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Noworoczne wyzwanie 

Ale co dalej? 

Plan? Ale na jaki okres? 

Bardzo się cieszę, że wzięłaś udział w oszczędnickim noworocznym wyzwaniu! Mam nadzieję, 
że poprzednie zadania pokazały Ci pewne rzeczy, nad którymi wcześniej być może się nie 
zastanawiałaś. 
 
Po zakończeniu wyzwania: 
- wiesz, w jakiej sytuacji (w jakim momencie swojego życia) teraz jesteś, 
- przepracowałaś swoje emocje związane z finansami, 
- podpisałaś sama ze sobą finansowy kontrakt. 
 

Nie od dziś wiadomo, że dobry plan to podstawa sukcesu. Dlatego w ramach zadania numer 
4 zaplanuj sobie kroki, które doprowadzą Cię do uporządkowania Twoich finansów. 
 
Tak jak wielokrotnie podkreślałam w transmisjach na żywo - musisz wszystko dopasować do 
siebie. W zależności od tego, do jakich wniosków doszłaś po pierwszym i drugim zadaniu, na 
takich obszarach powinnaś się skupić. 
 
Jeśli masz sporo długów, to najpierw skup się na zbudowaniu funduszu awaryjnego, a później 
idź na wojnę z tymi paskudami :). W międzyczasie postaraj się zoptymalizować swój budżet 
(poszukać dodatkowych oszczędności i zarobków). [Przykładowy plan numer 1] 
 
Jeżeli nie masz żadnych długów, ale z trudem wiążesz koniec z końcem, przyjrzyj się dobrze 
swoim wydatkom - być może możesz znaleźć jakieś bezbolesne oszczędności. Poszukaj też 
możliwości dodatkowego zarobku (stałego lub czasowego). Zajmij się funduszem awaryjnym, 
włącz do budżetu "ratę" na wydatki celowe. [Przykładowy plan numer 2] 
 
Jeśli zarabiasz dużo, a pieniądze gdzieś się rozpływają, spróbuj uszczelnić swój budżet. 
Zrewiduj swoje dzisiejsze przyzwyczajenia. Czy wydajesz pieniądze tak, jak chcesz? Czy to one 
decydują, "gdzie idą"? Odłóż fundusz awaryjny i poduszkę bezpieczeństwa. [Przykładowy plan 
numer 3] 

Na początku proponuję na minimum 3 miesiące, ale oczywiście możesz na dłużej ;). 
Na oszczędnickim blogu znajdziesz mnóstwo inspiracji. Na co zwrócić uwagę, od czego 
zacząć, co pominąć. 
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Plan finansowy numer 1 

1. Policz, ile masz pieniędzy i zobowiązań (długów). 
 
2. Stwórz harmonogram spłaty długów (zaczynając od najmniejszego). 
 
3. Zacznij spisywać wydatki. 
 
4. Uzbieraj fundusz awaryjny. 
 
5. Poszukaj dodatkowych pieniędzy w domu (wyprzedaż nieużywanych 
rzeczy). 
 
6. Zaatakuj najmniejszy dług (żeby osiągnąć sukces spłaty w szybkim czasie). 
 
7. Ogranicz niektóre wydatki (po miesiącu spisywania rachunków zobaczysz, 
jakie masz możliwości). Zacznij prowadzić budżet. 
 
8. Zacznij planować posiłki i robić zakupy zgodnie z sezonem. 
 
9. Sprawdź, czy możesz zaoszczędzić na rachunkach i wydatkach stałych. 
 
10. Postaraj się o podwyżkę lub pomyśl o dodatkowej pracy 
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Plan finansowy numer 2 

1. Policz, ile masz pieniędzy. 
 
2. Zacznij spisywać wydatki. 
 
3. Uzbieraj fundusz awaryjny. 
 
4. Poszukaj dodatkowych pieniędzy w domu  (wyprzedaż nieużywanych 
rzeczy). 
 
5. Zacznij planować posiłki i robić zakupy zgodnie z sezonem. 
 
6. Prześledź swoje wydatki i sprawdź, czy wydajesz swoje pieniądze tak, jak 
chcesz. Zacznij prowadzić budżet. 
 
7. Sprawdź, czy możesz zaoszczędzić na rachunkach i wydatkach stałych. 
 
8. Stwórz fundusz wydatków nieregularnych. 
 
9. Postaraj się o podwyżkę lub pomyśl o dodatkowej pracy. 
 
10. Szukaj alternatyw (prześledź swoje przyzwyczajenia). 
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Plan finansowy numer 3 

1. Policz, ile masz pieniędzy. 
 
2. Zacznij spisywać wydatki. 
 
3. Uzbieraj fundusz awaryjny. 
 
4. Szukaj alternatyw (prześledź swoje przyzwyczajenia). 
 
5. Prześledź swoje wydatki i sprawdź, czy wydajesz swoje pieniądze tak, jak 
chcesz.Zacznij prowadzić budżet. 
 
6. Stwórz fundusz wydatków nieregularnych. 
 
7. Stosuj zasadę “zaczekaj”. 
 
8. Oczyść swoją przestrzeń. Poszukaj dodatkowych pieniędzy w domu. 
 
9. Stwórz poduszką bezpieczeństwa. 
 
10. Pomyśl o odkładaniu na emeryturę.
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Plan finansowy 
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