
IDŹ DO:

KATALOG KSIĄŻEK:

CENNIK I INFORMACJE:

CZYTELNIA:















Spis treści
Przykładowy rozdział

Katalog online
Zamów drukowany 
katalog

Zamów informacje 
o nowościach
Zamów cennik

Fragmenty książek
online

Onepress.pl Helion SA
ul. Kościuszki 1c 
44-100 Gliwice 
tel. (32) 230 98 63 
e-mail: onepress@onepress.pl
redakcja: redakcjawww@onepress.pl
informacje: o księgarni onepress.pl

Do koszyka

Nowość

Promocja

Do przechowalni

INWESTUJ WE WŁASNY DŁUG.  
7 KROKÓW DZIĘKI KTÓRYM  
SPŁACISZ KREDYT PRZED TERMINEM  
I JESZCZE NA TYM ZAROBISZ

Autor: Sławomir Śniegocki
ISBN: 978-83-246-2554-3
Format: A5, stron: 104

Załataj wreszcie swój portfel!

• 1. krok — zmień nastawienie do własnych pieniędzy i długów
• 2. krok — ochroń się przed zalewem dokumentów finansowych
• 3. krok — uratuj swoje znikające dochody
• 4. krok — poznaj proste sposoby powiększania zasobów i tworzenia         

  oszczędnoœci
• 5. krok — stwórz własny IPN, czyli Indywidualny Plan Naprawczy
• 6. krok — błyskawicznie usuń długi z portfela
• 7. krok — zabezpiecz się przed efektem finansowego jo-jo

W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe  
niż ich zdobycie 

Michel de Montaigne

Jak każdy Polak, znasz się na ekonomii. Masz pojęcie, skąd wziął się tegoroczny 
deficyt budżetowy i jak najlepiej poprowadzić krajową gospodarkę, by go skutecznie 
zmniejszyć. Jednak czy równie sprawnie poruszasz się w obszarze własnych finansów? 
Czy wiesz, jak żyć na wymarzonym poziomie i nie zapadać się w ruchome piaski 
zadłużenia? 

„Porządek musi być!” — słyszałeœ te słowa z ust rodziców, nauczycieli, przełożonych. 
Niejednokrotnie sam używałeœ tego argumentu. A czy sam się do niego stosujesz? 
Czy potrafisz ogarnąć własny œmietnik, pełen rachunków, ponagleń, zobowiązań, 
umów? Uporządkowanie budżetu i portfela to początek drogi do stworzenia 
skutecznego planu finansowego. Jeœli chcesz dowiedzieć się, jak bez zadyszki 
i niemiłych niespodzianek przejœć resztę wędrówki do materialnej swobody, pokonaj 
7 kroków do szybkiego wyjœcia z długów. Ta książka przyniesie Ci korzyœci, jeżeli 
będziesz jej używał co najmniej do momentu zmiany swoich starych nawyków. 

Niech pozostanie Ci jedynie dług wdzięcznoœci  
— do autora, który wyciągnął Cię z budżetowej dziury!

http://onepress.pl/view354U~7dlugu
http://onepress.pl/add354U~7dlugu
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K r o k  d r u g i  d o  s z y b k i e g o  w y j � c i a  z  d � u g u

„P lan  jes t  n iczym,
p lanowanie

jes t  wszystk im”

Cytat w nag�ówku, przypisywany Eisenhowerowi, stanowi dobry
wst�p do rozdzia�u na temat organizacji w�asnych dzia�a�. Jaki to
da efekt? Przede wszystkim rozpoczniesz tworzenie systemu szyb-
kiego wyj�cia z d�ugu. Na czym to b�dzie polega�o? Najbardziej
podstawow� zasad� jest to, �e brak planowania to równie� plano-
wanie. Je�eli nie zaplanowa�e� jeszcze sukcesu finansowego —
zaplanowa�e� ju� finansow� pora�k�. Wcze�niej czy pó�niej ca�y
Twój system, czyli brak systemu, zem�ci si� na Tobie w najmniej
odpowiedniej chwili.

