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Wstęp  

 

Zabierasz się w końcu za oszczędzanie? Dobrze trafiłeś, ta krótka lektura powinna 

Ci pomóc zacząć. Z oszczędzaniem jest jednak tak jak z dbaniem o formę fizyczną.  

Wszystko wydaje się łatwe, kiedy wstajemy po grudniowym świętowaniu i 

idziemy w styczniu na siłownię – w końcu obiecaliśmy zadbać o formę w tym 

roku! Znasz to? Na pewno chociaż raz masz za sobą taki rok. Styczeń to najlepszy 

miesiąc każdej siłowni. Jednak dużo mniej ludzi ćwiczy już w lutym, a bardzo mało 

w marcu. Do końca roku wytrwa w postanowieniu zaledwie kilka procent 

ćwiczących.  

Z oszczędzaniem jest dokładnie tak samo. Będą wzloty i upadki, będą małe 

kryzysy (nieprzewidziane wydatki), jednak nagroda na końcu jest równie cenna 

jak zdrowie i forma fizyczna – finansowe bezpieczeństwo i poczucie wolności. 

Naprawdę warto o to powalczyć ;) 

Pokażę Ci mój sposób jak podsumowywać stan swoich finansów, żeby móc na 

bieżąco sprawdzać czy idzie nam coraz lepiej, czy wręcz przeciwnie (tylko tego 

nie widzimy). Do tego Metoda Małych Liczb, czyli łatwy sposób na oszczędzanie 

na konkretne cele. Na koniec kilka porad, które ułatwią Ci oszczędzanie na co 

dzień.  

Dlaczego „mały” podręcznik? Bo kilkadziesiąt stron porad finansowych to i tak 

dużo jak na jeden raz, jeśli nigdy wcześniej nie dbałeś o swoje pieniądze. Na 

„większy” podręcznik przyjdzie jeszcze czas. 

Gotowy? Zaczynamy! 

Wszystkie prawa zastrzeżone ©copyright Tomasz Jaroszek Consulting 
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Dwa słowa o autorze 
Nazywam się Tomasz Jaroszek i jestem 

blogerem, wcześniej dziennikarzem 

finansowym. W zasadzie mógłbym na 

tym zakończyć, ale zależy mi żeby mój 

punkt widzenia był bardzo zrozumiały.  

Od 3 lat jestem przedsiębiorcą, 

wcześniej pracowałem w mniejszych 

firmach , ale i w korporacji, aktywnie 

inwestuję, uwielbiam robić biznes i… 

nie mam ani dzieci, ani kredytu 

hipotecznego. Dlaczego to ważne? Bo 

każdy zawsze interpretuje przez swój 

„filtr”. Np. mój poziom akceptowalnego 

ryzyka w biznesie jest dużo większy niż mojego dobrego kolegi, który ma dwójkę 

dzieci. On zawsze powie STOP dużo szybciej niż ja, bo ma przed sobą inne 

zestawienie finansowe, inne zobowiązania i inne emocje. Każdy element naszego 

życia definiuje również nasze podejście do pieniędzy.  

Jestem przedsiębiorcą, więc rozumiem co to przychody, koszty, zyski i 

inwestycje. Mam dużą tolerancję na ryzyko, mogę zarobić dużo więcej niż na 

etacie, ale… mogę czasem nic nie zarobić i być na minusie.  Nie mam też dzieci, 

co zmienia zupełnie obraz domowych finansów, kiedy siadam do budżetu.  

Mieszkam w Warszawie – to z kolei definiuje mój poziom kosztów. Wychowałem 

się w Chełmie, na Lubelszczyźnie. Dzięki temu doskonale rozumiem jaka jest 

różnica i gdzie kto za co przepłaca ;)  
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Mógłbym tak długo, ale nie o to chodzi – jak chcesz mnie lepiej poznać, to 

zapraszam na Doradca.tv. A tymczasem zajmijmy się już Twoimi finansami. 

 

Po co to czytasz?  
 

Motywacja w oszczędzaniu jest niezwykle istotna. Będzie trzeba znaleźć Twoją, 

jeśli to ma się nam udać. Po co chcesz oszczędzać? Podam kilka pytań 

pomocniczych, które mogą Ci uświadomić kilka rzeczy. 

 

 Masz ciągle jakieś długi? Kredyty do spłacenia? Nie pamiętasz jak to już 

jest nie spłacać raty?  

