
Twój budżet
Pewnie zauważyłaś już, że sporo porad finansowych podawanych jest bardzo poważnie, 
suchym językiem, bez emocji i bez życia. Łatwo wtedy o przekonanie, że pieniądze to nuda. 
Albo nie Twoja rzecz. Albo o nerwowe, lękowe wręcz zajmowanie się nimi: z obawy o jutro, 
z konieczności, z braku wyboru.

To, co proponujemy jest krokiem w inną stronę. Zapraszamy Cię do przyjrzenia się temu, jak
bardzo po drodze jest Tobie z finansami, skąd się to bierze i co dalej robić. Na Twój własny, 
jedyny i niepowtarzalny sposób (czyli zgodnie z Twoimi potrzebami). W ten sam sposób 
możesz potraktować również wszystkie dobre rady, zasady i struktury. 

Czego dowiesz się w tej lekcji:

Wypracujesz swoją indywidualną nomenklaturę finansową (spokojnie, to pierwsze i ostatnie
strasznie brzmiące hasło w tej lekcji).

Nauczysz się planować swój budżet tak, aby utrzymywać w równowadze wszystkie aspekty 
swojej osobowości finansowej.

Znajdziesz sposoby na stworzenie swojego funduszu oszczędnościowo – inwestycyjnego 
przy swoim obecnym dochodzie.  

Ćwiczenie 1: Bo ja tak chcę i już.
Wiele poradników i przewodników po finansach wychodzą z założenia, że jest pewna 
ścieżka, którą powinnaś przejść, że jest pewien cykl czynności, które musisz wykonać, aby 
swoje finanse trzymać w zdrowiu i porządku. To jest z pewnością słuszne, niemniej 
wcześniej chciałyśmy sprawdzić, czego Ty chcesz i czego potrzebujesz w tym zakresie.

Czy zastanawiałaś się kiedyś, gdzie przechowujesz pieniądze? Dokąd one płyną?

Wiadomo: portfel, konto, portmonetka. Nuuuda. Każdy tak ma. I każdy ma to samo.

A czy nie byłoby fajnie, gdyby Twoje pieniądze mieszkały i przebywały w jakimś 
wyjątkowym i specjalnym miejscu? Miejscu, które specjalny i niepowtarzalny adres, nazwę, 
kształt. Może nawet zapach, fakturę, albo smak?

Sprawdź, jak by to było, gdyby portfel nie był portfelem, ale magnesem dla pieniędzy? A 
rachunek w banku był krainą obfitości? Albo Twoją poduszką finansową? Kopertą 
bezpieczeństwa? Pończochą zasobów?

A zatem:

Zastanów się, do czego mogłabyś lub chciałabyś odkładać pieniądze. Masz do wyboru 
znacznie więcej niż konto, skarpetę, słoik, kopertę, portfel, torebkę czy pudełko. Nie ma 
tutaj rozwiązania dobrego ani złego. Są tylko te, które pasują Ci bardziej i mniej – wybierz 
takie, które pasuje Ci najbardziej. Nawet, jeśli się obawiasz, co ludzie powiedzą. (Bo jeśli 
chodzi o ludzi, to Ci w grupie Jestem bogata na FB zapewne przyklasną i może się (i Cię) 
zainspirują. Inni nie muszą wiedzieć).          



Wybierz takie, które wywoła uśmiech na twarzy, sprawi, że poczujesz tę dobrą, karmiącą 
energię, która wiąże się z pieniędzmi. Wybierz takie, które sprawi, że z przyjemnością 
będziesz myśleć o zajmowaniu się swoimi pieniędzmi.

