. Uwolnij swoją
kreatywność. Baw się tym.
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopaso
wanych.
Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują sta
tus quo. Można
ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich
zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. Bo to oni
zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich
szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni,
by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
Walter Isaacson Steve Jobs

Im bardziej żywa będzie twoja wizja, tym pewniej będziesz się czuć w związku z realizacją twojego
idealnego życia. Pisząc o swoim idealnym życiu, pamiętaj proszę o zachowaniu odpowiedniej
formy:
•
•
•

Używaj wyrazów, które ci odpowiadają, które czujesz.
Pisz w pierwszej osobie
Używaj czasu teraźniejszego.

Przykłady:
Zamiast: chcę być niezależny finansowo, napisz: jestem niezależny finansowo.
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Zamiast: chcę, żeby pieniądze łatwo napływały do mnie, napisz: pieniądze napływa
ją do mnie i zawsze mam wszystko, czego mi potrzeba i czego sobie życzę.
Zamiast: chcę mieć nowy samochód, napisz: mam piękne.... ( tu wpisz model,
który chcesz), które co dzień wozi mnie... do pracy/ firmy/ na siłownię.
Teraz, poniżej napisz, dlaczego MUSISZ to osiągnąć.
Pomogą ci następujące pytania:
•

Co da ci osiągnięcie swoich pragnień?

•

Co umożliwi ci osiągnięcie swoich pragnień, kim się staniesz, co dzięki temu
zrobisz?

•

Co to oznacza dla twoich bliskich?

•

Kim się staniesz, kiedy to osiągniesz?

•

Co się stanie, jeśli tego nie osiągniesz?

•

W jakiej sytuacji będzie twoja rodzina, jeśli nie osiągniesz swojego celu?

Twoja wizja pomoże ci w oszczędzaniu pieniędzy. W jednej książce przeczytałam
takie oto zdanie: ,,Bogatym uczynią cię tylko pieniądze, których nie wydasz': Można
mieć w życiu wszystko. Po prostu nie można mieć wszystkiego jednocześnie. I dla
tego musisz wiedzieć, co jest dla ciebie w danym momencie życia ważne.
Zastanów się przez dłuższą chwilę w ciszy i spokoju, czego tak naprawdę chcesz od
życia. Czy zależy ci na miłości i rodzinie, czy może ważna jest dla ciebie samoreali
zacja, np. zawodowa, czy po prostu chcesz podróżować. Następnie opisz swój ide
alny dzień. Jak chcesz, żeby wyglądał dzień twojego wymarzonego życia, w którym
wszystko jest możliwe i nie istnieją żadne bariery.
Ponieważ nie można mieć w życiu wszystkiego jednocześnie, dlatego musimy
zastanowić się, jakie są nasze priorytety. Czego pragniemy bardziej. Wszystko jest
kwestią wyboru. Stworzenie wizji idealnego życia pozwoli ci ustalić priorytety, co
znowu przełoży się na rozsądniejsze wydawanie pieniędzy.
Wolisz wygodną kanapę za 3000 zł czy raczej wyjazd w góry na deskę do Austrii lub
Włoch za tą samą kwotę? Mam znajomego, który jeździ 18-letnim samochodem,
ale za to zimą, w jednym sezonie kilka razy jeździ na narty do Włoch i Austrii,
a latem wyjeżdża do ośrodków, gdzie można jeździć konno. Dla niego ważniejsze są
relaks, odpoczynek i utrzymanie kondycji fizycznej w dobrej formie, aniżeli nowy
samochód, który z pewnością budziłby w innych zazdrosne spojrzenia.
Wolisz jedną parę butów za 500 zł czy raczej 3 pary butów na łączną kwotę 500 zł?
Innymi słowy jak duże znaczenie ma dla ciebie marka? Posiadanie markowych
ubrań nie sprawia, że czuję się lepsza. Zresztą jak ubranie może określać, jakim
człowiekiem jestem? Oczywiście lubię ładnie wyglądać, jak każda kobieta, ale taki
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efekt można również uzyskać, nosząc tanie, ale odpowiednio dobrane ubrania.
Ostatnio potrzebowałam jeansów i koszulki termoaktywnej. Wpadłam na
pomysł, aby poszukać tego w lumpeksie. I odkrycie! Kupiłam Levisy za 1 O zł i
koszulkę Nike za 10 zł! Ubrania wyglądają dobrze i mają znikome ślady
użytkowania - jeansy miały małą dziurkę na kieszeni, na którą musiałam nakleić
łatkę ozdobną, ale ważniejsze jest to, że świetnie na mnie leżą.
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Jeśli chcesz poznać mój sposób na zarządzanie budżetem domowym i
oszczędzanie to zapraszam do kursu online, w którym dzielę się moimi sposobami
na zatrzymywanie pieniędzy w portfelu oraz na spełnianie swoich pragnień.
Zamówić go możesz, klikając tutaj.
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NA CO WYDAJESZ PIENIĄDZE
Zanim zaczniesz działać zgodnie z ZZF, musisz wiedzieć, na co wydajesz swoje
pieniądze. Pomoże ci w tym Excel lub aplikacja do zarządzania budżetem. Ja osobiście
używam Excela, tzn. zrobiłam sobie tabelkę, w której notuję datę zakupów, co kupiłam
i za jaką kwotę. Świadomość, na co wydajesz pieniądze, pozwoli ci poczuć,
że masz kontrolę na nimi. Dodatkowo zobaczysz, na co wydajesz najwięcej
swoich pieniędzy i będziesz mogła wprowadzić ograniczenia, jeśli okaże się, że są
to wydatki zbędne.
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Data