 Nie możesz sobie pozwolić na nic, bo ciągle brakuje Ci „do końca 

miesiąca”? 

 Brakuje Ci poczucia niezależności finansowej?  

 Chcesz zabezpieczyć siebie i rodzinę na przyszłość?  

 Myślisz o emeryturze lub czasie, kiedy nie będziesz w stanie pracować? 

 

Fundacja Kronenberga prowadzi regularne badania o nawykach finansowych 

Polaków. Wyniki z 2015 roku pokazują, że ci, którzy oszczędzają… nie do końca 

wiedzą po co.  

 

Jeśli Cię to bardziej przekona, to chętnie podzielę się swoją motywacją - bez 

ściemy ;)  
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Muszę mieć poduszkę finansową, bo jestem przedsiębiorcą. Jeśli nie pracuję, to 

nie zarabiam. Jeśli stanie się cokolwiek, co uniemożliwi mi pracę… rozumiesz. 

Jeśli kilka miesięcy nie zarabiam, to mogę bardzo szybko wpaść w tarapaty, jeśli 

nie mam odłożonych pieniędzy.  

Poza tym, wiem co to znaczy jak w rodzinie ktoś zaczyna chorować, a brak 

pieniędzy na operację czy leczenie oznacza automatycznie wielomiesięczne 

czekanie i często absolutny brak jakichkolwiek możliwości. Taki rodzaj 

bezczynności paraliżuje mnie. Sama myśl o tym, że nie mam odłożonych 

pieniędzy na leczenie lub brakuje mi na prywatne ubezpieczenie, to myśl tak 

straszna, że od razu pędzę do skarbonki.   
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Wycena samego siebie 
 

To jest podstawowe ćwiczenie, chociaż dla niektórych może się okazać bolesne. 

Tutaj nie ma oszukiwania. Po wykonaniu tego ćwiczenia dowiesz się w jakim 

stanie są Twoje finanse. To podstawa żeby wiedzieć jaka jest sytuacja, jakie są 

wyzwania, a z czego można już się cieszyć i korzystać.  

 

Od teraz jesteś…. FIRMĄ…, którą ktoś chce kupić.  

 

Trzeba policzyć Twój majątek, poziom stałych kosztów, zadłużenie, 

zabezpieczenie finansowe i przychody. Tylko w ten sposób dowiemy się z czym 

w ogóle zaczynasz i ile faktycznie jesteś wart. 

 

1. Wypisz wszystkie długi. Wszystkie: kredyty, pożyczki, hipotekę, 

obciążenia kart kredytowych, kredyt studencki… i jeśli komuś obiecałeś 

obiad, to też to policz! Musisz wiedzieć jaka jest kwota Twojego 

zadłużenia, bo ona zaniża Twoją wartość.  

 

W tabeli masz pomocnicze rodzaje zobowiązań – od dużych jak kredyt 

hipoteczny, po mniejsze, jak drobne długi (rodzina, znajomi). Wpisuj kwoty spłat 

w wartość zadłużenia, czyli ile musisz teraz spłacić żeby Twój dług się wyzerował. 

Oszukiwanie samego siebie tutaj polega na niepoliczeniu wszystkich zobowiązań 

lub policzeniu tylko kapitału do spłacenia, z pominięciem odsetek. Licz wszystko, 

to dla Twojego dobra. 
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ZOBOWIĄZANIA 

Wartość (tj. ile muszę 

spłacić aby całkowicie 

wyzerować 

zadłużenie)  

Kredyt hipoteczny  

Karta kredytowa   

Kredyt inwestycyjny  

Kredyt gotówkowy  

Pożyczka   

Debet w rachunku bankowym  

Kredyt samochodowy  

Drobne długi  

 Inne  

   

  

 

Suma: ……………… 
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2. Teraz optymistyczniej. Policz swój majątek. Lokaty, gotówkę, 

nieruchomości, akcje, obligacje, wszystko co udało Ci się zebrać. W tabeli 

podpowiedziałem kilka pozycji, o których możesz zapomnieć. Warto być 

tutaj tak skrupulatnym jak przy zadłużeniu – licz dokładnie to, co masz. 

To tylko część posiadanego majątku.  

