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Autorem poradnika jest Sławek Śniegocki – inwestor, coach 
finansowy, autor poradników i kursów finansowych.  
 
Stworzył kilka firm, pracował jako manager w międzynarodowych 
sieciach handlowych, był doradcą finansowym, zdobył uprawnienia 
pośrednika w obrocie nieruchomościami. Od kilkunastu lat zajmuje 
się inwestowaniem w akcje, ETF-y,  nieruchomości, surowce.  
 
Od 2009 r. w swoich książkach, szkoleniach oraz na blogu, dzieli się 
doświadczeniem inwestycyjnym i praktyczną wiedzą, pomagając  
Czytelnikom i Klientom unikać błędów finansowych,  
które popełnia większość. 

P.S. Jeżeli w czasie czytania tej publikacji, będzie Ci się wydawać, że autor jest czarnowidzem 

i nie ma się czym przejmować, ponieważ tylko Cię straszy, wiedz, że pierwszym krokiem 

do jakiejkolwiek zmiany jest zmiana świadomości, że coś w ogóle tej zmiany wymaga. 

Jak zobaczysz, będzie też trochę liczenia. „Nudy, nikt tego nie lubi...” No właśnie...  

Owocnej lektury życzy autor, Sławek Śniegocki
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Czy Ty też popełniasz błędy, 
które niszczą Twoje finanse? 
Dowiedz się jak się 
przed nimi obronić.
 

 

Czy zastanawiałeś się dlaczego niektórzy ludzie  
z łatwością realizują swoje cele, zawsze stać ich  
na przyjemności, pieniądze do nich lgną  
i prowadzą życie bez obaw o przyszłość? 

Dlaczego więc jednocześnie większości ludzi się to nie udaje, 

zaliczają ciągłe finansowe wzloty i upadki, aby przeżyć  

do kolejnej wypłaty są zmuszeni do coraz większego zadłużania 

się i życia w ciągłej obawie o to co będzie jutro?

Do której grupy Ty się zaliczasz? Czy sądzisz, że masz na 

to jakikolwiek wpływ? Przypomnij sobie ile razy chciałeś 

wprowadzić gruntowne zmiany w swoim życiu. Ile razy słomiany 

zapał szybko się kończył a Ty traciłeś jedynie czas i energię? 

Dlaczego tak się działo? To jasne, że rewolucyjne wprowadzanie 

zmian jest na dłuższą metę skazane na porażkę. Po prostu 

trudno było Ci stale zmuszać się do czegoś, czego tak naprawdę 

wcale NIE chciałeś. NIE chciałeś martwić się o każdą złotówkę, 

NIE chciałeś mieć długów, NIE chciałeś marnie zarabiać, NIE 

chciałeś mieć nudnej pracy, głupiego szefa czy upierdliwych 

klientów...I właśnie na tym się skupiałeś. 

Jeżeli Twoje aktualne wyniki finansowe nie są takie, jak sobie 

wymarzyłeś, to może powinieneś zacząć robić coś w inny 

sposób niż do tej pory? Im bardziej będziesz się skupiał na 

dokonywaniu odpowiednich zmian, zamiast na wyszukiwaniu 

kolejnych ograniczeń, tym większą masz szansę, aby dostrzec 

nowe możliwości. Te możliwości to wprowadzanie małych, 

codziennych, ewolucyjnych zmian w Twoich finansach, to zgoda 

na popełnianie błędów i podjęcie samodzielnych decyzji 

finansowych. Sukces finansowy to bez dwóch zdań wynik 

ewolucji.

Czy wiesz, że według najnowszego badania „Postawy Polaków 

wobec finansów” Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy 

(październik 2017 r.);

 

• ponad połowie naszych rodaków brakuje elementarnej 

wiedzy finansowej,

• ponad 75% z nas nie planuje z wyprzedzeniem dużych 

wydatków,

• ponad 80% z nas wydaje swoją pensję na bieżąco,

• ponad 80% z nas nie kontroluje własnych wydatków w 

żaden sposób,

• ponad 90% z nas nie oszczędza na emeryturę ani nie 

inwestuje.

Przerażające? Jak najbardziej. 

Wiedząc jednak, że zaledwie 8% Polaków systematycznie 

oszczędza i inwestuje, możesz zastanowić się w jaki sposób 

znaleźć się w tym elitarnym gronie, zaczynając z tym co 

masz i co potrafisz. Sprawa jest prostsza niż Ci się wydaje, 

ponieważ inwestowanie nie jest przywilejem bogatych, lecz 

koniecznością każdej logicznie myślącej osoby. Dlaczego?

Czy zdajesz sobie sprawę, że bez oszczędności i inwestycji, do 

zamknięcia “budżetu życia” zabraknie Ci KILKUSET TYSIĘCY 

ZŁOTYCH? Tyle będziesz musiał pożyczyć, aby stworzyć 

miejsce do życia, wykształcić dzieci, kilka razy wymienić 

samochód i sprzęt AGD, kilkanaście razy wyjechać na urlop, 

móc rozwijać jakieś hobby. To również KILKADZIESIĄT TYSIĘCY 

ZŁOTYCH w postaci odsetek, które zamiast wykorzystać do 

budowania majątku, włożysz do kieszeni bankierom. Środki 

na spłatę kapitału wraz z odsetkami i tak przecież będziesz 

musiał zdobyć. Oczywiście, możesz tak jak większość założyć, 

że nie masz wyjścia, bo za mało zarabiasz, możesz też liczyć na 

spadek, wygraną w lotto, albo wysoką państwową emeryturę. 

Może pewnego pięknego dnia pieniądze same znajdą się na 

Twoim koncie. Kto wie? 

Wiem z doświadczenia jak często doradcy finansowi obserwują, 

że klienci nie za bardzo wiedzą co dzieje się z ich finansami. Nie 

ma znaczenia czy są to etatowi pracownicy, właściciele firm czy 

też managerowie na kontrakcie. Powodów, aby nie inwestować 

jest mnóstwo, ktoś „ma za mało czasu na zajmowanie się 

finansami”, inna osoba „akurat w tej chwili nie ma wolnych 

środków” albo też „właśnie wyskoczyły jej niespodziewane 

wydatki”.  Czy te wymówki nie brzmią dla Ciebie znajomo?

Na szczęście finanse osobiste to nie fizyka kwantowa.  

Zamiast komplikować sobie życie i szukać inwestycyjnego 

Świętego Graala, wystarczy, że przeanalizujemy  

i zoptymalizujemy wspólnie, zaledwie kilka obszarów  

Twoich finansów.
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Przekonania finansowe
 

 

Nie będę owijał w bawełnę. Zmiana pozostałych 
czterech obszarów finansów osobistych bez 
zmiany szkodliwych przekonań finansowych 
jest praktycznie niewykonalna. Problemem jest 
to, że często nawet sobie nie uświadamiamy jak 
szkodliwe przekonania zostały nam wpojone w 
dzieciństwie. Wydaje nam się, że „wszyscy tak 
mają”.  

Jeżeli zostałeś nauczony, że „pieniądze to nie temat do 

rozmów”, „masz jeszcze czas - finanse to za poważny temat 

dla dzieci” a Twoja partnerka słyszała, „że dziewczynki 

nie zajmują się pieniążkami, od tego są Tatusie” to oboje 

będziecie traktować ten temat jak tabu. Jeżeli dowiedziałeś 

się, że „pieniądze nie są ważne, najważniejsze są: miłość / 

zdrowie / praca i żeby na chleb nie zabrakło” to jaką masz 

szansę, aby na poważnie zająć się własnymi finansami? 