Zobowiązanie

1.09.2019

prąd

1.09.2019

gaz

1.09.2019

kredyt
hipoteczny
czynsz
mieszkanie

1.09.2019

1.09.2019

telefon

1.09.2019

wi-fi

1.09.2019

ubezpieczenie

Kwota
rachunku
55,00

50,00

750,00

550,00

25,00

50,00

250,00

Płatność

przelew
przelew
przelew
przelew
przelew
przelew
przelew

Produkty

koszty
miesięczne
koszty
miesięczne
koszty
miesięczne
koszty
miesięczne
koszty
miesięczne
koszty
miesięczne
koszty
miesięczne

SUMA KOSZTÓW STAŁYCH
2.09.2019

Biedronka

62,00
39,00

gotówka
karta
35,00
gotówka
29,00
15,00
gotówka
gotówka
100,00
25,00
gotówka
10,00
gotówka
gotówka
65,00
SUMA KOSZTÓW ZMIENNYCH
15,00

2.09.2019
5.09.2019
10.09.2019
10.09.2019

29.09.2019

Lidl
Empik
Sklep zoologiczny
Biedronka

Aldi

gotówka
gotówka

Kwota
szczegółowa
55,00

50,00

750,00

550,00

25,00

50,00

250,00

1730,00

jedzenie
chemia
kosmetyki
jedzenie
książka
zwierzę
jedzenie
chemia
kosmetyki
jedzenie

KOSZTY WSZYSTKIE OGÓŁEM

39,00
15,00

8,oo
35,00
29,00
15,00
65,00
25,00
10,00
65,00

306,00
2036,00

-

-

w jakim chcę to osiągnąć. Mogę również odkładać dany procent z każdej wyko
nanej transakcji z konta lub odkładać konkretną kwotę np. 3 zł po każdej
transakcji. Oczywiście ustawiam to tylko raz, system zapamiętuje, a ja nie muszę
już o niczym pamiętać. Wiem, że ta książka jest o tym, jak odkładać pieniądze bez
odkładania i właśnie taki system pomoże ci w tym. Wystarczy policzyć, ile
transakcji bankowychzrobiłeś w poprzednim miesiącu, a następnie kwotę, którą
chcesz odkładać co miesiąc, podzielić przez liczbę tych transakcji i wyjdzie ci
kwota, która powinna być automatycznie potrącona z konta i odkładana. Oto
przykład:
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W ciągu miesiąca płacisz kartą 15 razy, wykonujesz 5 przelewów za rachunki, blikiem
płacisz 5 razy. Daje nam to 25 transakcji. Dla łatwego rachunku załóżmy,
że twoim celem jest odłożyć 250 zł, czyli 12,5% twojego przychodu miesięcznego. Więc
dzielimy 250 zł przez 25 transakcji, co daje nam kwotę 10 zł. Czyli musisz ustawić
sobie w systemie, że przy każdej transakcji automatycznie potrącane jest
10 zł, które następnie odkładane jest na twoje subkonto. Możesz też zamiast kwoty
wybrać sobie dany procent, który będzie potrącany z każdej twojej transakcji.
Dodatkowo możesz również ustawić sobie cel 3-letni, gdzie na przykład w tym czasie
chcesz odłożyć 10 tysięcy złotych na podróż do Ameryki Południowej.
OSZCZĘDZANIE TO NIE ODKŁADANIE, TYLKO KUPOWANIE Z GŁOWĄ

