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Finanse 
osobiste 
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Plan 

Porozmawiamy o : 

• pracy  

• wydatkach 

• dochodach 

• oszczędnościach 

• inwestycjach 
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Pytania 

 Jak zmieniają się 
nasze potrzeby 
finansowe? 

 Jak należy 
oszczędzać i 
inwestować? 

 Dlaczego należy 
spłacać długi? 
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Gość na zajęciach 

Czy gość pomoże czy utrudni 
nam zrozumienie finansów? 
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Rodzina Yksińskich Rodzina Zetowskich 
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• Aby być szczęśliwym 
• Aby być dobrym 
• Aby być zdrowym 
• Aby stać się bogatym 
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Jak więc stać się bogatym? 



Sytuacja finansowa rodzin 

Rodzina Yksińskich 

• Pan Y – wiek 35, zatrudniony w firmie, 
zarabia 3,5 tys. PLN 

• Pani Y – wiek 30, zatrudniona w firmie, 
zarabia 3,0 tys. PLN 

• Miesięcznie zarabiają 6,5 tys. PLN 

• Miesięczne koszty życia – 4,9 tys. PLN 

• „DUŻE” wydatki - 600 PLN 

• Miesięczne oszczędności – 1 tys. PLN 

• Roczne oszczędności – 12 tys. PLN 
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Sytuacja finansowa rodzin 

Rodzina Yksińskich 

• Pan Y – wiek 35, zatrudniony w firmie, 
zarabia 3,5 tys. PLN 

• Pani Y – wiek 30, zatrudniona w firmie, 
zarabia 3,0 tys. PLN 

• Miesięcznie zarabiają 6,5 tys. PLN 

• Miesięczne koszty życia – 4,9 tys. PLN 

• „DUŻE” wydatki - 600 PLN 

• Miesięczne oszczędności – 1 tys. PLN 

• Roczne oszczędności – 12 tys. PLN 

 

Rodzina Zetowskich 
• Pan Z. - przedsiębiorca. Kupił 100 tys. 

T-shirtów płacąc 1,2 USD/szt.  
• Dodajmy: koszt transportu, cło (12%) 

+ VAT (23%) + koszty zarządzania 
zapasami = 200 tys. zł 

• Pan Z sprzedaje koszulki do hurtowni 
za 8,2 zł/szt.  

• Czyli 700 tys. zł - (100 tys. sztuk * 1,2 
USD (3,8 zł) + 200 tys. zł) = 50 tys. zł 

• 650 tys. zł zostało sfinansowane 
kredytem ze stopą procentową = 10% 
pa, ale zwrócono w ciągu 3 miesięcy. 
Koszty finansowe = 16 250 zł 

• Zysk = 34 tys. zł 
• Rocznie - 4 transakcje, zysk 150 tys. zł 
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Po 35 latach 

Rodzina Yksińskich 

????? 

 

Rodzina Zetowskich 

????? 
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Po 35 latach 

Rodzina Yksińskich 

• Po 35 latach – wartość 
oszczędności wyniesie 420 
tys. zł, a jeśli zainwestują – 
podwoją kwotę. 

• WNIOSEK: nie zostaną HNWI 

Rodzina Zetowskich 

• Po 2 latach rodzina Z. posiada 
własny kapitał na finansowanie 
transakcji, powiększa portfel 
asortymentowy i wielkość 
zakupów. 

• Za 10 lat mogą zaoszczędzić 
3mlnPLN i zostaną HNWI. 

• W ciągu 35 lat rodzina odkłada 
fortunę..... 
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... ja też chcę zostać 
biznesmenem!!!! 

Czy mogę??? 

Więc jeśli to 
takie 

proste....... 
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Odpowiedź jest bardzo prosta...... 
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Na jakie ryzyka wystawiona jest 
rodzina Zetowskich? 
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Ryzyko kredytowe 

Ryzyko jakości 

Ryzyko sprzedaży  

Ryzyko kursowe 

Ryzyko skopiowania 
pomysłu na biznes 

dlaczego hurtownia akceptuje usługi 
oferowane przez Pana Zetowskiego 

Nowi konkurenci na rynku.... 

potrzeba ochrony przed zmianami kursu 
walutowego 

słaba jakość towarów z Azji = 
konieczność ochrony 

jak to możliwe, że pan Zetowski dostał 
pożyczkę na zakup koszulek 
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Przykłady ryzyka w naszym życiu 
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Przykłady ryzyka w naszym życiu 
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Czy powinniśmy...???? 

Obniżać? 
Zwiększać? 
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Czy powinniśmy...???? 

Obniżać? 
Zwiększać? 

Kontrolować? 
Zaakceptować? 
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Prawidłowa odpowiedzi to.... 
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Prawidłowa odpowiedzi to.... 
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Kim chcecie być w przyszłości? 
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Rodzina Yksińskich Rodzina Zetowskich 



Dlaczego warto poznać 
podstawy ekonomii? 
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Dlaczego warto poznać podstawy 
ekonomii? 