W swoich dzia�aniach odwo�uj si� do czynno�ci, które lubisz robi	.
U mnie jest to �eglarstwo, u Ciebie to mo�e by	 jazda samocho-
dem, surfing, jazda na desce — cokolwiek lubisz robi	. To w�a�nie
po��czenie my�li i uczu	 z podj�tymi dzia�aniami pozwoli Ci osi�-
gn�	 po��dany efekt. Po��cz to, co lubisz robi	, z podejmowanymi
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dzia�aniami przez znajdowanie analogii. W ten sposób uczysz swój
mózg, ��cz�c nowe rzeczy, które robisz, z przyjemnymi uczuciami,
których kiedy� dozna�e�.

W tym rozdziale dowiesz si�, jak uszczelni	 swoje bie��ce wyda-
tki — przez analogi� do uszczelniania �odzi. Przez te proste
dzia�ania, niewymagaj�ce praktycznie �adnego wysi�ku, mo�esz
spowodowa	, �e na koniec miesi�ca pieni�dzy, które móg�by�
zainwestowa	, zostanie wi�cej. W tym rozdziale nauczysz si� rów-
nie� planowania przysz�ych wydatków. To, �e tak cz�sto korzy-
stasz z ró�nych kredytów, jest zwi�zane najcz��ciej z brakiem pla-
nowania przysz�ych wydatków. Tymczasem takie wydatki mog�
by	 planowane. Dobrym przyk�adem s� wakacje, które zawsze
wypadaj� w tych samych dwóch miesi�cach roku. Mo�esz przecie�
zaplanowa	, gdzie chcesz jecha	, jak� kwot� pieni�dzy b�dziesz
potrzebowa� i ile miesi�cznie powiniene� na ten cel inwestowa	 —
z wyprzedzeniem na przyk�ad roku. W przeciwnym wypadku
pozostaje przypadkowy last minute… sp�acany na kredyt. Tak
samo z realizacj� hobby czy innych przyjemno�ci — czy ka�dy
nag�y impuls musi powodowa	 kolejne zad�u�enie?

Z�y d�ug kontra dobry d�ug
By	 mo�e Ci� zaskocz�, ale d�ug mo�e by	 zarówno z�y, jak
i dobry. Jak mo�na je rozgraniczy	? Otó� z�y d�ug dzia�a na Twoj�
niekorzy�	. To d�ug, który wzbogaca innych, a Ciebie zuba�a —
miesi�c po miesi�cu, rok po roku. Do tego rodzaju d�ugu mo�na
zaliczy	 wi�kszo�	 po�yczek na wydatki, które s�u�� wy��cznie
zaspokojeniu przyjemno�ci, a nie tworzeniu inwestycji. W prze-
ciwie�stwie do z�ego d�ugu dobry d�ug dzia�a na Twoj� korzy�	,
wzbogacaj�c Ciebie. Mo�na zaliczy	 tu wi�kszo�	 kredytów na
wydatki inwestycyjne.
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Musisz jednak rozró�ni	, czy inwestycj� jest budowa lub kupno
domu, w którym nast�pnie b�dziesz mieszka�. S� dwie szko�y.
Jedna mówi, �e tak, poniewa� w przysz�o�ci w�asn� nierucho-
mo�	 b�dziesz móg� z zyskiem sprzeda	. Natomiast druga mówi,
�e nie, dlatego �e taka inwestycja generuje jedynie comiesi�czny
koszt, który nie jest bilansowany �adnym przychodem, a dodat-
kowo warto�	 nieruchomo�ci mo�e w przysz�o�ci spa�	 poni�ej
warto�ci zaci�gni�tego przez Ciebie kredytu. Wtedy o zyskach
b�dziesz musia� zapomnie	.

Dla przedsi�biorcy dobry d�ug to kredyt zaci�gni�ty na rozbudow�
linii produkcyjnych, na wynaj�cie specjalistów, na kupienie nowej
technologii, na zakup licencji franczyzowej lub udzia�u w spó�ce.
Dobry d�ug pozwala zwi�ksza	 maj�tek przedsi�biorcy i inwe-
storowi.

