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Drogi Rodzicu,

prowadzenie domowego budżetu daje Ci 
świetną okazję do nauki Twojego dziecka 
zarządzania swoimi pieniędzmi.  

Przygotowanie Twojego nastolatka do 
dorosłego życia, także pod względem 
finansowym, to przejaw  Twojej dużej 
odpowiedzialności.  

Ten e-book  ma Ci właśnie w tym pomóc. 

Pozdrawiam, 
Łukasz Grygiel   
autor bloga o edukacji finansowej dzieci i młodzieży StoMonet.pl 
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Dave Ramsey, światowej sławy spec od finansów osobistych, mówi, że 
każda rodzina ma swoją tradycję. On, jego żona i trójka dzieci mają 
świra na punkcie przedsiębiorczości i domowych finansów. Dave 
wychowywał swoje dzieci świadomie przekazując wiedzę związaną z 
pieniędzmi i kształtując zdrowe nawyki finansowe. Ich tradycją były 
rodzinne rozmowy, ustalanie i przestrzeganie wszelkich zasad oraz 
kultywowanie przedsiębiorczej postawy. Aktualnie Dave i jego córka 
Rachel uczynili z tego swój biznes i kształcą w tym temacie głównie 
Amerykanów. 

W Polsce z rodzinnymi rozmowami o pieniądzach bywa różnie, a 
rodzin z taką tradycją ze świecą szukać. Raport Fundacji Kronenberga 
przy Citi Handlowym z 2016 r. pokazuje, że w 63% gospodarstw 
domowych rozmawia się o finansach. Raport ten nie pokazuje jednak, 
czy w rozmowach tych uczestniczą dzieci. Nieco bardziej dokładny jest 
raport z 2015 r., który pokazuje, że tylko 19% polskich rodzin w 
rozmowy o domowym budżecie angażuje dziecko. 

Nawyk rozmawiania w domu o  pieniądzach
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Odpowiedz szczerze. Czy pieniądze są w życiu ważne?... Są. I nie chodzi 
tu wcale o to, że trzeba dążyć za wszelką cenę do zarobienia ich jak 
najwięcej, ale o sposób ich gospodarowania. O to, żeby nie wydawać 
więcej niż tyle, ile zarobimy. O to, żeby pomnażać swoje oszczędności. 
Czy to nie o to głównie chodzi w przekazywaniu wiedzy o finansach 
swoim pociechom? Po co jeszcze angażować dziecko w rozmowę o 
domowym budżecie?: 

• by nauczyć go gospodarowania swoimi pieniędzmi w przyszłości, 
• by pokazać, jak zarządzają pieniędzmi dorośli, 
• by uczyć ich planowania wydatków, podkreślając, że ilość 
posiadanych pieniędzy jest ograniczona, 
• by uświadomić jaki rodzaj wydatków ponoszą rodzice i w jakiej 
wysokości, 
• by uświadamiać mu zależności między naszymi wyborami i 
działaniem a ich finansowymi konsekwencjami, 
• by wyrobić nawyk świadomego zarządzania pieniędzmi, 
• by w podobny sposób uczyło się zarządzać swoimi pieniędzmi 
otrzymywanymi od Ciebie w formie kieszonkowego, 
• by pogłębiać Wasze rodzinne relacje. 

Po co rozmawiać z dzieckiem o domowym 
budżecie?

• kiedy samemu dopytuje o nasze wydatki, dochód i wykazuje 
zainteresowanie naszymi pieniędzmi, 
• kiedy rozpoczynając dyskusję na temat pieniędzy, dziecko przejawia 
zainteresowanie, zaczyna dopytywać, 
• od momentu kiedy dajesz mu kieszonkowe. 

Kiedy zacząć rozmawiać z dzieckiem o 
domowym budżecie?
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Kiedy warto zaczekać z rozmową o 
domowym budżecie z naszym dzieckiem?

• kiedy dziecko nie rozumie wartości pieniądza. 

Oczywiście to, w jakim wieku dziecka zacząć rozmawiać z nim o 
domowym budżecie, o naszych wydatkach oraz uzyskiwanych 
dochodach jest kwestią mocno indywidualną. Zależeć to może nie 
tylko od osobowości dziecka i jego rozwoju, ale również od naszej 
gotowości i umiejętności rozmawiania o niekiedy trudnych tematach, 
np. dlaczego nasza rodzina ma kredyty i musi spłacać raty. 

W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o 
domowym budżecie? 

• zarówno Ty, jak i Twój partner musicie grać w jednym zespole – 
nawet jeśli nie czujesz wsparcia z jego strony, to musicie mieć podobne 
podejście do pieniędzy poparte racjonalnym działaniem, by 
przekazywać dziecku zgodne informacje, 
• pomocne w omawianiu Waszego domowego budżetu byłyby Wasze 
budżetowe „excele” z zapisywanymi kwotami wydatków i dochodów, 
ale nie jest to warunek konieczny, 
• wiedza najszybciej przyjmowana jest w praktyce, np. podczas 
wspólnej zabawy, podczas zakupów, opłacania rachunków itp., 
• do omawiania budżetu zarezerwuj sobie kilka wieczorów, 
tygodni, miesięcy. W trakcie roku pojawiają się Wam zapewne jakieś 
dodatkowe wpływy lub sezonowe wydatki. O tym też warto 
porozmawiać, 
• im młodsze dziecko, tym prostszymi słowami zwracaj się do niego, 
• podczas rozmów absolutnie nie neguj tego co mówi dziecko. Jeśli 
myli się, zadawaj mu pytania nakierowujące na właściwe 
rozumowanie, 
• spróbuj ustalić wspólny i konkretny czas dla całej rodziny na takie 
rozmowy. Niech to będzie np. niedziela godz. 20, czas trwania 1 godz. 
Niech to spotkanie stanie się Waszą domową tradycją, 
• chwal dziecko po każdej rozmowie i nagradzaj za sam fakt 
uczestnictwa, np. wspólnym wyjściem do kina (doceń bardziej chwile i 
wspólne momenty niż rzeczy materialne). 



6

Jak przełożyć definicję budżetu domowego na język dziecka, czyli jak 
prościej wytłumaczyć dziecku zestawienie przychodów i wydatków w 
ustalonym czasie w gospodarstwie domowym? O tym za chwilę. 

Mam nadzieję, że prowadzisz domowy budżet a więc monitorujesz 
realizację budżetu zapisując swoje wydatki i wpływy, jak również 
planujesz wszelkie rozchody. Czy nie prowadząc domowego 
budżetu możesz uczyć dziecko domowych finansów? Tak, natomiast 
będziesz o wiele bardziej wiarygodny dla dziecka wtedy, kiedy 
pokażesz wypełniane przez Ciebie pliki lub aplikacje. Dzięki temu o 
wiele łatwiej Ci będzie przedstawić konstrukcję Waszego budżetu. 
Taki budżet stanowi niejako mapę, a z mapą zawsze raźniej.  

Co o budżecie domowym powinny wiedzieć 
dzieci? Jak wyjaśnić dziecku jego zasady i 

konstrukcję?
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Nie prowadząc budżetu Twoja nauka ograniczy się tylko do 
przekazywania ogólnych zasad postępowania przy danej kategorii 
budżetowej, np. omawiając wydatki na jedzenie przekażesz dziecku 
zapewne informacje, że warto planować swoje menu, nie wydawać za 
dużo na mieście, raz na jakiś czas można pozwolić sobie na wyjście do 
restauracji, itp. Wszystko to będzie miało charakter mało precyzyjny. 
Określenia raz na jakiś czas, dużo, mało, nie powinno się itp. są mało 
konkretne. Zapisywanie wydatków i planowanie konkretnych kwot 
pozwala na pełny monitoring i wyciąganie wniosków. A to jest w tym 
wszystkim najważniejsze. Poza tym mądre prowadzenie budżetu 
pomaga uzdrowić i poprawiać stan domowych finansów. Pamiętaj, że 
Twoimi najważniejszymi celami w trakcie ćwiczeń i rozmów na temat 
domowego budżetu z dzieckiem będzie uświadomienie mu, że: 

1. Budżet polega na planowaniu i decydowaniu na co wydajesz swoje 
dochody, by osiągnąć ustalony cel finansowy – to jest nadrzędnym 
celem prowadzenia budżetu, a nie tylko i wyłącznie zapisywanie 
wydatków, 

2. Prowadzenie budżetu ma nam ułatwić oszczędzanie – a więc 
kontrolowanie, aby nie wydawać więcej niż wysokość naszych 
dochodów oraz szukanie nadwyżek finansowych, 

3. Ilość posiadanych przez nas pieniędzy jest ograniczona – a to 
oznacza, że musimy nauczyć się umiejętnie zarządzać naszymi 
wpływami, odróżniając potrzeby od zachcianek i odpowiednio 
nadawać im priorytet, 

4. O sukcesie w finansach osobistych w 80% decyduje postawa a tylko 
20% wiedza, a to oznacza, że o wiele bardziej wartościowe będzie 
wykształcenie u Twojego dziecka pewnych zdrowych nawyków niż 
nauka np. terminologii finansowych. 

Powyższe cele zrealizujesz w pełni i wzmocnisz swój przekaz jeśli 
pokażesz dziecku swój budżet (pliki, aplikacje) i nauczysz go jego 
analizy i wyciągania wniosków.  
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A jakie metody w nauczaniu się sprawdzają? W mojej ocenie: 

• Praktyka, czyli ćwiczenia, które angażują dziecko, 
• Przykład, czyli Twoja postawa lub pokazywanie postaw innych, 
• Umiejętne opowiadanie dziecku historii, czyli tłumaczenie 
skomplikowanych i trudnych spraw w prosty i ciekawy sposób. 

ĆWICZENIA 
Czym jest budżet?



TETRIS

Pozwól zagrać dziecku w grę „Tetris”. Kojarzysz? Chyba nie muszę Ci 
tłumaczyć zasad tej gry. Możesz ją ściągnąć na telefon, są dostępne 
darmowe wersje. Niech chwilę pogra.  Gdy skończy, zadaj mu pytanie: 

 Czy widzi jakiś związek tej gry z domowymi pieniędzmi? 

