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MODUŁ 3:
PLANOWANIE WŁASNEGO 

BUDŻETU



SPIS TEMATÓW:

1. Struktura i kompozycja budżetu

2. Element budżetu: zakupy

3. Element budżetu: mieszkanie

4. Element budżetu: edukacja



WSTĘP:
Ogólny opis modułu:

• Ten moduł skupia się na planowaniu własnego 
budżetu i dlatego jest fundamentalny dla edukacji 
finansowej.

• Planowanie własnego budżetu wymaga zrozumienia 
relacji między:
• Przyszłymi dochodami
• Wydatkami
• Oszczędności i długi
• Planowaniem codziennego budżetu domowego (np. 
zakupy, mieszkanie)
• Planowaniem budżetu długoterminowego (np. 
inwestycje, edukacja)



SPIS TEMATÓW:

1. Struktura i kompozycja budżetu

2. Element budżetu: zakupy

3. Element budżetu: mieszkanie

4. Element budżetu: edukacja



CZYM JEST WŁASNY BUDŻET?

Własny budżet, nazywany też budżetem 
domowym, to plan finansowy, który 
rozdziela przyszłe dochody pomiędzy 
zaplanowane wydatki, 
oszczędności/inwestycje oraz spłaty długów. 
(Wikipedia 2018)

Dochód

Wydatki
Oszczędności
/ inwestycje

Spłata 
długów



PRZYKŁAD 1:

Źródło: https://templates.office.com/en-US/Personal-budget-TM10000134



PRZYKŁAD 2:

Źródło: https://templates.office.com/en-US/Personal-budget-TM10000134



PRZYKŁAD 3:

Źródło: https://templates.office.com/en-US/Personal-budget-TM10000134



- Aplikacje i arkusze zwykle oferują widok w układzie 12 
miesięcznym
- to pozwala na rozważenie:
• Comiesięcznych potrzeb finansowych: zakupy, mieszkanie…
• Planowanie długoterminowe: oszczędzenie na edukację, 
emeryturę…
- Budżet jest rozplanowany na podstawie spodziewanego 
dochodu i spodziewanych wydatków. To będzie zestawione z 
twoimi faktycznymi zarobkami i wydatkami.

ZAKRES CZASOWY BUDŻETU:



PIERWSZA ZASADA BUDŻETU: 50/30/20 (1)

Źródło: https://www.thebalance.com/the-50-30-20-rule-of-thumb-453922

→ ZASADA BUDŻETU NUMER 1: 50/30/20



KROK 1: Wyliczenie dochodu po opodatkowaniu (dochód 
netto)

KROK 2: Twoje potrzeby nie powinny przekraczać 50% 
dochodu. To obejmuje zakupy spożywcze, opłaty 
mieszkaniowe, opłaty za samochód itd. 

KROK 3: ‘Zachcianki’ nie powinny przekraczać 30% dochodu. 
To obejmuje jedzenie w restauracji, dodatkową parę 
butów, wakacje itd.

KROK 4: Przeznacz 20% na oszczędności/inwestycje i spłatę 
długów. To obejmuje fundusze na nagłe wypadki i konta 
emerytalne.

PIERWSZA ZASADA BUDŻETU: 50/30/20 (2)



- DRUGA ZASADA BUDŻETU:
Ograniczenie wydatków mieszkaniowych (kredyt/ wynajem) do 25% 
dochodu.

- TRZECIA ZASADA BUDETU:
Wydaj 60% dochodu brutto na ustalone opłaty (obejmuje to podatki, 
normalne rachunki, mieszkanie…)
Pozostałe 40% rozbij na części po 10%:

• Emerytura
• Długoterminowe oszczędności
• Nieregularne wydatki
• Pieniądze na przyjemności

DRUGA I TRZECIA ZASADA BUDŻETU



Oblicz różnicą pomiędzy planowanym a faktycznym 
budżetem:
• Różnica pomiędzy planowanym a faktycznym budżetem
• Wariancja budżetowa = zabudżetowana kwota – faktyczne 
wydatki
• Jeśli faktyczne wydatki były niższe niż zabudżetowana kwota, 
wynik będzie pozytywny/ pomyślny
• Wariancja budżetowa (%) = zabudżetowana kwota – faktyczne wydatki * 100

