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P R O G R A M  S E M I N A R I U M  

Nowy Sącz, 25 czerwca 2011 r., Miejski Ośrodek Kultury, Al. Wolności 23

18.20–18.30 

Budżet państwa a rozwój gospodarczy
Zygmunt Berdychowski  

18.45–18.55 

Budżet samorządów a rozwój regionów
Andrzej Romanek 

19.15–19.25 

Jakie mamy pożytki z oszczędzania?
Józef Oleksy 

19.40–19.50 

Jakie powinny być fundamenty naszej gospodarki?
Jarosław Gowin 

19.55–20.05

Dochody, długi i pożyczki. Jaka jest sytuacja ekonomiczna Polski?
Halina Wasilewska – Trenkner 
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PA  N E  L I  Ś C I

Zyg munt Ber dy chow ski (ur. 9 wrze śnia 1960 w Kry ni cy), po li tyk, dzia -
łacz spo łecz ny; po seł na Sejm I i III ka den cji, obec nie rad ny Sej mi ku Woj. Ma -
ło pol skie go. 

Z wy kształ ce nia praw nik. Za ło ży ciel In sty tu tu Stu diów Wschod nich w War -
sza wie, prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej Fo rum Eko no micz ne go w Kry -
ni cy -Zdro ju, za ło ży ciel i by ły pre zes Fun da cji Są dec kiej.

Ja ro sław Go win (ur. 4 grud nia 1961 w Kra ko wie), pu bli cy sta, po li tyk, se -
na tor VI ka den cji, obec nie po seł na Sejm RP. 

Dok tor hi sto rii. Jest au to rem ksią żek na te mat Ko ścio ła ka to lic kie go
w Pol sce po trans for ma cji ustro jo wej. Był re dak to rem na czel nym ka to -
lic kie go mie sięcz ni ka „Znak” w la tach 1994-2005. Na le żał do po my sło -
daw ców „Dni Ti sch ne row skich”. Współ twór ca i rek tor Wy ższej Szko ły
Eu ro pej skiej im. ks. Jó ze fa Ti sch ne ra w Kra ko wie. 

Jó zef Olek sy (ur. 22 czerw ca 1946 w No wym Są czu), po li tyk, mar sza łek
Sej mu w la tach 1993-1995 i 2004-2005, pre mier Pol ski w la tach 1995-1996,
szef MSWiA w rzą dzie Lesz ka Mil le ra, po seł na Sejm w la tach 1989-2005. 

Dok tor na uk eko no micz nych. Jest dzie ka nem i wy kła dow cą na Wy dzia -
le Sto sun ków Mię dzy na ro do wych Aka de mii Fi nan sów, by łym wy kła dow -
cą Szko ły Głów nej Han dlo wej. 

An drzej Ro ma nek (ur. 1 li sto pa da 1967 r. w Gry bo wie) rad ca praw ny, by -
ły szef ga bi ne tu po li tycz ne go Mi ni stra Spra wie dli wo ści Zbi gnie wa Zio bry
w rzą dzie Ja ro sła wa Ka czyń skie go; by ły wi ce mar sza łek Ma ło pol ski, rad ny Sej -
mi ku Woj. Ma ło pol skie go od dwóch ka den cji. 

Ha li na Wa si lew ska -Trenk ner (ur. 26 kwiet nia 1942 w War sza wie), urzęd -
nik pań stwo wy, by ła mi ni ster fi nan sów w rzą dzie Je rze go Buz ka. W 2004 ro -
ku po wo ła no ją w skład Ra dy Po li ty ki Pie nię żnej II ka den cji, peł ni ła tę funk cję
do 2010 ro ku. 

Dok tor na uk eko no micz nych. By ła pra cow ni kiem na uko wym Szko ły
Głów nej Han dlo wej, obec nie pro wa dzi za ję cia w Wy ższej Szko le Przed -
się bior czo ści i Za rzą dza nia im. Le ona Koź miń skie go w Rze szo wie.
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Nikt nie da je dar mo wych obia dów – za wsze ktoś za nie pła ci 

Za dłu żaj się z gło wą 
Na wet je śli bę dzie my spraw nie go spo da ro wać bu dże tem, cza sem mo że za brak nąć

fun du szy na więk sze za ku py lub in we sty cje. Nie za wsze mo że my ta kie więk sze wy dat -
ki odło żyć w cza sie i ze brać środ ki. Wie le osób za cią ga wów czas kre dyt. Jest to bar dzo
po wa żna de cy zja, po nie waż po ży cza ne su my są czę sto bar dzo du że, a ich spła ta roz -
ło żo na na wie le lat. Dla te go war to po rów nać ofer ty ró żnych ban ków, aby wy brać naj -
ko rzyst niej szą. Cza sem mo że się oka zać, że naj ni ższe opro cen to wa nie nie jest je dy nym
kry te rium. 

Ła two za uwa żyć, że gdzie kol wiek się nie ru szy my, wszę dzie wi dać re kla my ban ków i in -
nych in sty tu cji fi nan so wych, któ re ofe ru ją nam „su per atrak cyj ne” kre dy ty i po życz ki, nie któ -
re na wet do stęp ne „od za raz”, „opro cen to wa ne na 0%”, „od rę ki”, „na do wód oso bi sty”, itp. Nic
tyl ko wejść do ban ku z pu stym port fe lem, a wyjść z bar dzo gru bym. Po ku sa sko rzy sta nia z ta -
kich ofert jest dość du ża, zwłasz cza dla osób, któ re ma ją trud no ści z za rzą dza niem bu dże -
tem do mo wym i nie ra dzą so bie z wy dat ka mi. Ra dzi my za cho wać ostro żność! Jak mó wią
Ame ry ka nie: „Nikt nie da je dar mo wych obia dów – za wsze ktoś za nie pła ci”. W tym wy pad ku
to z re gu ły wła śnie my bę dzie my pła ci li. Nie tyl ko wte dy, kie dy po życz ko daw ca bę dzie pró -
bo wał nas oszu kać, ukry wa jąc kosz ty wśród frag men tów umo wy pi sa nych przy sło wio wym
drob nym macz kiem. Po po życz ki go tów ko we czę sto się ga ją oso by naj ubo ższe, któ re aku rat
mu szą po kryć nie spo dzie wa ny wy da tek – efekt jest ta ki, że te oso by pła cą wie lo krot nie wię -
cej niż gdy by re gu lar nie od kła da ły ma łe kwo ty na tzw. czar ną go dzi nę. 
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Nie ozna cza to jed nak, że ni gdy nie na le ży się za dłu żać. Cza sem wzię cie kre dy tu jest uza -
sad nio ne lub wręcz ko niecz ne, aby móc osią gnąć ja kiś wa żny cel ży cio wy i po więk szyć swój
ma ją tek. Pod sta wo wa za sa da brzmi – nie bać się po ży czek i kre dy tów, lecz ra cjo nal nie z nich
ko rzy stać. Dla te go war to pa mię tać o kil ku spra wach.

Po pierw sze, na le ży za wsze sta ran nie roz waż de cy zję o za dłu że niu się, zwłasz cza je że li to
się wią że z przy ję ciem zo bo wią za nia na wie le lat. W ra zie wąt pli wo ści war to sko rzy stać z po -
mo cy do rad ców fi nan so wych ze spraw dzo nych firm dzia ła ją cych na ryn ku. Roz mo wa zwy -
kle nic nie kosz tu je, a czę sto po zwa la unik nąć kło po tów. Po za tym trze ba za sta no wić się
nad pla nem awa ryj nym. To, że ma my pra cę i za rob ki po zwa la ją ce na wzię cie kre dy tu mo że
za ja kiś czas nie być aż tak pew ne. Na le ży za sta no wić się, jak za bez pie czyć sie bie i swo ją ro -
dzi nę na wy pa dek gdy by wy da rzy ło się coś nie prze wi dzia ne go – mo żna na przy kład odło -
żyć i za in we sto wać naj pierw ma łą kwo tę pie nię dzy, któ ra po tem bę dzie spo koj nie le ża ko wa ła
na lo ka cie. W ra zie pro ble mów ze spła ca niem rat mo żna bę dzie z niej sko rzy stać. 

Pa mię taj my, że naj bar dziej ko rzyst na dla nas po życz ka lub kre dyt to ta kie, kie dy po zy ska -
ne od in sty tu cji fi nan so wej środ ki in we stu je my w coś, co zwięk szy nasz ma ją tek i na sze mo -
żli wo ści za ra bia nia pie nię dzy w przy szło ści. Z pew no ścią na le żą do nich de cy zje o wzię ciu
kre dy tu na za kup nie ru cho mo ści al bo miesz ka nia, na opła ce nie do brych stu diów, po któ -
rych ła two zna leźć pra cę, czy kup no now sze go i bar dziej eko no micz ne go sa mo cho du, któ -
ry mniej się psu je i zu ży wa mniej pa li wa niż sta ry. 

Po trze cie, de cy zja o za cią gnię ciu kre dy tu jest za wsze bar dzo po wa żna i bę dzie mia ła
wpływ na stan na sze go port fe la. Dla te go za wsze trze ba po rów nać ofer ty ró żnych ban ków
i in sty tu cji fi nan so wych, aby wy brać naj ko rzyst niej sze roz wią za nie. Cza sem mo że się wy da -
wać, że ró żni ca kil ku na stu -kil ku dzie się ciu zło tych mie sięcz nie w wy so ko ści spła ca nych rat
kre dy tu to nie wie le, ale prze mnó żmy to przez ilość mie się cy, przez któ re bę dzie my spła cać
kre dyt, a zro bi się z te go na praw dę du ża kwo ta. Na ty le du ża, że war to dla niej spę dzić kil ka
wie czo rów w In ter ne cie i przejść się na roz mo wy w wy bra nych ban kach. 
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Już dziś, kie dy je ste śmy pięk ni i mło dzi war to po my śleć o sta ro ści 

Jak i w co in we sto wać 
by mieć wy ższą eme ry tu rę? 

Eks per ci wy li czy li, że po przej ściu na eme ry tu rę z ZUS i OFE łącz nie mo że my li czyć
na świad cze nie eme ry tal ne, któ re wy nie sie co naj wy żej 60 proc. na sze go obec ne go
wy na gro dze nia. Je śli na eme ry tu rze chce my żyć przy naj mniej na ta kim po zio mie jak
te raz – oszczę dzaj my na wła sną rę kę. Jak i w co? 

In dy wi du al ne Kon to Eme ry tal ne. O co cho dzi? 

Jest to in dy wi du al ne kon to eme ry tal ne, na któ rym gro ma dzi my środ ki na na szą przy szłą
eme ry tu rę (do dat ko wą do tej otrzy my wa nej z ZUS i OFE). Mo że my po sia dać tyl ko jed no ta -
kie kon to. Środ ki gro ma dzo ne na IKE są zwol nio ne od 19 proc. tzw. po dat ku Bel ki od zy sków
ka pi ta ło wych – jed nak tyl ko do pew ne go li mi tu – obec nie jest to 150% śred nie go wy na gro -
dze nia brut to (ok. 4500 zł) w sto sun ku rocz nym (w ro ku przy szłym ma wzro snąć do 300%).
Mo że my oczy wi ście wpła cić rocz nie wię cej, jed nak ta nad wy żka bę dzie już opo dat ko wa na.
Po przez IKE mo że my in we sto wać w ró żne go ro dza ju in stru men ty fi nan so we np.:

– lokaty bankowe i fundusze pieniężne – są najbezpieczniejsze, ale dają roczny
zysk rzędu 3-5%;
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– fundusze stabilnego wzrostu – lokują ok. jednej trzeciej portfela w akcje, zysk
roczny rzędu 5-8%;

– fundusze zrównoważone, akcyjne, surowcowe – bardziej ryzykowne, dają zysk
roczny rzędu 8-9%;

– akcje;
– obligacje skarbowe (najlepsze są obligacje dziesięcioletnie EDO – Emerytalne

Dziesięcioletnie Oszczędnościowe). 

W te sa me in stru men ty mo że my in we sto wać po za IKE. Jed nak wte dy na sze zy ski ka pi ta -
ło we bę dą ob cią żo ne 19 proc. po dat kiem Bel ki. Mo że my jed nak in we sto wać za rów no za po -
śred nic twem IKE (w ra mach li mi tu i bez po dat ku) oraz po za IKE – do wol nie du żo środ ków.

W ja ki spo sób za ło żyć ta kie kon to? Jak oszczę dzać?

Zgła sza jąc się (np. po przez in ter net lub te le fo nicz nie) do in sty tu cji, któ ra ta kie kon ta pro -
wa dzi i pod pi su jąc od po wied nią umo wę. W ja ki spo sób oszczę dza my? Do ko nu jąc re gu lar -
nych lub nie re gu lar nych wpłat na IKE (mo że to rów nież za le żeć od ro dza ju IKE). Ca ła resz ta,
czy li za rzą dza nie i in we sty cje na le ży do spe cja li stów. Mo że my mieć jed nak wpływ na swój
port fel (np. w ra chun ku pa pie rów war to ścio wych mo żesz sa mo dziel nie in we sto wać, czy li ku -
po wać i sprze da wać ak cje).

Ile mo żna odło żyć na IKE? Kie dy mo żna wziąć pie nią dze?

To przede wszyst kim za le ży od cza su, przez któ ry oszczę dza my i rów nież spraw ność in -
we sty cyj ną za rzą dza ją ce go na szym kon tem. Pa mię taj my jed nak, że wpła ty na IKE nie są gwa -
ran to wa ne przez pań stwo. Wszyst ko za le ży więc od si ły fi nan so wej in sty tu cji pro wa dzą cej
nasz ra chu nek. Kie dy bę dzie my mó gli pod jąć pie nią dze? Je śli speł ni my łącz nie dwa wa run -
ki – skoń czy my 60 lat lub 55 lat i na bę dzie my upraw nie nia eme ry tal ne, oraz do ko ny wa li śmy
wpłat na IKE co naj mniej w pię ciu do wol nych la tach ka len da rzo wych lub do ko na li śmy po -
nad po ło wy war to ści wpłat nie póź niej niż na 5 lat przed dniem zło że nia wnio sku o do ko na -
nie wy pła ty.

Pa mię taj my o zró żni co wa niu in we sty cji!

Oszczę dzaj my na eme ry tu rę in we stu jąc w ró żne in stru men ty fi nan so we (tzw. dy wer sy fi -
ka cja port fe la), np. bez piecz ną ba zę mo gą sta no wić ob li ga cje, a resz tę in we stuj my w bar -
dziej ry zy kow ne in stru men ty np. fun du sze zrów no wa żo ne. 

UWA GA: Oszczę dza nie na przy szłą eme ry tu rę po win no być in we sty cją dłu go ter mi no wą.
Na wet je śli nie daw no roz po czę li śmy pierw szą pra cę, o eme ry tu rze po myśl my z du żym wy -
prze dze niem. Je śli bę dzie my oszczę dzać sys te ma tycz nie, ła twiej nam bę dzie, dzię ki gro ma -
dzo nym la ta mi środ kom, utrzy mać na eme ry tu rze wcze śniej szy po ziom ży cia. 
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Po ło wa Po la ków uwa ża za dłu że nie za rzecz wsty dli wą 

W pę tli za dłu że nia,
jak się wy plą tać?

Bez sen ność, ner wi ca, ata ki lę ku, na ło gi, cho wa nie się w do mu w oba wie przed wi -
zy tą ko mor ni ka. To tyl ko nie któ re z ob ja wów, ja kie mo żna za ob ser wo wać u ro sną cej
licz by osób, któ re nie ra dzą so bie ze spła tą dłu gów. Ła two wpaść w pu łap kę, bo za dłu -
że nie czę sto za czy na się zu peł nie nie po strze że nie. Jed nak gdy je go ist nie nia nie da się
już igno ro wać, oka zu je się, że sie je spu sto sze nie nie tyl ko w do mo wym bu dże cie, ale
w ca łym ży ciu dłu żni ka. Co zro bić, gdy pę tla za dłu że nia za ci ska się wo kół szyi?

La wi no wy wzrost za dłu że nia

We dług ra por tu In fo Dług (lu ty 2010) w ubie głym ro ku ogól na kwo ta nie spła ca ne go za -
dłu że nia Po la ków wzro sła o 95 pro cent. U wie lu spo śród tych osób pro blem za czy na się nie -
win nie, na przy kład po życz ką na wa ka cje. Wkrót ce jed nak za cią ga ją one ko lej ne kre dy ty, aby
spła cić te ist nie ją ce i w ten spo sób wpa da ją w tak zwa ną pę tlę za dłu że nia. Ro sną ce dłu gi wy -
ni ka ją nie rzad ko z za nie chań i bra ku wie dzy na te mat in we sto wa nia i oszczę dza nia, bra ku
umie jęt no ści go spo da ro wa nia środ ka mi fi nan so wy mi, a ta kże z do stęp no ści kre dy tów. W do -
bie kart kre dy to wych lu dzie z ła two ścią wy da ją wię cej niż za ra bia ją i w ten spo sób nie po -
strze że nie wcią ga ją się w pę tlę za dłu że nia. Co wię cej, je dy nie kil ka pro cent Po la ków
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oszczę dza na nie prze wi dzia ne sy tu acje. Jed nak ta ka po li ty ka mo że spra wić, że w na głych sy -
tu acjach nie star cza jed no cze śnie na nie prze wi dzia ne wy dat ki i spła tę ra ty kre dy tu. Nie ste ty
dłu gi po więk sza ją się naj czę ściej w wy ni ku bra ku od po wie dzial no ści ze stro ny dłu żni ka za ich
ure gu lo wa nie, co z ko lei pro wa dzi do wie lu ne ga tyw nych na stępstw.

Dług to nie tyl ko fi nan se

Eks per ci czę sto mó wią o po gar sza ją cej się sy tu acji fi nan so wej Po la ków, ale niewielu z nich
zwra ca uwa gę na psy cho lo gicz ny wpływ za dłu że nia na na sze ży cie. We dług ba dań prze pro -
wa dzo nych przez Cen trum Ba dań nad Za cho wa nia mi Eko no micz ny mi aż 55% Po la ków uwa -
ża by cie dłu żni kiem za spra wę wsty dli wą. To zaś jest po wo dem nie rzad ko ogrom ne go stre su.
Bez sen ność, ner wi ca, ata ki lę ku, uza le żnie nia, pro ble my w re la cjach z bli ski mi, a na wet sa -
mo bój stwa to tyl ko nie któ re z efek tów stre su zwią za ne go z za cią gnię ty mi dłu ga mi. Stres
zwią za ny z nad mier nym za dłu że niem ma nie ba ga tel ny wpływ na na sze zdro wie psy chicz -
ne. Wią że się z po wsta wa niem wie lu za bu rzeń, z fru stra cją, de pre sją i po czu ciem bez sil no ści,
któ re ne ga tyw nie wpły wa ją na na sze kon tak ty z bli ski mi, przy czy nia jąc się na wet do roz pa -
du związ ków. Wie lo krot nie zła sy tu acja eko no micz na pro wa dzi ta kże do prób sa mo bój czych.
W ubie głym ro ku ich licz ba wy nio sła 5,9 ty się cy, co sta no wi ło nie mal ty le, ile licz ba ofiar śmier -
tel nych wy pad ków dro go wych. Jed ną z głów nych przy czyn lę ku i pa ni ki jest brak wie dzy i in -
for ma cji zwią za nej z pro ble mem. Ta ki stan po zba wia mo ty wa cji i obiek ty wi zmu, skła nia jąc
do uni ka nia dzia łań.

Jak wyjść z pę tli za dłu że nia

1. Po in for muj bank o swo ich kło po tach – mo żesz uzy skać za mia nę rat na ma le ją ce, wy dłu że nie okre su
spła ty lub tzw. wa ka cje kre dy to we, czy li kil ku mie sięcz ną ka ren cję w spła cie;

2. Mo żesz zmie nić kre dyt na in ny w no wym ban ku;
3. Je że li nie star cza ci pie nię dzy na ca łą ra tę kre dy tu, spła caj cho ciaż jej część – to lep sze niż cał ko wi te za -

nie cha nie spłat;
4. Za pla no wa ne oszczę dza nie przy no si o wie le lep sze efek ty niż od kła da nie pie nię dzy, któ re nam zo sta ną

pod ko niec mie sią ca;
5. Nie wy da waj wszyst kich pie nię dzy na spła tę rat kre dy tu – za wsze zo sta wiaj ja kieś oszczęd no ści na nie -

prze wi dzia ne wy dat ki, na przy kład w ra zie cho ro by;
6. Ucz się oszczę dza nia i in we sto wa nia – w księ gar niach i In ter ne cie do stęp ne jest wie le po rad ni ków

na ten te mat;
7. Uni kaj złych dłu gów, czy li ta kich, któ re po za koń cze niu spła ty nie po więk sza ją two je go ma jąt ku;
8. Weź od po wie dzial ność za swo je dłu gi, nie ukry waj się przed ban kiem;
9. Nie spła caj dłu gów po życz ką hi po tecz ną;
10.Nie do puść do sy tu acji, kie dy lęk cał ko wi cie spa ra li żu je two je dzia ła nia – szu kaj po ra dy wcze śniej, kie -

dy tyl ko po ja wią się pro ble my
Je że li nie od bie rasz te le fo nu i pocz ty z oba wy, że to po na gle nia i upo mnie nia z ban ku, to znak, że pę tla za -
dłu że nia za ci snę ła się wo kół Cie bie bar dzo cia sno. Nie mo żesz jed nak po zwo lić spa ra li żo wać się lę ko wi.
Dług to nie tyl ko trud na sy tu acja dla port fe la. To ta kże sy tu acja, któ ra bar dzo ob cią ża psy chi kę. Pod sta wą
do wyj ścia z dłu gów jest zmia na spo so bu my śle nia i wy kształ ce nie w so bie no we go na wy ku oszczę dza nia.
Je śli wy ko na się sta ran ny plan ure gu lo wa nia za dłu że nia, oka że się, że nie ma ta kiej sy tu acji, z któ rej nie
da ło by się wyjść zwy cię sko.
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Oso by za dłu żo ne mniej szą wa gę przy wią zu ją do swo je go zdro wia, nie in we stu ją w re laks.
To z ko lei zwięk sza stres i pro wa dzi do pro ble mów zdro wot nych i psy cho lo gicz nych. Two rzy
się błęd ne ko ło – ro sną ce dłu gi wpę dza ją w de pre sję i in ne cho ro by, a te z ko lei unie mo żli -
wia ją dłu żni kom dzia ła nia zmie rza ją ce do wy brnię cia z za ist nia łej sy tu acji. Co wię cej, ro sną
też dłu gi po wsta łe w wy ni ku sa mej cho ro by, gdyż tyl ko nie wiel ki od se tek Po la ków po sia da
oszczęd no ści, któ re mo żna prze zna czyć na nie prze wi dzia ne le cze nie.

Jed ną z głów nych przy czyn cho rób zwią za nych ze stre sem są sy tu acje nie pew no ści, kie -
dy bra ku je nam in for ma cji. To z ko lei do pro wa dza nas czę sto do zło ści i re zy gna cji, przez co
tra ci my mo ty wa cję oraz obiek tyw ne spoj rze nie na sy tu ację. Z ta ki mi nie pew ny mi sy tu acja -
mi bo ry ka ją się wła śnie oso by za dłu żo ne. Są nie pew ne przy szło ści, czę sto nie ma ją wy star -
cza ją cych in for ma cji do ty czą cych spo so bów roz wią za nia swo ich pro ble mów. O ile
na de pre sję cier pią prze wa żnie ko bie ty, to w przy pad ku pro ble mów psy cho lo gicz nych zwią -
za nych ze złą sy tu acją ma te rial ną o wie le go rzej ra dzą so bie mę żczyź ni. Jest to zwią za ne
przede wszyst kim z tra dy cyj nym prze ko na niem, że to mę żczy zna jest głów nym ży wi cie lem
ro dzi ny.

Jak roz wią zać pę tlę za dłu że nia

Punk tem wyj ścia do kon struk tyw nych dzia łań w przy pad ku za gro że nia pę tlą dłu gów jest
zmia na spo so bu my śle nia. Trze ba przede wszyst kim za dbać o wzmoc nie nie swo jej psy chi ki.
Za miast roz pa try wać czar ne sce na riu sze i za mar twiać wi zją ban kruc twa, le piej pod jąć te de -
cy zje, któ re są mo żli we w naj bli ższym cza sie, a po zo sta łe roz pla no wać po głęb szej ana li zie
i kon sul ta cjach ze spe cja li sta mi. Ob ni że nie sto py ży cio wej by wa w pierw szym eta pie bo le -
sne, ale ak tyw ny czło wiek, wzmoc nio ny no wy mi do świad cze nia mi, po upo rząd ko wa niu swo -
ich fi nan sów, mo że szyb ko wy rów nać stra ty. Naj wa żniej sze to na uczyć się szu kać roz wią zań
i na dziei, a z kry zy so wych sy tu acji czer pać wie dzę i no we do świad cze nia, któ re nas wzmoc -
nią i uchro nią przed na stęp ny mi błę da mi.

Je śli zaś cho dzi o sfe rę fi nan so wą, to na le ży sta ran nie za pla no wać, co i do kie dy chce my
osią gnąć. Trze ba przy go to wać plan i re ali zo wać go z że la zną kon se kwen cją. W ten spo sób
mo żna stwo rzyć so bie ja sną dro gę wyj ścia z dłu gów. War to ta kże szu kać in for ma cji i po rad,
bo im wię cej się wie, tym ła twiej zna leźć od po wied nie roz wią za nie. Nie mo żna cze kać bez -
czyn nie, aż pro ble my sa me się roz wią żą. Aby wyjść z dłu gów na le ży dzia łać i wziąć za nie od -
po wie dzial ność.
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Bank ma pra wo do in for ma cji o nas, ale my też ma my pra wo do in for ma cji 

Otwie ra nie ra chun ku 
oso bi ste go

Ra chu nek ban ko wy mo że otwo rzyć ka żda oso ba w do wol nym ban ku, ja ki wy bie rze.

Cza sa mi zda rza się, że nie któ re oso by na po tka ją na pro ble my z otwar ciem ra chun ku. Są
to oso by, któ re nie spła ca ją swo ich dłu gów i to czy się prze ciw ko nim po stę po wa nie są do we
lub zo sta ły uzna ne za ban kru tów. Oso bom ta kim bank mo że za ofe ro wać je dy nie pro wa dze -
nie ra chun ku oszczęd no ścio we go. 

Po sia dacz ra chun ku oszczęd no ścio we go mo że:
• do ko ny wać wpłat na ra chu nek,
• wy pła cać pie nią dze do wy so ko ści sal da na ra chun ku.
Ta ki ro dzaj ra chun ku po zwa la oso bom bez re gu lar nych do cho dów na uczest ni cze nie w co -

dzien nych dzia ła niach na ryn ku i na ak tyw ność eko no micz ną.
Pod sta wo we wy ma ga nia
Zgod nie z pra wem bank ma obo wią zek zwe ry fi ko wa nia:
• zdol no ści do czyn no ści cy wil no -praw nych apli kan ta,
• to żsa mo ści apli kan ta,
• ad re su za miesz ka nia apli kan ta.
Otwie ra jąc ra chu nek w ban ku mo że my zo stać po pro sze ni o po ka za nie od cin ka eme ry tu -

ry lub ren ty, do wo du oso bi ste go, pasz por tu, pra wa jaz dy. Nie jest to kom plet na li sta do ku -
men tów, o któ re mo że po pro sić nas bank.

Oczy wi stym jest, że wy ma ga nia bę dą ró żnić się w za le żno ści od pra wa kra jo we go. Na przy -
kład wy ma ga nia w sto sun ku do osób nie let nich, któ re chcą otwo rzyć ra chu nek w ban ku, są
w po szcze gól nych kra jach zró żni co wa ne. W Pol sce ra chu nek w ban ku ofe ru je się już oso -
bom, któ re ukoń czy ły 13 lat i otrzy ma ły na to zgo dę ro dzi ców.

In for ma cje o klien cie

Choć bank ma pra wo do uzy ska nia in for ma cji o to bie, to ty ta kże masz pra wo do in for ma -
cji. Pod czas obo wią zy wa nia umo wy bank jest zo bo wią za ny prze pi sa mi Pra wa ban ko we go
oraz in ny mi prze pi sa mi we wnętrz ny mi do udzie la nia in for ma cji do ty czą cych: stóp pro cen -
to wych, opłat, pro wi zji oraz ogól nych wa run ków umo wy o pro wa dze nie ra chun ku.

Ja ko klient po wi nie neś być po wia do mio ny o wszel kich zmia nach wa run ków umo wy, któ -
re na stą pi ły po otwar ciu ra chun ku. Je że li zde cy du jesz się prze nieść swój ra chu nek do in ne -
go ban ku, to twój bank po wi nien po in for mo wać cię o sta nie two je go ra chun ku w cią gu 3
dni od otrzy ma nia za wia do mie nia.

Po nad to bank po wi nien za mknąć na two ją proś bę ra chu nek.
W nor mal nych wa run kach bank ze swo jej stro ny nie mo że za mknąć two je go ra chun ku

nie po wia da mia jąc cię o tym na co naj mniej 30 dni na przód.
Na wnio sek Ko mi sji Eu ro pej skiej ban ki przy go to wa ły roz wią za nia, któ re po zwo lą klien tom

szyb ko i ła two prze no sić ra chun ki.
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W Pol sce Zwią zek Ban ków Pol skich rów nież stwo rzył re ko men da cję do ty czą cą prze no sze -
nia ra chun ków ban ko wych. Klien ci in dy wi du al ni mo gą zwró cić się do ban ku, w któ rym chcą
mieć no wy ra chu nek o po moc. Ten za ła twi za nich for mal no ści zwią za ne z za mknię ciem sta re -
go ra chun ku, prze la niem zgro ma dzo nych na kon cie środ ków na no we kon to, prze nie sie rów -
nież zle ce nia sta łe i po le ce nia za pła ty oraz mo że po wia do mić o no wym nu me rze ra chun ku
oso by trze cie, czy li np. pra co daw ców czy ZUS. Ca ła usłu ga bę dzie bez płat na, chy ba że przy jej
oka zji po ja wią się ja kieś nie stan dar do we czyn no ści. Wte dy bank mo że ob cią żyć nas opła tą, jak
rów nież w sy tu acji, gdy za mknie my sta ry ra chu nek przed upły wem ro ku od je go za ło że nia.

Trze ba jed nak pa mię tać, że prze nie sie nie ra chun ku nie zwal nia z obo wiąz ku spła ce nia dłu -
gów wo bec sta re go ban ku. Po sia da nie de be tu czy kre dy tu w kon cie mo że być w nie któ rych
przy pad kach pro ble mem, bo nie ma pew no ści czy no wy bank bę dzie skłon ny udzie lić nam
kre dy tu w ta kiej sa mej wy so ko ści.

***

Wy bór ban ku: od dział czy bank in ter ne to wy?

Obec nie, je że li chcesz za ło żyć ra chu nek w ban ku, mo żesz wy bie rać spo śród dwóch mo -
żli wo ści:

• ban ków po sia da ją cych sze ro ką sieć od dzia łów, fi lii, do rad ców
• ban ków wir tu al nych, do któ rych nie mo żesz pójść, a je dy nie ko rzy stać z ich usług przez

te le fon lub/i In ter net.
W tra dy cyj nym od dzia le ban ku mo żesz spo tkać się z bar dziej zin dy wi du ali zo wa ną ob słu -

gą niż w ban ku on li ne: zwy kle od dział ten mie ści się w two jej miej sco wo ści, a na wet są siedz -
twie, kon tak tu jesz się z oso bą, być mo że z kimś, kto cię zna... Obec nie więk szość ban ków
ofe ru je klien tom do dat ko we usłu gi ty pu od dział wir tu al ny, któ re ra czej wspie ra ją niż za stę -
pu ją tra dy cyj ne od dzia ły ban ków lub do stęp przez te le fon.
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Za zwy czaj, ze wzglę du na wy ższe kosz ty ope ra cyj ne, opła ty w ban kach tra dy cyj nych bę -
dą wy ższe niż w ban kach wir tu al nych. W ban kach wir tu al nych ko mu ni ka cja in ną dro gą niż
przez In ter net spro wa dza na jest do nie zbęd ne go mi ni mum, kon takt od by wa się prze wa żnie
dro gą te le fo nicz ną.

Bez wzglę du na to, z ja kie go ban ku ko rzy stasz, pod sta wo wą za le tą ban ko wo ści elek tro -
nicz nej jest wy go da ko rzy sta nia o do wol nej po rze dnia i no cy.

Ban ko wość wir tu al na da je ci mo żli wość ko rzy sta nia z ra chun ku przez 24 go dzi ny na do -
bę, 7 dni w ty go dniu, kosz ty do stę pu do In ter ne tu uza le żnio ne są od do staw cy usług in ter -
ne to wych.

Ko rzy sta jąc z ban ko wo ści elek tro nicz nej mo żesz sa mo dziel nie/bez po śred nio za rzą dzać
swo im ra chun kiem bie żą cym; spraw dzać sal do kon ta oraz ostat nie ope ra cje na ra chun ku,
pła cić ra chun ki, wy ko ny wać prze le wy, za ma wiać wy kaz ope ra cji/hi sto rię ra chun ku al bo ksią -
żecz ki cze ko we...

Wszyst kie ope ra cje wy ko ny wa ne są w cza sie rze czy wi stym; do ko na ne płat no ści lub prze -
le wy pie nię żne wy świe tlą się na ekra nie two je go mo ni to ra w tym sa mym cza sie, w ja kim do -
ko na ją się zmia ny za pi sów na kon cie w ban ku

Wy bór ban ku: określ swo je po trze by

Ban ki ró żnią się mię dzy so bą, przy wy bo rze ban ku po wi nie neś kie ro wać się swo imi po -
trze ba mi. Po rów nuj ofer ty ban ków!

Cho ciaż re pu ta cja ban ku jest wa żnym kry te rium wy bo ru, swój wy bór po wi nie neś opie -
rać na fak tach i do ko ny wać po rów na nia mię dzy ró żny mi usłu ga mi do stęp ny mi na ryn ku (od -
dział wir tu al ny, te le ban king, oso bi sty do rad ca) oraz opła ta mi (opła ty za wy ko na nie ope ra cji,
za rzą dza nie po życz ka mi).

Ne go cjuj z ban kiem!
Za nim zde cy du jesz się na otwar cie ra chun ku w da nym ban ku, spo tkaj się z oso bą, któ ra

ko rzy sta ła z usług te go ban ku, do wiedz się, w ja ki spo sób trak tu ją klien tów. Nie za po mi naj,
że klient z do brą hi sto rią kre dy to wą jest mi le wi dzia ny w ban ku – spró buj wy ne go cjo wać ni -
ższe opro cen to wa nie przy szłych po ży czek.

Ko rzy ści z kon ku ren cji!
Cza sa mi ko rzyst ne jest otwar cie kil ku ra chun ków w ró żnych ban kach. Mo że to oka zać się

po moc ne w za rzą dza niu fi nan sa mi, zwłasz cza gdy pro wa dzisz wła sną fir mę. W nie któ rych
wy pad kach bank mo że za ofe ro wać ci usłu gi, któ rych nie ofe ro wał twój do tych cza so wy bank.
Po rów naj ofer ty i nie wa haj się zmie nić ban ku, gdy znaj dziesz lep szą ofer tę.

***

Czy po sia da nie kon ta w ban ku jest dar mo we?
Więk szość ban ków nie po bie ra opłat za pro wa dze nie ra chun ków oso bi stych pod wa run -

kiem, że sal do nie spa da po ni żej usta lo ne go po zio mu.
Ozna cza to, że nor mal ne czyn no ści ta kie jak:
• wy pła ty go tów ki w ka sie,
• zle ce nia prze le wu,
• wy da wa nie ksią że czek cze ko wych itp. nie są ob cią żo ne do dat ko wy mi opła ta mi. Z dru -

giej stro ny jed nak ban ki są fir ma mi ko mer cyj ny mi i tak jak in ne fir my po bie ra ją opła ty za świad -
czo ne usłu gi. Cho ciaż za sa dy po bie ra nia opat są ró żne w ró żnych ban kach, to ka żdy z nich
mu si udo stęp niać klien tom li stę opłat i pro wi zji oraz ob ję tych ni mi czyn no ści i usług.
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Ban ki po bie ra ją zwy kle opła ty za: udzie lo ny kre dyt w ra chun ku bie żą cym, trans ak cje mię -
dzy ra chun ka mi, zwró co ne wy staw cy cze ki bez po kry cia, do dat ko we wy cią gi z kon ta itp.

Re kla ma cje do ty czą ce opłat po bra nych przez bank
Na le ży re gu lar nie spraw dzać wy cią gi z kon ta, aby zo ba czyć, ja kie ope ra cje ob cią że nio we

mia ły miej sce na two im ra chun ku.
Je że li uwa żasz, że nie któ re opła ty się nie zga dza ją lub zo sta ły błęd nie ob li czo ne, po wi nie -

neś skon tak to wać się z in spek to rem w two im ban ku i przed sta wić mu two je za strze że nia.
Po proś o spraw dze nie ra chun ku i prze sła nie ci pi sem ne go roz li cze nia po bra nych opłat. Je -
że li na dal nie je steś usa tys fak cjo no wa ny od po wie dzią ban ku, umów się na spo tka nie w ban -
ku w ce lu wy ja śnie nia spra wy.

Je że li zde cy du jesz się zło żyć pi sem ną skar gę, do wiedz się w ban ku, w ja ki spo sób mo żna
ją zło żyć. Je że li opła ty oka żą się zgod ne z ta be lą pro wi zji i opłat, na to miast to bie wy da ją się
zbyt wy gó ro wa ne, za sta nów się nad zmia ną ban ku pro wa dzą ce go twój ra chu nek oso bi sty.

Ro dza je ra chun ków bie żą cych

Kie dy de cy du jesz się na otwar cie ra chun ku, po myśl, co bę dzie dla cie bie naj wa żniej sze.
Je że li czę sto za cią gasz kre dy ty, mo że być to wy so kość opro cen to wa nia kre dy tów. Je że li

ko rzy stasz z kre dy tu w ra chun ku bie żą cym, in te re so wać cię bę dzie wy so kość opro cen to wa -
nia te go ro dza ju kre dy tu.

Ra chu nek wspól ny:
ra chu nek za zwy czaj otwie ra ny przez ma łżeń stwa lub oso by po zo sta ją ce w związ ku nie -

for mal nym przez dłu ższy czas. Współ po sia da cze ra chun ku są od po wie dzial ni so li dar nie
przed ban kiem za za cią ga ne dłu gi.

Ra chu nek w ban ku wir tu al nym:
za rzą dzasz swo imi pie niędz mi przez In ter net, mo żesz spraw dzać go kie dy tyl ko ze chcesz.

Zwy kle opro cen to wa nie ra chun ku jest wy ższe niż w ban kach tra dy cyj nych.

Ra chu nek a vi sta: 
zwy kle ni sko opro cen to wa ny, słu ży przede wszyst kim do gro ma dze nia środ ków pie nię żnych

na bie żą ce wy dat ki, prze pro wa dza nia roz li czeń bez go tów ko wych i do ko ny wa nia wy płat.

Ra chu nek oszczęd no ścio wo -roz li cze nio wy: 
przy je go po mo cy mo żna do ko ny wać prze le wów, opła cać ra chun ki przy po mo cy sta łe go

zle ce nia ob cią ża nia ra chun ku. Do ra chun ku zwy kle wy da wa na jest kar ta de be to wa, słu żą ca
do wy pła ca nia pie nię dzy z ban ko ma tu lub do ko ny wa nia roz li czeń bez go tów ko wych. Po sia -
dacz ROR -u de kla ru je, że bę dzie do ko ny wać co mie sięcz nych wpłat na ten ra chu nek.

Ra chu nek pa kie to wy:
za pro wa dze nie te go ra chun ku ban ki po bie ra ją mie sięcz ną opła tę. Oprócz usług zwią za -

nych z bie żą cą ob słu gą ra chun ku otrzy mu jesz w ra mach pa kie tu np. bez płat ne ubez pie cze -
nie NNW, usłu gi ban ko wo ści elek tro nicz nej itp.

Ra chu nek VIP:
z ty tu łu pro wa dze nia te go ra chun ku ban ki naj czę ściej po bie ra ją opła tę, jest on ofe ro wa -

ny oso bom o wy so kich do cho dach. W więk szo ści wy pad ków klien to wi przy dzie la się oso bi -
ste go do rad cę, po nad to bank mo że ofe ro wać do dat ko we ubez pie cze nie NNW, pod wy ższo ny
li mit de be to wy.
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Mo żli wo ści po mno że nia ka pi ta łu jest wie le, ka żde wią że się z ry zy kiem 

W co za in we sto wać 
na sze pie nią dze 

Je śli masz pie nią dze, to mo żesz zro bić z ni mi wie le rze czy. Naj głup szą rze czą ja ką
mo żesz zro bić to wy dać na głu po ty. Wy dasz, stra cisz i jak to się mó wi po tocz nie „po pto -
kach”. Naj le piej wy dać pie nią dze tak, by to one za czę ły na Cie bie za ra biać.

Po my słów jest pa rę, we wszyst kich cho dzi o to by po więk szać Two je ak ty wa:

1. Wła sny biz nes;
2. Fun du sze in we sty cyj ne;
3. Gieł da;
4. Nie ru cho mo ści.

Wła sny biz nes

Wła sny biz nes to po tę żne wy zwa nie – do te go po trze ba po my sło wo ści, wie dzy, po świę -
ce nia (głów nie cza su) i pa sji. O pie nią dzach nie wspo mi na my, bo to prze wa żnie nie jest aż
ta ki pro blem jak się lu dziom wy da je. Czę sto brak pie nię dzy trak tu ją ja ko wy mów kę – a są
spo so by po zy ska nia „ka sy” na wła sny biz nes, je śli tyl ko wy glą da, że się spraw dzi. 

Fun du sze in we sty cyj ne

Po le cam wi zy tę u do rad cy fi nan so we go. Oczy wi ście ce lem ka żde go „bez płat ne go” do rad -
cy jest przede wszyst kim we pchnąć To bie sko ja rzo ne z ich fir ma mi pro duk ty – prze cież z cze -
goś ci bez płat ni do rad cy mu szą żyć. Do pie ro w dru giej ko lej no ści chcą To bie po móc. Mi mo
te go war to byś po słu chał co ma ją do po wie dze nia, bo mo żesz się cie ka wych rze czy do wie -
dzieć. No i cza sa mi ich pro dukt rze czy wi ście oka że się naj lep szy.

Jest pa rę ro dza jów fun du szy i ob szer na li te ra tu ra fa cho wa na ten te mat.

Du ży plus fun du szy: ge ne ral nie wy bie rasz ta ki zgod ny z Two imi pre fe ren cja mi (agre syw -
ny, sta bil ny etc.) i się prze sta jesz mar twić – spe cja li ści (lub przy naj mniej tak chcę o nich my -
śleć) co dzien nie do glą da ją te go, by z pie niędz mi nic złe go się nie dzia ło.

Du ży mi nus fun du szy: po da tek Bel ki – przy ka żdej sprze da ży, o ile za ro bi łeś, pła cisz 19%
od zy sku. Idio tycz ne: zda rzy ło mi się ku pić je den fun dusz po wiedz my za 1000, wzrósł do 1100
i sprze da łem. Za bra li mi 19% od zy sku czy li 19 zł. Za resz tę ku pi łem in ny fun dusz i ten spadł
do 850. Ge ne ral nie w roz ra chun ku stra ci łem – i jesz cze za pła ci łem po da tek od zy sku! No ale
zło ta za sa da jest ta ka, że na fun du szach się nie spe ku lu je. Z dru giej stro ny, jak się chce na -
uczyć to się pró bu je. Nie daj się zwieść w SFI ‘kon wer sji” jed no stek na in ny fun dusz z tej sa -
mej gru py – też pła cisz po da tek je śli za ro bi łeś.
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Mo żesz jed nak po dat ku unik nąć. W ofer tach do rad ców by ły fun du sze pa ra so lo we – wte -
dy za kon wer sję w ra mach gru py nie pła cisz po dat ku od zy sku – do pie ro wy cho dząc z fun -
du szu li czą czy za ro bi łeś na ca ło ści czy nie – i wte dy ewen tu al nie za bie ra ją Ci „bel ko we”.
Fun du sze pa ra so lo we jed nak kosz to wa ły do dat ko wo za wej ście i wyj ście. Na eta pie mo jej
edu ka cji nie chcia łem ta kich kosz tów – wie dzia łem, że bę dę tro chę tą go tów ką prze rzu cał.

Gieł da

Tu już za czy na się jaz da. Jest to ry nek dla wie dzą cych i lu bią cych ry zy ko. Oczy wi ście tym
ry zy kiem też mo żesz za rzą dzać. Po wstęp nym oby ciu z fun du sza mi, któ re są z na tu ry bez -
piecz niej sze za czą łem wgry zać się w gieł dę. Tu mo żna spo ro za ro bić ale też je śli nie pa nu -
jesz nad emo cja mi i spo ro stra cić.

Pod sze dłem do te ma tu gieł dy w ten spo sób:

1. Za czą łem czy tać ksią żki i ebo oki o gieł dzie no i fo ra dys ku syj ne.
2. Za ło ży łem ra chu nek ma kler ski.
3. Wpła ci łem ta ką część ka sy, któ rą mo gę eks pe ry men to wać i stra ta nie bę dzie bo le sna.
4. Za czą łem ku po wać i sprze da wać.

Nie po le cam gra nia na su cho na one cie czy in nych te go ty pu ser wi sach. Isto tą gieł dy po -
za wie dzą, śle dze niem ryn ku, ana li zą tech nicz ną i fun da men tal ną są przede wszyst kim ludz -
kie emo cje i psy cho lo gia tłu mu. To że wiesz, że nie po wi nie neś np. te raz sprze da wać ma się
ni jak do te go, że w pew nym mo men cie za czy nasz pa ni ko wać ra zem z tłu mem i mi mo wszyst -
ko skła dasz zle ce nie sprze da ży. Po tem naj czę ściej plu jesz so bie w bro dę.

Gra na gieł dzie wy ma ga te go byś na uczył się swo ich emo cji.
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Nie ru cho mo ści

Pa trząc na to, co się dzie je z ce na mi miesz kań na su wa się ta ka drę czą ca myśl – gdy bym
wie dział i mógł, ku pił bym pa rę lat te mu miesz ka nie. Te raz nie wia do mo kie dy ta bań ka miesz -
ka nio wa pęk nie. W ka żdym ra zie in we sto wa nie w nie ru cho mo ści ma spo ro plu sów: do wy -
bo ru tyl ko co chcesz ku pić i gdzie. Czy miesz ka nie czy zie mię.

Nie ru cho mo ści to jed na z tych in we sty cji, gdzie ku pu jesz, za po mi nasz i póź niej sprze da -
jesz z (mam na dzie ję z du żym) zy skiem. Wszyst ko oczy wi ście za le ży od te go czy wy bie rzesz
umie jęt nie – do te go po trzeb na jest ana li za i śle dze nie ryn ku. No i na pew no po czy nań rzą -
du, bo ich de cy zje mo gą spo ro na mie szać.

Plu sy: wła ści wie do kup na nie ru cho mo ści nie po trze ba stric te pie nię dzy. Tu mo żna „le wa -
ro wa” – to zna czy je śli masz zdol ność kre dy to wą, mo żesz ku pić miesz ka nie na kre dyt hi po -
tecz ny. W przy pad ku fun du szy i gieł dy mu sisz za cząć z wła sną go tów ką. Tu nie – to bar dzo
cie ka wy spo sób za ro bie nia pie nię dzy któ rych nie masz. Ku pu jesz za pie nią dze ban ku, spła -
casz sto sun ko wo nie wiel kie ra ty a po tem... no wła śnie.

Je śli to miesz ka nie, to mo żesz zde cy do wać – czy wy na jem czy sprze daż. Mu sisz pa mię tać
o po dat kach – te raz za sprze daż miesz ka nia przed 5 la ty od za ku pu bę dziesz mu siał za pła cić
spo ro pie nię dzy o ile nie za in we stu jesz po now nie na cel miesz ka nio wo/bu dow la ny.

Mi nu sy

Sła ba płyn ność. O ile na gieł dzie od de cy zji do sprze da ży wy star czy pa rę klik nięć to z miesz -
ka nia mi/zie mią nie ma tak ła two. Tu trze ba za mro zić swo je pie nią dze na dłu ższy okres – co
naj mniej pa rę mie się cy. Za ła twia nie są dów, for mal no ści, no ta riu szów itd. się wle cze, nie pew -
ność co do de ve lo pe ra. Ku pu jesz no we miesz ka nie – no to nie wiesz do koń ca czy bę dzie
w ter mi nie i ja ki stan dard wy koń cze nia. Czę sto nie wiesz też czy pod oknem po pół ro ku nie
wy bu du ją Ci ko lej ne go pię trow ca li kwi du jąc gwa ran to wa ny ślicz ny wi dok. 

Pod su mo wu jąc, za chę cam Cię do prze ro bie nia swo je go port fe la i za in we sto wa nia. A czy
war to in we sto wać? War to!
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