Jeżeli uważasz, że pracodawca za mało Ci płaci, że politycy 

Cię okradają, że państwo musi Ci wypłacić wysoką emeryturę 

i zadbać o Ciebie, kiedy już nie będziesz mógł pracować – 

przenosisz odpowiedzialność za własny dobrobyt na innych. 

Pieniądze to forma energii, która musi być w ruchu a postawa 

roszczeniowa powoduje jej blokadę.

Jeżeli nigdy nie planowałeś swoich finansów, oddajesz swój 

rozwój finansowy działaniu przypadku. Oczywiście wiele osób 

żyje bez planowania i bez planu, ale to również rodzaj planu. 

Prowadzi on do tego, aby w najmniej spodziewanym momencie 

podstawić sobie samemu nogę. Jeżeli obruszasz się mówiąc:  

„co ja wróżka jestem, niby skąd mam wiedzieć, co będzie za 

rok?”. Otóż znikąd, tego nie da się przewidzieć. Planowanie 

nie służy do przewidywania przyszłości lecz do wyznaczania 

kierunku, w którym chcesz iść.

Rozpoczynanie jakiegokolwiek długoterminowego działania 

finansowego bez spisanego planu jest równie mało skuteczne 

jak ciągłe planowanie i zbieranie danych nie zakończone 

działaniem. Bez planu czeka Cię działanie po omacku, strata 

czasu i energii na realizację dużej liczby pilnych działań.  

Na ważne i istotne nie wystarczy Ci już czasu. Przyjmij więc  

do wiadomości, że nigdy nie będziesz miał wszystkich 

potrzebnych danych. Zresztą inwestowanie polega właśnie  

na pomnażaniu majątku w stanie ciągłego ryzyka i braku 

danych. 

Dlatego też tak wielu ludzi nie inwestuje z powodu rzekomego 

braku wiedzy. Jednak jedynej wiedzy jakiej im brakuje to tej,  

że nigdy nie będą mieli pełnej wiedzy o danej inwestycji. 

Dlatego właśnie najefektywniejszym początkiem każdej 

inwestycji jest spisanie własnego planu i dostosowywanie 

go do zmieniającej się sytuacji. Twoje cele pozostaną jednak 

niezmienne, a dostosowywać do sytuacji będziesz jedynie 

sposoby ich realizacji. 

 

Spisanie planu umożliwi Ci w dowolnym momencie 

przypomnienie sobie w jakim celu rozpocząłeś daną inwestycję 

i z jakim zyskiem (efektem) chcesz ją zakończyć. Zresztą 

planowanie inwestycji to nie jedyna możliwość. Możesz również 

stworzyć plan zwiększania dochodów, zmiany struktury 

wydatków, szybszego wyjścia z długu, budowania majątku,  

czy też dochodzenia do niezależności finansowej.

W planie inwestycyjnym warto, abyś zapisał dlaczego 

wchodzisz w daną inwestycję i jakie warunki musi ona spełnić, 

abyś mógł ją z zyskiem zlikwidować. Taka wiedza z każdą 

kolejną inwestycją będzie dla Ciebie coraz wartościowsza.  

Bądź precyzyjny - ustal horyzont czasowy lub minimalny 

zysk. Bądź realistą, a nie marzycielem. Jeżeli osiągniesz zysk 

wcześniej niż planowałeś, zamknij inwestycję w całości  

lub partiami. Jeżeli skończył Ci się planowany czas,  

poszukaj lepszej inwestycji. Nie bój się ciąć strat. 

Jeżeli uważasz, że tyle masz teraz na głowie i nie masz czasu, 

aby zająć się własnymi finansami, właśnie ustalasz priorytety  

na przyszłość, zgodnie ze stwierdzeniem Kate Byron „Cokolwiek 

robisz – właśnie to wolisz”. Tymczasem czas to jeden z Twoich 

najważniejszych aktywów. Nie zapominaj, że masz ograniczoną 

liczbę godzin, dni i lat do wykorzystania. Odkładanie na później 

to tylko sprytny sposób, aby przejść od spraw ważnych  

i trudnych do pilnych i bez długoterminowego znaczenia. 

Pewnie zastanawiasz się, od czego zacząć optymalizację swoich 

finansów, aby wszystko poszło wreszcie w dobrą stronę. 
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Skorzystamy w tym celu z podpowiedzi Charlesa Garfielda, 

który w książce „Peak Performers” pokazał jakie cechy mają 

osoby, które osiągnęły sukces, w często bardzo odległych od 

siebie dziedzinach takich jak muzyka, sport, inwestowanie, czy 

biznes.  

Według autora, osoby, które są „magnesami sukcesu”:

 

 ✓ potrafią zarządzać sobą – znają siebie i swoje ograniczenia 

dotyczące posiadanych umiejętności, dostępnego czasu  

i kapitału, odporności na porażkę, 

 ✓ są zaangażowane w swoją misję – wiedzą jasno na czym  

im naprawdę zależy,     

 ✓ mają realistyczne oczekiwania – chcą konkretnych 

rezultatów w realnym czasie,

 ✓ są niezależne w opiniach na własny temat i temat branży,  

w której działają,   

 ✓ są elastyczne - potrafią dokonywać zmian i adaptować  

się do zmiennych warunków,

 ✓ potrafią wyciągać wnioski z własnych błędów,

 ✓ potrafią wyprzedzać (a nie przewidywać) wydarzenia,  

 ✓ są cierpliwe.

   

Pomyśl teraz, jakie są Twoje przekonania na temat pieniędzy? 

Czy uważasz, że pieniądze to źródło wszelkiego zła?  

 

Pieniądz to z definicji środek wymiany pomiędzy towarami, 

czy usługami. Środek, czyli coś co przenosi wartość. Pieniądze 

kojarzymy z przepływem, ruchem, energią. Czy wobec tego 

możemy powiedzieć, że pieniądze są dobre lub złe?  

A czy energia albo prąd elektryczny takie są?  

Wszystko zależy od celu w jakim je wykorzystasz. Ponieważ 

pieniądze są rodzajem energii, to właśnie one napędzają Twoje 

finanse i umożliwiają osiąganie celów. Bez odpowiedniej dawki 

tej energii, Twój majątek będzie przyrastał zbyt wolno lub 

co gorsze, będzie się kurczył. Właśnie dlatego nie będę Ci tu 

proponował popularnych „porad finansowych” typu „zrezygnuj 

z codziennej kawy a zostaniesz milionerem”, „zawsze oszczędzaj 

10% dochodu”, „znajdź wysokodochodową inwestycję 

z gwarancją zysku”, czy przekonywał, że ”bez wysiłku i 

doświadczenia, w błyskawiczny sposób możesz zarobić w 

internecie / na giełdzie / forexie / w nieruchomościach /  

na kryptowalutach”. 

Zanim przejdziemy do bardziej praktycznych działań,  

poznaj jedną z moich ulubionych definicji pieniądza:

„Pieniądze są narzędziem do realizacji marzeń
 i uwolnienia Twojego nieograniczonego 

potencjału”

Poniżej załączam pytania, dzięki którym możesz sprawdzić 

swoje przekonania finansowe i poznać poziom swojego 

zaangażowania w ich zmianę. Sprawdź, których odpowiedzi 

udzielisz najwięcej: „Tak”, „Nie” a może „Nie mam pojęcia”?