Zabudżetowana kwota

RÓŻNICA MIĘDZY PLANOWANYM A 
FAKTYCZNYM BUDŻETEM:



- Aplikacje

- Arkusze

- Kartka papieru i ołówek/ kalkulator

- Konto domowe/ planery budżetowe

NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA 
BUDŻETU



Dla twojego własnego budżetu znaczenie ma 
dochód do użytku 

zależy od wysokości podatków i twojej 
indywidualnej grupy podatkowej.

DOCHÓD BRUTTO A NETTO

INCOME

GROSS

NET
Dostępnych jest wiele kalkulatorów online, które pozwolą ci 
wyliczyć twój dochód brutto na podstawie dochodu netto i na 
odwrót. Przykład dla Niemiec: https://www.brutto-netto-
rechner.info/

https://www.brutto-netto-rechner.info/
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SPIS TEMATÓW:

1. Struktura i kompozycja budżetu

2. Element budżetu: zakupy

3. Element budżetu: mieszkanie

4. Element budżetu: edukacja



Kategoria budżetu ‘wydatki’ może obejmować następujące rzeczy:

ELEMENTY SKŁADOWE BUDŻETU: ZAKUPY

Wydatki

Żywność

PRODUKTY

HIGIENY

OSOBISTEJ

UBRANIAMEBLE

ELEKTRONIKA

…ale także inne – zależne od poziomu szczegółów, które zdecydujesz się podać.

Jakie dodatkowe kategorie przychodzą ci do głowy?



GDZIE ROBIĆ ZAKUPY?

SKLEPY STACJONARNE
- żywność: lokalny bazarek lub supermarket
- zakupy nieżywnościowe: galerie, sklepy,   
second handy

Z DOMU
- przez Internet (strony krajowe i zagraniczne)
- przez telefon
- z katalogów



- Gotówka

- Karta debetowa

- karta kredytowa (czasem nie może być użyta we wszystkich 

krajach)

- przelew

- czek (obecnie rzadko używany)

- serwisy płatności online (np. PayPal)

METODY PŁATNOŚCI:



 Te aplikacje mogą być szczególne pomocne dla rodzin i mieszkających z 
współlokatorami:

APLIKACJE Z LISTĄ ZAKUPÓW

Te aplikacje to tylko 
przykłady. Więcej 

znajdziesz w swoim 
app store.



PORÓWNANIE CEN

Oprócz tego po prostu wpisanie nazwy produktu w Google pozwoli ci 
porównać ceny:

Upewnij się, że porównujesz ceny podobnych produktów:
Te strony pomogą ci porównać ceny produktów.
Na przykład:
• www.check24.de
• www.billiger.de
• www.preisvergleich.de
• www.idealo.de

http://www.check24.de/
http://www.billiger.de/
http://www.preisvergleich.de/
http://www.idealo.de/


Ramy prawne i regulacje związane z decyzjami podczas 
zakupów

1. WIEK – moc prawna zależy od wieku:

• Osoby poniżej 7 roku życia nie mają mocy prawnej

• Osoby między 7 a 18 rokiem życia: mają ograniczoną zdolność do 

zawierania umów

• Osoby powyżej 18 roku życia: maję pełną zdolność do zawierania 

umów

RAMY PRAWNE (1):

Pamiętaj, że te regulacje różnią się 
w poszczególnych krajach!



2. METODA ROBIENIA ZAKUPÓW:

• Przez Internet: Każda kupiona rzecz może być zwrócona w ciągu 
dwóch tygodni. Pamiętaj o wyjątkach (np. podczas ściągania 
muzyki lub kupowania rzeczy używanych)

• Poza internetem

RAMY PRAWNE (2):

Pamiętaj, że te regulacje różnią się 
w poszczególnych krajach!