Ćwiczenie 2.: Dobra wróżba.
Jeśli już masz swoje niezwykłe miejsca dla pieniędzy, zastanów się nad rytuałami, które 
możesz dodać do tego, gdy się w tych miejscach zjawiają lub je opuszczają. Znajdź Twój 
własny sposób na powitanie ich w miejscu, które jest ich i zaopatrzenie ich na drogę, w którą
wyruszają.  Pieniądze są energią, lubią być w ruchu, to ich naturalny stan. Dzięki rytuałom 
nadasz kierunek, kształt, a może nawet jeszcze misję tej energii, sprawisz, że będą do Ciebie 
przypływać. (Nie przejmuj się, jeśli dziwnie to dla Ciebie brzmi. To dlatego, że pewnie 
jeszcze tak na pieniądze nie patrzyłaś. Spróbuj po prostu i sprawdź, co się będzie działo, 
kiedy przyjmując pieniądze od kogoś powitasz je z radością i miłością, a wydając je, 
pożegnasz je słowami: „Wracajcie do mnie zwielokrotnione”. Nawet jeśli, to bajka, może się 
okazać, ze mówiąc to, stwierdzisz, że właściwie to chcesz, aby wróciły zwielokrotnione? 

Moje powitanie dla pieniędzy zarabianych:

Moje wróżba dla pieniędzy wydawanych:

Ćwiczenie 3: I żyli w zdrowiu i harmonii
Jeśli jeszcze nie przechodziłaś naszego quizu, zapraszamy Cię do niego serdecznie teraz. 
Odpowiadając na kilka pytań znajdziesz swoją dominującą osobowość w relacji z 
pieniędzmi. A wyróżniłyśmy ich 4:

CHOMIK lubi gromadzić NA PRZYSZŁOŚĆ, czasem obsesyjnie wręcz oszczędza i trudno 
mu przeznaczyć pieniądze na zabawę i zrobienie czegoś niepraktycznego dla siebie. To 
osobowość, która pozwala nam zadbać o przyszłość.

MIKOŁAJ  żyje dzięki temu, że wydaje. Jest w stanie wydać każdą sumę pieniędzy, nie myśli 
o przyszłości, żyje dniem bieżącym. Wydając pieniądze dba o siebie i innych. I dzięki 
MIKOŁAJOWI mamy lekkość dbania o siebie.

MOTYL natomiast ustawia się ponad przyziemne sprawy, jak pieniądze i troszczy się o inne,
ważniejsze. Żyje misją, stara się pozostawić po sobie świat odrobinę lepszym. Wydaje i 
zarabia po to, by pomagać innym 

STRUŚ natomiast lubi komfort i wygodę, korzysta z nich chętnie, ale nie lubi się zajmować 
pieniędzmi i chętnie unika tego tematu.

Stan optymalny to ten, kiedy potrafimy oszczędzać, wydawać, troszczyć się o siebie i innych 
i pamiętać, co jest ważne. Innymi słowy, stanem optymalnym jest ten, w którym wszystkie 
osobowości są zrównoważone.

Brak równowagi pomiędzy tymi osobowościami powoduje problemy: zanadto 
koncentrujemy się na teraźniejszości (gdy do głosu dojdzie MIKOŁAJ) lub przyszłości 
(dzięki CHOMIKOWI), uznajemy pieniądze za nieważne naszej uwagi (gdy dominuje 
STRUŚ) lub myślimy wyłącznie o innych (jak MOTYL).

Kiedy wszystkie osobowości  masz zrównoważone, możesz cieszyć się harmonią w relacji z 

https://jestembogata.pl/sprawdz-kim-jestes-w-relacji-z-pieniedzmi-3/


pieniędzmi.

Aby utrzymać to towarzystwo w równowadze, potrzebujesz struktury. Pewnych ryzów, które
pozwolą zaistnieć każdej z osobowości, ale równocześnie nie pozwolą żadnej przejąć 
kontroli w tym związku.

Bo każda z tych osobowości jest ważna i potrzebna. I każda może być skłonna do przejęcia 
władzy. Twoją rolą jest zadbanie o równowagę.