• Czy potrafisz rozmawiać o pieniądzach z najbliższymi  

i czy znasz ich plany finansowe?

• Czy uważasz, że już dzisiaj masz wiedzę, aby zajmować  

się inwestycjami?

• Czy co miesiąc poświęcasz co najmniej godzinę  

na zarządzanie finansami osobistymi?

• Czy wiesz, ile masz codziennie pieniędzy do dyspozycji?

• Czy szukasz okazji do zwiększenia swoich dochodów?

• Czy regularnie kontrolujesz swoje codzienne wydatki?

• Czy Twoje oszczędności pokrywają co najmniej sumę 

sześciomiesięcznych wydatków? 

• Czy wykorzystujesz nadwyżki dochodów do szybszej 

spłaty swoich kredytów?

• Czy inwestujesz przynajmniej 10% swoich miesięcznych 

dochodów?

• Czy potrafisz przeżyć miesiąc bez pożyczania pieniędzy  

od znajomych lub rodziny?

• Czy raty Twoich kredytów są niższe niż 60% miesięcznych 

dochodów?

• Czy płacisz kartą kredytową wyłącznie za zaplanowane 

zakupy?

• Czy aktualna wartość Twojego majątku jest większa niż 

Twojego zadłużenia?

• Czy znasz wartość netto swojego majątku i czy masz 

spisany plan jego zwiększenia?

• Czy jesteś zabezpieczony na wypadek choroby  

lub utraty źródła dochodów?
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Zmiana struktury 
dochodów 
 

Z rozmów z moimi klientami oraz z analizy wyników ankiety 

finansowej, którą prowadzę od kilku lat na blogu, mogę 

potwierdzić, że ogromna większość ludzi osiąga minimalny 

przyrost majątku w ciągu całego swojego życia, z jednego 

podstawowego powodu. Jest to uzależnienie od pojedynczego 

źródła dochodu, którym najczęściej jest praca na etacie.  

 

Jest to również jedno z najmniej stabilnych i najmniej 

efektywnych (czasowo i podatkowo) źródeł. Oczywiście, 

możesz powiedzieć, że nie masz na to żadnego wpływu, 

bo dobrze płatna praca jest dostępna tylko po znajomości, 

wszyscy w Polsce pracują na „śmieciówkach”, nikt Ci nie 

zapłaci za nadgodziny i nie masz czasu, żeby jeszcze 

brać drugi etat. Tak się jednak składa, że wszystko to są 

przykłady ograniczających przekonań. Choć liczba Polaków 

zatrudnionych na drugi etat właśnie przekroczyła 900 000 

osób, nadal jest to najmniej skuteczna metoda dywersyfikacji 

źródeł dochodu. 

W tworzeniu nowych źródeł dochodu nie chodzi wcale  

o „jeszcze więcej tego samego”, lecz o zupełnie inne spojrzenie 

na zarabianie pieniędzy, które nie opiera się na sprzedaży 

czasu, którego masz co dzień dokładnie tyle samo, ale na 

sprzedaży umiejętności, które możesz skalować.  

Ale zanim do tego dojdziemy, proponuję Ci teraz wykonanie 

bardzo prostego ćwiczenia. Pomimo, że stosuję tu wiele 

uproszczeń, wynik może okazać się dla Ciebie szokujący. 

Proponuję abyś sprawdził swoją dotychczasową efektywność 

finansową i jej wpływ na poziom Twojego życia na emeryturze 

(zakładamy, zgodnie ze statystykami, że „państwowym 

rentierem” będziesz średnio przez 15 lat czyli 180 miesięcy).

1. Zapisz jaką kwotę oszczędności zgromadziłeś  

    do dnia dzisiejszego?.................................................................................zł

2. Od ilu lat jesteś aktywny zawodowo?.............................................lat

3. Zapisz wynik dzielenia [pkt 1] : [pkt 2] =..................................zł/rok

4. Oblicz ile lat pozostało Ci do emerytury...........................….........lat

5. Zapisz wynik działania ([pkt 3] x [pkt 4]) + [pkt 1]=.....................zł

6. Podziel powyższy wynik przez 180 [pkt 5] : 180=….........zł/m-c                               

Wynik powyższych obliczeń to kwota, którą będziesz miał 

dodatkowo do dyspozycji każdego miesiąca po przejściu  

na emeryturę. 

Dajmy na to, że masz trzydzieści kilka lat, pracujesz od 15 

lat, zgromadziłeś 50 000 zł osobistych oszczędności a do 

emerytury zostało Ci 26 lat. Jak łatwo wyliczyć, przy obecnej 

efektywności finansowej, zgromadzisz w momencie przejścia 

na emeryturę kwotę 137 000 zł.  

 

Dużo? Po podzieleniu przez okres 180 miesięcy, okaże się, 

że aby pieniędzy starczyło Ci do końca życia, na emeryturze 

miesięcznie będziesz mógł wydać nie więcej niż 760 zł.  

 

Oczywiście (oczywiście?) dostaniesz jeszcze państwową 

emeryturę, której wysokości obecnie nie znasz, choć można 

założyć, że i tak będzie ona niższa niż emerytura Twoich 
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rodziców czy dziadków. Jedno co jest pewne to inflacja,  

która w ciągu 26 lat, które zostaną Ci do momentu przejścia  

na emeryturę i tak zje dużą część wartości zgromadzonych 

przez Ciebie oszczędności. 

Pokazałem Ci na powyższym przykładzie jakie efekty 

osiągniesz jeżeli będziesz zarabiał, oszczędzał i inwestował tak 

jak do tej pory, oczywiście jeżeli tylko w przyszłości nie stracisz 

pracy, nie wpadniesz w długi, a Twoje zarobki będą wzrastały  

w takim tempie jak dotychczas. Jeżeli zmiana struktury 

dochodów nie polega na jeszcze dłuższej i cięższej pracy,  

co zatem możemy robić inaczej? Oczywiście nie zachęcam Cię, 

abyś jeszcze dzisiaj rzucił pracę i wystartował w garażu  

ze start-upem, który stanie się drugim Facebookiem.  

Ewolucja, pamiętasz?

Na początek warto, abyś obliczył, jaka jest rzeczywista cena,  

za którą sprzedajesz swój czas i jaki procent zostaje Ci na koniec 

miesiąca, kiedy już zapłacisz wszystkim wokół za przywilej 

pracy na etacie. 

Dla obecnej „średniej krajowej”, która wynosi niecałe 5000 

zł brutto, po odjęciu składek na ZUS, zaliczek na podatek 

dochodowy, czasu dojazdów do pracy, niepłatnych nadgodzin 

i pracy wykonywanej bezpłatnie w domu (także w weekendy), 

stawka ta wynosi realnie dla pełnego etatu (3500 zł netto x 

12 miesięcy / 2550 godzin pracy rocznie) około 16,50 zł na 

godzinę. Oczywiście „średniej krajowej” nie zarabia większość 

Polaków, więc stawka godzinowa „statystycznego” Polaka jest 

realnie jeszcze niższa. Przejdźmy teraz do konkretów. 

Zmiana struktury dochodów polega na stworzeniu 

dodatkowych źródeł dochodu o znacznie wyższej efektywności 

niż Twoja obecna stawka godzinowa, lecz zabierających mniej 

Twojego czasu niż etat.  