 

Finanse Wartość – jaka jest aktualna 

wycena  

Gotówka  

Rachunek w banku  

Lokaty w banku  

Waluty obce  

Obligacje  

Metale szlachetne  

Ubezpieczenie na życie (sprawdź wartość wykupu)  

Akcje/udziały  

Fundusze Inwestycyjne  

Inne  

  

 

Suma: ……………… 
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Kolejna część, to ta namacalna, która kumuluje się wraz z biegiem lat. Twoje 

rzeczy – Twój majątek. One również mają swoją wartość i gdybyś potrzebował 

gotówki, to jest to również koło ratunkowe. Większość z rzeczy, które tu 

wpiszesz, możesz sprzedać. Wpisałem kilka podstawowych, takich jak 

nieruchomość, działka, samochód czy wyposażenie domu. Nie sugeruję więcej, 

bo tutaj jest najbardziej indywidualna tabela z możliwych – każdy wpisze tutaj 

coś zupełnie innego.  

 

Aktywa Wartość – jaka jest aktualna cena  

Nieruchomość   

Działka  

Samochód  

Meble  

  

  

 

Suma: ……………… 
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Teraz na upartego możemy już odejmować zadłużenie od zgromadzonego 

majątku i już coś wiemy. To dosyć prosta zależność, zmniejszając zadłużenie, 

powiększasz swoją wycenę. Zadziała to tak samo, gdy Twój majątek się 

powiększy.  

 

To liczba wyjściowa – Twoja wartość finansowa, na czysto. Gdybyśmy nie 

policzyli zadłużenia, byłoby to oszukiwanie samego siebie. Jeśli masz dom za 

milion złotych to super, ale jeśli został Ci jeszcze milion kredytu do spłacenia, to 

wartość tego zestawienia jest bliska zeru.  

 

Pamiętaj jednak, że interesuje nas Twoja wycena. Do tego potrzebujemy jeszcze 

kilku informacji.  

Do kompletu brakuje jeszcze kosztów i przychodów. Dzięki temu zobaczysz, gdzie 

można więcej oszczędzać, a gdzie można więcej zarabiać.  

 

3. Tym razem zacznij od przyjemniejszej rzeczy – przychodów. Policz zarobki 

z pracy bądź firmy i wszystkie dodatkowe źródła, np. stypendium, 

zarabianie na nieruchomości, dodatkowe zajęcia – cokolwiek przynosi Ci 

faktycznie przychody. W niektórych przypadkach będzie wygodniej 

zrobić to w skali roku i miesiąca. Zobaczysz dzięki temu ile potrafisz 

zarobić przez cały rok, a ile mniej więcej zarabiasz miesięcznie.  
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W moim przypadku takie zestawienie jest bardzo sensowne, bo mam 

nieregularne przychody. W 2015 roku takie zestawienie pokazało, że w drugiej 

połowie roku zarobiłem 4 razy więcej niż w pierwszej. Skala roczna pozwala na 

analizowanie biznesu i porównywanie go chociażby z rokiem poprzednim, ale to 

samo zestawienie uświadamia też jakie musi być zabezpieczenie. Były 2 miesiące, 

w których nie zarobiłem nic, bo w tym czasie robiłem kilkumiesięczny projekt, 

rozliczany na koniec roku. Szach mat, np. lipiec-sierpień mam tylko koszty, zero 

przychodów. Nie powiem przecież dostawcy energii, że zapłacę za prąd za 3 

miesiące jak rozliczą mi projekt ;) Dlatego ważne jest zabezpieczenie.  

 

 

Przychody Wartość w skali roku  

  

  

  

  

  

  

 

Suma: ……………… 

 

 

 

 



„Mały podręcznik oszczędzania”, Tomasz Jaroszek, Doradca.tv| 12  
 

Policzyliśmy po amerykańsku – ile zarabiasz rocznie. Jeśli podzielisz tę kwotę 

przez 12, otrzymasz średnie miesięczne zarobki. W przypadku przedsiębiorców, 

wystarczy zestawienie faktur. W przypadku osób fizycznych – pamiętaj też o 

premiach, odsetkach z lokat i wszystkich dodatkowych źródłach zysków.  

 

 

4. Teraz trudniejsza rzecz. Koszty. Im mniej dokładnie to wykonasz, tym 

bardziej oszukujesz samego siebie.  