Daj mu chwilę, niech się zastanowi, niech poruszy swoją wyobraźnię. 
Pamiętaj żeby nie negować żadnej jego odpowiedzi, często go 
naprowadzać, jeśli błądzi gdzieś daleko i chwalić. A teraz moja 
propozycja odpowiedzi, którą możesz wykorzystać w rozmowie z 
dzieckiem: 

Wyobraź sobie, że spadające klocki to złotówki i dochód jakim 
zarządzamy. Naszym celem jest układanie ich w taki sposób, aby nie 
tworzyć „dziur”. Każdy klocek / każda złotówka powinna mieć swoje 
miejsce, by budować stabilne podłoże i by nasza budowla rosła (a w 
grze – by zdobywać punkty). Trudność w grze i w życiu polega na tym, 
że klocki / złotówki spadają coraz szybciej, a my żeby nadal 
wygrywać, musimy być albo bardziej sprawni, albo zdobywać coraz 
więcej umiejętności ich sprawnego układania / dysponowania. 

W tej metodzie wykorzystujemy a) przykład b) opowieść i nawiązanie 
do naszego głównego tematu. Dajemy dziecku ogólny zarys czym jest 
budżet, czyli umiejętnym decydowaniem gdzie mają trafiać nasze 
złotówki. 

BEZLUDNA WYSPA

Powiedz dziecku, że jutro przeniesie się w czasie i wyląduje sam na 
bezludnej wyspie. Będzie mógł zabrać ze sobą niewielką torbę. Jego 
zadaniem będzie udać się dzień wcześniej do wielkiego marketu i 
kupić takie artykuły, które zmieszczą się do torby i pozwolą mu 
przeżyć na bezludnej wyspie kolejny tydzień. Przeznacz na to według 
uznania, np. 100 zł. Jesteś ciekaw co wybierze? Daj mu się wykazać. 
Niech uzasadni Ci swoje wybory. Dzięki tej metodzie dziecko powinno 
zrozumieć, że przy wyborze artykułów dysponuje się ograniczonym 
budżetem, dlatego niezwykle ważne jest dostrzeżenie prawdziwych 
potrzeb.   
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SZUFLADKI

Każdy budżet posiada kategorie wydatków, np. jedzenie w domu, 
jedzenie na mieście, wydatki na mieszkanie, higiena, środki czystości, 
transport, zachcianki itp. Przedstaw te kategorie dziecku. Przy okazji 
zakupów i wizyty w markecie przejdźcie przez wszystkie działy. 
Zaproponuj by konkretne artykuły Twoje dziecko przyporządkowało 
do poszczególnych kategorii. W trakcie spaceru rozmawiajcie o tym. 
Wracacie do domu? Widzisz zakład fryzjerski, aptekę, budkę z 
kebabem? To kolejne okazje by przyporządkować wydatki ponoszone 
w tych lokalach do poszczególnych kategorii budżetowych.   

KSIĘGOWY
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Zbierasz paragony? Jeśli nie, to spróbuj uzbierać je np. z całego 
tygodnia. Jeśli dodatkowo dajesz dziecku kieszonkowe i szukasz 
domowych zadań za które mógłbyś wynagrodzić dziecko finansowo, 
to śpieszę z propozycją. Przekaż dziecku, że aktualnie poszukujesz 
pomocnika – księgowego do Twojej domowej firmy, który wprowadzi 
faktury (paragony) do systemu księgowego (pliku budżetowego), 
odpowiednio je opisując (przyporządkowując do konkretnych 
kategorii budżetu). Ustal, że spotkanie z kandydatami przeprowadzisz 
jutro o godz. 19 (do tego zadania możesz włączyć partnera/partnerkę, 
co by zwiększyć konkurencję wśród kandydatów). Wskaż wymagania 
(np. umiejętne posługiwanie się kalkulatorem, znajomość działań 
matematycznych, analityczne myślenie, skrupulatność). Zapewnij 
atrakcyjne wynagrodzenie. Na spotkaniu (zakładam, że dziecko będzie 
zainteresowane) wyjaśnij dokładnie na czym będzie polegała praca, 
wskaż termin realizacji i podaj stawkę, np. 50 groszy za paragon, albo 
15 zł za wykonanie całej pracy. Przekaż, że po skończonym zadaniu 
zweryfikujesz je i wówczas wypłacisz wynagrodzenie. Być może 
Twoje dziecko będzie bystre i zacznie się targować o stawkę. Super. 
Będzie okazja do negocjacji. W metodzie tej celem będzie odpowiednie 
przyporządkowanie wydatków z paragonów do konkretnych 
kategorii budżetowych. Zadanie będzie też dla dziecka okazją do 
zarobku a motyw z rozmową będzie sprawiał pozory rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
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Podobno im więcej zarabiamy, tym udział wydatków na żywność w 
naszych wszystkich miesięcznych wydatkach maleje. I jest jeszcze 
jedna zależność, która mówi, że im mniej wydajemy na jedzenie tym 
wzrasta ryzyko otyłości, co ma związek zapewne z jakością 
pożywienia. 

Czy gdybym zapytał Cię jaką kwotę miesięcznie wydajesz na jedzenie, 
byłbyś w stanie precyzyjnie odpowiedzieć? Jeśli prowadzisz budżet, to 
zapewne żaden problem. Wówczas trzymasz się pewnie jakichś zasad. 
Ale jeśli nie prowadzisz budżetu, to jakie cenne wskazówki i wartości 
przekazałbyś swojemu dziecku w kontekście wydatków na jedzenie?  

Co Twoje dziecko powinno wiedzieć o 
wydatkach na jedzenie w waszym budżecie?



Często czytam na różnych blogach posty typu „jak oszczędzić na 
jedzeniu?”. Oczywiście nie neguje i nie krytykuje wszystkich 
pomysłów, natomiast w kontekście tłumaczenia dziecku budżetu i 
wydatków na jedzenie, unikałbym założenia, że trzeba na jedzeniu 
oszczędzać. O wiele bardziej przemawiają do mnie zwroty typu „jak 
nie marnować jedzenia?” lub „jak nie marnować pieniędzy na 
jedzenie?” 

Jakie zatem cele powinny Tobie przyświecać, kiedy zechciałbyś 
poruszyć temat wydatków na jedzenie z Twoim dzieckiem? Jakie 
postawy i zasady warto przekazać dziecku w tym temacie? 
1. Uświadom dziecku jakie są ceny podstawowych artykułów, 
2. Uświadom dziecku gdzie można kupować jedzenie i jakie to ma 
przełożenie na ceny (zakupy dla domu, jedzenie na mieście, w 
restauracjach, zakupy przez internet), 
3. Naucz dziecko porównywać ceny i jakość podstawowych 
produktów, 
4. Przekaż podstawowe i racjonalne zasady podczas zakupów - listy 
zakupów, nie kupowanie na zapas, by nie marnować jedzenia, 
5. Pokaż w jaki sposób funkcjonują promocje, 
6. Naucz zdrowych nawyków żywieniowych, 

ĆWICZENIA 
Budżet na jedzenie
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ZGADUJ ZGADULA

Celem tej zabawy będzie poznanie cen różnych artykułów. Przy okazji 
zakupów w markecie zaproponuj dziecku grę w której będzie miało za 
zadanie odgadnąć cenę towaru. Załóżmy, że idziesz z dzieckiem alejką, 
zauważasz w oddali płatki śniadaniowe i pytasz go, ile 
mogą kosztować? Dziecko podaje np. 3,70 zł. Podchodzicie bliżej i 
sprawdzacie. Okazuje się, że prawdziwa cena wynosi 4,39 zł. A zatem 
dziecko pomyliło się o 0,69 zł. Ustalcie margines błędu np. 0,50 zł. Jeśli 
dziecko nie przekroczy tej granicy (w górę lub dół) zdobywa punkt. 
Umówcie się na ilość prób zgadnięcia ceny (np. 10) i ustalcie nagrodę za 
punkty (np. za zdobycie minimum 7 punktów ). A co w nagrodę? 
Cokolwiek, choć zalecam, aby nie była to rzecz materialna (ja np. 
zaproponowałbym synowi wspólny wypad na mecz – nagroda w 
mojej ocenie bardzo zachęcająca i nadałaby tej zabawie jeszcze 
większą rangę oraz stanowiłaby dla dziecka motywację do zapoznania 
się z cenami różnych artykułów). 

WŁAŚCICIEL RESTAURACJI
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To zadanie będzie wymagające i wieloetapowe. Możesz zastanowić się, 
czy za jego realizację nie wynagrodzić dziecka dodatkowym bonusem 
(oprócz regularnego kieszonkowego). Zaproponuj dziecku, aby przez 
tydzień stało się właścicielem waszej domowej restauracji. Do jego 
zadań będzie należało: 

1. Ustalić menu tygodniowe dla całej waszej rodziny z 
uwzględnieniem budżetu. Przeznacz na ten cel określoną kwotę, którą 
zazwyczaj przeznaczasz na tygodniowe jedzenie, np. 200 zł. 
Poinformuj dziecko jaką kwotą dysponuje. 
2. Ustalić listę zakupów – niech Twoje dziecko przygotuje listę 
zakupów wraz z szacunkami cen artykułów. Oczywiście na każdym 
etapie tego zadania wspieraj go, pomagaj, dyskutuj, 
3. Wybrać się do sklepu na zakupy – przy każdym artykule obok 
szacunkowej kwoty, niech Twoje dziecko wpisze prawdziwą cenę. Po 
powrocie do domu porównajcie ceny i omówcie rezultat. Czy szef 
waszej restauracji trzyma się budżetu? 



