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Każdy chce 
być bogaty… 

ale jak?
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Bycie bogatym
i szczęśliwym?



Skąd wiecie, że pieniądze 
są prawdziwe?



Królewska litera 
zmieniająca kolor

W ultrafiolecie

Uzupełniający się 
druk dwustronny 
(recto-verso)

Patrzenie pod kątem 
(efekt kątowy)Wzbogacony znak wodny

Mikroskopijne napisyNitka 
zabezpieczająca

Wypukły druk 
dla osób 
niewidomych



Czym można płacić poza 
gotówką?



Jak bank może sprawdzić 
naszą tożsamość?



Inteligentny Chip

Numer karty

Data ważności

Hologram

Nazwisko 
posiadacza

Pasek magnetyczny

CCV/CVC/CVS/CVV

Podpis posiadacza



Co zrobić kiedy zauważymy, 
że zniknęła nasza karta 

bankomatowa?



STRACIŁEŚ
KARTĘ 
PŁATNICZĄ? 

Nie ryzykuj.
Zastrzeż jak najszybciej.

Zadzwoń: 828 828 828



Czy znacie jakieś sposoby 
oszustwa podczas płacenia 

przelewem?



JAK TEMU ZAPOBIEC?



JAK TEMU ZAPOBIEC?



JAK TEMU ZAPOBIEC?



JAK TEMU ZAPOBIEC?



JAK TEMU ZAPOBIEC?



JAK TEMU ZAPOBIEC?



Jak można ukraść komuś 
pieniądze, gdy ktoś płaci telefonem 

lub zegarkiem?



Jakie są najnowocześniejsze 
sposoby płatności?



Jak długo będzie w użyciu będzie 
gotówka tak długo znajdą się fałszerze 
banknotów. 
Banknoty mają 8  
zabezpieczeń. 
Nie drukujcie banknotów. Za fałszowanie 
pieniędzy grozi do 25 lat więzienia.

PODSUMOWANIE



PODSUMOWANIE

Karta bankomatowa ma 
8 różnych zabezpieczeń



PODSUMOWANIE

Metoda oszustwa, w której 
przestępca podszywa się 
pod inną osobę.



PODSUMOWANIE

Uważajcie na wyłudzenia w tym na 
Phishing czyli sposób w którym 
przestępca podszywa się pod inną osobę 
lub instytucję a także na programy 
szpiegowskie takie 
jak Keylogger



PODSUMOWANIE

Jeśli pracownik banku prosi was 
o oddzwonienie to korzystajcie przede 
wszystkim z oficjalnych numerów 
telefonu podanych na oficjalnych 
stronach. 



Nawyki, dzięki którym będę 
bogaty

 Zdefiniuję swoje marzenia, a następnie będę 
monitorować stan ich realizacji

 Zaoszczędzę 10% dochodów, przeżyję za 90% tego, co 
zarabiam.

 Będę utrzymywał relacje z ludźmi, którzy osiągnęli 
sukces

 Będę poświęcał pół godziny dziennie na swój rozwój

 Stworzę dla siebie liczne źródła dochodów

 Będę dbał o swój dobrostan psychiczny i fizyczny
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Dlaczego nie jestem bogaty?

 Pracujesz ciężko, ale nie inteligentnie

 Kupujesz rzeczy, na które cię nie stać

 Zadowala cię stabilna pensja

 Rzadko opuszczasz strefę komfortu

 Nie masz planu dla swoich pieniędzy
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Systematyczne oszczędzanie
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Systematyczne oszczędzanie
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Jak wziąć pieniądze znikąd?

 Rozejrzyj się w swoim domu. Na pewno masz coś czego 
już nie używasz? Stara komoda? Nieużywane buty? 
Książki i filmy, które już przeczytałeś, obejrzałeś?



Jak wziąć pieniądze znikąd?

A może mógłbyś udzielać korepetycji?

Często nie wierzymy w swoje umiejętności. Czasami wydaje 
nam się, że to co potrafimy się „nie sprzeda”.

Nic bardziej mylnego. 

K o r e p e t y c j e

Legalne?



Może lotto?



Konkretne porady

 Transport!

 Jedzenie! Efekt Cappuccino

 Wakacje! Last/First Minute, porównywarki lotów, bilety 
grupowe.

 Zakupy grupowe i kody rabatowe! 



Inne porady, które mogą stać 
się inspiracją…

 „Wiele sklepów, ma swoje marki własne, które są 
zdecydowanie tańsze od produktów znanych 
producentów, a dorównują im jakością.”

 „Możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy, korzystając z 
przyniesionego do pracy własnego obiadu, zamiast 
płacenia za lunch. Jedzenie przygotowane w domu 
kosztuje zdecydowanie mniej. W ten sposób, w ciągu 
roku możesz nazbierać całkiem spore oszczędności.”







Oddawanie krwi to nie tylko 
dobra sprawa, ale także 
dzień wolnego, czekolada i 
niższy PIT!
UWAGA – musisz być pełnoletni!

 Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym 
oddają bezpłatnie krew, mają prawo uwzględnić taką 
darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym.

 1 litr krwi lub osocza – 130 złotych

 Ulga dla honorowych krwiodawców jest odliczeniem 
dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny, 
dlatego odliczenie podatkowe z tego tytułu (jak również z 
tytułu innych darowizn) nie może przekroczyć kwoty 
stanowiącej 6% dochodu, wykazywanego w zeznaniu.
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