Przyczyną różnic w cenach mogą być:

• Różnice w jakości

• Odpowiedzialność za środowisko i odpowiedzialność 

społeczna producentów

• Różnice w płacach (szczególnie pomiędzy krajami)

• Różnice w kursach wymiany

RÓŻNICE W CENACH:



Jak podczas zakupów zagranicznych brać pod uwagę kurs 
wymiany walut?

Załóżmy, że produkt kosztuje 100AUD (dolarów australijskich) a 20 AUD kosztuje 
wysyłka do Niemiec. Jeżeli 1AUD = 0,64EUR, oczekujesz, że zapłacisz 64 + 12,80 euro 
czyli 76,80 euro za produkt i przesyłkę.

ALE: Pamiętaj, że to nie wszystkie koszty, które musisz wziąć pod uwagę kiedy robisz 
zakupy za granicą. W zależności od rodzaju transakcji zastosowanego przy płatności, 
mogą być naliczone opłaty dodatkowe (np. ze strony twojego banku).

Jeżeli korzystasz z zagranicznej strony (np. Amazon w innym kraju), na koniec zakupów 
zostanie wyświetlony całkowity koszt.

ZAKUPY ZAGRANICZNE



Jak przeliczać stosunek ceny do ilości:

Jeżeli podana jest cena za ilość, na przykład 4,20 euro za 200 gram, a 
inna rzecz kosztuje 5 euro za 250 gram, możesz chcieć policzyć cenę za 
100 gram każdego z produktów.

Rzecz 1) 4,20/ 200 = 0,021 
0,021 *100= 2,1

Rzecz 2) 5,00/ 250= 0,02
0,02*100= 2,0

STOSUNEK CENY DO ILOŚCI

2,1 Euro za 100 gram 2,0 Euro za 100 gram



BIBLIOGRAFIA

- http://www.kinderrecht-
ratgeber.de/kinderrecht/rechtsgeschaefte/internet.html

http://www.kinderrecht-ratgeber.de/kinderrecht/rechtsgeschaefte/internet.html


SPIS TEMATÓW:

1. Struktura i kompozycja budżetu

2. Element budżetu: zakupy

3. Element budżetu: mieszkanie

4. Element budżetu: edukacja



Opcje:

- Wynajem mieszkania

- Wynajem mieszkania z współlokatorem

- Wynajem domu

- Kupno mieszkania

- Kupno domu

NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE 
ZAKWTEROWANIA



Definicja: Regionalny Indeks Czynszu
Miara poziomu czynszów za różne typy zakwaterowania w danym regionie mierzona przez 
określony czas. (Źródło: www.ft.com/lexicon)

Uwagi:
• Indeks czynszów skupia się na nieruchomościach na rynku. Zwykle nie bierze pod uwagę 
istniejących wynajmów, które mogą być inne z uwagi na poślizg w dostosowaniu się do 
aktualnych stawek rynkowych, różnic pomiędzy stawkami w krótko i długoterminowym 
wynajmie oraz regulacji czynszów.
• Na czynniki czynszowe stosowane w indeksach cen konsumenckich dodatkowy wpływ ma 
istnienie ‘przystępnych cenowo’, nieruchomości poniżej cen rynkowych i mieszkalnictwa 
socjalnego, szczególnie w Europie.
• Porównywanie czynszów i indeksów cen domów mogą łatwo doprowadzić do błędnych 
wniosków, ponieważ ceny domów odnoszą się do ostatnio sprzedanych nieruchomości; podczas 
gdy indeks czynszów może odnosić się do mieszanki czynszów rynkowych, regulowanych i 
socjalnych.

REGIONALNY INDEKS CZYNSZU (1)

http://www.ft.com/lexicon


REGIONALNY INDEKS CZYNSZU (2)

Źródło: Statista, 2018. 