4. Czas na gotowanie. To zadanie nie jest obowiązkowe dla Twojego 
dziecka. Ustalcie wspólnie zasady przygotowywania posiłków, 
5. Weryfikowanie budżetu i ocena posiłków – codziennie weryfikujcie 
ustalony budżet, szczególnie po dokonaniu kolejnych zakupów. 
Oceniajcie również przygotowane przez siebie posiłki. W końcu każdy 
szef kuchni czy restauracji musi wiedzieć czy gościom wszystko 
smakuje. 
6. Podsumujcie tydzień. Usiądźcie wspólnie i porozmawiajcie o 
budżecie przeznaczonym na jedzenie w mijającym tygodniu. Zapytaj 
dziecko co było najtrudniejsze? Czego wymaga planowanie posiłków i 
zakupów? Jakie porady udzieliłoby Twoje dziecko innemu swojemu 
koledze, który miałby przystąpić do podobnego zadania? Na koniec, za 
zrealizowanie zadania, np. za nie przekroczenie budżetu, za smaczne 
posiłki, które Twoje dziecko przygotowywało – wynagrodź dziecko 
ustaloną wcześniej dodatkową premią. W końcu wykonał kawał 
dobrej roboty, przy okazji ucząc się zarządzać pieniędzmi. 

COŚ Z NICZEGO

Zakładam, że co 2-3 dni dokonujesz zakupów. W dniu, kiedy właśnie 
miałeś wychodzić do sklepu, zaproponuj swojemu dziecku, że 
zostajecie w domu. Waszym zadaniem będzie przejrzeć lodówkę i 
wszystkie szafki, a ze znalezionych produktów przygotować jakiś 
posiłek. Celem tego ćwiczenia będzie uświadomienie dziecku, że nie 
warto marnować jedzenia, dzięki czemu można zaoszczędzić na 
zakupach. 

MISTRZ PROMOCJI

Przygotuj listę zakupów. Przy każdym produkcie zapisz jego 
orientacyjną cenę. Wręcz dziecku listę i zaproponuj żeby samo zrobiło 
zakupy. Jego zadaniem będzie znalezienie podobnych produktów, ale 
kosztujących mniej niż wskazana przez Ciebie cena na liście. Np. 
wpisujesz jogurt naturalny 180g. – 1,40 zł. Jeżeli znajdzie jogurt tańszy 
np. 1,20 zł różnica w cenie będzie jego. 
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ZNAJDŹ RÓŻNICĘ

Zbierz gazetki promocyjne z różnych marketów. Następnie zarejestruj 
się lub zaloguj do marketu internetowego (np. Auchan). Wspólnie z 
dzieckiem pozakreślajcie z gazetek te produkty, które najczęściej 
kupujecie lub które akurat są Wam potrzebne. Zsumujcie ich cenę. 
Następnie zaloguj się do sklepu internetowego i pozwól dziecku zebrać 
do koszyka te same produkty, które wybraliście z gazetki. Jeśli 
któregoś nie będzie to wybierzcie podobny, nie odbiegający znacząco 
od ceny z gazetki. 

Po zakończeniu, porównajcie ceny i omówcie wyniki. Jeżeli do 
koszyka produktów z internetu zostanie doliczona opłata za przywóz, 
wytłumacz dziecku czy warto ją ponosić (uwzględniając czas i koszt 
dojazdu do tradycyjnego sklepu). 

PRZEWODNIK

Zaproponuj dziecku, żeby wcielił się w rolę przewodnika po Twojej 
okolicy. Powiedz, że za tydzień przyjedzie gość, który zamieszka tuż 
obok Was przez około tydzień. Gość będzie chciał poznać ceny 
podstawowych produktów, chciałby też wiedzieć gdzie w Waszej 
okolicy znajduje się stacja paliw, apteka, fryzjer, kino, pizzeria itp. 
 Zadaniem dziecka będzie przekazanie mu orientacyjnych cen, 
ewentualnie dodatkowo wskazanie tych miejsc konkretnie na mapie 
(możesz skorzystać z mapy Google). 

Dzień przed wymyślonym przyjazdem zadzwoń do swojego dziecka, 
wcielając się w rolę gościa i zapytaj go ile ma zabrać pieniędzy na 
 podróż do Ciebie. Pytaj go, ile będzie go kosztować wizyta u fryzjera, 
ile powinien zabrać na paliwo, jedzenie, ile na wyjście do restauracji, 
itp. 

Jeśli uznasz, że podawane ceny są zbliżone do prawdziwych i wiesz, że 
Twoje dziecko przygotowało się do zadania, np. odwiedzając punkty 
usługowo-handlowe pytając o ceny, wynagrodź mu to. Pamiętaj, że 
tego typu zadania są jego pracą i mogą stanowić dodatkowe źródło jego 
dochodu :). 
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Niesłychanie ważną rolą członka rodziny, właściciela mieszkania lub 
rodzica powinno być nie tylko dbanie o relacje między domownikami, 
o tworzenie przyjaznej, domowej atmosfery, ale również fizyczne 
dbanie o jego cztery kąty. Mam tu na myśli regularne sprzątanie, 
utrzymywanie czystości, szacunek do posiadanego sprzętu, jak 
również racjonalne korzystanie ze wszelkich udogodnień i mediów. 
Wasz dom, to Wasza twierdza, więc warto o nią dbać. Z rodzicielskiego 
i wychowawczego punktu widzenia, a także z przyjętego przez nas 
założenia, iż chcemy edukować nasze dzieci także pod kątem 
finansowym, istotne jest uświadomienie dziecku, ile tak naprawdę 
kosztuje utrzymanie naszego mieszkania. To ważne, aby pokazać 
dziecku jakie opłaty za mieszkanie ponosi Wasza rodzina i w jaki 
sposób możecie je wspólnie kontrolować.  

Opłaty za mieszkanie



Co warto wiedzieć o opłatach za mieszkanie?

Przede wszystkim jako głowa lub członek rodziny, powinieneś znać 
składowe czynszu. Powinieneś mieć świadomość, że część opłat jest 
zależna od Ciebie i pozostałych domowników (np. opłaty za wodę, gaz, 
ogrzewanie), a część zależy od wydatków twojej spółdzielni lub 
wspólnoty na utrzymanie lokalu. Te z kolei ustalane są 
proporcjonalnie do powierzchni twojego mieszkania w stosunku do 
powierzchni wszystkich mieszkań w danym budynku (np. ochrona, 
fundusz remontowy, ubezpieczenia, koszty zarządzania 
nieruchomością, itp.) 

Prowadząc domowy budżetu powinieneś wiedzieć jaką część Twojego 
miesięcznego budżetu stanowi czynsz, mieć świadomość, że jest to 
wydatek regularny i stały, choć z jednym zastrzeżeniem. O ile masz 
wpływ na poziom zużycia wody, gazu lub energii w swoim 
mieszkaniu, których prognoza zużycia jest uwzględniona w czynszu, 
to musisz też wiedzieć, że po okresowym rozliczeniu, możesz 
wygenerować nadpłatę lub zostać poproszonym o dopłatę. Na to 
również warto zwrócić uwagę i uwzględnić w swoich miesięcznych 
planach budżetowych. 

Twoim celem będzie:

• uświadomienie dziecku, że czynsz jest wydatkiem regularnym w 
waszym domowym budżecie, płatnym w wysokości X, do X-ego dnia 
miesiąca na rachunek bankowy Waszej wspólnoty/spółdzielni, 
• pokazanie oraz wyjaśnienie rachunku rozliczeniowego ze spółdzielni 
(w tym miejscu warto wyjaśnić dziecku, jak funkcjonuje taka 
spółdzielnia lub wspólnota). Jeśli rachunek taki wystawiany jest 
elektronicznie, najlepiej wydrukuj go, 
• pokazanie dziecku, na które opłaty w czynszu macie wpływ jako 
rodzina, a które od Was nie zależą, 
• uświadomienie dziecku jak ważne jest płacenie czynszu regularnie i 
bez opóźnień (warto wskazać wszelkie konsekwencje nie płacenia, np. 
w postaci wpisu do BIG, wezwań do zapłaty, w ostateczności odcięcie 
dopływu mediów), 
• pokazanie dziecku rachunku podsumowującego dany okres 
rozliczeniowy, wskazującego na niedopłatę lub nadpłatę. Wyjaśnienie 
go i wspólne wyciągnięcie wniosków. 
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ĆWICZENIA 
Wydatki na mieszkanie

1. Wyjmij rachunek za czynsz, zaznacz te składowe, które są od Was 
zależne. Wyjaśnij poszczególne opłaty, 

2. Wyjaśnij „łopatologicznie” czym jest spółdzielnia lub wspólnota – 
czyli np., że tworzą ją lokatorzy (właściciele) danego bloku lub bloków, 
że Wy również jesteście częścią wspólnoty, że co jakiś czas 
organizowane są spotkania wspólnoty, na których podejmuje się różne 
decyzje itp., 

3. Wyjaśnij opłaty dotyczące administracji – zaznacz, że są to opłaty 
związane z prowadzeniem np. księgowości danej wspólnoty, to 
również opłaty przeznaczone na wynagrodzenie osób najbardziej 
zaangażowanych w funkcjonowanie wspólnoty (członków zarządu), 

4. Wyjaśnij opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku – 
powiedz wprost, że co miesiąc płacicie np. 25 zł na to, żeby wokół 
waszego bloku ktoś dbał o kwiaty i zieleń, 
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5. Wyjaśnij opłaty związane z wywozem śmieci, ubezpieczeniem, 
mediami wspólnymi, ochroną, funduszem remontowym lub 
utrzymaniem i konserwacją wind, 

6. Umówcie się, że każdy z członków rodziny będzie dbał o racjonalne 
korzystanie ze światła i wody. Ustalcie i spiszcie wszystkie konkretne 
działania w tym kierunku. Jeżeli po danym okresie rozliczeniowym 
Wasza rodzina wygeneruje nadpłatę, zdecydujcie co z nią zrobicie. 
Niech będzie to Wasza wspólna motywacja. Kwotę nadpłaty możecie 
podzielić na wszystkich członków rodziny po równo, możecie też 
wykorzystać ją wspólnie np. na jakiejś wyjście lub wyjazd. 
Zdecydujcie wspólnie, 

7. Jeżeli jednak okresowe rozliczenie mediów wskaże na niedopłatę, 
ustalcie, że aby ją pokryć, będziesz zmuszony zabrać z oszczędności 
dziecka lub z kolejnego kieszonkowego, odpowiednią część (np. 10% 
kwoty kieszonkowego). Niech nastolatek, jako członek rodziny 
poczuje pełną odpowiedzialność za korzystanie z mediów w waszym 
mieszkaniu. 
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W tej części chciałbym Cię zainspirować i zaproponować działania, 
które możesz wdrożyć przy okazji uświadamiania swojego dziecka o 
opłatach telekomunikacyjnych, jakie ponosi Wasza rodzina. Okazuje 
się, że telefon, Internet i telewizja mogą być wartościowymi 
„narzędziami w Twoich rękach”, które mogą: 
1. uczyć finansów osobistych - poprzez uświadomienie dziecka o 
kosztach ich korzystania, o sposobach obniżania wysokości 
rachunków itp., 
2. uczyć działań i postaw przedsiębiorczych – poprzez proponowanie 
konkretnych zabaw, inicjatyw dla nastolatka, dzięki którym, przy 
wykorzystaniu właśnie telewizji (a raczej kamery), Internetu lub 
telefonu, wykształci cechy przedsiębiorcze. Zauważ, że media te służą 
głównie biernemu odbieraniu treści. A gdyby tak odwrócić rolę i 
zaangażować dziecko w proces twórczy? O tym za chwilę i nieco 
bardziej konkretnie, z przykładami. 
3. wspierać wychowanie – poprzez ustalenie zasad ich racjonalnego i 
mądrego korzystania oraz wyjaśnienie wszelkich zagrożeń. 

