
12 finansowych błędów,
których lepiej nie powtarzać
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Wstęp
Bankier.pl od blisko 20 lat pomaga Polakom oszczędzać, inwestować i finansować po-
trzeby z głową. Z doświadczenia wiemy, że z pozoru drobne błędy czy złe nawyki mogą 
mieć poważne konsekwencje. Dlatego też chcielibyśmy, żeby nasi czytelnicy byli mądrzy 
przed, a nie po szkodzie. Oddajemy w Państwa ręce swoistą „czarną listę” – zestaw przy-
kładów tego, jak nie powinno się zarządzać swoimi finansami osobistymi.

Obnażyliśmy najczęściej powtarzane błędy. Mamy nadzieję, że będą cenną lekcją zarów-
no dla oszczędzających, inwestujących, jak i korzystających z produktów pożyczkowych. 
Bo żeby powiększać domowy budżet, potrzebna jest najpierw poduszka finansowa. 
Ale nie wypada sądzić, że ona wystarczy. Na nic się zda, jeśli przy próbach pomnaża-
nia kapitału naiwnie zawierzymy temu, co obiecują sprzedawcy. Przypominamy, że nie 
ma rozsądnego inwestowania bez dywersyfikacji portfela. I nie ma łatwych sukcesów, 
gdy ślepo podąża się za tłumem, ale też panicznie boi się straty. 

Wierzymy, że ten poradnik stanie się dobrą bazą dla dalszego pogłębiania wiedzy i szli-
fowania umiejętności z zakresu finansów osobistych. To zadanie na niemal całe życie, 
od pierwszej pracy do emerytury. Rzeczywistość finansowa jest na tyle wymagająca, że 
nie warto dodatkowo utrudniać sobie życia za sprawą powtarzalnych błędów. Większo-
ści z nich naprawdę da się uniknąć.

Michał Żuławiński, 
redaktor prowadzący Bankier.pl

http://Bankier.pl
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11. Nie wiesz, ile możesz
Kiedy wybieramy się w podróż, najczęściej opracowujemy jej plan. Dokąd jedziemy, 
czym się tam dostaniemy, jaki będzie przewidywany czas trwania i warunki podró-
ży, co powinniśmy zabrać – to tylko nieliczne z pytań, które nam wtedy towarzyszą. 
Tymczasem w sferze finansów wielu Polaków zdaje się na dryfowanie zamiast na po-
dążanie wytyczoną wcześniej trasą. Owszem, myślenie o finansach nie zawsze jest 
przyjemne. Nie zmienia to faktu, że nawet bolesna prawda jest lepsza od konsekwencji, 
z którymi spotkamy się, gdy zaniedbamy dany temat.

Budżet znaczy plan

Jeżeli nie mamy żadnego planu finansowego, to dobry moment na jego stworzenie jest… 
zawsze. Nieważne, czy zaczniemy od kartki papieru czy arkusza Excela – grunt, 
żeby wreszcie się za to wziąć. Analogicznie jak w przypadku wizyty u lekarza, właści-
wa diagnoza jest niezbędna dla pomyślności naszego postępowania. Warunek jest jeden: 
określając nasz punkt wyjścia, musimy być wobec siebie (lub bliskich, z którymi dany 
plan będziemy opracowywać) absolutnie szczerzy. Ze złych danych nietrudno bowiem 
wyciągnąć fałszywe wnioski. 

Punktem wyjścia powinno być nakreślenie naszej aktualnej sytuacji. Po pierwsze, 
musimy wypisać wszystkie nasze dochody, zarówno te stałe (pensja, dochód z wynaj-
mu nieruchomości itp.), jak i zmienne (za realizację dodatkowych zleceń, sprzedaż 
zbędnych rzeczy itp.). Po drugie, należy wynotować wszystkie wydatki – zarówno regu-
larne (opłaty, żywność, raty kredytów itp.), jak i nieregularne (wakacje, większe zakupy 
itp.). Analizę możemy przeprowadzić od razu lub po pewnym czasie, w trakcie któ-
rego gromadzić będziemy stosowne dane (paragony, rachunki, wyciągi z kont itp.). 
Pamiętajmy, żeby niczego nie pomijać – 20 zł miesięcznie to niby niewiele, ale 
w skali roku jest to już 240 zł, a inwestowane na procent po 10 czy 20 latach (dzięki ma-
gii procentu składanego) daje całkiem sporą kwotę. 

Najpierw wypracuj nadwyżkę

Niezależnie od czasu badania naszego budżetu w tym punkcie powinniśmy mieć 
już pierwszy wniosek dotyczący tego, jak faktycznie kształtuje się nasza sytuacja 
finansowa oraz jaki jest udział poszczególnych kategorii wpływów i wydatków 
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w sumie ogólnej. Jeżeli jesteśmy na minusie lub na zero, zastanówmy się nad ogra-
niczeniem kosztów (np. rezygnacja z jedzenia na mieście) i/lub zwiększeniem 
wpływów (praca po godzinach). 