• Co jest łatwiejsze:  

świadome i racjonalne zarządzanie własnym 
kapitałem czy prowadzenie samochodu?  

• Trzeba znać zasady i mechanizmy gospodarki, 
by świadomie z nich korzystać.  

• Bo gdy znasz te zasady, nie będziesz żył w 
matriksie…. ;-)  
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28 

Przykład 

• Właśnie dowiedziałeś się, że bank centralny zamierza 
podnieść swoją główną stopę procentową o 0,5 
punktu procentowego. 

• Jak może to wpłynąć na oprocentowanie kredytu, 
który zamierzasz sfinansować zakup nowego 
fantazyjnego samochodu sportowego? 

• Czy to oznacza, że w przyszłości łatwiej będzie Ci stać 
na zakup domu? 

• Czy w najbliższych latach znalezienie pracy będzie 
łatwiejsze czy trudniejsze? 
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Wiek a finanse 
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Fazy życia a potrzeby finansowe  

lokata pieniężna,  

oszczędzanie, 

  

rachunek bieżący, 

ubezpieczenia 

  

zwiększanie lokalu, 

wzrost poziomu 

oszczędzania, 

lokata pieniężna 

Zakończenie kształcenia dzieci 

oszczędzanie na 

rzecz osób trzecich 

11-18 lat Od 64lat 56-63 lat 41-55 lat 28-40 lat 20-27 lat 

dzieciństwo, 

młodość, 

szkoła,  

edukacja 

  

emerytura dzieci 

opuszczają dom 

rodzinny 

edukacja i kształcenie dzieci studia, 

rozpoczęcie 

pracy 

zawodowej,  

ślub 

zakup samochodu, 

wynajem  

mieszkania,  

konsumpcja  

ogólna 

restrukturyzacja 

zadłużenia 

nabycie 

nieruchomości 

remont i 

modernizacja 

mieszkania 

oddłużanie się  

zaciągnięcie kredytu hipotecznego 

                       EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 











INTERNET 
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Czy powinniśmy...???? 

oszczędzać? 
Ale jak 

oszczędzać? 

inwestować? 
Ale jak 

inwestować? 
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Prawidłowa odpowiedzi to.... 
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Prawidłowa odpowiedzi to.... 
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Finanse 
osobiste 

? 

? 

? 

? 



Finanse 
osobiste 

Praca 

Wydatki 

Oszczędności 

Inwestycje 



Jeszcze jedna 
sprawa.... 
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Jeszcze jedna 
sprawa.... 

Kto to jest 
zamożny? Bogaty? 
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Co to jest pieniądz 

• pieniądze 
– zapas 

 

• Bogactwo: pieniądze + aktywa 
– zapas 

 

• Dochód: zarobki w  
danym czasie 
– przepływ 

47 

Przepływ zapas 

Note: These lecture notes are incomplete without having attended lectures 
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Czy jestem bogaty gdy... 

48 

• Mam diamenty o 
wartości 2 milionów $? 

– Jestem bogaty 

– Nie mam pieniędzy 

Note: These lecture notes are incomplete without having attended lectures 
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Czy jestem bogaty gdy... 

49 

• Wygram na loterii 5 
milionów PLN i 
wszystko schowam do 
materaca a pracę 
porzucę? 

– Jestem bogaty 

– Mam dużo pieniędzy 

– Moje dochody są 0. 

Note: These lecture notes are incomplete without having attended lectures 
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Czy jestem bogaty gdy... 

50 

• Pracuję jako programista 

• Zarabiam rocznie   
$100 000, a wszystko 
wydaję do 0 

– Wysokie dochody 

– Nie jestem bogaty 

Note: These lecture notes are incomplete without having attended lectures 
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Kto jest bogaty? 

• Osoby o wysokiej wartości netto 

• Osoba z nadwyżką finansową powyżej 1 
miliona dolarów 

• Jaka jest ich wartość netto? 

• Jakie są nadwyżki finansowe? 

• Czy osoba, która ma dom o wartości 3 mln 
dolarów kupiony na kredyt, też jest zamożna? 
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Ilu bogatych ludzi jest na świecie? 



Czy pieniądze są najważniejsze? 



Czy pieniądze są najważniejsze? 



ZANIM PÓJDZIEMY DO DOMU... 



Gość na zajęciach 

Czy gość pomógł czy utrudnił 
nam zrozumienie finansów? 
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Pytania na koniec 

Gdy ryzykujemy: 
1. Na pewno stracimy 
2. Na pewno zyskamy 
3. Możemy zyskać lub stracić 

Lokata w banku: 
1. Jest bardzo ryzykowna 
2. Jest bardzo bezpieczna. 
3. Można na niej duuuużo zarobić 

 

Najbardziej zyskowne są te inwestycje, które są: 
1. Najbardziej ryzykowne 
2. Najmniej ryzykowne 
3. Najbardziej bezpieczne 
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