Rachunki za usługi telekomunikacyjne 
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Do jakich wspólnych działań możesz zaangażować swojego nastolatka, 
by wykorzystując media w Waszym domu wyjaśnić kwestie 
finansowe (np. wysokość rachunków) ? 
• na początku nie pozwól, by telewizor stał w pokoju Twojego dziecka. 
Przekaż, że dopóki mieszka z Tobą, chciałbyś wiedzieć, co konkretnie 
ogląda i ile czasu spędza przed telewizorem. Ustalcie zasadę, że 
włączacie telewizor tylko wtedy, gdy coś oglądacie. Te 2 założenia 
pozwolą Wam kontrolować m.in. zużycie prądu, co też na pewno 
przełoży się na wysokość rachunku ze energię elektryczną, 
• następnie poinformuj nastolatka o wysokości waszych bieżących 
rachunków za telewizję, Internet i telefony. Przekaż lub policzcie 
wspólnie jaką część w waszym budżecie stanowią te opłaty, 
• wyjmij lub wydrukuj wszystkie rachunki i je omówcie, najlepiej przy 
okazji ich płacenia. Pozwól, aby przelewy pod Twoim okiem 
realizował Twój nastolatek, 
• omówcie racjonalność posiadania danego pakietu i wyciągnijcie 
odpowiednie wnioski, np. mamy w naszym pakiecie 50 programów 
telewizyjnych, z czego najczęściej oglądamy 6, w związku z tym 
zdecydujmy, że rezygnujemy z rozszerzonego pakietu, obniżając 
rachunek do np. 50 zł, 
• ustalcie, że jeśli Wasz nastolatek przekroczy przyznany mu w 
telefonie limit na rozmowy lub transfer Internetu, nadwyżkę w 
rachunku będzie pokrywał ze swojego kieszonkowego. 

Finanse

Przedsiębiorczość

Pomyślałem, że dla Twojego nastolatka (choć dla Ciebie również) 
interesujące może być wyjście poza schemat typowego, biernego 
konsumenta telewizji, telefonu lub Internetu. Poniższe działania będą 
wymagać kreatywności, pomysłowości, pracy i nauki – czyli 
wszystkich tych cech, które przypisuje się osobom przedsiębiorczym. 
Kto wie, być może te działania będą dla Was także świetną rozrywką i 
zabawą, na pewno pogłębią Wasze relacje, a w Twoim dziecku być 
może obudzą prawdziwą pasję. 
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• zamiast oglądać marnej jakości programy, zachęć nastolatka do tego, 
by wziął kamerę lub telefon do ręki i nagrał krótki film, np. o Waszej 
rodzinie. Pomóż mu taki film zmontować, korzystając z jakiegoś 
prostego programu do obróbki. Przy okazji będziecie mieć świetną, 
rodzinną pamiątkę. Akcję powtarzajcie przy różnych okazjach  lub co 
jakiś czas, 
• czasy młodzieńcze to pierwsze imprezy Twojego dziecka. Zapytaj 
swojego kawalera lub pannę, czy również takich imprez z 
rówieśnikami nie chciałby uwiecznić i przygotować film, przyjmując 
określony scenariusz, by był jeszcze ciekawszy (inna opcja to 
przygotowanie filmu z wycieczki szkolnej), 
• zaproponuj nastolatkowi wzięcie udziału w castingu do filmu lub 
reklamy – będzie to wymagało dużej odwagi i śmiałości, ale z 
pewnością dostarczy niezapomnianej przygody. Próby takie poprawią 
umiejętności wystąpień publicznych. Prawdziwy przedsiębiorca ma to 
świetnie opanowane. 

Telewizja

Telefon

• kiedy Twój nastolatek będzie nalegał, abyś kupił mu wymarzony 
telefon, zaproponuj najpierw mu zadanie, aby wybrał dla Waszej 
rodziny najbardziej korzystną ofertę abonamentową. Niech zbierze 
informacje od wszystkich operatorów komórkowych o promocjach, 
cenach, pakietach itp.. Niech uda się do punktów obsługi a później zda 
Wam relację i zaprezentuje swoją analizę. Jeśli w Waszej ocenie 
zasłuży na nagrodę, kupcie mu ją, 
• zamiast ściągać przeróżnego rodzaju aplikację, zaproponuj dziecku 
stworzenie własnej. Wiem, że to ambitne, ale niech za przykład i 
inspirację posłuży historia 17-letniego Mateusza Macha, który 
stworzył aplikację, pomagającą głuchym. Aplikacji tej wróży się duży 
rozgłos i sukces, także finansowy. 
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• zachęć nastolatka do prowadzenia bloga o swoich zainteresowaniach 
– to naprawdę fascynujące i wartościowe zajęcie (mówię to z własnego 
doświadczenia). Wymaga systematyczności, bycia na bieżąco z 
tematyką bloga, umiejętności posługiwania się social media, 
umiejętnościami technicznymi prowadzenia strony w Internecie (np. 
WordPress), 
• zapytaj, czy nie chciałby zostać słynnym youtube’rem :). Przykład: 
Rezigiusz to młody chłopak, który nagrywa filmiki od kilku lat i 
zgromadził na swoim kanale 2,7 mln subskrybentów. Prowadzenie 
kanału to też nie lada wyzwanie, 
• jeśli Twoje dziecko interesuje się grami, to zamiast grać po nocach 
tylko dla siebie, zaproponuj mu udział w różnego rodzaju turniejach 
gier komputerowych. Sport elektroniczny (e-sport) rozwija się bardzo 
intensywnie. Największa dotychczas historyczna pieniężna pula 
nagród w turnieju wynosiła ponad 20 mln dolarów. Firma Newzoo 
oszacowała w 2016 roku, że w 2019 roku sportem elektronicznym 
będzie interesować się około 345 milionów osób, 
• zaproponuj nastolatkowi kurs programowania. Programowanie to 
ważna umiejętność, która da wiele możliwości Twojemu dziecku w 
przyszłości.  

Internet
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W rozmowach z Twoim nastolatkiem nie zapomnij: 
• wskazać jaki jest udział wydatków na transport w Waszym budżecie 
– zastanówcie się czy można w tej kategorii poszukać jakichś 
oszczędności, np. czy warto jeździć autem na zakupy, skoro możecie 
zamówić je np. przez Internet. Może warto zmienić auto? 
• Wyjaśnić zagadnienia związane z ubezpieczeniem samochodu – 
wyjaśnij co to jest OC, AC, 
• Wyjaśnić jakie dodatkowe opłaty ponosicie w związku z 
utrzymaniem samochodu (przeglądy, usterki, opony zimowe), 
• Rozważyć czy warto wziąć kredyt na samochód? Czym taki kredyt 
się charakteryzuje?, 
• Wyjaśnić jakie opłaty trzeba ponieść i jak wygląda egzamin na 
prawo jazdy, 
• Wyjaśnić co robić, gdy zdarzy się Wam kolizja. 

Koszty transportu w domowym budżecie
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Zanim odpowiemy sobie na pytanie, czy mówić dziecku o swoich 
zobowiązaniach, warto najpierw wyjaśnić dziecku czym jest kredyt, 
wykorzystując do tego 3 elementy: 

1. Efekt. Biorąc kredyt w jakiejkolwiek formie lub postaci, w 
początkowej fazie towarzyszy nam euforia. Cieszymy się, kiedy ktoś 
daje nam gotówkę, mieszkanie, samochód, lodówkę, aparat itd. 
2. Raty. Początkowa euforia stopniowo opada, kiedy przyjdzie nam 
płacić raty. W tym miejscu warto wyjaśnić dziecku na czym tak 
naprawdę polega pożyczanie, co stanowi koszt kredytu, ile dodatkowo 
oddamy bankowi (czyli cała konstrukcja kredytu, sposób 
wnioskowania o kredyt, badanie zdolności kredytowej, itp.). 
Dodatkowo pamiętaj, aby przekazać dziecku jakie instytucje mogą 
oferować kredyty (banki, parabanki, pośrednicy, czyli np. sklepy), 
3. Konsekwencje. W kolejnym etapie konieczne jest przeprowadzenie 
analizy i odpowiedzenie sobie na pytanie, czy rata kredytowa nie 
będzie stanowić dla nas zbyt dużego obciążenia w domowym 
budżecie. Warto też zastanowić się, na ile kredytowana rzecz będzie 
dla nas użyteczna lub co dzięki kredycie uzyskamy. 

Kredyty w rodzinie
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Moim zdaniem tak, pod warunkiem, że dziecko jest na to 
przygotowane. A kiedy będzie? 
1. Kiedy omówimy zagadnienia związane z kredytem w teorii 
(wykorzystując chociażby wspomniane przeze mnie 3 elementy: efekt, 
raty, konsekwencje), 
2. Kiedy zna ogólne zasady funkcjonowania naszego domowego 
budżetu. 
Jak dla mnie są to warunki konieczne, by zacząć z dzieckiem rozmowę 
na temat naszych zobowiązań. Posiadając wiedzę teoretyczną i 
świadomość jak funkcjonuje nasze budżet, uważam, że dziecku o wiele 
łatwiej będzie zrozumieć powody dla których zawarliśmy umowę 
kredytową. 