Pomocną w zaspokajaniu ich potrzeb będzie STRUKTURA – sztywne określenie budżetów 
na każdą z aktywności: gromadzenie, zabawę, dzielenie się i rozwój. I przeznaczenie z góry 
określonej kwoty na każdy z tych budżetów. Z góry, aby zagwarantować sobie, że tych 
pieniędzy wystarczy, że słabe strony każdej z osobowości nie zagospodarują budżetu na swój
sposób. Określając budżety z góry jesteś w stanie świadomie korzystać ze wszystkich 
osobowości.

Jak to wygląda w praktyce?
1.Sprawdzasz swój dochód netto – po odliczeniu podatków, ZUSów i wszystkich 
wydatków, które są konieczne i obowiązkowe i na które nie masz wpływu (na 
czynsze, prąd, gaz mamy wpływ, bo teoretycznie przynajmniej możemy wpłynąć na 
ich wysokość, zmieniając umowy, zużycie itp.)
2.Dzielisz swój dochód netto na kategorie:

1.Wydatki niezbędne, codzienne – To jest budżet na codzienne wydatki, 
włączając ubrania, jedzenie, opłaty itp. To Twój budżet na życie. 
2.Zabawa i przyjemności – to budżet na rzeczy, które sprawiają Ci 
przyjemność, doładowują i podnoszą Twoje samopoczucie: te pieniądze 
wydajesz na przyjemności i rozrywkę. Co miesiąc. Do zera. To są pieniądze na 
dopieszczenie siebie, różne, niekonieczne racjonalne rozrywki. Wszystko, co 
sprawia, że czujesz się ważna, bogata, szczęśliwa. Chomiki zwracają szczególną
uwagę, by ten budżet wykorzystać, Mikołaje i Motyle pilnują się, by go 
przeznaczyć na siebie. A wszyscy zwracają uwagę, by go nie przekroczyć.
3.oszczędności/inwestycje - to Twoja poduszka finansowa, Twój bufor 
bezpieczeństwa. Dzielisz go na trzy podbużety:

1. Oszczędności długookresowe - wydajesz zgodnie z przeznaczeniem, 
którym mogą być: wakacje, samochód, wszystkie większe wydatki, 
których nie jesteś w stanie pokryć z bieżących przychodów.

2. Spokojne rozwiązywanie problemów – to budżet zapasowy, awaryjny,
na wszelki wypadek. Korzystasz z niego na wypadek nieprzewidzianych 
zdarzeń i zwiększonych wydatków z nimi związanych.

3. Twój dochód pasywny –  czyli kapitał, który będzie pracował na Twoją 
przyszłość i którego nigdy się nie pozbędziesz. Tych pieniędzy też nigdy
i pod żadnym pozorem nie ruszasz (chociaż przychody z nich możesz 
traktować jako Twój przychód i rozdzielać na wszystkie kategorie. Albo 
powiększać swój dochód pasywny.) To taka Twoja kura znosząca złote 
jajka: jajka (czyli przychody generowane przez ten rachunek) możesz 
sprzedawać lub przejadać, a możesz też wysiadywać, by wyhodować 
sobie drugą kurkę. W żadnym przypadku nie poświęcasz kury na rosół!!!

4. Dzielenie się – ta część pieniędzy pomoże Ci zadbać o innych: prezenty, 
podarki, darowizny. Wszystko, co wspiera innych i pomaga Ci poprawiać 
świat. Wydajesz co miesiąc do zera. Ale nie przekraczasz!
5.Edukacja i rozwój - dzięki tym pieniądzom podnosisz swoje kwalifikacje i 



umiejętności. Wydajesz z niego na wszelkie kursy rozwojowe, treningi i 
szkolenia. Wtedy, kiedy chcesz się czegoś nauczyć. (Możesz oszczędzać na 
droższy kurs lub wydać miesięczną kwotę jednorazowo.

3.Przypisujesz każdej kategorii odpowiednią wartość procentową: zabawa 10%, 
Twojego przychodu netto, oszczędności/inwestycje: 15%, (10% na dochód pasywny i 
5% na oszczędności celowe), dzielenie się 5%, edukacja 10%, 60% na wydatki 
niezbędne.