 

Nie należę do ludzi uporządkowanych. Lubię pracę w chaosie, chociaż w biznesie 

nauczyłem się pracy projektowej i korporacyjnych zwyczajów. W życiu 

natomiast… jest dużo bardziej spontanicznie ;) No i szybko się nudzę wykonując 

takie ćwiczenie jak powyższe. Kiedyś porównałem moje „szacowane koszty”, 

które umiem odtworzyć dosłownie z pamięci z faktycznym zestawieniem 

kosztów w Excelu (po dokładnej analizie). Oszukałem się na kilka tysięcy złotych 

w skali roku. Zapomniałem o jakimś abonamencie na usługę, pogubiłem jakieś 

dodatkowe wydatki, nie policzyłem dokładnie kosztów jedzenia itp. Po prostu 

wykonałem swoje zestawienie kosztów byle jak i dostałem byle jaki wynik.  

Jeśli jesteś człowiekiem uporządkowanym, to ćwiczenie nie sprawi Ci problemu. 

Jeśli nie lubisz zestawień, tabelek, list itp.... to zrób to raz i będziesz mieć z głowy! 

Przyłóż się, zrób to solidnie i jest po sprawie. I jeszcze się pochwalisz wszystkim, 

którzy uważają Cię za roztrzepaną osobę ;)  
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Koszty dzielimy na koszty stałe miesięczne, koszty roczne i koszty elastyczne. 

Zawsze są też koszty nieprzewidziane, ale ich nie liczymy, bo są… 

nieprzewidziane ;) 

Koszty stałe to chociażby mieszkanie, prąd, woda, gaz, kablówka, rachunek 

telefoniczny, Internet itp., wszystko w skali miesiąca. Jest też obsługa zadłużenia, 

czyli płacenie rat. Do tego doliczmy koszty stałe płacone, np. raz do roku. 

Przyjmijmy, że płacisz 240 zł ubezpieczenia rocznie. To 20 zł w skali miesiąca. I 

zgodnie z tą zasadą możemy oszacować nasze koszty.  

Np. rata za mieszkanie. 

 

1230 zł miesięcznie (14.760 zł w skali roku). 

 

Nie wklejam tutaj żadnej przykładowej tabeli, bo każdy ma swoje 

przyzwyczajenia. Jeśli prowadzisz budżet domowy w papierowym zeszycie, to też 

jest ok. Wcale nie musisz mieć do tego gigantycznego Excela.  

 

Podsumuj swoje koszty i zapisz tę liczbę. Dzięki temu w prosty sposób, odejmując 

średnie koszty od średnich przychodów, zobaczysz jaka kwota zostaje. Ta 

nadwyżka to zysk, jeśli przyjmiemy znowu metaforę „firmy”. 
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Jeśli masz te cztery parametry, to możesz popatrzeć na „parametry siebie jako 

firmy”. 

 

Zgromadzony majątek w PLN: 
Aktualne zadłużenie: 
Majątek netto (majątek minus zadłużenie): 
Średnie miesięczne przychody: 
Średnie miesięczne koszty: 
Wypracowany zysk roczny: (przychody – koszty = zysk) 
 

No i właśnie masz przed sobą analizę finansową własnej osoby. Tadam! 

 

*W takim liczeniu są pewne paradoksy. Liczysz, że Twoje auto jest warte 40 

tysięcy? Ale spłacasz je cały czas? To zastanów się jeszcze nad kosztami 

eksploatacji auta, kosztach paliwa, ubezpieczeniach i nie zapominaj, ze wartość 

Twojego auta spada z każdym miesiącem użytkowania. Może się okazać, ze auto 

jest warte 40 tys., ale jak odejmiesz całą resztę wymienioną wcześniej, to 

skończysz na sporym minusie.  

Oczywiście takie zestawienie powinniśmy robić co najmniej raz do roku żeby 

przeliczyć swoją aktualną wartość. Takie liczenie daje bardzo obiektywny obraz. 

Komuś może się wydawać, że dobrze zarabia, bo nigdy nie zapisał na kartce 

swojego pełnego zadłużenia i okaże się, że jego przychody są zjadane przez raty. 

Kto inny może się mile zaskoczyć, po prostu trzeba więcej oszczędzać, bo 

przychody są dobre. Jeśli nie robimy takich zestawień, to żyjemy w wierze 

finansowej, a nie wiedzy. Tzn. wierzymy, że jest dobrze, ale boimy się sprawdzić 

tego na kartce papieru.  
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Oszczędzanie na konkretny cel 
 

A teraz pokażę Ci metodę, którą nazwałem Metodą Małych Liczb. Na różnych 

szkoleniach biznesowych pokazują podobny model, ale w zastosowaniu do 

prognozowania przychodów firmy, czy też planowania budżetów. Ja wolę tego 

używać do finansów osobistych i pokazywać ludziom, którym jest to najbardziej 

potrzebne. 