Dodatkowo, chcąc utrwalić wiedzę teoretyczną dziecka na temat 
kredytu, warto wówczas pokazać mu zawartą umowę, wskazać 
najważniejsze zapisy, zrealizować wspólnie przelew na spłatę rat, 
wyciągnąć wnioski. 

Tutaj warto podkreślić dziecku, że nie każdy kredyt jest zły (np. kredyt 
hipoteczny lub kredyt na zakup komputera, który pomaga rodzicom w 
pracy, dzięki której zarabiają pieniądze).   

Czy powinniśmy mówić dzieciom o naszych 
kredytach?

Czy powinniśmy mówić dzieciom o 
kredytach, przy których mamy problemy z 

terminową spłatą?

Uważam, że powinniśmy. Szczerość, jaką wyznasz dziecku (czyli 
przyznanie się do błędu), powinna wyjść na dobre i Tobie. O wszelkich 
problemach powinno się otwarcie rozmawiać i szukać wspólnych 
rozwiązań na poprawę sytuacji (oczywiście Waszych błędów nie 
będzie naprawiać dziecko). 

Natomiast konsekwencje problemów finansowych w rodzinie ponosi 
również dziecko, bo przecież zamiast np. wydać 300 zł na wspólną 
rodzinną weekendową wycieczkę, musicie opłacić zaległe raty. 
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Przede wszystkim przygotować się do takiej rozmowy powinni 
dorośli, a konkretnie przygotować plan naprawy tej sytuacji, czyli co 
konkretnie będą robić i do kiedy, żeby wyjść na prostą oraz jakie będą 
towarzyszyć temu konsekwencje dla całej rodziny. 

Tak jak wspominałem, takie deklaracje powinny być składane dziecku 
(a właściwie nastolatkowi) tylko wtedy, kiedy zrozumiał wcześniej 
motywy naszej błędnej decyzji (a więc zapewne będzie to brak 
kontroli nad euforią wzięcia kredytu, brak kontroli nad budżetem 
domowym, nieuwzględnienie ryzyka np. utraty pracy itp.) 

Jak widzę taką rodzinną rozmowę w praktyce? Ano tak: 

Synu, chcielibyśmy przekazać Ci coś ważnego. Pamiętasz jak kiedyś 
dyskutowaliśmy na temat kredytów? Mówiliśmy Ci na czym one 
polegają, że mogą dawać korzyść, ale trzeba za nie dodatkowo zapłacić, 
licząc się z różnymi konsekwencjami. Poznałeś już nieco w praktyce 
jak wygląda nasz domowy budżet, na co wydajemy i jakie rachunki 
płacimy. 

Chcielibyśmy Ci powiedzieć, że popełniliśmy z mamą błąd i wzięliśmy 
kredyt, którego spłata obecnie sprawia nam trudność. Chodzi o kredyt 
na nasz samochód. Przeliczyliśmy się. Rata kredytu jest spora, a jak 
wiesz w ostatnim czasie byliśmy zmuszeni do jego naprawy. 
Samochód jest nam niezbędny, ale nie przewidzieliśmy dodatkowych 
kosztów naprawy, nie odłożyliśmy na to wcześniej pieniędzy. Mamy 
obecnie 3 zaległe raty. Żeby to naprawić, musimy przez 3 miesiące 
dosyć mocno oszczędzać i skrupulatnie liczyć wydatki. Będziemy 
musieli zrezygnować ze wspólnego wyjazdu, który mieliśmy 
zaplanowany. Dodatkowo będę zmuszony wziąć nadgodziny w pracy, 
więc będziemy się rzadziej widzieć. Zrobimy wszystko z mamą, żeby 
za 3 miesiące sytuacja wróciła już do normy.  

W jaki sposób przygotować dziecko na 
wiadomość o pogorszeniu się Waszej sytuacji 

finansowej? 
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Wydatki nieregularne są taką kategorią budżetową, których 
omówienie wymaga od nastolatka bardzo dobrej znajomości zasad 
funkcjonowania rodzinnego budżetu, a od Ciebie dobrej strategii w 
nauczaniu. W tego typu rozmowy i praktykę zaangażowałbym 
nastolatków w wieku 15-18 lat. Wcześniej proponowałbym zacząć od 
teorii, a więc np. od wyjaśnienia, co to są w ogóle wydatki 
nieregularne. 

Wydatki nieregularne – to wydatki ponoszone rzadziej niż co miesiąc, 
na wszelkiego rodzaju okazje lub rzeczy materialne, których zakup da 
się przewidzieć i wskazać konkretny miesiąc zakupu. Co może być 
takim wydatkiem? Np. podatek, ubrania, OC, wyprawka szkolna, 
wydarzenia rodzinne (np. wesela), remonty. 

Wydatki nieregularne
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Przy okazji tego tematu, warto wyjaśnić dziecku czym jest fundusz 
awaryjny oraz poduszka finansowa. 

Fundusz awaryjny – odłożona kwota w wysokości ok. 1000-2000 zł, 
która zabezpieczy Waszą rodzinę na wypadek awarii lub konieczności 
nieplanowanej wymiany wszelkich ważnych sprzętów domowych 
zaspakajających Wasze podstawowe potrzeby np. lodówki. 
Poduszka finansowa – odłożona kwota w wysokości ok. 6-krotności 
Waszych miesięcznych wydatków na życie. 

W ramach ćwiczeń, aby wyjaśnić swojemu dziecku wydatki 
nieregularne możesz: 
1. Wydrukować swój roczny wyciąg z konta i wyszukać wspólnie z 
dzieckiem takich wydatków, 
2. Wypisać wszelkie możliwe wydatki nieregularne wraz z miesiącami 
ich ponoszenia, 
3. Spisać wszystkie sprzęty w waszym mieszkaniu i określić, które z 
nich najbardziej szwankuje lub z którego najczęściej korzystacie, po to, 
aby spróbować przewidzieć, który z nich będzie potrzebował jako 
pierwszy naprawy lub wymiany. Przy każdym sprzęcie napiszcie 
kwotę, która stanowiłaby koszt zakupu nowego, 
4. Zastanowić się, czy w najbliższym roku w Waszej rodzinie nie 
szykuje się np. wesele, komunia, chrzciny, czyli imprezy na które 
możecie być zaproszeni i które zapewne wygenerują Wam dodatkowe 
koszty. 

Wydatki nieregularne, fundusz awaryjny, 

poduszka finansowa

 Celem edukacji finansowej powinno być przygotowanie Twojego 
dziecka do mądrego zarządzania swoimi pieniędzmi w dorosłym życiu. 
A skoro tak, to w mojej ocenie kwota kieszonkowego, wraz z wiekiem 
dziecka powinna nie tylko wzrastać, ale również być na tyle wysoka, 
aby nastolatek mógł partycypować w coraz to większej ilości 
wydatków Waszej rodziny, w tym wydatków nieregularnych. 

Strategia
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A zatem, aby nastolatek wykorzystał wiedzę na temat powyższych 
zagadnień w praktyce, proponuję następującą strategię, która będzie 
miała na celu: 

1. Przekonanie nastolatka, aby z części jego kieszonkowego były 
finansowane wydatki nieregularne Waszej rodziny, 
2. Zbudowanie swojego funduszu awaryjnego, 
3. Zbudowanie przez nastolatka swojej poduszki bezpieczeństwa. 

Jak to zrobić? 

1. Ustal czas trwania tej strategii np. 2 lata, zaczynając od momentu 
ukończenia przez Twoje dziecko 16 roku życia, 

2. Ustal taką kwotę kieszonkowego, aby z tej kwoty nastolatek 
dorzucał się w ustalonej części na Wasze wydatki na jedzenie, 
mieszkanie, rachunki, transport, a pozostałą kwotę aby mógł: 

• Przeznaczyć na swoje potrzeby, w które nie będziesz ingerował, 
• Przeznaczyć na zbudowanie w pierwszej kolejności funduszu 
awaryjnego, 
• Przeznaczyć na zbudowanie swojej poduszki bezpieczeństwa. 

Jak ustalić kwotę funduszu awaryjnego oraz kwotę poduszki 
bezpieczeństwa Twojego nastolatka? 

Jeśli chodzi o fundusz awaryjny niech będzie to kwota, która byłaby 
w stanie pokryć koszty zakupu jego ulubionego gadżetu, który 
odgrywa w jego życiu znaczącą rolę (np. gitara, playstation, 
deskorolka, rower). Ustalcie wspólnie, że nastolatek będzie odkładał ze 
swojego kieszonkowego odpowiednią część, aby uzbierać na swój 
fundusz awaryjny, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy. 

Poduszka finansowa nastolatka powinna stanowić kwotę 6-krotności 
otrzymywanego kieszonkowego, na wypadek gdybyś miał taki kaprys 
i wstrzymał wypłatę dla swojego dziecka na jakiś czas. Uzbieranie 
takiej kwoty nie powinno zająć Twojemu nastolatkowi dłużej niż 
zakładane wcześniej przez Was 2 lata. 
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Oszczędności są najważniejszą kategorią budżetową w domowych 
finansach. Rolą domowego budżetu jest przede wszystkim świadome 
planowanie i decydowanie na co przeznaczać zarobione pieniądze. 
Naszym celem powinno być zarządzanie w taki sposób, aby w każdym 
miesiącu generować nadwyżki finansowe, czyli po prostu oszczędzać.  
I tą myśl warto przekazywać dzieciom od wczesnych lat. 

Oszczędności w domowym budżecie
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O ile atrakcyjny jest dla nas spokój, bezpieczeństwo i większe 
możliwości, jakie daje nam oszczędzanie, tak dla dzieci lub 
nastolatków motywacji do oszczędzania szukać trzeba gdzie indziej. 