Poniżej podaję kilka przykładów w jaki sposób zacząć 

uniezależniać swoje finanse od pojedynczego źródła  

dochodów z pracy na etacie. Spróbuj nie zaczynać  

od krytykowania tych pomysłów, tylko spokojnie przeanalizuj 

co jest w Twoim zasięgu już teraz...i zacznij to robić.  

Aha, i na razie zapomnij o „Dochodzie Pasywnym”.  

To bardzo popularne hasło, mające jednak mało wspólnego  

z rzeczywistością większości ludzi sukcesu.  

Jakie działania podejmiesz, aby zmienić strukturę Twoich 

dochodów? O ile wzrośnie Twoja „stawka godzinowa”, jeżeli 

zaczniesz się nimi zajmować?

 ✓ Podjęcie pracy na dodatkowy etat / część etatu, umowy 

zlecenia, o dzieło (wypłata),

 ✓ Założenie lokaty bankowej (odsetki)

 ✓ Kupno obligacji skarbowych lub produktów 

strukturyzowanych (odsetki), 

 ✓ Inwestowanie w akcje (dywidenda),

 ✓ Programy partnerskie, polecanie i sprzedaż cudzych 

produktów (prowizja),

 ✓ Inwestycje w pokoje hotelowe, apartamenty wakacyjne  

na wynajem (zysk z najmu) 

 ✓ Podnajem, zarządzanie cudzymi nieruchomościami 

(czynsz),

 ✓ Wynajem własnych nieruchomości mieszkaniowych / 

komercyjnych (czynsz),

 ✓ Sprzedaż wiedzy eksperckiej - publikacje, artykuły, książki, 

e-booki, szkolenia (zysk),

 ✓ Systemy typu MLM (prowizja),

 ✓ Franczyza - zakup gotowego systemu biznesowego (zysk),

 ✓ Działalność konsultingowa oparta o Twoje doświadczenie 

zawodowe (dochód).  

Oczywiście nie przedstawiłem Ci zamkniętego katalogu, lecz 

jedynie przegląd pomysłów, które mogą Cię zainspirować 

do działania – od zaraz, z tym co dzisiaj potrafisz i z tym co 

aktualnie masz do dyspozycji. 

Jeszcze jedna uwaga - nie patrz jedynie na wartość 

miesięcznych zysków. Liczy się efektywność. Jeżeli jakieś 

działanie przynosi Ci „jedynie” 50 zł, ale jego obsługa zajmuje 

Ci tylko 15 minut miesięcznie, Twoja efektywność wyniesie 200 

zł za godzinę, a Ty dalej masz czas, który możesz wykorzystać. 

Z doświadczenia wiem, że mamy tendencję do lekceważenia 

drobnych dochodów i kosztów. I jedne i drugie z czasem 

nabierają znaczenia. Dodatkowe dochody potrafią przyśpieszyć 

budowę naszego majątku, lecz niestety dodatkowe koszty 

potrafią wciągnąć nas w pętlę zadłużenia.
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Zmiana struktury wydatków
 

Na początku tej publikacji podałem, że z ostatniego badania 

„Postawy Polaków wobec finansów”, wynika, że ponad 80% 

Polaków nie kontroluje swoich wydatków i jednocześnie tylko 

8% z nas oszczędza na emeryturę lub inwestuje.  

 

Czy to wynik niskich zarobków?  Mało prawdopodobne, skoro  

w ciągu ostatnich 10 lat średnia pensja brutto w Polsce 

wzrosła o 70% ( z 2942 zł w 2008 r. do 4973 zł w 2018 r.), 

a jednocześnie o ile w 2008 roku 38% osób kontrolowało 

wszystkie wydatki, a 11% tylko te największe, to dzisiaj 

wszystkie wydatki kontroluje zaledwie 28% osób, a wyłącznie 

te największe aż 20%. Jaki więc jest główny powód spadającej 

liczby inwestorów w Polsce? Według mnie, pomimo rosnących 

płac i wzrostu ogólnej zamożności naszego społeczeństwa, 

wciąż ogromna większość Polaków nie oszczędza i nie 

inwestuje, PONIEWAŻ nie kontroluje swoich wydatków. 

Wszystko sprowadza się do problemu braku kontroli nad 

budżetem domowym. To nie kwestia zarobków, czy braku 

narzędzi (do tego wystarczy zeszyt w kratkę), ale brak nawyku, 

który można w sobie wyrobić. To takie proste!

Dodatkowym powodem niechęci do inwestycji, mogą być 

też wyniki naszej rodzimej giełdy. Inwestorzy indywidualni 

„obrazili się” na polską giełdę, ponieważ przeważająca ich 

liczba inwestuje głównie w złotówkach i ogranicza się do 

dużych polskich spółek. W chwili kiedy piszę te słowa, indeks 

szerokiego rynku WIG doszedł właśnie do poziomu  

z lipca 2007 roku, a indeks dużych spółek WIG 20 znalazł się 

kolejny raz na poziomie z 2000 roku. W tym samym czasie 

amerykański indeks S&P 500 wzrósł o ponad 80%. Co prawda 

taka inwestycja jest obarczona ryzykiem kursowym. Gdybyś 

jednak zainwestował na rynku amerykańskim w lipcu 2007, 

ZAROBIŁBYŚ jeszcze dodatkowe 35%, ponieważ dolar umocnił 

się w stosunku do złotówki. Inwestując wyłącznie na polskim 

rynku, z pewnością można się było zniechęcić. Czy w związku  

z tym „bezpieczna” strategia ”kup i trzymaj” i kurczowe 

trzymanie się złotówek w inwestycjach ma na naszym rynku 

sens? 

Wracając jednak do zmiany struktury wydatków. Chciałbym  

Ci przedstawić moje ulubione motto związane z wydatkami:

  

Każdy Twój niezaplanowany wydatek 
odpowiada inwestycji z pewną 100% stratą.

Na stronie jednego z największych banków w Polsce znalazłem 

ankietę, w której zadano Klientom pytanie: “Jaki procent swoich 

miesięcznych dochodów przeznaczasz na oszczędności?”

Jakie uzyskano wyniki? (anonimowo badano klientów, którzy 

czynnie korzystają z bankowości online, czyli na kontach 

musieli posiadać jakieś środki). Oto odpowiedzi:

• ponad 40% klientów stwierdziło, że nie oszczędza  

ani złotówki,   

• niecałe 10% oszczędza od złotówki do 1% dochodów,  

• około 10% oszczędza od 1% do 5% dochodów,    

• ponad 10% oszczędza od 5% do 10 % dochodów,   

• prawie 30% oszczędza powyżej 10% dochodów.  

Jeżeli przeliczymy te dane zakładając, że klienci banku zarabiają 

średnią krajową netto (obecnie jest to około 3470 zł „na rękę”), 

wyniki będą następujące:

• ponad 40% klientów, nie zaoszczędziło ani złotówki,   

• niecałe 10% oszczędza od 1 zł do 35 zł miesięcznie,

• około 10% oszczędza od 35 zł do 175 zł miesięcznie,

• ponad 10% oszczędza od 175 zł do 350 zł miesięcznie,

• prawie 30% oszczędza powyżej 350 zł miesięcznie.  

Kwoty dają do myślenia, prawda? Czy sądzisz, że osoba, 

która nie oszczędza ani złotówki od tej, która jest w stanie 

regularnie zaoszczędzić złotówkę miesięcznie, różni się 

wysokością zarobków? Wolne żarty. Więc czym te dwie osoby 

się różnią? Co powoduje, że  oszczędzanie złotówki miesięcznie 

automatycznie przenosi Cię do elitarnego klubu ludzi, którzy  

to robią? Odpowiedź jest prosta. To nawyk, wyuczona czynność. 