 

Ćwiczenie 

Zapisz na kartce rzecz, na jaką chcesz oszczędzać. Może to PlayStation, może 

upragnione wakacje, może nowa zabawka (mam sporo młodych czytelników). 

Sprawdź ile to kosztuje w sklepie. I nie szukaj najtańszej do bólu oferty, ani aukcji 

na Allegro. Po prostu zapisz dokładnie jaką kwotę potrzebujesz odłożyć, żeby 

udało się zrealizować cel. 

 

Przyjmijmy, że to 1500 zł. Wydaje się sporo, z portfela tyle od razu nie wyjmiemy. 

 

Podziel to na 12 – tyle ile jest miesięcy. 

 

Masz już do odłożenia 125 zł miesięcznie. Brzmi lepiej i bardziej realnie niż 1500 

wyjęte z portfela. 

 

To rozkładajmy dalej. 
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Podziel kwotę na 52 – tyle ile jest w roku tygodni. 

 

28 zł 84 gr – to już nie wygląda tak dramatycznie. 

 

To teraz zastanów się czy przypadkiem możesz zrezygnować z czegoś raz w 

tygodniu, żeby do skarbonki trafiło okrągłe 30 zł. Np. jeśli jadasz na mieście albo 

umawiasz się w kawiarniach, to taki grafik sam się prosi i cięcie kosztów. 

 

To teraz spójrz na swoje 1500 zł… podzielone przez 365. 

 

4 zł 10 gr. 

 

Jeśli płacisz gotówką, to wystarczy, że każdego dnia wrzucisz do skarbonki  

ok. 4 zł. Brzmi sensowniej? 

 

Teraz możesz bawić się wyliczeniami co do czasu. Zaokrąglaj, żeby było Ci łatwiej. 

4 zł dziennie i masz plan zrealizowany w 12 miesięcy. 

Czyli żeby zrealizować go w pół roku, musisz wrzucać dziennie do skarbonki…  

8 zł. 
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To trochę jak z pisaniem książki. Ja? Książkę? Całą? Że 300 stron? NIEMOŻLIWE! 

Ale gdyby tak zacząć pisać 2 strony dziennie? Albo nawet jedną! 1 strona dziennie 

daje nam jedną książkę w roku. 

 

Rozumiesz już ideę. Boimy się dużych liczb i są one dla nas często nierealne. Dużo 

łatwiej jest nam pracować na czymś, co rozumiemy i akceptujemy. Nikt z nas 

nigdy nie napisał w jeden dzień książki, ale wypracowania w szkole pisaliśmy. 

Mamy w głowie obraz, że się udało. 

 

Metoda Małych Liczb pozwoli Ci na bardzo proste wyliczenie. Jeśli chcesz 

zakończyć ten rok dobrym wyjazdem na narty i wiesz, że mniej więcej kosztuje 

to 4 tys. zł, to możesz śmiało obliczyć ile musisz odkładać, żeby uzbierać na tę 

przyjemność. Tak samo możesz liczyć oszczędzanie na emeryturę, na mieszkanie 

czy na studia. Małych liczb boimy się dużo mniej i można racjonalnie wpisać 

kwotę, jaką musimy odkładać, do budżetu. Musisz przyznać, że to dużo 

łatwiejsze!  

Jak mogę ułatwić Ci oszczędzanie?  
 

Nie wybiorę za Ciebie kwoty, którą możesz odkładać, nie zaplanuję za Ciebie 

budżetu, nie wprowadzę spisu wydatków w Twoim domu. Mogę jednak pokazać 

kilka sposobów i sztuczek, które usprawnią cały proces oszczędzania. Wcale nie 

trzeba do tego tomów książek ani wielkich podręczników akademickich – 

wystarczy kilka prostych zasad i oszczędzanie robi się dużo efektywniejsze.  
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Najpierw płać sobie 
 

Chyba pierwszą książką, w której przeczytałem tę zasadę był „Bogaty ojciec, 

biedny ojciec”, autorstwa Roberta Kiyosakiego. Niby takie proste, ale jeśli tylko 

pokiwamy głową, zamiast zacząć to stosować, to okaże się, że jest to jednak 

czarna magia dla większości Polaków. 