Mo�esz te� przyj�	 swój d�ug jako szans�. Poniewa� na swoj� prze-
sz�o�	 finansow� nie masz ju� �adnego wp�ywu, wp�ywa	 na swoj�
przysz�o�	 mo�esz jedynie w tera�niejszo�ci. D�ug jest szans�,
dlatego �e sytuacja, w której jeste�, po prostu zmusza Ci� do nauki
inwestowania. Je�eli nie nauczysz si� tego teraz, w przysz�o�ci
b�dziesz funkcjonowa� jeszcze gorzej. Zacznij uprawia	 gimna-
styk� finansow�. W tej chwili, je�eli chcesz i�	 w dobrym kierunku,
zacznij robi	 wszystko, �eby polepszy	 swoje finansowe zdrowie.
Szans� na przysz�o�	 dla Ciebie jest nauka bieg�ego stosowania
dobrego d�ugu jako d�wigni w celu budowania niezale�no�ci.

System obiegu dokumentów
Tworzenie w�asnego systemu szybkiego wyj�cia z d�ugu zacznij
od najbardziej podstawowej zasady: zbieraj dowody zakupów.
W ci�gu ca�ego miesi�ca robisz pewnie wiele zakupów, a poniewa�



I N W E S TU J  WE  W� A S N Y D �U G

30

kasy fiskalne s� praktycznie wsz�dzie, sprzedawca ma obowi�zek
wyda	 Ci dowód zakupu. Je�eli nie chcesz za�mieca	 sobie port-
fela i wyrzucasz paragony, faktury czy inne dowody zakupu, zmie�
ten nawyk. Zrób inaczej ni� wi�kszo�	, zbieraj wszystkie dowody
zakupów i pakuj do portfela. Wiem, �e Twój portfel b�dzie coraz
bardziej p�cznia�, ale w ten sposób przyzwyczajasz si� do portfela,
który wkrótce b�dzie p�katy od banknotów, prawda? Co dalej
robi	 z dowodami zakupu, wyja�ni� za chwil�.

Je�eli uwa�asz, �e jeste� nawykowym ba�aganiarzem i zalewaj� Ci�
tony ró�nych papierów, dokumentów i ofert, wykorzystaj poni�-
szy system, który u�atwia zarz�dzanie dokumentami, zarówno tymi
papierowymi, jak i tymi, które dostajesz drog� elektroniczn�.

Najprostszym systemem, który mo�esz zastosowa	, jest system
teczek zawieszkowych. Nie segregatorów, nie teczek wi�zanych,
tylko w�a�nie teczek zawieszkowych. Nie bez powodu najpopu-
larniejsze systemy operacyjne domowych komputerów zosta�y
opracowane na bazie systemu elektronicznych teczek zawiesz-
kowych. Zalet� tego systemu jest mo�liwo�	 bardzo szybkiego
dost�pu do ka�dego dokumentu. System teczek zawieszkowych,
który poznasz, wykorzystuje teczki w trzech kolorach. Jest to, jak
si� domy�lasz, równie� dzia�anie na pod�wiadomo�	. B�dziesz
potrzebowa� teczek w trzech kolorach: zielonym, czerwonym i nie-
bieskim.

Zielona teczka zawiera wszystkie Twoje plany, w tym plan sp�aty
d�ugów, wszystkie zapisane pomys�y inwestycyjne oraz wszyst-
kie dokumenty, które mog� w przysz�o�ci zmieni	 Twoje plany
finansowe.
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Czerwona teczka zawiera wszystkie rachunki pozosta�e do zap�a-
cenia oraz niewpisane do planu dowody zakupów. Codziennie po
przyj�ciu do domu wyjmujesz z portfela wszystkie paragony i inne
dowody zakupu i wrzucasz je w�a�nie do czerwonej teczki. W ten
sposób pod�wiadomie wyrzucasz ze swojego portfela wszystkie
wydatki.

W systemie najwi�cej jest teczek niebieskich. W ka�dej z teczek
jest historia pojedynczej p�atno�ci lub inwestycji. Oczywi�cie
wszystkie teczki s� opisane. Na przyk�ad „Media”, „Kredyt na
samochód”, „Emerytura”, „Ubezpieczenia na �ycie”, „Kredyt
hipoteczny”.