Oszczędzanie to nawyk a nie jednorazowa 
akcja. W całości zależy więc od Ciebie. 

Statystycznie od 2008 roku poziom zarobków w Polsce wzrósł 

o 70% i jednocześnie udział wydatków w dochodach spadł 

z 88% do 75%. Na koniec każdego miesiąca powinno nam 

więc zostawać ponad dwa razy więcej środków niż 10 lat temu. 

Pomimo tego coraz mniej osób oszczędza i inwestuje. Polacy nie 

oszczędzają PONIEWAŻ nie kontrolują wydatków. Bez kontroli 

wydatków nasze zarobki ZAWSZE będą „za niskie  

aby inwestować”.
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Poniżej podaję kilka przykładów jakie działania warto podjąć, 

aby zmienić strukturę swoich wydatków. Pamiętasz pewnie  

z poprzedniego rozdziału, że pieniądze = energia. Nie będę Cię 

więc namawiał abyś bezmyślnie ograniczył wszystkie wydatki, 

bo to spowoduje tylko narastanie Twojej frustracji. Wręcz 

przeciwnie, powinieneś podjąć takie działania, aby w ostatnim 

dniu przed wypłatą, w portfelu nie została Ci już ani złotówka. 

Możesz zapytać jak to możliwe, aby ktoś kto zna się  

na finansach dawał takie niedorzeczne rady? Zaufaj mi, 

podstaw tej metody nauczyłem się od Harva Ekera,  

stosuję ją od kilku lat i wiem jak jest skuteczna.  

Choć część wymienionych działań może Ci się wydawać 

oczywista i zbyt prosta, spokojnie przeanalizuj co możesz 

wdrożyć już dzisiaj...i zacznij to robić. Zakładam, że masz 

dostęp do konta bankowego przez internet. Co dalej? 

 ✓ załóż trzy dodatkowe subkonta połączone z Twoim 

kontem głównym,

 ✓ Twoje główne konto stanie się Kontem Wydatków 

Koniecznych,

 ✓ pierwsze subkonto nazwij Kontem Inwestycyjnym,

 ✓ drugie subkonto nazwij Kontem Celowym (ustal duży cel - 

samochód, wakacje, meble),

 ✓ trzecie subkonto nazwij Kontem Dobrej Zabawy  

czyli Kontem Play.

 

Gotowy? 

Nie ma sensu, abyś czytał dalej, jeżeli jeszcze nie wykonałeś 

powyższych czynności, ponieważ od tego zależy czy będziesz  

w stanie wdrożyć wskazówki z dalszej części tego poradnika.

 

W dniu, w którym dostajesz wypłatę, przelej na subkonta 

środki w następującej wysokości:

  

 ✓ na pierwsze subkonto [Konto Inwestycyjne] przelej 4% 

wypłaty,

 ✓ na drugie subkonto [Konto Celowe] przelej 4% wypłaty,

 ✓ na trzecie subkonto [Konto Play] przelej 2% wypłaty.

W ten sposób na podstawowym koncie [Konto Wydatków 

Koniecznych] zostanie Ci 90% wypłaty. Co, możesz zapytać? 

Jak mam sobie poradzić jedynie z częścią wypłaty, skoro 

ledwo mi wystarcza cała? No cóż, będziesz się musiał trochę 

nagimnastykować. 

Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem Twoich dochodów 

i rosnącymi umiejętnościami finansowymi, powinieneś 

zwiększać udział trzech subkont aż do poziomu 20% + 20% + 

10%, tak, aby na Koncie Wydatków Koniecznych zostawało 

nie więcej niż 50% Twojej wypłaty. Jak to zrobić? O tym 

dowiesz się w dalszej części poradnika. 

 

Pamiętaj, że pieniądze z trzech subkont możesz wydać 

wyłącznie na cel w którym zostały założone. Nie można ich 

wykorzystać do zapychania dziur w głównym koncie, opłacania 

rachunków, czy też pokrywania nieprzewidzianych wydatków.

 ✓ środki na Koncie Inwestycyjnym możesz przeznaczać 

wyłącznie na inwestycje,
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 ✓ środki na Koncie Celowym służą wyłącznie  

do oszczędzania na określony cel,

 ✓ środki na Koncie Play służą w całości do wydania  

na przyjemności w danym miesiącu.

Jeżeli na koniec miesiąca, przed kolejną wypłatą, na Koncie 

Wydatków Koniecznych zostaną Ci jeszcze jakieś środki, dzielisz 

je w taki sam sposób jak wypłatę, na trzy subkonta. Tak samo 

postępujesz z każdym jednorazowym dochodem; premiami 

rocznymi, nagrodami, zwrotem podatku dochodowego, itp. 

Nawyk regularnego oszczędzania możesz wdrożyć jedynie 

jeżeli zaczniesz od małych kwot. Jeśli bez doświadczenia 

zainwestujesz 1000 zł i stracisz połowę, z pewnością Cię to nie 

pogrąży. Gorzej, gdy to samo będziesz chciał zrobić  

ze 100 tysiącami złotych.  

 

Poniżej pokażę Ci teraz jakie dodatkowe czynności ułatwią 

zarządzanie Twoim Kontem Wydatków Koniecznych:     

 ✓ płać na czas - ustaw wcześniej wszystkie regularne 

płatności zgodnie z terminem płatności,

 ✓ jeżeli masz problem z dyscypliną, w momencie zlecania 

płatności zablokuj na koncie środki do czasu wykonania 

przelewu. Dzięki temu unikniesz opóźnień, monitów czy 

karnych odsetek, które mogą też pogorszyć Twoją zdolność 

kredytową, 

 ✓ nie wypłacaj gotówki z bankomatów, z którymi Twój bank 

nie ma umowy, oszczędzisz na dodatkowych opłatach,

 ✓ robiąc zakupy, używaj gotówki lub karty debetowej 

zamiast karty kredytowej, dzięki temu  nie przyzwyczajasz 

się do życia na kredyt,

 ✓ ogranicz używanie karty kredytowej do sytuacji, w której 

nie możesz skorzystać z karty debetowej (rezerwacja 

pokoju hotelowego lub wypożyczenie samochodu),

 ✓ nie wypłacaj gotówki z rachunku karty kredytowej, 

unikniesz wysokich opłat naliczanych już od momentu 

wypłaty,

 ✓ załóż w swoim banku subkonta ROR i oszczędnościowe  

w walutach, które najczęściej wykorzystujesz, 

 ✓ płać za zakupy w zagranicznych sklepach internetowych 

przelewami z kont walutowych lub prosto z kantorów 

walutowych takich jak Walutomat.pl, a unikniesz opłat za 

przewalutowanie,

 ✓ zasilaj konta walutowe na rachunku przelewami z platform 

internetowych wymiany walut a zaoszczędzisz na kosztach 

zakupu walut, 

 ✓ jeżeli spłacasz kredyt walutowy, podpisz aneks 

antyspreadowy i spłacaj raty walutą wymienioną 

bezpośrednio w kantorach internetowych, a nie w banku,

 ✓ kupuj walutę na wyjazdy zagraniczne i płatności  

za granicą w kantorach internetowych, dzięki niższemu 

spreadowi, będziesz mógł kupić więcej waluty,

 ✓ za granicą płać walutą, używaj walutowych kart 

przedpłaconych lub kart wielowalutowych, podłączonych 

do Twoich kont walutowych, unikniesz w ten sposób opłat 

związanych z przewalutowaniem i opłatami w obcych 

bankomatach,

 ✓ zwracaj uwagę na koszty przelewów zagranicznych  

w bankach, mogą one wynosić nawet kilkaset złotych, 

podczas gdy np. w kantorach walutowych, jak Walutomat.

