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Strzeżcie się drobnych wydatków, 
mała dziurka bywa często 
przyczyną zatonięcia wielkiego 
statku.

Benjamin Franklin
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„Pieniądze są dobrym sługą, ale złym panem” –

przysłowie francuskie. 

„Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, 

dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się 

rozeszły” – John C. Maxwell.

„Jeśli kupujesz zbyteczne rzeczy, będziesz wkrótce 

sprzedawać te, co ci są niezbędnie potrzebne” –

Benjamin Franklin.
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Taki sobie żarcik, choć…

Umarł darmozjad, kredyt złamał 
szyję, pożycz utonął, a kup sobie 

żyje.

źródło: http://pl.shvoong.com

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

3

4



2022-12-06

3

Budżet – co to takiego?

• ang. budget - „mieszek”, „zbiór”  
starofr. bougette – „woreczek” 

• łac. bulga,

• ekon. plan, zestawienie dochodów i wydatków 
na przyszły okres;

• najważniejszy jest budżet państwa 
uwzględniający planowane dochody i wydatki 
państwa na następny rok budżetowy
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Słyszycie czasami, że …
• Mama – znowu masło podrożało, a o szynce      

nie mówię!

• Tata – w tym miesiącu ćwiczymy odchudzanie 
wszystkiego!

• Tata - koniec przejażdżek samochodem!

• Mama – miała być premia, ale jej nie ma!

• Debata rodzinna – kto na czym może zaoszczędzić 
w tym miesiącu – obowiązkowo każdy!

• Dziecko – hurra, nie myję zębów, po pasta taka 
droga!
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• Plan finansowy czyli zestawienie dochodów       
i wydatków gospodarstwa domowego  
najczęściej na dany miesiąc

• Najczęściej obejmuje on dochody regularne      
i nieregularne zwane także stałymi i zmiennymi

• Można korzystać z wzorców budżetów 
zawartych w Internecie lub własnych zapisków 
w zeszycie – wtedy najlepiej każdego dnia, 
używając paragonów lub stanów na koncie.

Budżet domowy
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Całkowite

dochody

Całkowite wydatki

+

oszczędności

Deficyt?

Pożyczka!

Dług!  

Nadwyżka!
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Rodzaje dochodów gospodarstwa 

domowego

dochody regularne z pracy

dochody regularne z kapitału

dochody regularne z ziemi

dochody nadzwyczajne

dochody okazjonalne
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Rodzaje wydatków gospodarstwa domowego

żywność

ubranie

środki czystości

ochrona zdrowia

inne okazjonalne 

(remont, meble, wakacje, 

święta, itp.)

transport (eksploatacja,

benzyna, bilety

zwierzęta

mieszkanie (eksploatacja, 

spłata kredytu, prąd, gaz, woda,

inne)

wydatki rodzinne

wydatki osobiste

ubezpieczenia np. na życie, domu

podatki

opłaty inne

odsetki, raty

oszczędności
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Szacunkowe dochody

 stypendium

 regularne kieszonkowe

 dochody nieregularne z pracy

 dochody z kapitału

 inne nadzwyczajne  dochody             
(darowizna, zapomoga, nagroda)
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Szacunkowe wydatki

wydatki stałe regularne 
(bilety, składki, opłaty za 
obiady, naukę języka, inne 
kursy, prasę, itp.)

wydatki nieregularne

wydatki nadzwyczajne 
(kara, mandat)

oszczędności
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Budżet tygodniowy
Szacunkowe dochody

Kieszonkowe .................

Zarobki .........................

Inne dochody ................

Całkowite dochody ........

Szacunkowe wydatki

Wydatki stałe ...............

Drugie śniadanie, prasa, 
basen, aerobic, itp.

Wydatki zmienne ...........

kino, gra, książki, 
przekąski, inne

Wydatki .........

Planowane oszczędności….

Całkowite wydatki ........

planowany
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Budżet tygodniowy

Dochody

Kieszonkowe .................

Zarobki .........................

Inne dochody ...............

Dochody razem …………

Całkowite dochody…………

Wydatki

Wydatki stałe ...............

drugie śniadanie, sok,

przekąski, itp.

Wydatki zmienne ...........

kino, gra, basen, lodowisko

książki, jedzenie, inne

Wydatki razem.........

Odłożone oszczędności .....

Całkowite wydatki ........

wykonany
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A na koniec warto zapamiętać:

Nawyk zarządzania pieniędzmi jest 
ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy!  

T. Harv Eker

A Święty Mikołaj już nabiera sił przed pracowitą 
nocą!
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