Najłatwiejszy sposób na oszczędzanie to rozsądne kupowanie i negocjowanie ceny. Ile
razy zdarzyło ci się kupić ubranie w sklepie, bo zachwycił cię fason, kolor, cokolwiek
innego, następnie w domu okazało się, że nie masz do czego nosić tego świetnego,
nowego ubrania.
Emocje są złymi doradcami i to nie tylko w kwestii zakupów!
Muszę przyznać, że ekonomiczne kupowanie zajmuje trochę więcej czasu, ale za to
zostają ci pieniądze w portfelu (albo raczej na koncie). Na początku może wydawać się
to denerwujące, jednak kiedy stanie się to twoim nawykiem, będzie to samą
przyjemnością.
Kiedyś w jednym z sieciowych sklepów z ubraniami upatrzyłam sobie śliczną
marynarkę. Jednak cena była totalnie nieadekwatna do jakości. Cena 159 zł za kawałek
materiału, średniej jakości wykonanie było dla mnie kwotą nie do zaakceptowania. Co
jakiś czas odwiedzałam ten sklep z myślą, że kiedyś w końcu zrobią przecenę. No i
udało się! Podczas jednej z moich wizyt cena na metce wynosiła 99 zł! Wyobrażasz
sobie?! Ze 159 zł na 99 zł! Byłam zachwycona, oczywiście natychmiast kupiłam tę
marynarkę.
Dodatkowo warto też zakładać karty lojalnościowe. Założyłam sobie jakiś czas temu
kartę lojalnościową.
Będąc ostatnio na zakupach, okazało się, że mam dużo punktów i przy sługuje mi kupon
rabatowy 10 zł oraz by ła druga promocja z kuponem na 20% zniżki! Ekspe
dientka by ła
tak wspaniała, że z własnej inicjaty wy rozdzieliła na 2 rachunki moje zakupy, dzięki
czemu za szorty zapłaciłam zamiast 79,90 zł tylko 63 zł, a za skar
petki zamiast 29,90 zł
tylko 19,90 zł. Czy to nie cudowne kupować za mniej?
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Możesz również rozważyć opcję zaopatrywania się w lumpeksach. Jak
wspominałam wcześniej, ostatnio potrzebowałam nowe jeansy i odkryłam
właśnie lumpeks. Za spodnie z Levis zapłaciłam 1 O zł. Fakt, na kieszeni była
dziura, więc kupiłam łatę za 3,80 zł. Kolejny zakup to golf również za 10 zł.
Ubrania nie wyglądają na znoszone i bez problemu posłużą mi jeszcze przez jakiś
czas. Robiąc zakupy, należy zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad jednym
pytaniem: czy ja tego potrzebuję?!
Ciekawe rabaty można również znaleźć na stronie internetowej tutaj.
Jeśli jesteś w sklepie i widzisz fajną odżywkę do włosów lub lakier do paznokci,
to w pierwszym odruchu chcesz je kupić. Jednak, jeśli w domu masz te kosmetyki
i zostało ci pół butelki, to po co kupować? Wtedy zamiast kupić odżywkę, odłóż
pieniądze do skarbonki. Odżywka średnio kosztuje ok 10 zł, czyli 0,5% naszego
budżetu, zakładając, że miesięcznie zarabiasz 2000 zł. Kupujesz kawę lub
kanapkę na stacji bądź w McDonald każdego dnia? Policzmy:
Kawa średnio kosztuje 8 zł, a w miesiącu pracujesz średnio 22 dni, a więc
miesięcznie wydajesz na kawę 172 zł! Nawet jeśli kupujesz ją co drugi dzień to i
tak miesięczny wydatek wynosi 88 zł, a 88 zł to 4,4% twojego całego budżetu.
Kup sobie fikuśny termos i kawę na drogę przygotowuj w domu. Oprócz za
oszczędzonych pieniędzy, oszczędzisz też czas, bo nie musisz czekać w kolejce.
Podobnie jest z innymi tego typu wydatkami. Jeśli każdego dnia kupujesz
drożdżówkę lub batonika, a ich średnia cena to 2 zł, w skali miesiąca wynosi to
44 zł, czyli kolejne 2,2%. Upiecz sobie muffinki lub ciasto marchewkowe. Ja mam
zawsze wymówkę, że nie mam czasu, a prawda jest taka, że zamiast siedzieć na
kanapie i oglądać TV, można upiec ciasto. Już nie wspomnę o papierosach.
Można używać tańszej opcji i robić sobie papierosy samemu lub po prostu
ograniczyć palenie. Wystarczy palić 2 papierosy mniej w ciągu dnia, co daje nam
60 papierosów mniej w ciągu miesiąca, a to są 3 paczki po 13 zł, czyli 39 zł zostaje
w kieszeni, a to wynosi 2% naszego miesięcznego przychodu, a w skali roku daje
nam to kwotę 468 zł. Buty na lato lub zimę kupuję z przecen. Zawsze to jakieś
20% zaoszczędzone od ceny wyjściowej. Jeśli chodzisz na zajęcia fitness, to kup
karnet. Zawsze to 2 bonusy: niższa cena jednostkowa za zajęcia i dodatkowa
motywacja do ćwiczeń. Warunkiem jest jednak systematyczne korzystanie z
siłowni.
Generalnie zakupy są tańsze w Internecie. A portal z porównywarką cen w
różnych sklepach jest tu nieoceniony.
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W tabelce wypisałam kosmetyki, których używam. Zawsze wydawało mi się, że
u producenta cena będzie najniższa. Na szczęście coś mnie pokusiło i
sprawdziłam ceny na innych portalach. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy
okazało się, że ceny u producenta są jednymi z wyższych!