Cel na który oszczędzają musi być dla nich równie atrakcyjny. 
Pozwólmy więc dokonać im wyboru, aby samodzielnie zdecydowali 
na co chcą odkładać swoje kieszonkowe. Nie ingerujmy, nie oceniajmy, 
nie zniechęcajmy już na początku. 

Warto jednak zachęcać dziecko do odkładania na coś większego, aby 
oszczędzanie trwało tak długo, dopóki nie wejdzie dziecku w krew i 
nie stanie się czymś naturalnym. 

Cel oszczędzania

Wspólny plan oszczędzania

Aby wyrobić nawyk oszczędzania u Twojego dziecka proponuję 
system kopertowy. Polega on na tym, że przygotowujemy wspólnie z 
dzieckiem 3 koperty (lub słoiki), które możemy w dowolny sposób 
przyozdobić. Każdą kopertę podpisujemy: 

• Pierwszą nazwijcie „Wydaj”, 
• Drugą nazwijcie „Oszczędź”, 
• Trzecią nazwijcie „Daj”. 

Oczywiście sami zdecydujcie o ilości kopert lub słoików oraz o ich 
nazwach. Kiedy już wszystko będzie gotowe, Twoje dziecko może 
rozpocząć przygodę z oszczędzaniem. Od teraz wszelkie kieszonkowe, 
prezenty w gotówce lub otrzymaną zapłatę za drobne prace, niech 
zawsze dzieli na 3 części. Ustalcie zasady podziału, np. 
• 10% do koperty „Daj”, 
• 20% do koperty „Oszczędź”, 
• 70% do koperty „Wydaj”. 
Przy kopercie „Daj” ustalcie cel, np. uzbieranie na jedzenie dla 
bezdomnego, którego któregoś dnia wspólnie obdarujecie. Dla koperty 
„Oszczędzaj” ustalcie, na co konkretnie zbieracie i wyznaczcie czas 
końcowy oszczędzania. Datę i cel możecie zapisać na kopercie. Na co 
przeznaczy pieniądze z koperty „Wydaj”, niech Twoje dziecko 
zadecyduje samo, bez Twojej ingerencji. 
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• Zacznij oszczędzać razem z dzieckiem. Ustalcie, że zaczynacie od dziś 
na wybrane przez siebie cele, przez określony przez Was czas, np. Ty – 
na nową kanapę do domu, dziecko – na deskorolkę, 

• Zaproponuj dziecku, że po upływie okresu w którym postanawiacie 
oszczędzać, w nagrodę zapłacisz mu drugie tyle, ile uzbiera. Niech 
oszczędzanie będzie dla niego jeszcze bardziej atrakcyjne i zachęcające, 

• Wydrukujcie zdjęcia Waszych celów i powieście np. na lodówce. 
Dzieci są wzrokowcami. Zdjęcia będą przypominać Wam o Waszych 
postanowieniach, 

• Powieś na ścianie w pokoju dziecka tablicę i zapisujcie na niej stan 
swoich oszczędności. Niech każdy je widzi. Odnotowuj przyrost, nie 
ścierając poprzednich wartości. 

Jak jeszcze uczynić oszczędzanie 

atrakcyjnym?
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Wydatki na zachcianki, rozrywkę i hobby to jedne z przyjemniejszych 
wydatków w domowym budżecie. Załóżmy, że w naszej przykładowej 
rodzinie każdy z jej członków interesuje się zupełnie czymś innym. 
Wówczas miesięczny koszt ponoszony na przyjemności wszystkich 
domowników, może poważnie zrujnować budżet, jeżeli nie będziemy 
trzymać się zasady: najpierw odkładamy z naszego dochodu część 
oszczędności, potem ponosimy wydatki stałe, a dopiero na końcu na 
zachcianki i przyjemności. Jak wygląda to u Twojego nastolatka? 

Jeżeli Twoje dziecko otrzymuje 100 zł kieszonkowego, to np. 20 zł 
powinno przeznaczyć na oszczędności, a 80 zł  na swoje przyjemności 
lub zachcianki. Zachęcam, aby motywować dziecko do planowania i 
zapisywania swoich wydatków. 

Zarówno Ty, jak i dziecko, powinniście znać na początku miesiąca 
kwotę, którą możecie przeznaczyć na przyjemności. Wówczas możecie 
ją precyzyjnie rozdysponować na zachcianki, rozrywkę i hobby. 
Dlaczego stosuję taki podział? Bo zauważam między tymi kategoriami 
różnice. Już wyjaśniam, jakie. 

Wydatki na zachcianki, rozrywkę i hobby 



Zachcianki

Zachcianka to potocznie ochota na coś, zwykle krótkotrwała. Pojawia 
się nagle i jest nieplanowana. Zazwyczaj pojawia się w sklepie, kiedy 
zauważymy coś, czego nie mieliśmy na swojej liście zakupów, a jednak 
mamy duże pragnienie to kupić. O ile trudno zaplanować moment, 
kiedy się pojawi, to jednak warto przyjąć w swoich planach założenie, 
że w danym  miesiącu wystąpi i przeznaczymy na nią nie więcej niż 
określona wcześniej kwota z przydzielonej puli środków. Tworzymy 
więc coś w rodzaju rezerwy na taki nieprzewidziany, drobny 
wydatek. Jeżeli w naszym przykładzie dziecko będzie miało do 
dyspozycji 80 zł, warto ustalić z nim zasadę, że z tej kwoty na 
zachcianki przeznaczy maksymalnie 20 zł i tylko raz w miesiącu. 
Zakładam, że dziecko w tym momencie odróżnia już zachciankę od 
potrzeby. 

Rozrywka

Na początku miesiąca warto zaplanować w kalendarzu czas i formę 
wspólnej, rodzinnej rozrywki, ze świadomością kosztu z nią 
związanego. Bilety do kina, wyjścia na koncerty, wydarzenia 
sportowe lub kulturalne – dla tego typu rozrywek z góry wiadomo, ile 
będzie nas to kosztować. Jeśli coś przekracza nasz miesięczny limit, 
wówczas polecałbym przesunąć przyjemność w czasie (lub 
odpowiednio wcześniej ją zaplanować), ewentualnie poszukać 
oszczędności w wydatkach stałych. Pamiętaj – nie ruszamy na ten cel 
oszczędności. 

Jeżeli w danym miesiącu z naszymi finansami będzie krucho, warto 
poszukać wszelkich darmowych imprez lub wydarzeń w naszej 
okolicy. To właśnie w takich trudnych finansowo momentach, aby 
uciec myślami od problemów, warto korzystać i nie rezygnować z 
takich ofert. 

Przy planowaniu wydatków na rozrywkę, warto uwzględnić w 
rodzinie indywidualne potrzeby każdego jej członka. Przy 
rozdzielaniu środków na przyjemności, powinniśmy je dzielić 
sprawiedliwie, aby nie doszło do takiej sytuacji, że jeden z 
domowników czerpie radość i przyjemność, kosztem drugiego. 
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Hobby

Hobby to zajęcie, któremu poświęcamy sporo czasu w dłuższej 
perspektywie. Do realizacji jakiejkolwiek pasji potrzebne są zazwyczaj 
narzędzia, które oczywiście kosztują. W kontekście naszego dziecka i 
jego hobby, mogą to być np. komputer (hobby: gry komputerowe, 
programowanie), buty piłkarskie (hobby: piłka nożna), gitara (hobby: 
muzyka). Im więcej czasu poświęcamy na swoje pasje, tym lepszymi 
stajemy się ekspertami w swoich dziedzinach i potrzebujemy coraz to 
lepszego sprzętu lub coraz większych możliwości, aby dalej się 
rozwijać. 

Część środków przeznaczonych na przyjemności, warto więc 
zainwestować i odłożyć na realizację swoich większych planów. 
Można to potraktować jako wydatek nieregularny, choć uważam, że 
akurat wydatki nieregularne powinny stanowić część wydatków 
stałych, ponoszonych co miesiąc, natomiast w tym przypadku, 
odkładamy na coś, co stanowi dla nas przyjemność, lecz nie 
obowiązek. 

Dlatego w sytuacji, gdy mój syn trenując piłkę nożną, będzie chciał 
sobie sprawić drogie i nowoczesne buty piłkarskie, będę zwolennikiem 
podejścia, aby na ten cel przeznaczał część swojego kieszonkowego 
(zakupu takich butów nie będę traktował w kategorii tylko i 
wyłącznie mojego, rodzicielskiego obowiązku). Oczywiście będę starał 
się go wspierać w realizacji jego celów i pasji, natomiast chciałbym, 
żeby do konkretnego celu dokładał swoją cegiełkę.  
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Wcześniej czy później to pytanie na pewno padnie z ust Twojego 
dziecka: Tato, mamo, a ile Wy właściwie zarabiacie?... I co wtedy? 

Oczywiście jest to kwestia indywidualna. Co ciekawe w Skandynawii 
wysokość rocznego dochodu jest powszechna, co oznacza, że każdy 
może dowiedzieć się, ile rocznie zarabia np. nasz sąsiad. W Polsce z 
dzieleniem się taką informacją wiąże się zazwyczaj albo z poczuciem 
wstydu (że tak mało), albo z obawą przed zazdrością innych 
(ewentualnie z zakazem wynikającym z umowy). 

Co jeśli nasze dziecko zapyta o nasze zarobki? Jakie okoliczności 
powinny ułatwić nam podjęcie decyzji, czy powiedzieć o konkretnych 
kwotach? Od czego powinno to zależeć? Co wziąć pod uwagę? 
Proponuję 3 warunki: 

Czy mówić dzieciom o naszych zarobkach?
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• wiek dziecka  -  im starsze dziecko, tym świadomość wszelkich 
wydatków rodziny powinna być większa, a co za tym idzie również i 
świadomość uzyskiwanych dochodów, 
• charakter dziecka – jeżeli zależy nam na dyskrecji lub mamy obawę, 
że dziecko może ujawnić nasze zarobki osobom trzecim (czego nie 
chcemy), to trzeba jasno to dziecku zakomunikować i poprosić o 
powściągliwość. Im dziecko bardziej nieśmiałe lub skryte, wydaje się, 
że prawdopodobieństwo pochwalenia się przed innymi maleje, choć 
reguły pewnie na to nie ma, 
• sytuacji rodzinnej – jeżeli z różnych względów nie chcemy, by nasza 
rodzina znała nasze zarobki, raczej niechętnie powiemy o nich naszym 
dzieciom. Jeżeli jednak nie mamy żadnych obaw, to należy 
uświadomić dziecko, że nie powinno oceniać każdego z rodziców pod 
kątem jego wkładu/udziału w ogólny dochód rodziny. Innymi słowy, 
nie jest „gorszy” tata, który zarabia 3 tysiące, od mamy, która zarabia 5 
tysięcy. 