pl, stawki są znacznie korzystniejsze,   

 ✓ zweryfikuj maksymalny limit zadłużenia na Twoim 

rachunku, docelowo zlikwiduj go, obniżysz  miesięczne 

opłaty za wykorzystany limit zadłużenia, uniezależnisz się 

od życia na kredyt i podniesiesz swoją zdolność kredytową, 

 ✓ zmień termin rozliczania karty kredytowej - termin spłaty 

wybierz jak najkrócej po wypłacie. Spłacaj kartę od razu po 

rozdzieleniu środków na trzy subkonta i jeżeli to możliwe, 

zawsze w pełnej wysokości,

 ✓ zmień sposób spłaty karty kredytowej, zamiast spłaty  

w minimalnej wysokości (5 do 10%), wybierz comiesięczną 

spłatę w pełnej wysokości, ograniczysz w ten sposób 

zarówno naliczanie wysokich odsetek, jak i chaos ww 

własnych finansach, 

 ✓ nigdy nie przekraczaj poziomu 95% limitu karty, 

ponieważ może się zdarzyć się, że bank obciąży Cię 

dodatkowymi opłatami, naliczy prowizję lub odsetki,  

a to spowoduje przekroczenie limitu karty i naliczenie 

bardzo wysokich kar, 

 ✓ przestań dla własnej wygody być lojalny wobec swojego 

banku, jeżeli ten karze Cię za to, że jesteś jego klientem. 

Znajdź taki bank, który nie obciąża Cię za to, że masz tam 

konto, używasz jego kart i nie każe Ci płacić za usługi,  

które nie są Ci do niczego potrzebne.
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Jak widzisz, przykładowa zmiana tylko kilku nawyków  

w tak ograniczonym zakresie jak obsługa Konta Wydatków 

Koniecznych, może pozostawić w Twojej kieszeni nawet 

kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Ograniczenie wydatków 

nie musi więc wiązać się  ze szczególnymi wyrzeczeniami. 

Zmiana struktury wydatków może być naprawę łatwa, 

szczególnie jeżeli ją zautomatyzujemy, zastosujemy bankowe 

programy systematycznego oszczędzania i inwestowania, 

będziemy zlecać płatności jako przelewy z wyprzedzeniem 

i blokadą środków, zmniejszymy wydatki impulsowe [Konto 

Play], a duże wydatki wcześniej zaplanujemy i się do nich 

przygotujemy [Konto Wydatków Celowych]. 

Często nie zastanawiasz się nad drobnymi opłatami  

i bagatelizujesz te parę złotych tutaj, parę złotych tam. 

Niestety małe kwoty pod koniec miesiąca się kumulują. 

Skutek – już znasz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana struktury wydatków to nie sztuka dla sztuki, tylko 

droga do nauki systematycznego inwestowania i oszczędzania. 

I jeszcze jedna rzecz na zakończenie. Konto Play służy do nauki 

kontrolowanego wydawania na własne przyjemności bez 

wywoływania poczucia winy. 

Możesz zapytać: „A co jeśli bardzo mało zarabiam i na Konto 

Play mogę dzisiaj wpłacić tylko kilkanaście złotych?”.  

No cóż, wykorzystaj to co masz i baw się dobrze.  

W kolejnych miesiącach musisz być bardziej kreatywny.

Dobrą metodą na wyrobienie sobie nawyku oszczędzania 
jest sumowanie drobnych codziennych oszczędności w skali roku. 
Kilka złotych miesięcznie rośnie do kilkudziesięciu złotych rocznie, 
a takie kwoty możesz już zaoszczędzić lub zainwestować. 
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Zmiana struktury zadłużenia
 

Zapamiętaj na początek tylko jedno zdanie: 

Aby wyjść ze starych długów, PRZESTAŃ  

tworzyć nowy dług

Jeżeli chcesz wyjść z zadłużenia, zapomnij o nowych 

pożyczkach i kredytach, o braniu na swoje barki jakichkolwiek 

nowych obciążeń. Bez względu na to, jak ciekawe byłyby 

kolejne wakacje, święta czy wyprawka na kredyt (banki są  

w tym względzie wyjątkowo kreatywne), pamiętaj – przyciągasz 

to, na czym się skupiasz, przestań więc tworzyć nowy dług. 

Poniżej pokazuję kilka pułapek, które utrudniają zarządzanie 

finansami osobistymi:

Kumulowanie zadłużenia na kartach kredytowych.

Karta kredytowa wbrew opinii wielu osób NIE jest bezpłatnym 

kredytem. Opiera się na naturalnej tendencji do impulsowych 

zakupów i jest doskonałym narzędziem zarobku...dla Twojego 

banku. Czy zdajesz sobie sprawę, że przy odpowiednim 

„ustawieniu” minimalnej wymaganej przez bank wielkości 

spłaty, karty kredytowej nie uda Ci się nigdy spłacić? 

Zadłużenie na kartach kredytowych ma również paskudną 

skłonność do błyskawicznej kumulacji. Znam osoby, które 

świetnie zarabiając, wykorzystują całkowicie limit na jednej 

karcie...a następnie przenoszą się do innego banku, żeby móc 

korzystać z dobrodziejstw kolejnej. Z doświadczenia wiem, 

że osoby, które uważają kartę kredytową za doskonałe źródło 

bezpłatnej gotówki mają też wyjątkowo niską skłonność  

do oszczędzania czy inwestowania tych „bezpłatnych” 

pieniędzy. Za to opłaty za wdanie i odsetki od wykorzystanych 

środków, systematycznie zmniejszają ich możliwości 

inwestycyjne. 

Żeby była jasność - nie jestem przeciwnikiem mądrego 

korzystania z karty kredytowej. Fakt, że ją masz co prawda 

obniża Twoją zdolność kredytową, ale jej regularne 

comiesięczne spłaty w pełnej wysokości, podnoszą Twoją 

wiarygodność kredytową. Tam gdzie to możliwe, zamiast karty 

kredytowej możesz przecież korzystać z karty debetowej bez 

limitu zadłużenia lub z przedpłaconych kart internetowych. 

Robiąc analizę finansów moich klientów, zauważyłem,  

że zadłużenie na karcie kredytowej jest zawsze w czołówce 

długów, które chcieliby spłacić w pierwszej kolejności.  

Mam nadzieję, że teraz już wiesz dlaczego.

Spłacanie kredytów denominowanych we frankach, euro  

lub innych walutach za pomocą złotówek.

Dzięki intensywnej akcji marketingowej banków, zdecydowana 

większość kredytobiorców kredytów hipotecznych 

denominowanych w walutach obcych, zaciągnęło je parę lat 

temu we frankach szwajcarskich. Bankierzy skonstruowali 

umowy kredytowe w sposób wymagający przeliczania waluty 

na złotówki. Kredyt zaciągany był po kursie kupna waluty, 

zaś spłacany po kursie sprzedaży. Ta różnica pomiędzy 

kursami kupna i sprzedaży waluty (spread walutowy) jest 

dla kredytobiorców dodatkowym obciążeniem, którego 

rzeczywistej wielkości w przyszłości nie sposób przewidzieć. 