Oszczędzanie musimy zacząć w momencie, kiedy na nasz rachunek wpływają 

jakieś pieniądze. Na potrzeby tekstu zakładam, że jest to regularna wypłata, 

chociaż prowadząc własną działalność już dawno zapomniałem jak działa słowo 

„regularnie”. Zakładam więc moment wpływu na konto i koniec kropka. 

Przykładowo otrzymujemy wypłatę z naszej firmy 10. dnia każdego miesiąca. 

Oznacza to, że już dzień później powinniśmy wykonać przelew z tego rachunku 

na konto oszczędnościowe lub nawet pokusić się o ustawienie zlecenia stałego, 

dla bezpieczeństwa na 2-4 dni od daty wypłaty (margines zakładam w razie gdyby 

wypłata przyszła później z powodu weekendu wypadającego akurat w tym 

terminie). 

Wtedy nasz miesięczny budżet „na życie” zmniejszył się od razu i pracujemy tylko 

z tą kwotą. Oszczędności zabranych od razu nawet nie widzimy, bo są już na 

rachunku oszczędnościowym. 

Pułapka oszczędzania na koniec miesiąca, czyli to co próbuje robić większość 

Polaków (zakładając optymistycznie, że w ogóle próbuje) jest bardzo prosta. Na 

koniec miesiąca z reguły już nic nie zostaje w naszym portfelu. Wystarczy czasem 

nieprzewidziany wydatek taki jak dentysta i już zaczyna się szukanie rezerw, nie 

mówiąc o myśleniu o oszczędzaniu na koniec miesiąca. Odkładanie pieniędzy 
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znacznie później może skończyć się porażką, bo trafimy akurat na moment, kiedy 

pieniądze potrzebne są na nieprzewidziany wydatek. Wtedy może wygrać obawa 

przed przekroczeniem miesięcznego budżetu i zrezygnujemy z oszczędności w 

tym miesiącu. 

Z tym niestety jest podobnie jak z ćwiczeniami czy walką z uzależnieniem – 

odpuścisz sobie raz, a za kolejnym będzie dużo łatwiej. Po kilku odpuszczonych 

treningach dochodzimy do wniosku, że ten sport to jednak nie dla nas. Sam wiesz 

jak to działa… 

Poza tym wierzę, że człowiek może wydać każdą kwotę. Jeśli zarabiamy 2000 zł 

to kupujemy buty za 100 zł. Jak będziemy zarabiać 20 tys. to zaczniemy się 

rozglądać za butami za 2000 zł lub więcej. Jeśli jednak oszczędzasz regularnie, 

proporcjonalnie do zarobków i najpierw płacisz sobie, to jest naprawdę dobrze.  

Reguła proporcjonalności 
10 proc. przychodów jako oszczędności to utarty schemat, ale jest dosyć 

sensowny w długim terminie. Ja stosuję tę zasadę przy swoich przychodach i 10  

proc. z każdej faktury ląduje na koncie oszczędnościowym, a właściwie w banku 

do oszczędzania (mam jedno konto, na którym otwieram różne lokaty i konta 

celowe). Nie muszę się dzięki tej zasadzie zastanawiać jak mam oszczędzać. Jeśli 

zarobiłem 500 zł, to 50 zł ląduje na konto. Jeśli rozliczyłem duży projekt za 20 tys. 

to muszę 2 tys. odłożyć. I nie ma dyskusji, dzięki temu zawsze w skali roku odłożę 

10 proc. przychodów.  

Popatrz na kwotę swoich rocznych przychodów. 10 proc. z tej kwoty to ile?  

No właśnie, tyle możesz odkładać rocznie.  

To teraz pomnóż tę kwotę przez liczbę lat.  
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Masz 5 zł? Wrzuć! 
To metoda, którą wymyśliłem jeszcze siedząc w szkolnej ławce. Nie było wtedy 

takich automatycznych potworów jak mSaver w mBanku, a ja z kolei miałem w 

kieszeni drobniaki na kanapkę i puszkę coli, a nie kilka kart kredytowych. Jak to 

działa? Do rzeczy! 

Kiedy wykonujemy płatności gotówkowe, zostają nam w portfelu drobne. 