Indeks czynszowy dla Niemiec, 1995 – 2017 (2010= Index 100)



PORÓWNANIA ZWIĄZANE Z 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Inne porównania czynszów i indeksy związane z nieruchomościami są dostępne na stronach 
takich jak:
• www.immowelt.de
• www.immobilienscout24.de
Ale również w lokalnych agencjach nieruchomości. Często w ich oknach są wywieszone 
oferty.

http://www.immowelt.de/
http://www.immobilienscout24.de/


CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYNAJMIE 
MIESZKANIA

1. Cenę 6. Sąsiedztwo

2. Jakość 7. Umowę najmu

3. Właściciela 8. Politykę dotyczącą 
zwierząt domowych

4. Współlokatorów 9. Koszty mediów

5. Sąsiadów 10. Udogodnienia



Co to jest depozyt?

Depozyt to suma pieniędzy, którą płacisz, kiedy 
zaczynasz coś wynajmować. Pieniądze zostaną ci 
zwrócone, jeśli nie zniszczysz tego, co wynajmujesz.

ELEMENT BUDŻETU DEPOZYT



Metoda wnoszenia opłat za wynajem:

• W zależności od tego, z kim masz podpisaną umowę będziesz płacić 
bezpośrednio właścicielowi lub agencji nieruchomości.

• W większości wypadów w Europie czynsz płacony jest comiesięcznym 
przelewem bankowym. To szybkie i nic nie kosztuje. Możesz to 
zautomatyzować poprzez płatność zleconą by nie ryzykować sytuacji, że 
zapomnisz.

• Niektórzy właściciele wolą gotówkę. W takim wypadku zawsze 
upewnij się, że weźmiesz pokwitowanie.

ELEMENT BUDŻETU OPŁATY ZA WYNAJEM



Oszczędności na utrzymanie mieszkania (to zwykle 
odpowiedzialność właściciela lokalu):

• Kiedy kupujesz dom, praktyczna zasada mówi, żeby rocznie
odkładać jeden procent ceny zakupu domu. Nie znaczy to, że 
będziesz wydawać te kwotę co roku. W niektórych latach będzie to 
więcej a w niektórych mniej.

• Inna praktyczna zasada mówi, żeby rocznie odkładać 1 euro na 
każdy metr kwadratowy.

• Inne czynniki do uwzględnienia: wiek, pogoda, stan, lokalizacja 
itd.

ELEMENT BUDŻETU UTRZYMANIE



Opłaty za media obejmują:

- elektryczność
- gaz
- wodę

Rachunki są płacone w zależności od zużycia przez lokatora.

- Bardzo rzadko opłaty za media są wliczone w czynsz.

ELEMENT BUDŻETU MEDIA



- Płacenie czynszu na czas
- Jakiekolwiek zniszczenia muszą być natychmiast zgłaszane właścicielowi
- Ponoszenie kosztów zniszczeń (również spowodowanego nadmierną eksploatacją) 
nieruchomości
- Wietrzenie mieszkania przez otwieranie okien
- Ogrzewanie mieszkania w okresie od 1 października do 30 kwietnia (w Niemczech) by 
uniknąć wystąpienia pleśni i szronu
- Szanowanie nieruchomości i innych wynajmujących
- Unikanie zagrożeń sanitarnych
- Unikanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
- Przestrzeganie kodeksu budynku i kodeksu mieszkaniowego

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
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SPIS TEMATÓW:

1. Struktura i kompozycja budżetu

2. Element budżetu: zakupy

3. Element budżetu: mieszkanie

4. Element budżetu: edukacja



Co wziąć pod uwagę przy planowaniu budżetu 
na edukację:
TO DŁUGOTERMINOWA DECYZJA!
- Przyjrzyj się opcjom wyboru ścieżek edukacyjnych

- Przyjrzyj się różnym typom instytucji edukacyjnych
- Pamiętaj o czesnym
- Weź pod uwagę koszty utrzymania
- Aplikuj o wsparcie
- Jaki będzie twój przewidywany przyszły dochód, kiedy skończysz 
wybraną edukację

ELEMENT BUDŻETU: EDUKACJA



Wydatki i czesne ponoszone w związku z podjęciem edukacji, kursu 
lub zdobywania licencji:

- Czesne

- Koszty utrzymania (żywność, zakwaterowanie, transport, kino itd.)