Ustawa antyspreadowa daje nam jednak możliwość wyboru. 

Wystarczy poinformować bank o chęci spłacania kredytu 

bezpośrednio w walucie, założyć konto walutowe i podpisać 

stosowny aneks do umowy kredytowej.

Oczywiście od tego momentu powinniśmy pamiętać  

o comiesięcznym zasileniu konta walutowego w kwocie 

odpowiadającej wysokości miesięcznej raty wraz z odsetkami. 

Najprościej i najszybciej można to zrobić przy wykorzystaniu 

stałego zlecenia przelewu z własnego konta złotówkowego 

na konto w kantorze internetowym i zwrotnej wpłacie waluty 

na własne konto walutowe dedykowane do spłaty kredytu 

walutowego. W zależności od banku, z którego korzystasz, 

większość tego typu transakcji (przelew złotówek do kantoru  

i zwrotny przelew waluty) odbywa się w tym samym dniu  

i bez wychodzenia z domu czy biura.

Spłacanie długu długiem, bagatelizowanie tematu 

zadłużenia.

Dług to wynik Twoich wcześniejszych decyzji i sytuacji, które 

się zdarzyły w Twoim życiu. Jeżeli więc będziesz dalej działał w 

taki sposób jak ten, który doprowadził Cię do Twojej dzisiejszej 

sytuacji, spowoduje to jedynie pogłębienie się Twoich 

problemów.

Poniżej przedstawiam kilka wskazówek ułatwiających wyjście  

z długu i motywujących do zmiany sytuacji finansowej.
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 ✓ działaj tak, jakby Twój dług został już w całości spłacony,  

 ✓ wyjście z długu nie jest celem samym w sobie, ale zawsze 

jest częścią długoterminowego planu finansowego, 

 ✓ długiem można zarządzać a nawet w niego inwestować, 

 ✓ wychodzenie z długu można wykorzystać do zamiany 

starego nawyku (zadłużanie się) na nowy (oszczędzanie  

i inwestowanie),

 ✓ weź odpowiedzialność za swoje długi przed wierzycielami, 

nie ukrywaj się,

 ✓ nie wykorzystuj „szybkich” pieniędzy do “łatania” 

zadłużenia, nie nakłaniaj rodziny lub znajomych  

do zaciągania kredytów, aby pokryć Twoje stare długi,

 ✓ stwórz na piśmie plan wyjścia z długu z końcowym 

terminem realizacji. 

Jeżeli nie mówisz o pieniądzach inaczej niż o „pieniążkach” 

czy „kasce”, to może pieniądze są dla Ciebie niezbyt poważną 

sprawą, skoro rozmieniasz je na drobne. Jeżeli mówisz: „nie stać 

mnie teraz na inwestycje”, czy to aby nie znaczy, że nie jest to 

dla Ciebie istotne? A przecież Twoja obecna sytuacja finansowa 

jest wynikiem takiego właśnie myślenia w przeszłości. Jeżeli 

uważasz, że teraz nie stać Cię na inwestycje, to kiedy będzie Cię 

stać? Czy wtedy, gdy staniesz się jeszcze bardziej zadłużony? 

Zadłużanie się jest wynikiem braku jakiegokolwiek 

planowania lub skutkiem podejmowania decyzji o dużych 

wydatkach pod wpływem impulsu czy mody.

Zmiana struktury majątku

W poprzednim rozdziale przeczytałeś, że długiem można 

zarządzać, a nawet w niego inwestować. Brzmi to trochę 

nielogicznie, choć napisałem na ten temat książkę. Parę 

wniosków zawartych w niej pokażę Ci zresztą w ostatniej 

części tego poradnika.

Zastanów się co jest dla Ciebie ostatecznym celem, dla którego 

zacząłeś zajmować się zarządzaniem własnymi finansami. Czy 

jest nim wyjście z długu, ograniczenie impulsowych wydatków, 

większa ilość pieniędzy na przyjemności, zostanie inwestorem, 

większy majątek, niezależność od pracy na etacie, większa ilość 

czasu, wyższy poziom życia na emeryturze?    

Na początek cytat dotyczący budowania właściwej struktury 

majątku: 

Końcowym wynikiem inwestycji jest dochód,  
a nie majątek.

Najefektywniejszy majątek, to majątek generujący duży zysk 

(zwrot z inwestycji). Dlatego jeszcze przed zainwestowaniem 

pierwszej złotówki, ustal nie tylko jaki minimalny zysk Cię 

satysfakcjonuje, ale przede wszystkim jaką stratę kapitału 

jesteś w stanie znieść. Bez tego “hurainwestowanie” bez planu, 

po pierwszej poważniejszej stracie, kończy się „obrazą”  

nowego inwestora na cały rynek i stwierdzeniem “nigdy więcej”. 

Koncentruj się na inwestycjach, które rozumiesz. Pamiętaj,  

że Twoje dwa podstawowe cele inwestycyjne to: wygranie  

z inflacją oraz zachowanie kapitału. Nie walcz na stopy zwrotu 

z całym rynkiem. Poniżej pokażę Ci listę najpoważniejszych 

błędów inwestycyjnych, które utrudniają inwestorom 

zbudowanie efektywnego portfela inwestycyjnego.

Brak odpowiednio wczesnego inwestowania.

Często słyszę na różnych szkoleniach powtarzające się 

wymówki uczestników, wyjaśniające dlaczego jeszcze nie 

zaczęli inwestować. Te wymówki to bardzo często wynik 

braku rozpoczynania przygody z inwestycjami w odpowiednio 

młodym wieku. Kiedy masz większą skłonność do ryzyka, 

więcej wolnych środków, więcej wolnego czasu, więcej chęci? 

Wtedy gdy jesteś młodym singlem mieszkającym z rodzicami 

czy też wtedy, gdy masz już własną rodzinę, dzieci i wieloletnie 

kredyty na samochód i mieszkanie do spłaty? Mając więcej 

lat do dyspozycji, nawet straty, które możesz ponieść są mniej 

dotkliwe, ponieważ zaczynając naukę inwestowania obracasz 

mniejszymi kwotami i nadal masz czas, aby odrobić ewentualne 

straty.  

Nierealistyczne oczekiwania inwestycyjne.

Zastanawiał mnie zawsze mechanizm działania początkujących 

inwestorów. Osoba, która trzyma swoje środki na lokacie 

bankowej, akceptuje oprocentowanie na granicy inflacji. Jednak 

ta sama osoba, zaczynając inwestować oczekuje od razu stopy 

zwrotu na poziomie 40% czy nawet 100% rocznie. Jeżeli 

jednak ją zapytasz: „A co ze stratami?”  
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Odpowie Ci: „Strat nie będzie – w dłuższym terminie na giełdzie 

nie można stracić”. 

Brak cierpliwości inwestycyjnej.

Rynki poruszają się w cyklach. Jeżeli nie masz wystarczającej 

cierpliwości, aby bezpiecznie przeczekać gorszy okres poza 

rynkiem i ciągle wystawiasz swój kapitał na niepotrzebne 

ryzyko w nadziei na powiększenie zysków, odbierasz sobie 

największą przewagę indywidualnego inwestora, czyli wybór 

czy inwestujesz w danym momencie czy nie. Inwestorzy 

instytucjonalni muszą być na danym rynku cały czas. Nie mogą 

tak po prostu wycofać się z rynku, nawet kiedy generują straty. 