Dokumenty papierowe
Teraz mo�esz zaj�	 si� dokumentami papierowymi. Zgodnie
z zasad� „nie zamiataj �mieci pod dywan” przesy�ki pocztowe
zawsze otwieraj natychmiast po otrzymaniu. Je�li otrzyma�e�
rachunek dotycz�cy nadchodz�cych p�atno�ci, w�ó� go do czerwo-
nej teczki. Wszystkie interesuj�ce Ci� oferty inwestycyjne wk�adaj
do zielonej teczki. Pami�taj o tym, �e nie szukasz na razie �adnych
nowych kredytów, po�yczek i innych cudownych ofert — te
wyrzu	 natychmiast do kosza. Ka�dy dokument bierz do r�ki tylko
raz. Od razu segreguj korespondencj�. To, co Ci si� przyda, wk�a-
daj do odpowiedniej teczki zawieszkowej, reszt� wyrzu	 do kosza.
Pozosta�� korespondencj�, która dotyczy na przyk�ad zmian wyso-
ko�ci rat kredytów, które sp�acasz, w�ó� do odpowiedniej niebie-
skiej teczki. A wcze�niej zapisz zmiany rat kredytu do swojego
planu sp�aty na nast�pny miesi�c.
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Dokumenty elektroniczne
i konto internetowe online
Co robi	 z dokumentami elektronicznymi? Jest ich coraz wi�cej,
banki i inne przedsi�biorstwa coraz cz��ciej oszcz�dzaj� papier.
Je�eli nie masz jeszcze dost�pu do swojego konta bankowego przez
internet, polecam Ci to rozwi�zanie. Zak�adam jednak, �e taki
dost�p masz, pozostaje tylko sprawdzi	, czy Twój bank nie ka�e
Ci� za to, �e jeste� jego klientem. P�aci	 mo�esz jedynie za jakie�
naprawd� wymy�lne us�ugi, które s� Ci niezb�dne. Przede wszyst-
kim jednak powiniene� zadba	 o bezp�atne przelewy i bezp�atn�
kart� bankomatow�. Oczywi�cie bez karty kredytowej mo�esz si�
na razie obej�	.

Co dalej? Nie drukuj dokumentów elektronicznych. Wi�kszo�	
banków pozwala zapisa	 dowolny dokument z rachunku w postaci
pliku PDF. Skorzystaj z tej opcji od razu, potem nie b�dziesz
musia� grzeba	 w archiwach lub p�aci	 za wygenerowanie wyci�gu.
Dobrym pomys�em jest stworzenie takiego samego systemu na
swoim komputerze dla dokumentów elektronicznych, jak dla doku-
mentów papierowych w teczkach zawieszkowych.

Po otrzymaniu rachunku (papierowego czy elektronicznego)
umieszczasz go w odpowiedniej czerwonej teczce. W dniu tygo-
dnia, w którym zazwyczaj zajmujesz si� swoimi finansami (zak�a-
dam, �e ju� taki na sta�e wyznaczy�e�), za pomoc� konta interne-
towego tworzysz przelew z ostatnim dniem p�atno�ci, jaki masz
na fakturze. Dzi�ki temu nie musisz pami�ta	 o terminie p�atno�ci
i nie b�dziesz ponosi� dodatkowych kar ze wzgl�du na odsetki,
monity i tego typu rzeczy. Oszcz�dzasz czas i nie musisz korzysta	
z us�ug Poczty Polskiej.

To smutne, �e ludzie, którzy uwa�aj�, �e musz� oszcz�dza	, tzn.
starsze osoby, które s� emerytami, trac� mnóstwo czasu w kolej-
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kach na poczcie. Stoj�, aby odebra	 swoj� emerytur� lub wyda	 jej
cz��	 na op�aty za przelewy, których musz� dokona	. To niby nie-
wiele — 2 lub 3 z� za ka�dy przelew, ale po podliczeniu w skali
roku uzbiera si� ca�kiem spora kwota. Mo�e starczy�oby na wyku-
pienie leków lub wyjazd do sanatorium?