Mamo, tato – a dlaczego zarabiacie tylko tyle?

 W sytuacji gdy masz świadomość, że Twoje zarobki nie są wysokie, 
zupełnie niedopuszczalna jest dla mnie odpowiedź typu: zarabiam tyle, 
bo niestety tak (mało) mi płacą. Skoro pracujesz w danej firmie dłuższy 
czas, to znaczy, że akceptujesz wszelkie warunki zatrudnienia, w tym 
wysokość pensji. 

Odpowiedz wprost, że Twoja aktualna wiedza i umiejętności w 
obecnym zawodzie pozwala zarabiać Ci właśnie tyle. Szczerość i 
pokora nie będzie tutaj oznaką Twojej słabości. A jeśli czujesz, że 
wypowiedzenie takich słów spowoduje w Tobie pewien rodzaj 
wewnętrznego buntu, to będzie to  pewnie pierwszy, odważny i 
poważny krok do wszelkich zmian (np. zmiana zawodu lub 
pracodawcy, chęć nauki, odbywania szkoleń, kursów). 

Możesz też odpowiedzieć tak: może nie zarabiamy wiele, ale robimy 
coś, co sprawia nam przyjemność. Lubimy swoją pracę i każdego dnia z 
przyjemnością do niej chodzimy. Trudno byłoby nam wykonywać 
pracę, która nas nie satysfakcjonuje i nie daje nam radości, nawet 
gdybyśmy zarabiali dwa razy więcej. Czy chciałbyś robić coś przez 
większą część dnia, czego nie lubisz, tylko po to, żeby ktoś Ci za to 
zapłacił więcej pieniędzy?   
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Przy tym pytaniu warto uświadomić dziecko, że poziom dochodu 
zmienia się w czasie. Wytłumacz, że nikt nie rodzi się milionerem i 
zanim się nim stanie, upływa zazwyczaj sporo czasu. Ten czas 
wypełnia wytężona praca, cierpliwość i nauka. Jeśli ktoś zarabia 
więcej, to być może jest na zupełnie innym etapie swojej kariery 
zawodowej. 

Możesz też wyjaśnić dziecku, że dla niektórych ludzi zarabianie 
pieniędzy może być ważniejsze od pozostałych spraw, a dla innych 
pieniądze nie są w życiu tak ważne. 

Możesz też odnieść się do odpowiedzialności i ryzyka. Zazwyczaj 
wyższe zarobki wiążą się z większą odpowiedzialnością i ponoszeniem 
większego ryzyka. Za przykład niech posłuży zawód pilota. Jego 
wiedza, umiejętności oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
pasażerów podczas lotu, sprawiają, że może liczyć na wysokie zarobki. 
Podkreśl, że nie każdy ma tyle odwagi lub zapału do nauki, by stać się 
pilotem.  

A dlaczego ktoś inny zarabia więcej?

Pokaż i powiedz dziecku, czym się zajmujesz.

Powiedzenie o wysokości zarobków to jedno, natomiast ciekaw jestem 
jak to jest u Ciebie z przekazywaniem dziecku informacji, czym tak 
naprawdę zajmujesz się w pracy i na czym ona polega. To kolejny 
interesujący temat do dyskusji. A może masz okazję i możliwości by 
pokazać swojemu dziecku gdzie konkretnie pracujesz? Zabierz go do 
swojej firmy, pokaż w praktyce, o co w tym wszystkim chodzi.  
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Zajmując się domowym budżetem, nie jest dobrze skupiać całą swoją 
uwagę tylko i wyłącznie na wydatkach. Spokój przy płaceniu 
rachunków oraz większe oszczędności powinien nam zapewnić 
satysfakcjonujący dochód. Dla nas dorosłych receptą na wzrost 
wpływów, jest po prostu inwestycja w siebie, a więc zdobycie 
dodatkowej wiedzy i umiejętności, które zwiększą 
prawdopodobieństwo wyższego zarobku. 

Co moglibyśmy natomiast zaproponować naszym 
dzieciom/nastolatkom oprócz nauki i poszerzania wiedzy? 

• możemy im zlecać proste domowe prace – np. wystawienie na 
allegro swoich nieużywanych zabawek, gadżetów lub ubrań, pomoc 
przy sporządzaniu naszego domowego budżetu (np. zapisywanie 
wydatków, zliczanie wydatków na podstawie zebranych paragonów 
itp.), 

Jakie mogą być źródła dochodu Twojego 

nastolatka?
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• pomoc sąsiedzką – np. wyprowadzanie psów, zakupy dla starszej 
sąsiadki, odgarnięcie śniegu, porządki na podwórku, 

• pomoc rówieśnikom, np. udzielając im korepetycji, 

• wykonywanie prostych prac poza domem, np. roznoszenie ulotek, 
pomoc przy przeprowadzkach, praca przy promocjach w marketach, 

• zbieranie jagód, grzybów, malin, truskawek i ich sprzedaż w 
punktach skupu lub wśród znajomych, 

• udział w castingach lub reklamach, 

Te dodatkowe zajęcia i potencjalny dodatkowy zarobek w połączeniu z 
kieszonkowymi lub ewentualnymi gotówkowymi prezentami, 
pozwolą uzbierać Twojemu dziecku jeszcze więcej pieniędzy i 
sfinansować upragniony cel. A dodatkowo wykształcą cechy 
przedsiębiorcze. 



42

Mam wrażenie, że ubezpieczenia to temat nieco abstrakcyjny z 
punktu widzenia nastolatka. Ochrona zdrowia, życia lub mienia to 
obszar, który powinien interesować głównie osoby dorosłe, a w 
szczególności rodziców, odpowiedzialnych za zabezpieczenie 
finansowe swojej rodziny na wypadek zdarzeń losowych. 

Zastanawiam się również w jaki sposób rozmawiać o ubezpieczeniach 
z nastolatkami? W jaki sposób uświadamiać ich o potrzebie 
ubezpieczenia swojego życia lub zdrowia? W praktyce, aktywność w 
tym obszarze zacznie się dla nich dopiero w momencie podjęcia 
pierwszej pracy. Ale… są sytuacje, których nastolatek doświadcza i w 
których można nieco bardziej go zaangażować w temat. O czym 
mówię? O których ubezpieczeniach? 

Ubezpieczenia w rodzinie
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Ubezpieczenia NNW 

 Co roku w okolicach września, szkoły proponują grupowe 
ubezpieczenia NNW. Aby nie ograniczać roli nastolatka jedynie do 
przekazania nam informacji typu: „mamo, jest ubezpieczenie w szkole 
do zapłacenia, 40 zł do końca tygodnia” proponuję wykazać się nieco 
większą aktywnością, niż tylko wyciągnięcie pieniędzy z portfela. Co 
możesz zrobić? 

• zapytać o szczegóły tego ubezpieczenia – jeśli nastolatek ich nie zna 
(bo np. szkoła go nie poinformowała, albo sam nie dopytał) to 
przedstawić mu sytuację następująco: Jak wiesz trenujesz piłkę nożną, 
a to urazowy sport. Warto zastanowić się, czy nie ubezpieczyć 
Twojego zdrowia. Gdy złamiesz np. nogę otrzymasz z tytułu 
ubezpieczenia określone świadczenie. Dowiedz się proszę jakie to 
kwoty i jaki jest zakres tego ubezpieczenia. Jeśli mi jutro o nich 
opowiesz, dam Ci te 40 zł, a dodatkowo mogę Ci wynagrodzić czas 
poświęcony na poznanie szczegółów ubezpieczenia, np. kwotą 10 zł na 
swoje wydatki. Jeśli jednak zapomniałbyś o tym, to będę zmuszony 
obniżyć Ci kieszonkowe przez najbliższy rok o kwotę 20 zł. Takie 
ubezpieczenie jest ważne, dlatego jeśli nie zadbasz o to, aby dowiedzieć 
się, na co konkretnie wpłacisz 40 zł, będę zmuszony opłacić Twoje 
ubezpieczenie w swoim zakresie, a Ty będziesz ponosił jego koszt, 
poprzez obniżenie kieszonkowego. 

• zaproponować, aby przejrzeć wszelkie oferty indywidualne takich 
ubezpieczeń na rynku, wykorzystując porównywarki internetowe lub 
poprzez wizytę w punktach sprzedaży ubezpieczeń. Tutaj również 
możesz zaproponować dodatkowe wynagrodzenie, jeśli będzie 
problem z motywacją, ewentualnie zaproponować mu zabawę, 
polegającą na tym, że jeśli znajdzie na rynku lepszą ofertę niż tą, którą 
proponuje szkoła i którą Ci uzasadni, to w nagrodę otrzyma np. 50 zł. 



44

Ubezpieczenia turystyczne 

Jeśli zdarza się Wam wyjeżdżać z całą rodziną na zagraniczne wakacje, 
to jednym z etapów przygotowań, jakie możesz zlecić nastolatkowi jest 
przegląd takich ubezpieczeń. Ty ogarniasz plan wycieczek, partner 
pakowanie, dziecko ubezpieczenia. A nagrodę dla dziecka za dobrze 
wykonany „reasarch” niech podpowie Ci Twoja wyobraźnia. 

O pozostałych rodzajach ubezpieczeń wspominałbym nastolatkowi 
przy różnych okazjach, aby łączył określone zdarzenia z koniecznością 
lub możliwością zakupu ubezpieczenia. Jakie to zdarzenia? 