Jeżeli jesteśmy na plusie, zastanówmy się, co chcemy z naszą nadwyżką zrobić: 
zaoszczędzić w celu zbudowania poduszki finansowej czy, jeżeli już nią dysponuje-
my, przeznaczyć na inwestycje o terminie uzależnionym od naszych najważniejszych 
celów (kupno nieruchomości, wysłanie dzieci na studia, emerytura itp.).

Właściwe określenie i uszeregowanie naszych celów pomoże nam w kontroli bieżących 
wydatków. Niezależnie od tego, czy myślimy o następnych wakacjach, czy uzbiera-
niu na własną nieruchomość, określenie, ile brakuje nam do realizacji naszego celu, 
pozwoli klarowniej spojrzeć na naszą strukturę wydatków – nagle okaże się, że 
kawa na mieście nie smakuje nam tak bardzo jak wcześniej, kiedy nie traktowaliśmy 
jej jako rzeczy oddalającej nas od spełnienia marzeń.

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1. Budżet domowy jest jak GPS: warto go mieć, żeby nie zgubić drogi 
 w finansach

2. Bądź szczery z samym sobą, podliczając wpływy i wydatki

3. Konsumpcja czy inwestycje – wybór należy do ciebie
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2. Nie masz poduszki 
 finansowej
Życie od wypłaty do wypłaty, bez żadnych oszczędności, przypomina sport ekstremalny. 
Na krótką metę może się to udać, ale prędzej czy później stanie się coś nieprzewidziane-
go, co poważnie odbije się na stanie naszych finansów i zmusi do działań ratunkowych, 
nierzadko desperackich. Aby się przed tym uchronić, należy zbudować poduszkę 
finansową. 

Pod tym pojęciem kryją się pieniądze „na czarną godzinę”, które zabezpieczą nas 
i naszych bliskich przed konsekwencjami nieprzewidzianych wydarzeń – utraty pracy, 
problemów zdrowotnych, awarii samochodu i wszelkich innych nieszczęśliwych wypad-
ków. Poduszkę finansową można więc potraktować jako swego rodzaju ubezpieczenie, 
które zorganizować (i opłacić) musimy sobie sami. Jej posiadanie jest szczególnie 
istotne w momencie, w którym spłacamy poważne zobowiązania (np. kredyt hipotecz-
ny) – w takiej sytuacji środki te uchronią nas przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia, 
kiedy musimy pożyczać pieniądze na spłatę rat.
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Liczne poradniki sugerują, aby poduszka finansowa wystarczyła na sześć miesięcy 
bez dochodów z pracy. Zdecydowanie jest to poziom, do którego należy dążyć, ale trze-
ba przyznać, że osobie o przeciętnych zarobkach (uwzględniając ostatni wzrost płac 
to zapewne nieco ponad 2500 zł netto) łatwiej na starcie przygody z oszczędzaniem 
myśleć o zgromadzeniu takiej kwoty, aniżeli o posiadaniu z nagła wolnych 15 000 zł. 
Budowanie poduszki finansowej traktujmy więc jako najważniejszy cel dla naszych fi-
nansów osobistych na najbliższe miesiące.

Posiadanie poduszki finansowej na satysfakcjonującym nas poziomie otwiera przed 
nami dalsze możliwości. Co do zasady bowiem nie powinniśmy zaczynać inwesto-
wania bez zabezpieczenia w postaci płynnych (czyli dostępnych od ręki) środków, 
które zabezpieczą nas „na czarną godzinę”. Jeżeli bowiem naszą poduszkę w całości za-
inwestujemy, wówczas nie tylko wystawimy te środki na pewnego rodzaju ryzyko, ale 
także możemy zostać zmuszeni przez los do wycofania tych środków ze stratą w celu sfi-
nansowania nieprzewidzianego wydatku. 

Nie martwmy się też tym, że środki zgromadzone na poduszce finansowej nie zarabiają 
tyle, ile mogłyby np. na giełdzie. Pula ta nie ma przede wszystkim zarabiać, lecz być 
dostępna, gdy będzie potrzebna. Nie oznacza to, że jedyny sposób na gromadzenie 
poduszki finansowej to skarpeta czy materac. Możemy skorzystać z oferty kont 
oszczędnościowych, obligacji Skarbu Państwa z opcją wcześniejszego wykupu czy lokat 
bankowych, które da się zerwać na dobrych warunkach.

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1. Poduszka finansowa to recepta na spokojny sen

2. Płać najpierw samemu sobie

3. