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HISTORIA PANI DANUTY Z OLSZTYNA.
Pani Danuta z Olsztyna, to samotna osoba, która po rozwodzie z mężem
alkoholikiem sama boryka się z wychowaniem dwójki dzieci w wieku wczesnoszkolnym
oraz problemami, jakie na jej drodze stawia los.
Pracuje w jednej z olsztyńskich hurtowni papierniczych, zarabiając miesięcznie niecałe
2.000 złotych netto. Niestety wychodząc za mąż popełniła błąd i nie zawarła małżeńskiej
umowy majątkowej, która w przyszłości mogłaby uchronić ją przed długami
współmałżonka. Z tego powodu, z jej comiesięcznego wynagrodzenia komornik egzekwuje
kwotę w wysokości 300 złotych. Łatwo zatem policzyć, ile tak naprawdę zostaje pieniędzy
w kieszeni Pani Danuty. Tak – jest to najniższe krajowe wynagrodzenie, wolne od zajęć
egzekucyjnych.
Mimo to, Pani Danuta stara się, aby jej dzieciom niczego nie brakowało. Często kosztem
własnego zdrowia „dorabia” po godzinach pracy. Odżywia się nieregularnie, a jakość
kupowanych przez nią produktów żywieniowych nie jest rewelacyjna. Musi pamiętać, że
poza dbaniem o synów, zapewnieniem im podstawowej egzystencji, ma na głowie szereg
innych wydatków, jak czynsz za wynajmowane mieszkanie, opłaty za media, itp.
Pani Danuta wielokrotnie zadawała sobie pytanie, jak wyjść z patowej sytuacji. Jej
były mąż nie płaci alimentów. Nie może również liczyć na pomoc opieki społecznej, gdyż
zwyczajnie przekracza ustawowe kryterium dochodowe. Jedynym, dodatkowym benefitem
jest ten, który otrzymuje na drugie dziecko z racji obowiązującego rządowego programu
500+. Niemniej jej łączny dochód miesięczny nie pozwala na spokojne życie.
Znasz może kogoś w podobnej sytuacji? A może Ty sam / Ty sama stawiasz czoło
właśnie takim problemom jak Pani Danuta?
Ta książka powstała z myślą o Tobie.
Wiem, jak ważne jest w życiu planowanie, w tym odpowiednie podejście do finansów
osobistych. Kwestie te nie są istotne wyłącznie dla ludzi mniej zamożnych, o niższym
statusie materialnym, ale dla wszystkich, którzy na poważnie traktują swoje życie.
Różnica pomiędzy mniej zamożnymi a bogatymi w tym aspekcie polega jedynie na tym, że
Ci drudzy mogą nieco bardziej elastycznie podchodzić do własnego budżetu.
W obu przypadkach jednak, jego posiadanie jest niezbędne i równie ważne!
Na kolejnych stronach książki postaram się poprowadzić Cię krok po kroku do
momentu, w którym sam / sama będziesz potrafił / potrafiła opracować swój domowy
budżet. Warto zostać ze mną do końca.
Jeśli cechuje Cię poważne i odpowiedzialne podejście do życia i chcesz świadomie kreować
swoją rzeczywistość, to planowanie jest do tego celu niezbędne. Świadomość ile pieniędzy
wydajesz w zestawieniu z Twoimi comiesięcznymi przychodami da Ci pełną kontrolę nad
finansami osobistymi, a ponadto pozwoli już od teraz budować poduszkę bezpieczeństwa.
Cena tego e-booka to jedyne 5 złotych plus prowizja dla platformy, na której został
opublikowany. Pomyśl, czy warto w tej chwili „oszczędzić” kwotę, za którą możesz kupić 1
chleb i litr mleka?
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CZYM JEST DOMOWY BUDŻET I DLACZEGO POWINIENEŚ GO MIEĆ.
Jak doskonale wiesz, budżet, to najważniejszy dokument opracowywany przez rządy
wszystkich państw na świecie, ogólnoświatowe korporacje, fundacje czy mniejsze firmy.
Dzięki niemu można precyzyjnie określić źródła generowania przychodów oraz wskazać na
co, na jakie cele, zostaną spożytkowane pieniądze.
To podstawowe narzędzie do planowania wydatków, inwestycji oraz efektywnego
gromadzenie rezerw na przyszłość.
Czy warto mieć swój własny, domowy budżet?
Oczywiście, że tak! Przecież Twoje domowe gospodarstwo niczym nie różni się pod kątem
zależności i prawideł ekonomicznych od Twojego miasta, gminy czy kraju.
Co zyskasz tworząc swój domowy budżet:
–
–
–
–
–

–
–
–

określisz źródła i wysokość uzyskiwanych przez Ciebie dochodów
stworzysz listę wydatków, zarówno tych comiesięcznych, jak i
okazjonalnych
nadasz właściwą rangę wszystkim Twoim wydatkom w oparciu o cztery,
proste priorytety
ustalisz wysokość „dziury budżetowej” i będziesz mógł / mogła zacząć
proces jej uszczelniania
zyskasz możliwość poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów, jakimi
są min. dochody pasywne, które mogą zasilać Twój portfel kwotą od 200
do nawet 1.000 złotych każdego miesiąca
wyeliminujesz zbędne wydatki
określisz możliwości tworzenia finansowej poduszki bezpieczeństwa
zyskasz pełną kontrolę nad wydatkami, co z pewnością wprowadzi
harmonię i spokój w Twoim życiu

Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że przynajmniej 30% Twoich zakupów
dotyczy rzeczy i produktów zbędnych, bez których z powodzeniem możesz się obejść?
Nie jestem do końca pewien czy rozumiesz techniki stosowane przez handlowców,
których celem jest maksymalizacja sprzedaży i drenowanie Twojej kieszeni?
Zastanawiam się, czy jesteś świadomy / świadoma faktu, że bardzo wiele decyzji
zakupowych podejmujesz pod wpływem chwilowego impulsu...?
Domowy budżet właśnie te kwestie ma Ci uświadomić.
Chcę przekonać Cie do jego sporządzenia i trzymania się ustalonych w nim zasad nie po to,
aby ograniczać Twoje potrzeby i zmuszać do życia przez pryzmat „patologicznego