Produkt/Sklep

Krem ma dzień
Krem na noc
Krem pod oczy
Tonik
Dostawa
SUMA

Mój sklep

Apteka z porównywarki cen

Różnica

57,00

47,00

10,00

53,00

45,00

29,00

23,00

8,oo
6,oo

35,00

25,00

10,00

12,00

o,oo

12,00

186,00

140,00

46,00

OGRANICZENIE KOSZTÓW KOMUNIKACJI

Jednym z lepszych rozwiązań jest korzystanie z komunikacji miejskiej i pozbycie
się samochodu. Oszczędzasz wtedy na cenie samochodu, kosztach ubezpiecze
nia, paliwa, amortyzacji itd. Jednak są sytuacje, kiedy samochód jest niezbędny.
Co wtedy? Dobrze jest jeździć z kolegami/ koleżankami z pracy na zmianę lub po
prostu zabierać pasażerów i dzielić się kosztami paliwa. Można też jeździć eko
nomicznie, a ubezpieczenie kupować z wyprzedzeniem przynajmniej 3 tygod
niowym, ponieważ im bliżej daty końca ubezpieczenia, tym ceny ofertowe są
wyższe. Warto zawsze sprawdzać oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych. I jak
zwykle Internet jest tu nieoceniony. Odwiedziłam ostatnio biuro ubezpieczeniowe
i najtańsza oferta, jaką pracownica mi przedstawiała, opiewała na kwotę ok. 4500 zł.
Natomiast korzystając z internetowej porównywarki, znalazłam ofertę za 2500 zł!
Wysoka cena wynikała ze szkód zgłoszonych w danym roku. Dla mnie ta różnica
jest niesamowita! Dodatkowo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że ubezpieczenie
najlepiej zapłacić jednorazowo. Rozkładając składkę na raty, możemy zapłacić za
to samo ubezpieczenie nawet o 25% więcej.
Sprawdź ile możesz zaoszczędzić na swoim ubezpieczeniu korzystając z
porównywarki poniżej. Zajmie Ci to tylko kilka minut, a oszczędzić możesz nawet
kilka tysięcy złotych!
Kliknij tutaj i sprawdź.
Jeśli poruszasz się komunikacją miejską, to gratuluję ekonomicznego podejścia.
Jednak i tutaj można jeszcze jakieś oszczędności znaleźć. Przede wszystkim
zastanów się, czego potrzebujesz. Jeśli dojeżdżasz do pracy codziennie, to
najprawdopodobniej bilet miesięczny będzie najlepszym rozwiązaniem. Warto
jednak zweryfikować oferty konkurencyjnych przewoźników. Może zamiast jazdy
autobusem ekonomiczniej będzie korzystać z transportu prywatnych
przewoźników. A może lepiej będzie wyjść 10 minut wcześniej i jechać z jeszcze
inną, tańszą firmą przewozową. Cały sekret to zastanowienie się, czego
potrzebujesz, a następnie zestawienie ofert i wybranie najlepszej dla siebie.
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REDUKCJA KOSZTÓW MEDIÓW W MIESZKANIU/DOMU

Do mediów zaliczamy prąd, gaz, telewizję kablową, Internet, telefon oraz wodę
i centralne ogrzewanie. Najszybszym rozwiązaniem wprowadzenia oszczędności
w tych sprawach jest wybór najtańszego operatora i dobranie odpowiedniej tary
fy. Jak zwykle trzeba zastanowić się, czego potrzebujemy. Zwykle można obniżyć
opłaty, jeśli skorzysta się z prądu i gazu u jednego operatora, podobnie jest
z telewizją kablową i Internetem.
Telefon komórkowy często mamy na abonament, który średnio wynosi ok 100 zł
miesięcznie. Jeśli nie potrzebujesz najmodniejszego smartfona i wystarczy ci zwykły
telefon, to warto kupić go w sklepie lub kupić używany i korzystać z comiesięcznego
doładowywania karty. Jeśli jednak musisz mieć najnowszy model smartfona, to
wtedy trzeba przeanalizować koszty umowy u operatora na 12 lub 24 miesiące.
Może okazać się, że kupno telefonu w sklepie i doładowywanie kartą będzie mniej
kosztować niż umowa z operatorem.
Centralne ogrzewanie może być gazowe lub miejskie z sieci ciepłowniczej. Tutaj
również możemy wprowadzić oszczędności. Jeśli na przykład jest zima, a Ty ot
wierasz okno, to koniecznie wyłącz ogrzewanie. Jeśli wychodzisz z mieszka
nia/domu to również dobrym pomysłem jest obniżyć temperaturę. Po co grzać
w pomieszczeniu, skoro ciebie tam nie ma.
Woda. Są to media, których zużywamy najwięcej, ale też możemy wprowadzić
tu dosyć dużo sposobów na zaoszczędzenie. Przyjmuje się, że 1 osoba zużywa
ok. 3 m 3 wody miesięcznie. Zużycie wody to również zużycie ścieków, które, po
dobnie jak woda, także drożeją. Koszty 1 m 3 wody w moim mieście wynosi około
14,50 zł. Do podgrzania wody używam bojlera elektrycznego. Najwięcej wody
używamy w łazience podczas kąpania się, a więc opłaca się korzystać z prysznica
zamiast wanny. Sama mam wannę w rozmiarze 170 cm, której napełnienie zużywa
ok. 100-120 litrów, czyli 1,40-1,68 zł za kąpiel. Zaś przyjmuje się, że prysznic
zużywa ok. 20-70 litrów wody w zależności, jaki prysznic bierzemy, czyli 0,280,98 zł. Mimo że mam wannę, to zainwestowałam w parawan, dzięki czemu mogę
również korzystać z prysznica. Kąpiel 20-minutowa działa na mnie relaksująco,
więc z niej nie zrezygnuję. Jednak nie mam potrzeby relaksowania się w wannie
codziennie. Dlatego kąpiel serwuję sobie raz w tygodniu, a w pozostałe dni korzys
tam z prysznica. Część wody z kąpieli zużywam do spłukiwania WC lub do mycia
podłogi.
•
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Jak brać prysznic?