- Opłaty za testy/egzaminy

- Koszty, które mogą wyniknąć później (np. w przypadku zdawania na 

prawo jazdy)

WYDATKI I CZESNE



Czesne:

Austria: Nie ma czesnego dla studentów z Europy. 
Obowiązuje niewysokie czesne (ok. 1500 euro 
rocznie) dla studentów międzynarodowych.
Niemcy: Nie ma czesnego dla studentów z Europy ani 
dla międzynarodowych. Obowiązuje niewysoka opłata 
administracyjna (często zawiera bilet komunikacji 
publicznej).

CZESNE (1)



Polska: Nie ma czesnego dla studentów z Europy. Obowiązuje 
niewysokie czesne (ok. 1500 euro rocznie) dla studentów 
międzynarodowych.

Francja: Nie ma czesnego dla studentów z Europy and dla 
międzynarodowych. Niewysoka opłata administracyjna.

Bułgaria: Czesne wynosi zwykle około 4000 euro (ale waha się 
od 3000 do 8000 euro)

CZESNE (2)



Weź pod uwagę, że nie tylko opłaty związane z czesnym mają 
wpływ na całkowity koszt edukacji.

Koszty utrzymania w danym kraju są również bardzo 
znaczące! Przyjrzyj się Wskaźnikowi Cen Konsumpcyjnych 
(CPI) by zyskać ogólny obraz.

CPI daje pojęcie o cenach w danym kraju na podstawie kosztu 
koszyka towarów i usług (takich jak żywność, mieszkanie, 
transport, odzież, opieka medyczna, rekreacja, edukacja, 
usługi itd.)

KOSZTY UTRZYMANIA



Możliwości pokrycia kosztów:
1) PODJĘCIE PRACY W CZASIE STUDIÓW BY POKRYĆ KOSZTY 
EDUKACJI: 
- W tym wypadku trzeba będzie wziąć pod uwagę różne zasady 
obowiązujące w kraju i uczelni, które wybierzesz.
- Niektóre stypendia wymagają, by pracować w ograniczonym wymiarze 
godzin tygodniowo.
- Jeśli mieszkasz w kraju członkowskim UE przez ponad 6 miesięcy (183 
dni) rocznie, zostaniesz uznany za rezydenta podatkowego w tym kraju. 
To może także oznaczać, że dochód z twojego kraju pochodzenia może 
być opodatkowany w kraju, którego rezydentem podatkowym jesteś. 
Sprawdź swoją indywidualną sytuację!

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA (1)



2) A. INFORMACJE O KOSZTACH I WSPARCIU RZĄDOWYM W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH:

Germany: www.daad.de
Austria: https://www.help.gv.at/Portal.Node
Poland: http://www.go-poland.pl/tuition-fees
France: https://www.campusfrance.org/en
Bulgaria: 

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA (2)

http://www.daad.de/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/148/Seite.1480000.html
http://www.go-poland.pl/tuition-fees
https://www.campusfrance.org/en/bursaries-foreign-students


2) B. INFORMACJE O KOSZTACH I WSPARCIU POPRZEZ INNE 
STYPENDIA:
- Program Unii Europejskiej Erasmus+ to system finansowania by 
wspierać działalność w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. 
→ Informacje możesz znaleźć na https://eacea.ec.europa.eu

- Są także inne strony skupiające się na bardziej międzynarodowym typie 
studiowania
→ Informacje możesz znaleźć na https://www.scholarshipportal.com/
- Możesz zrobić dokładniejsze wyszukiwanie według swoich 
zainteresowań i krajów, by znaleźć bardziej szczegółowe informacje.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA (3)

https://eacea.ec.europa.eu/
https://www.scholarshipportal.com/


Korzyści finansowe i możliwe koszty edukacji lub zdobycia 
licencji:

 Czeladnictwo Korzyści finansowe to twój przyszły 
dochód

 Wyższe wykształcenie 

 Prawo jazdy 

KORZYŚCI FINANSOWE I KOSZTY

Może ci przynieść korzyści finansowe, ale 
zdecydowanie wiąże się także z wydatkami 
(np. kupno samochodu, benzyna, 
ubezpieczenie)
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