Wystarczy, że zobaczymy w zasięgu wzroku (oczywiście swoją!) wybraną monetę 

(ja przyjąłem 5 zł) i musimy wrzucić ją do skarbonki. Nie ma zmiłuj, w momencie 

wydania nam reszty z 50 zł, w samych 5-złotowych monetach, musisz wrzucić 

wszystkie, jakie masz w portfelu. 

Zasada uczy w bardzo prosty sposób nawyku oszczędzania i schematu odkładania 

małych kwot, ale częściej. Dzięki temu nasz portfel nie czuje drastycznej zmiany, 

a w skali miesięcy, a nawet lat mogą się z tego uzbierać znaczące kwoty. 

Oczywiście kiedy dojdziemy do pełnej skarbonki, to zdecydowanie warto 

pomyśleć o lokacie lub koncie oszczędnościowym. Szkoda, żeby pieniądz nie 

pracował, nawet jeśli będą to małe odsetki. Opróżniona skarbonka ma miejsce 

na kolejne monety i metoda trwa w najlepsze. 

Kiedy kilka lat temu opowiadałem tę metodę koledze w redakcji, stwierdził że 

spróbuje. Po miesiącu przyszedł i powiedział, że to bez sensu, bo jego skarbonka 

dostała dopisek do „masz 5 zł-wrzuć” Brzmiał on: „jeśli brakuje Ci na piwo, wyjmij 

5 zł”. Rozumiecie podstawowe ryzyko – drobne w skarbonce i na wyciągnięcie 

ręki są bardzo kuszące, kiedy brakuje nam pieniędzy. 
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Efekt Latte 
Jeśli nic Ci nie mówi to pojęcie, to już tłumaczę o co chodzi. Jeśli kupujesz na 

mieście kawę, np. tytułowe latte i płacisz za nie 15 zł, to zastanów się ile wydajesz 

w skali miesiąca, a ile w skali roku. Twórcy tego pojęcia zaczęli po prostu liczyć 

ile wydajemy na małe przyjemności, jak przykładowa kawa na mieście. 

Rezygnacja z tej jednej przyjemności oznacza bardzo duże oszczędności, o 

których nie zdajemy sobie sprawy! 

Pracujesz 5 dni w tygodniu, kupujesz codziennie kawę na mieście. 15 zł to 75 zł 

w tygodniu, co miesięcznie daje 300 zł. Rocznie mamy 3600 zł! Jeśli zamienisz 

kawę na mieście na kawę w domu lub biurze, oszczędzisz 3600 zł! Już rozumiesz, 

czemu efekt latte stał się taki popularny?    

Oczywiście kawa to popularny przykład, ale sam efekt dotyczyć może wielu 

małych przyjemności. Równie dobrze możesz wydawać pieniądze na 

dodatkowego batonika albo inną małą przyjemność, której kosztów nie liczysz.  

Przeanalizuj swoje wydatki, o których pisałem na początku ebooka. Być może są 

jakieś wydatki, które generują bardzo dużo kosztów, ale nigdy nie zwracasz na 

nie uwagi. W końcu są „małymi wydatkami”, jak przysłowiowa kawa.  

 

Małe kroki 
Jeśli ktoś nie ma w zwyczaju oszczędzania pieniędzy, to absolutnie nie nauczymy 

go z dnia na dzień korzystania z rożnych produktów bankowych czy też 

inwestycyjnych. Wszystko trzeba robić powoli, aż sami stwierdzimy, że 

wyrobiliśmy w sobie nawyk. Na początek proponuję wspomnianą wyżej metodę 

z monetą 5 zł lub nawet mniejszą. Czasami słoik pełen monet 2 zł po kilku 
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tygodniach może nas zmobilizować do odkładania większych kwot i większego 

zaangażowania w oszczędzanie. 

Zacznij od małych kwot, jak pieniądze już się uzbierają, możesz przenieść je, np. 

na konto oszczędnościowe. Kolejnym krokiem będzie ustawienie stałego 

przelewu w banku, żeby nie bawić się tylko w operacje gotówkowe (gotówka w 

skarbonce traci z czasem na wartości). 