W moim przypadku prysznic zajmuje max 5-6 minut, zaś zużycie wody to
max 25 litrów, czyli 0,35 zł. Im dłużej się kąpiemy pod prysznicem, tym więcej
wody zużywamy. Różnica między wanną a prysznicem wynosi 1,12 zł! Gdybym
chciała brać kąpiel w wannie codziennie, to w skali roku płaciłabym więcej za wodę

21

przykryte. Powinno się używać pokrywki podczas gotowania i gotować na małym
ogniu, aby uniknąć odparowania części wody. Wodę pozostałą po myciu warzyw
i owoców można wykorzystać do podlewania kwiatków.
•

Pranie

Podobnie jak w przypadku zmywarki pralkę powinno włączać się tylko wtedy,
kiedy jest zapełniona i dobrze jest używać programów oszczędnych. Pamiętaj
o konieczności usuwania wszystkich wycieków i nieszczelności. Chodzi tu o wycie
ki ze spłuczki WC czy kapiące krany. Ustalenie, czy mamy wyciek, jest bardzo pros
te! Wystarczy spisać wskazania wodomierza i po 3 godzinach sprawdzić ponownie
stan licznika.
TANIE WAKACJE
Lubię zwiedzać nowe miejsca czy to w kraju czy poza granicami. Nigdy jednak nie
korzystam z biur podróży. Owszem można trafić na ciekawe i tanie oferty, jednak
z reguły wakacje z biurem są droższe niż ich samodzielna organizacja. Często taniej
można kupić bilet samemu, podobnie jak dokonać rezerwacji hotelu. Im wcześniej
kupimy bilety lotnicze, tym więcej zaoszczędzimy. Przyjmuje się, że bilety lotni
cze w Europie najlepiej rezerwować ok. 2-3 miesiące przed planowanym wylotem,
natomiast loty międzykontynentalne jest to okres 5-6 miesięcy. Żeby znaleźć tanie
bilety, trzeba poświęcić swój czas na poszukiwania. Każda linia lotnicza posiada
jakieś promocje. Trzeba zastanowić się, czy szukamy biletu do konkretnego miasta,
czy raczej szukamy promocji i lecimy tam, gdzie jest tanio.
Kiedy jesteś już na miejscu, często najtaniej jest poruszać się komunikacją miejską,
jednak zdarzają się kraje, jak np. Norwegia, gdzie komunikacja miejska jest dość
droga, i czasami lepiej wynająć samochód, w szczególności, gdy podróżuje się
w przynajmniej 2 osoby.
Zasada wcześniejszej rezerwacji dotyczy również noclegów. Standardowo ceny noc
legów są niższe przez Internet. Oczywiście możesz szukać noclegu już na miejscu, być
może znajdziesz pokój za dobrą cenę, tylko czy warto się stresować, szukając już na
miejscu, zamiast cieszyć się wakacjami...
To są przykłady z mojego życia. Teraz czas na ciebie. Znajdź sposoby na swoje
miesięczne oszczędności i wprowadź je w życie.
TWORZENIE BUDETU DOMOWEGO I ZARZĄDZANIE NIM
Kontrola nad swoim b udżetem daje ci poczucie pewności sieb ie, dodatkowo
w każdej chwili możesz sprawdzić, ile pieniędzy już wydałaś i ile możesz jeszcze
w danym miesiącu wydać. Dave Ramsey ( amerykański ekspert od walki z
długami,
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autor wielu książek m.in. The toal money makeover: a proven plan for financial
fitness) mówi, że: ,,Tworzenie budżetu to pokazywanie twoim pieniądzom, dokąd
mają iść, zamiast zastanawianie się, gdzie się rozeszły". W kontroli budżetu
pomoże ci też jego planowanie.
Jeśli chcesz poznać mój sposób na zarządzanie budżetem domowym i
oszczędzanie to zapraszam do kursu online, w którym dzielę się moimi
sposobami na zatrzymywanie pieniędzy w portfelu oraz na spełnianie swoich
pragnień. Zamówić go możesz, klikając tutaj.