Korzystanie z dokumentów elektronicznych i konta internetowego
daje Ci mo�liwo�	 w�a�ciwego korzystania z w�asnych pieni�dzy.
Twoje pieni�dze wychodz� ostatniego dnia, kiedy musz� wyj�	,
co daje Ci wi�ksz� nad nimi kontrol�. Poza tym konto internetowe
mo�esz wykorzysta	 do nauki inwestowania. W jaki sposób?
Otwórz dodatkowe subkonta do swojego rachunku. Cz�sto s�
one wy�ej oprocentowane ni� ROR i wtedy pe�ni� funkcje celo-
wych skarbonek oszcz�dno�ciowych. Ile ich powiniene� za�o�y	?
Na pocz�tek otwórz trzy subkonta:

� Pierwsze — na du�e wydatki nieregularne. Je�eli wiesz,
�e b�dziesz mia� za miesi�c czy za pó� roku jaki� wi�kszy
wydatek, który jest dla Ciebie konieczno�ci�, na przyk�ad
ubezpieczenie samochodu, w�a�nie na to subkonto przelewaj
co miesi�c cz��	 kwoty, któr� masz w przysz�o�ci
wykorzysta	.

� Drugie — na edukacj� i przyjemno�ci. Dzi�ki niemu
mo�esz zaplanowa	 udzia� w kursach, szkoleniach, wyjazdy
na wakacje. Nie b�dziesz musia� si�ga	 po kolejny kredyt
lub zadowala	 si� tym, co zosta�o na rynku turystycznym
w �rodku sezonu.

� Trzecie — na okazje inwestycyjne. Jak dalej zobaczysz,
inwestowanie polega na ci�g�ym szukaniu okazji
do zwi�kszenia zwrotu z inwestycji i zmniejszaniu ryzyka.
Bez wolnych �rodków jest to bardzo trudne. Okazje pojawiaj�
si� i znikaj�, a wykorzystuje je nie ten, kto ma pieni�dze,
ale ten, kto je ma najszybciej.
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Niektóre banki daj� mo�liwo�	, aby sta�� cz��	 z wp�ywaj�cych
pieni�dzy (na przyk�ad 10%) od razu kierowa	 na okre�lone sub-
konto. Je�eli od razu b�dziesz przelewa	 na konkretne subkonto
cz��	 pieni�dzy, to ograniczysz swoje wydatki, a co najwa�niej-
sze — wyrobisz sobie nawyk comiesi�cznego inwestowania. Jak ju�
pewnie zauwa�y�e�, powy�sze trzy subkonta to inwestycje celowe,
czyli nastawione na realizacj� Twojego konkretnego celu czy
marzenia. Nie inwestujesz wi�c bezcelowo. Je�eli odk�adasz pie-
ni�dze bez celu, cel znajdzie si� sam. Takie pieni�dze b�d� Ci�
„parzy	”, dopóki nie wydasz ich przy pierwszej nadarzaj�cej si�
okazji.

Jak korzysta� z otrzymywanych ofert?
Z pewno�ci� dostajesz poczt� czy w postaci elektronicznej wiele
ró�nych ofert instytucji finansowych, banków, po�yczkodawców.
Jak z nich korzysta	?

Wa�ne, �eby� dzi�ki tym ofertom uzyska� ogólne rozeznanie, co
dzieje si� na rynku finansowym. Wykorzystaj przychodz�ce oferty
do porównania ich z produktami finansowymi, których sam
u�ywasz. Na przyk�ad: porównujesz ofert� nowego banku, który
daje Ci mo�liwo�	 wyp�acania pieni�dzy bezp�atnie ze wszystkich
bankomatów w Polsce, z ofert� swojego banku, który ma ich jedy-
nie kilkaset. Sprawdzasz, co dzieje si� z oprocentowaniem lokat.
Mo�e inny bank zaproponuje Ci wy�ej oprocentowane lokaty od
tych, które obecnie posiadasz? Zapoznajesz si� z nowymi pro-
duktami inwestycyjnymi w rodzaju lokat strukturyzowanych czy
certyfikatów inwestycyjnych.