Nie przejmuj się, jeśli wydaje Ci się niemożliwe przeżycie za 60% swoich przychodów. 
Omówimy tę sprawę w dalszej części lekcji. 

Ćwiczenie 4: 
Poznałaś przed chwilą strukturę. To jest pewna ścieżka, którą pójść po to, by zaprowadzić 
porządek i ład w swoim budżecie. Zanim jednak wyruszysz w drogę strukturyzowania 
swoich dochodów, zastanów się, jak chciałabyś po swojemu ponazywać te kategorie. Żeby 
było tak, jak lubisz, budziło uśmiech na twarzy. Żeby chciało się te pieniądze tam 
porozmieszczać. Nazwij je tak, jak Ci pasuje. Pamiętaj tylko, by nazwa przypominała o celu 
danego konta czy rachunku. Bo dobre zarządzanie finansami to zarządzanie celowe. Przy 
opisach kategorii podałyśmy nasze ulubione określania. Możesz ich użyć, jeśli chcesz, ale nie
musisz się nimi kierować. Niech będą dla Ciebie inspiracją i niech uruchomią Twoją 
wyobraźnię.

1. Wydatki codzienne – (na waciki, bułka z masłem, chleb powszedni? Codzienności?

Moja nazwa tej kategorii to.........

2. Zabawa i przyjemności – (czerwone szpilki? Kąpiel w płatkach róż? Babskie 
spotkania?)

Moja nazwa tej kategorii to...

3. Oszczędzanie i inwestowanie

1. oszczędzanie długookresowe: super wakacje? Niebieski samochód?

Wydatki codzienne 60%

edukacja 10%

inwestycje i oszczędności 15%

zabawa 10%
dzielenie się 5%



Moja nazwa tej kategorii to....

2. Dochód pasywny: Kura znosząca złote jajka? Pieniądze zarabiają się same?

Moja nazwa tej kategorii to....

3. Spokojne rozwiązywanie problemów: Lepiej będzie, gdy nie użyję? Spokojna 
głowa?

Moja nazwa tej kategorii to....

4. Dzielenie się: Mogę Ci pomóc? Mam to dla Ciebie?

Moja nazwa tej kategorii to....

5. Edukacja i rozwój: rosnę w siłę? Potęgi klucz?

Moja nazwa tej kategorii to....

Ćwiczenie 5: Ile gdzie?
Przelicz swój dochód na budżety, które zapewnią Ci oszczędzanie, zabawę, edukację, 
dzielenie się. Zobacz, jakie kwoty masz do dyspozycji. Skorzystaj z tego pliku, aby uprościć 
sobie zadanie.

A co w sytuacji, gdy 60% dochodów nie wystarcza na wszystkie niezbędne wydatki? 

Jeżeli uważasz, że nie da się to po pierwsze, zastanów się czy na pewno nie da się, czy może 
nie jest Ci (jeszcze) znany sposób?

Wierzymy, że się da! I mamy na to parę sposobów.

1. Uprość swoje życie. Wróć do ćwiczenia z lekcji o potrzebach i sprawdź, co tak 
naprawdę kupujesz. Znajdź sposoby na zaspokojenie tych potrzeb w inny, tańszy 
sposób.

2. Przyjrzyj się temu, co kupujesz (zbieraj i analizuj paragony, rezygnuj z wydatków 
niepotrzebnych)

3. Potraktuj założenia struktury jako Twój cel – zmniejsz wartości procentowe i 
stopniowo je powiększaj – dyscyplina w wydatkach powinna zacząć działać

4. Znajdź dodatkowe źródła przychodów i przeznacz je na Twój kapitał.

https://www.dropbox.com/s/9foj85g3ypm50mw/podzial_budzetu_excel%20gotowy.xls?dl=0
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