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE NA EMERYTURZE
Żyjemy w dynamicznie zmieniających się czasach. Jeszcze moi rodzice będący od
10 lat na emeryturze myśleli, że ZUS zapewni im godne życie. Niestety nie jest tak
do końca. Gdyby mój Tato nie miał emerytury górniczej, moim rodzicom byłoby
ciężko. Mama dostaje 1,300 zł na miesiąc. Jak to możliwe po przepracowaniu
kilkudziesięciu lat?
W listach, które raz do roku otrzymujemy z ZUS, widzimy prognozowaną
emeryturę w wysokości 800-1500 zł. ZUS informuje opinię społeczną, że przyszli
emeryci dostaną ok. 25-33% swojej uśrednionej pensji.
Jak się czujesz, czytając to?
System emerytalny wymyślił Otto von Bismarck w XIX wieku. System ten polegał
na tym, że pracujący składali się z pensji do wspólnego „koszyka': aby po
zakończeniu pracy w odpowiednim wieku mieć środki do życia. System ten
zaczął działać na całym świecie. Początkowo sprawdzał się znakomicie. Ludzie
zazwyczaj umierali przy maszynie, rzadko dożywali wieku emerytalnego.
Natomiast rodziny posiadały więcej dzieci, niż mają ich w obecnych czasach.
Dlatego było to doskonałe rozwiązanie ekonomiczne.
A dziś? Dziś żyjemy dłużej. Średni czas życia po przejściu na emeryturę to 20 lat.
Wiedza i medycyna pozwalają dłużej cieszyć się życiem niż 200 lat temu.
Powinniśmy zadać sobie pytanie - jak chcę żyć, kiedy nie będę już pracować. W
Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych już w latach 60. zaczęły
funkcjonować Prywatne Fundusze Emerytalne. Tam zauważono, że przestarzały
system emerytalny nie będzie zapewniał godnej emerytury. Edukacja finansowa
prowadzona na szeroką skalę spowodowała, że zachodnie społeczeństwa zaczęły
korzystać z Prywatnych Funduszy Emerytalnych.
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Fundusze pozwalają pieniądzom pracować przez długi czas, aby zabezpieczyć
przyszłość osoby wpłacającej, kiedy nie będzie mogła już pracować. U nas, w
Polsce, dopiero zaczyna pojawiać się świadomość, jak ważna jest edukacja
finansowa. Jeśli ty nabędziesz umiejętność zarządzania własnymi finansami ,to
będziesz w sposób naturalny przekazywać ją swoim dzieciom i bliskim. Tylko
poprzez edukację i świadomość, jak jest to ważne, możesz zmienić przyszłość
swoją i swoich bliskich.
Im więcej mamy czasu na odkładanie na swoją przyszłość, tym mniejszą kwotę
potrzebujemy, aby zbudować nasze finansowe bezpieczeństwo. Już 250 zł
odkładane każdego miesiąca przez 40 lat, przy rentowności 6% rocznie, daje nam
prawie 5oo,ooo zł!
Są pewne zasady mówiące o zabezpieczaniu swojej finansowej przyszłości.
Zawsze odkładaj 10% miesięcznie ze swojego wynagrodzenia. Jeśli zarabiasz 3,000
zł miesięcznie - odkładaj 300 zł. Dostaniesz podwyżkę - zarabiasz 3,800 zł
miesięcznie - odkładaj 380 zł.
Wybierając fundusz na swoją przyszłość, zrób to z dużą starannością. Powinien
być on elastyczny, który umożliwi podwyższenie lub obniżenie składki, a także
zawieszenie wpłat na określony czas (nigdy nie wiadomo, czy nasze dochody nie
ulegną obniżeniu lub czasowo będziemy bez pracy). A co jeśli zachorujesz? A co
jeśli ulegniesz wypadkowi? Wybierz rozwiązanie uwzględniające takie właśnie
zdarzenia. Powinno ono dawać ci poczucie bezpieczeństwa oraz dobrą
rentowność.
Być może myślisz, że ZUS jest bezpieczniejszy niż produkty towarzystw ubezpiec
zeniowych. Jednak jest jedno ale ... Liczba osób będących na emeryturze wzra
sta, natomiast nie przybywa pracowników, którzy płaciliby składki. W związku z
tym są duże szanse, że emerytura, którą otrzymamy, będzie niewystarczająca.
Natomiast, jeżeli zakład ubezpieczeń, w którym wykupiłeś polisę inwestycyjną,
ogłosi upadłość, możesz liczyć na pomoc Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego. UFG zwróci maksymalnie 50% wartości ubezpieczenia, pod
warunkiem że kwota ta nie przekracza 30 tys. euro. Stawka ta jest przeliczana
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu
ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia
postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej
zakładu ubezpieczeń. W tej chwili jest to ok. 128 tys. zł.
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Dlatego odpowiedz sobie sama na pytanie, czy warto pomyśleć o dodatkowej
alternatywie emerytalnej. Jeżeli będziesz stosować się do powyższych zasad - nie
musisz martwić się tym, co dostaniesz z ZUS. To będzie tylko dodatek do
Twojego Prywatnego Funduszu Emerytalnego.