1. zbliża się termin zakupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC? 
Wytłumacz swojemu dziecku co to za ubezpieczenie, poszukajcie 
wspólnie najlepszej oferty, daj mu zrealizować przelew, by opłacić 
ubezpieczenie, 

2. wylała Ci się woda z miski w łazience? – świetna okazja do rozmowy 
na temat, co by się stało, gdybyś zalał mieszkanie sąsiadowi. Czy jesteś 
zabezpieczony na taką okoliczność? Opowiedz o swoim ubezpieczeniu 

mieszkania. 

3. otrzymałeś właśnie pensję? Jeśli masz odwagę, pokaż nastolatkowi 
swój pasek wynagrodzeń (RMUA). Wyjaśnij mu pozycje: 
ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe, 

4. z konkretnym przykładem wykorzystania polisy na życie może być 
problem, wystarczy jeśli jedynie uświadomisz dziecku w jakim 
towarzystwie ubezpieczeniowym jesteś ubezpieczony i na jaką kwotę 
oraz co zrobić, by otrzymać świadczenie, gdyby Ciebie zabrakło. 
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Jedną z metod wspierającą zarządzanie kieszonkowymi jest metoda 3 
słoików, która mówi , że otrzymane pieniądze dziecko powinno dzielić 
między wydatki bieżące, oszczędności oraz finansową pomoc dla 
potrzebujących. Wydatki bieżące? – oczywiste. Oszczędności? – 
wskazane i potrzebne. Pomoc finansowa? – no i właśnie. Do tej 
kategorii mam kilka uwag. 

Po pierwsze, w takiej strukturze dzielenia kieszonkowego, sugerujemy 
dziecku, że pozycja „pomaganie” powinna być pozycją obowiązkową, a 
wcale tak być nie musi. A kiedy być nie powinna? Chociażby w 
sytuacji, gdy w Twoim dorosłym domowym budżecie taka kategoria 
nie występuje, a Ty nie masz w zwyczaju regularnego odkładania 
pieniędzy na pomoc finansową. Wielokrotnie podkreślam, że w 
edukacji  istotna jest szczerość i autentyczność. Jeśli będziesz wymagać 
od dziecka, aby odkładało część swojego kieszonkowego na pomoc 
innym, to mam nadzieję, że Ty również robisz to samo.  

Sztuka pomagania innym w edukacji 

finansowej najmłodszych
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Po drugie, odkładanie kieszonkowego na finansowe wsparcie dla 
kogoś potrzebującego jest w mojej ocenie trochę drogą na skróty. Taka 
forma pomocy praktycznie w ogóle nie angażuje dziecka. Oczywiście 
pieniądze są ważne w aspekcie pomagania, ale nie chciałbym, aby 
dawały poczucie zwolnienia z odpowiedzialności wobec innych form 
pomocy,  które w dzisiejszych czasach są niezwykle cenne. Dobre 
słowo, obecność, konkretne czyny – tego czasem brakuje najbardziej, a 
pieniądze nie są w stanie tego zastąpić. 

Po trzecie, zanim zdecydujemy się na wprowadzenie metody 3 
słoików, to powinniśmy przekazać dziecku lub ustalić wspólnie 
konkretny cel, na który będzie odkładało pieniądze na pomoc innym. 
A to, z pozoru łatwe, może okazać się dla nas trudnym wyborem. Bo 
pomagać powinniśmy mądrze. 

Dzielenie się

W metodzie 3 słoików, oprócz wydatków bieżących i oszczędności , 
ostatnią kategorię wcale nie musimy określać jako „pomoc”. Możemy 
nazwać ją np. „prezenty” lub „datki”. W naszym dorosłym budżecie w 
trakcie całego roku, zdarzają się cykliczne, okazjonalne wydatki, np. z 
okazji urodzin, ślubu, wesela, chrzcin lub świąt. Warto uświadomić 
dziecko o takich wydarzeniach oraz zaplanować odpowiednio 
wcześniej budżet. Podobnie może postąpić nasze dziecko, tzn. ze 
swojego kieszonkowego może np. finansować prezenty na urodziny 
swoich kolegów lub koleżanek. 

Ważne jest jednak, aby do tej kategorii przekonało się samo dziecko, 
abyśmy nie narzucali mu tego na siłę. Dzieci o wiele chętniej dzielą się, 
gdy się od nich tego nie oczekuje. 

Sztuka pomagania

Podzielę się z Tobą pewną historią… 

Kiedy pewnego razu podczas niedzielnego rodzinnego spaceru po 
warszawskiej starówce, zaczepiła nas pewna starsza kobieta prosząc o 
wsparcie finansowej na leki, w pierwszej chwili byłem 
skonsternowany – dać? Nie dać? Ostatecznie żona wyciągnęła z 
portfela 10 zł, podając kobiecie.  
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Ta stanowczo odrzuciła pomoc i wprost powiedziała, że chciałaby 
otrzymać 50 zł. Tym razem to my odmówiliśmy. 

Byliśmy mocno zdziwieni postawą tej kobiety. Dziś kiedy zaczepia 
mnie ktoś na ulicy i prosi o pomoc finansową, albo puka do drzwi, 
prosząc o to samo – mam mieszane uczucia, zdarza się, że odmawiam. 

Pomagać można na różne sposoby (i nie tylko finansowo). Sam 
zastanawiam się, w jaki sposób mogę zaangażować swojego syna (5l.) 
w okazywaniu innym empatii oraz jak wykształcić u niego nawyk 
pomagania. Nie mówię tu o jakichś zdarzeniach sytuacyjnych. Mam 
na myśli regularną i jasno sprecyzowaną pomoc. Chodzi mi po głowie 
taki scenariusz, aby związać się z jakąś fundacją lub akcją, którą 
wspierałbym regularnie (uwzględniając pomoc w domowym 
budżecie), a w którymś momencie zachęcając oraz angażując w tą 
pomoc również swojego syna. 
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Przyjdzie taki moment w życiu Twojego nastolatka, kiedy kończąc 
szkołę średnią, będzie zastanawiał się co dalej. Zapewne jedną z opcji 
będzie opuszczenie rodzinnego domu i wyjazd na studia do innego, 
większego miasta (ze statystyk z 2017r. wynika, że 59% studentów nie 
mieszka ze swoimi rodzicami). Taki wyjazd oznacza, że Twój udział w 
jego edukacji finansowej w zasadzie się skończy. Od tego momentu, 
nie będziesz miał praktycznie żadnego wpływu na to, w jaki sposób 
Twój syn lub córka będą radzić sobie z własnymi pieniędzmi. I nie 
powinien być to dla Ciebie powód do smutku lub zmartwień, jeśli w 
pełni wykorzystałeś czas, kiedy Twoje dziecko było pod Twoją opieką i 
przekazałeś mu nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną 
dotyczącą prowadzenia domowego budżetu. 

Jak nauczyć nastolatka wyciągać wnioski z 

prowadzenia budżetu domowego?
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Budżet domowy powinien pomagać nam w realizacji naszych celów 
finansowych. Powinien być mapą, na podstawie której łatwiej nam 
jest podjąć decyzje, w wyniku których odczujemy finansowy skutek.  

Jakie wnioski z prowadzenia budżetu 

domowego powinien zapamiętać Twój 

nastolatek?

Jakie mogą być cele finansowe dzieci i 

nastolatków?

Z punktu widzenia nauki oszczędzania, nauki prowadzenia 
dziecięcego budżetu lub zarządzania swoimi kieszonkowymi, 
stawianie celów finansowych dzieciom/nastolatkom jest niezwykle 
istotne. 

Cele finansowe powinny być dopasowane do wieku dziecka. Zgodzisz 
się pewnie ze mną, że zachęcanie np. 7-latka do odkładania pieniędzy 
na cel, który będzie zrealizowany powiedzmy dopiero za 5 lat, jest 
mało dla niego atrakcyjne. 

Im młodsze dziecko, tym odkładanie pieniędzy na jakikolwiek cel, nie 
powinno trwać zbyt długo. Najlepiej jeśli cel związany jest z pasją 
dziecka. Żeby Ci ułatwić przygotowałem listę przykładowych celów 
finansowych. Dopasowując je do preferencji Twojego dziecka, możesz 
zaproponować któreś z nich: 

• Zakup sprzętu muzycznego, 
• Koncert idola, 
• Wyjazd ze znajomymi, 
• Zakup sprzętu sportowego, 
• Wyjazd na mecz ulubionej drużyny, 
• Zakup konsoli do gier, komputera, 
• Zakup kursu tańca, śpiewu, 
• Zakup upragnionej zabawki, 
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Jak młody człowiek, Twój przyszły student może mądrze wykorzystać 
 5-letni okres studiów? O czym warto go uświadomić jeszcze przed 
rozpoczęciem studiów? 

1. Zachęcaj go do znalezienia pierwszej pracy (zakładając, że nie jest do 
tego zmuszony, chcąc się utrzymać, przy braku Twojego finansowego 
wsparcia) – to czas zbierania doświadczeń, źródło dodatkowego 
dochodu, 

2. Zachęcaj go do aktywności w kołach naukowych i organizacjach 
studenckich lub startup’ach – to wzmocni jego cechy przedsiębiorcze, 

3. Przestrzegaj przed zaciąganiem wszelkich zobowiązań, 

4. Zachęcaj do oszczędzania przez cały okres studiów – przez 5 lat, 
odkładając chociażby 100 zł miesięcznie można zbudować całkiem 
solidną poduszkę bezpieczeństwa lub środki, które z pewnością 
przydadzą się do realizacji planów po studiach, 

5. Zachęcaj go do inwestowania w wartościowe doświadczenia (np. 
podróże ze znajomymi, udział we wszelkiego rodzaju akcjach 
wolontariackich, spotkania z wartościowymi ludźmi itp.). 

Jakie rady warto przekazać przyszłemu 

studentowi?
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Mam nadzieję, że zawarte w tym e-booku porady oraz pomysły, w jaki 
sposób zainteresować Twojego nastolatka tematem budżetu 
domowego, będą dla Ciebie (i Twojego dziecka) pożyteczne. Zachęcam 
Cię do aktywnej edukacji finansowej Twojej pociechy, wykorzystując 
do tego budżet domowy.  

Powodzenia.  

Zakończenie
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