Możemy przyjąć uproszczony schemat, jeśli nigdy nie oszczędzaliśmy: 

Skarbonka -> program automatycznego oszczędzania -> konto 

oszczędnościowe -> lokata 

Jak już uzbiera się konkretniejsza kwota, to można szukać najlepszych ofert i 

przerzucać nasze pieniądze z oferty na ofertę. Robię tak od lat i można się zdziwić 

jak spore efekty może to przynieść. Rozpocząłem na ten temat cykl artykułów, 

gdzie pomagam znaleźć tego typu oferty – nazywa się wyjadacze wisienek, czyli 

jak znaleźć najlepsze promocje bankowe. 

 

Bank oszczędza za Ciebie 
Jeśli sami mamy problem z odkładaniem kilku złotych do skarbonki, to możemy 

zdać się na bank. Niektóre rachunki internetowe mają specjalne narzędzia do 

oszczędzania, które pobierają pieniądze z konta zgodnie z naszymi ustawieniami. 

Możemy ustawić w koncie, że bank pobierze od każdej transakcji wykonanej 

kartą, procentową część kwoty albo określoną sumę, np. 3 zł. 

Pieniądze zbierają się na subkoncie lub są przelewane na rachunek 

oszczędnościowy. Z reguły są w zakładce „regularne oszczędzanie”, więc dopóki 

tam nie zajrzymy – nie widać ich. To wielka zaleta tego typu programów. 
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Oszczędności, które mamy przed oczami na rachunku są czasami zbyt kuszące. 

To jak skarbonka, z której łatwo wyciągnąć pieniądze. 

Robię dużo transakcji kartami płatniczymi, więc czasami odnoszę wrażenie, że 

bank aż za mocno mnie skubie. Mam ustawiony mSaver z pobieraniem 5 zł przy 

każdej transakcji. Jest to czasami o tyle frustrujące, że kupno gazety za 5 zł 

zaowocuje pobraniem z konta pełnych 10 zł. Jednak przy 10 transakcjach w 

miesiącu mam odłożone 50 zł, a przy małych płatnościach kartą, liczba transakcji 

często wzrasta. Pieniądze idą do „regularnego oszczędzania”, a raz na jakiś czas 

przesyłam je na konto oszczędnościowe w zupełnie innym banku – 

przeznaczonym na wydatki wakacyjne.  

 

Teraz Twoja kolej… 
Na początku ebooka napisałem, że nie zrobię za Ciebie budżetu, tak jak i za Ciebie 

nie będę oszczędzał. Mogę jednak wesprzeć Cię radami, artykułami, a na blogu 

także promocjami i produktami bankowymi, które pomagają w oszczędzaniu. 

Jednak główne zadanie stoi przed Tobą. To Ty musisz wypracować w sobie nawyk 

odkładania pieniędzy.  

Każda metoda jest dobra, więc bardzo możliwe, że wypracujesz swój „lifehack”, 

który zaowocuje rosnącym saldem na koncie oszczędnościowym. Najważniejsze, 

że działa! 

Oszczędzanie to nie jest sprint, to maraton. Będziesz mieć po drodze chwile 

zwątpienia, może Ci towarzyszyć zadyszka i zmęczenie, a nawet zwątpienie, że 

nie uda się dobiec do mety. Jednak regularny trening i wypracowanie nawyku 

(jak u sportowca) pozwolą Ci osiągnąć upragnione efekty. Zaufaj mi, nagroda jest 

bardzo cenna. To poczucie bezpieczeństwa i wolności.  
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Zostańmy w kontakcie 
 

Nie przestawaj się uczyć, a ja nie przestanę Ci pomagać. Blog ma się dobrze i będę 

go rozwijał nadal. Można mnie znaleźć w kilku miejscach, ale najważniejsze to 

oczywiście strona internetowa, kanał na YouTube i fanpage na Facebooku. 

Poniżej zostawiam linki, żebyśmy mogli utrzymywać kontakt w sieci, a być może 

poznamy się również na żywo, bo planuję również szkolenia z finansów dla 

początkujących.  

 

Doradca.tv: 

Blog 

YouTube 

Facebook  

 

Mam nadzieję, że Mały Podręcznik Oszczędzania pomoże Ci w realizacji swoich 

celów. Trzymam za Ciebie kciuki i służę pomocą. Wystarczy, że napiszesz, chętnie 

odpiszę i pomogę. Swój problem możesz również opisać na grupie: Porady 

finansowe Doradca.tv!  

 

Pozdrawiam i życzę sukcesów! 

Tomasz Jaroszek, Doradca.tv 
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