Zanim zdecydujesz się na produkt, skonsultuj to u doświadczonego agenta,
który pomoże rozłożyć ryzyko, np. na kilka produktów.

Mariusz Musialik
Dyrektor DSA PG SA
Jeśli chciałbyś zadbać o swoją przyszłość finansową to zapraszam Cię do
zapoznania się z ofertą mojego kursu o zarządzaniu budżetem domowym.
Uzyskaj więcej informacji, klikając tutaj.
Dodatkowo, jeśli do tej pory nie posiadasz konta oszczędnościowego, a
chciałabyś takie założyć to zapraszam Cię do zapoznania się z ofertami kilku
banków. Linki do ofert zamieszczam poniżej:

https: //lead -go.com /p /q5 Sx/RvTv /AMtO

RESTRUKTURYZACJA KREDYTU
Restrukturyzacja kredytu to pomocne narzędzie dla osoby posiadającej kredyt,
a mającej przejściowe kłopoty finansowe. Musisz wiedzieć, że w razie
chwilowych kłopotów finansowych, nie czeka cię od razu egzekucja
komornicza. Ratunkiem może okazać się restrukturyzacja kredytu, dzięki której
spłata zobowiązań przebiegnie bez przeszkód i na preferencyjnych warunkach.
Polega to na zmianie warunków kredytu na czas chwilowych trudności
finansowych. Służy to zabezpieczeniu interesów banków, ale często jest także
ostatnią deską ratunku dla osoby z kredytem, która popadła w tymczasowe
kłopoty finansowe. Ma na celu pomóc w uregulowaniu przez kredytobiorcę
swoich należności.
Restrukturyzacja kredytu zawsze dokonywana jest na wniosek kredytobiorcy,
ponieważ bank nie wychodzi z własną inicjatywą. Z mocy prawa każdy kredy
todawca ma obowiązek wspomóc kredytobiorcę, jeśli ten zaczyna mieć
problemy z regulowaniem swojego zadłużenia.
Przejściowe kłopoty finansowe często spowodowane są np. utratą pracy przez
kredytobiorcę lub zdarzeniem losowy, które to utrudnia lub uniemożliwia
spłatę kredytu z obowiązującym harmonogramem.
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Trzeba jednak pamiętać, że restrukturyzacja kredytu związana jest z dodatkowymi
kosztami - żaden bank za darmo nam nie pomoże. Co więcej, należy z tego
skorzystać, zanim staniesz się niewypłacalna. Oczywiście nikt nie jest w stanie
przewidzieć przyszłości, jednak kiedy zauważasz, że coś niedobrego zaczyna się
dziać, to nie zwlekaj tylko działaj.
Jeśli masz problemy ze spłatą swoich zobowiązań lub po prostu chciałabyś płacić
mniejsza ratę kredytową to polecam Ci mój kurs o wychodzeniu z długów, w
którym mówię o 7 sprawdzonych i skutecznych sposobach restrukturyzacji
kredytu. Krok po kroku opowiem, w jaki sposób tego dokonać.
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w link poniżej:
https://zanetawoznica.pl/produkt/wychodzenie-z-dlugow/
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UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