Zbieraj wi�c informacje na temat tego, co mo�e da	 Ci w przy-
sz�o�ci wi�ksze zyski lub wi�ksze oszcz�dno�ci. Nie zapominaj
równie� o ofertach mog�cych obni�y	 raty Twoich obecnych kre-
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dytów. Mog� to by	 oferty kredytów refinansowych lub konsoli-
dacyjnych. Oczywi�cie mnóstwo z tych dokumentów to jedynie
�adnie zrobiona reklamówka bez �adnej warto�ci — i te wyrzucaj
do kosza. Pami�taj, aby dan� ofert� lub dokument bra	 do r�ki
tylko raz, po to, aby nie zastanawia	 si� po raz kolejny, czy b�dzie
Ci ona przydatna. Rób od razu ostateczn� selekcj�. Nast�pnie spo-
rz�dzaj notatki z tego, co si� dzieje na rynku, i wk�adaj do zielonej
teczki.

Pami�taj o dwóch �elaznych zasadach:

� Nie szukaj na razie �adnych nowych kredytów lub po�yczek,
cho	by nie wiadomo jak cudowne one si� wydawa�y.

� Uwa�aj na „gwiazdki z nieba”. To te malutkie rzeczy
napisane bardzo drobnym drukiem, których nie powiniene�
zauwa�y	. Dzi�ki „gwiazdkom z nieba” to, co wydaje si�
wspania�� okazj�, jest obarczone tyloma dodatkowymi
warunkami, �e nie jeste� w stanie ich spe�ni	. Amerykanie
mówi�, �e je�eli jaka� oferta wygl�da na niewiarygodnie
dobr�, to na pewno taka jest — niewiarygodna. Na szcz��cie
Urz�d Ochrony Konkurencji i Konsumentów od czasu
do czasu karci instytucje finansowe za to, �e „zapomnia�y”
poinformowa	 klienta o szczegó�ach oferty lub gwiazdka
by�a tak ma�a, �e �aden klient nie by� w stanie jej zauwa�y	.

Programy do zarz�dzania zad�u�eniem
Jednym z najwa�niejszych elementów tej ksi��ki jest system szyb-
kiej sp�aty d�ugów. Je�eli �ledzisz sytuacj� na rynkach finansowych
na �wiecie, wiesz, jak szybko ta sytuacja si� zmienia. Wida	 to
szczególnie na rynku ameryka�skim, gdzie ca�a heca z obecnym
kryzysem si� zacz��a. Okaza�o si�, �e Stany Zjednoczone s� w rece-
sji i to od razu od roku wstecz. Niestety, tak w�a�nie to dzia�a.
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Wszystko jest w porz�dku, dopóki nie okazuje si�, �e dana gospo-
darka jest w g��bokiej recesji. Ale do czego zmierzam? Lawinowo
wzrasta tam ilo�	 konsumentów, którzy maj� powa�ne problemy
ze sp�at� kart kredytowych, kredytów hipotecznych, po�yczek na
samochód, leasingów i wszystkich mo�liwych zad�u�e�, które
szczodr� r�k� „dawa�y” banki. Jak grzyby po deszczu zacz��y poja-
wia	 si� wi�c firmy, które za kwoty rz�du kilku tysi�cy dolarów
zacz��y sprzedawa	 programy, pozwalaj�ce zad�u�onym „automa-
tycznie” sp�aci	 d�ug. Ci natomiast z rado�ci, �e im si� uda�o, fun-
duj� sobie kolejny kredyt na kupno samego programu. Nie t�dy
droga. Ty dostajesz system, który dzia�a i który obs�u�ysz samo-
dzielnie, bez przekazywania swoich poufnych danych finansowych,
na przyk�ad przez internet. Nie jest to wcale trudne, wymaga tylko
systematyczno�ci, zebrania paru dokumentów i zmiany swoich
nawyków, tak aby nie powtarza	 starych b��dów.