Ty możesz. 

Kierowanie się w inwestycjach emocjami, „nosem”, opiniami 

znajomych, codziennej prasy, „ekspertów”  

z forów internetowych.

Pamiętaj, że ogólnodostępne rady w co i po jakiej cenie 

inwestować to nie żadne fakty, ale zwykłe opinie. Jeżeli na ich 

podstawie bezkrytycznie inwestujesz swoje pieniądze, bierzesz 

za to pełną odpowiedzialność finansową. Co gorsza swoje 

opinie w mediach i internecie wypowiadają też „naganiacze”, 

którzy celowo wprowadzają „szum informacyjny” utrudniający 

podejmowanie obiektywnych decyzji drobnym inwestorom,  

co jeszcze bardziej przypomina hazard. 

Doświadczeni inwestorzy polecają prowadzić własny dziennik 

inwestycyjny. Zanim zainwestujesz w jakieś aktywa, zapisujesz 

dlaczego właśnie teraz chcesz to zrobić, jaką stratę kapitału 

jesteś w stanie zaakceptować (procentowo oraz kwotowo), 

kiedy zamierzasz zakończyć inwestycję (jaki zysk lub czas do 

zamknięcia danej inwestycji zakładasz). Dziennik inwestycyjny 

to świetne zabezpieczenie przed wpadnięciem w pułapkę 

„Kup i Trzymaj”. Dzięki temu wiesz z góry kiedy zamknąć daną 

inwestycję.  

 

Oto powody:

 ✓ Przestały obowiązywać powody, dla których rozpocząłeś 

daną inwestycję,

 ✓ Strata doszła do maksymalnej wartości, którą założyłeś 

przed rozpoczęciem inwestycji,

 ✓ Uzyskałeś zakładany zysk,

 ✓ Skończył się czas zaplanowany na daną inwestycję.

Czy inwestowanie w taki sam sposób jak większość jest 

najbezpieczniejsze? Podążanie za inwestycyjną modą 

powoduje, że wcześniej czy później stajesz się dawcą 

kapitału dla dużych inwestorów. Skąd więc czerpać wiedzę 

na temat najbardziej efektywnego zarządzania składnikami 

własnego majątku? Pokażę Ci na początek jak wygląda portfel 

inwestycyjny statystycznego polskiego inwestora. 

Skorzystam znowu z badania „Postawy Polaków wobec 

finansów” Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy  

z października 2017 r. Porównując aktualne wyniki z tymi sprzed 

kilku lat, wynika, że polscy inwestorzy z roku na rok inwestują 

coraz bardziej zachowawczo. 

Nie rozumiemy zależności między zyskiem a ryzykiem,  

w związku z tym szukamy inwestycji, które obiecują 

maksymalny zysk bez ryzyka. Zapominamy, że „nie istnieje 

coś takiego jak bezpłatny obiad”. Ktoś musi za niego zapłacić. 

Przeważnie jesteśmy to my. Prasa regularnie donosi o tysiącach 

oszukanych inwestorów skuszonych „wysokimi zyskami bez 

ryzyka”. 

Jakie inwestycje preferują Polacy?

• 49% środków trzymamy w gotówce i na lokatach 

bankowych,

• 19% środków inwestujemy w akcje,

• 9% środków trzymamy w funduszach emerytalnych,

• 6% środków inwestujemy w fundusze inwestycyjne,

• 17% środków inwestujemy w inny sposób (waluty, 

nieruchomości, złoto).

Od wielu lat wśród naszych rodaków, rosnącą popularność mają 

lokaty bankowe. Pewne, bezpieczne, dzięki reklamom banków 

łatwe do zrozumienia, dają Ci „w razie czego” szybki dostęp do 

własnych pieniędzy. Zalety można mnożyć.  

 

Niestety większość Polaków nie rozumie, że lokaty bankowe 

służą do oszczędzania, czyli ochrony majątku przed inflacją,  

a odsetki nie są w żadnym wypadku ich „zarobkiem”, który 

można wydać. 

W jaki sposób stać się osobą bogatą? Przez otrzymany spadek, 

spekulację na giełdzie, dzięki wygranej na loterii? Otóż nie. 

Najczęściej superbogaci to przedsiębiorcy, którzy stworzyli 
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jakiś system biznesowy i swoją firmę wprowadzili na 

giełdę. Jak zatem inwestują superbogaci? Skorzystam 

tutaj z corocznego raportu firmy Capgemini „World 

Wealth Report 2018”, aby pokazać Ci jakie inwestycje 

preferują osoby naprawdę majętne:

• 31% środków inwestują w akcje,

• 27% trzymają w gotówce i na lokatach bankowych,

• 17% inwestują w nieruchomości,

• 16% środków trzymają w obligacjach,

• 9% środków inwestują w produkty strukturyzowane, 

fundusze hedgingowe, opcje, walutę, fundusze typu 

private equity. 

Jak widzisz portfel inwestycyjny superbogatych wygląda 

zupełnie inaczej niż portfel inwestycyjny przeciętnego 

polskiego inwestora. Nie potrafimy wykorzystywać 

możliwości, które są już dostępne w Polsce od kilku lat. 

Ograniczamy się do złotówkowych lokat bankowych,  

akcji na warszawskiej giełdzie, polskich obligacji  

i nieruchomości. Portfel inwestycyjny superbogatych, 

jest znacznie bardziej efektywny niż nasz, ponieważ 

Superbogaci nie ograniczają się i myślą w inny sposób  

niż większość. I tego Ci właśnie z całego serca życzę.

To już prawie wszystko. Oczywiście wymienione przeze 

mnie błędy finansowe nie tworzą zamkniętego katalogu. 

Zarówno w powtarzaniu starych błędów jak  

i w popełnianiu nowych jesteśmy bardzo kreatywni. 

Wiem coś na ten temat. Dlatego napisałem ten poradnik.

Pozdrawiam i życzę Ci wielu 
sukcesów finansowych 
-  Sławek Śniegocki    



PRZEJDŹ DO WALUTOMATU

Przedstawione w tym przewodniku poglądy, 

oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów 

autora i nie mają charakteru rekomendacji autora 

lub serwisu Walutomat.pl do nabycia lub zbycia 

albo powstrzymania się od dokonania transakcji  

w odniesieniu do jakichkolwiek walut 

lub papierów wartościowych, produktów 

inwestycyjnych. Poglądy te, jak i inne treści 

Przewodnika, nie stanowią „rekomendacji”  

lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami 

finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność 

za decyzje inwestycyjne, podjęte lub 

zaniechane na podstawie komentarza, 

raportu lub z wykorzystaniem wniosków 

w nim zawartych, ponosi inwestor

Walutomat.pl zaistniał jako pierwszy w Polsce serwis umożliwiający 
wymianę walut przez Internet. Działa w oparciu o ideę peer 
to   peer, czyli wymianę walut pomiędzy użytkownikami serwisu. 
Internauci między sobą ustalają kurs, po jakim dokonują transakcji. 
Ta forma doskonale przyjęła się na rynku, a Walutomat jest 
niekwestionowanym liderem wśród platform wymiany walut online. 
W serwisie zarejestrowało się ponad 275 tys. klientów, którzy 
wymienili w nim walutę wartą kilkadziesiąt miliardów złotych.

O Walutomacie

https://www.walutomat.pl/landing/wakacje/?ref=pl_pp_c1_c1_ebook2_b2c_pl_wakacje_pl_na_50procent