"Długi, to coś, czego nikt nie lubi, jednak większość z nas z tymi mniejszymi, jak i
większymi, jakoś sobie radzi . Czasami wręcz długimi latami, spłacając na przykład
raty kredytu zaciągniętego na zakup upragnionego domu. Znacznie gorzej, jeżeli
długi dopadły nas bez naszej woli: na skutek utraty pracy, rozstania z partnerem
czy choroby. Jeżeli jednak zdarzyło się, że stanęliśmy w obliczu nieszczęścia, jakim
bez wątpienia jest powstanie zadłużenia, którego nie jesteśmy w stanie samodziel
nie uregulować, warto mieć świadomość przynajmniej dwóch kwestii: po pierwsze
nie jest to powód do wstydu - z problemem niemożności uregulowania zadłużenia
codziennie zmagają się dziesiątki ludzi, po drugie istnieje, przewidziana przepisa
mi polskiego prawa, możliwość wyplątania się z sytuacji, która niejednego kosztuje
utratę zdrowia. Jest nią upadłość konsumencka, która mimo nieprzyjemnej nazwy
stanowi w istocie szansę na rozpoczęcie nowego życia, bez finansowego balastu,
którego nie jesteśmy w stanie ciągnąć. Upadłość konsumencka to postępowanie,
prowadzone przed sądem, w wyniku którego sąd może umorzyć istniejące długi
w znacznej części, a wyjątkowych przypadkach nawet w całości. Co ważne,
postępowanie takie może być wszczęte również przez dłużnika nieposiadającego
żadnego majątku. Choć postępowanie takie może potrwać nawet kilka lat, to
w wielu przypadkach jest ostatnią nadzieją, zwłaszcza dla osób borykających się wi
zytami komorników czy różnego typu windykatorów, które nigdy nie są przyjemne.
Należy jednak mieć również świadomość, iż w wyniku wszczęcia postępowania
upadłościowego cały posiadany przez dłużnika majątek musi zostać wydany syn
dykowi, którego zadaniem jest jego sprzedaż i przekazanie pozyskanych środków
wierzycielom, a jak już wspomniałem, samo postępowanie może potrwać nawet
kilka lat. Dlatego przed jego rozpoczęciem czasem warto podjąć rozmowy z wier
zycielami i skonsultować się z prawnikiem, gdyż o ile samo postępowanie, nie
należy do najtrudniejszych, to przed jego wszczęciem niezbędne jest uzyskanie
pełnej wiedzy o jego zasadach, a zwłaszcza niedogodnościach, bo i takowe mu
towarzyszą. Jednak mimo nich w swojej praktyce nigdy nie spotkałem klienta,
który byłby nieszczęśliwy w dniu, w którym jego własne postępowanie zostało
zakończone i może rozpocząć budowę swojej przyszłości bez ciągnącego go w dół
ciężaru z przeszłości. "
Bartosz Wójciak
Prawnik
Jeśli masz problemy ze spłatą swoich zobowiązań to polecam Ci mój kurs o
wychodzeniu z długów, w którym mówię jak przygotować wniosek o upadłość
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konsumencką do Sądu. Krok po kroku opowiem ci w jaki sposób tego dokonać.
Aby
dowiedzieć
się
więcej,
kliknij
w
link
poniżej:
https://zanetawoznica.pl/produkt/wychodzenie-z-dlugow/
Możesz też skorzystać z usługi, w której to my przygotujemy i wypełnimy
wniosek do Sądu za Ciebie.
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w link poniżej:
LINK DO USŁUGI - STWORZYĆ PODSTRONĘ

„NIE ŻYJEMY PO TO, ŻEBY PRACOWAĆ
PRACUJEMY PO TO, ŻEBY ŻYĆ" - ZAKOŃCZENIE
Unikanie tematu pieniędzy ze względu na to, że się go boisz lub nie znasz się
na finansach, nie sprawi, że on zniknie. To, co trzeba zrobić, to stanąć z lękiem
twarzą w twarz i spojrzeć mu prosto w oczy. Wtedy okaże się, że nie ma czego się
bać. Zadaniem pieniędzy jest umożliwienie nam wniesienie do świata tego, kim
naprawdę jesteśmy. Najlepszym sposobem na zwiększenie oszczędności jest kon
trolowanie wydatków oraz podniesienie zarobków przy jednoczesnym utrzymaniu
kosztów na tym samym poziomie. To pieniądze powinny pracować na nas, a nie
my na pieniądze.
,,Sekretem czynienia postępów jest ruszenie z miejsca''
Mark Twain
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Wiem, że zmiany nawet te najdrobniejsze to nie lada wyzwanie. Sama przez to
przechodziłam. Dzięki temu miałam możliwość wypracować sprawdzone,
efektywne działania i schematy, które przewidywalnie i dynamicznie mogą
doprowadzić Cię do niezależności finansowej.
Mam za sobą dziesiątki, a nawet setki działań i podjętych trudnych decyzji.
Wybrałam najlepsze, sprawdzone praktyki postępowania na każde z nich.
Patrząc na moje doświadczenie i osiągane wyniki wiem, że mogę pomóc Ci
właściwie rozwijać siebie, tak abyś z łatwością i bez wyrzeczeń doszedł do
wolności finansowej.
Jeśli brzmi to jak coś, co mogłoby Cię zainteresować, odpowiedz na kilka
pytań,klikając tutaj. Na podstawie Twoich odpowiedzi sprawdzę, czy i w jaki
sposób mogę pomóc Tobie.

ZACZNIJ TUTAJ

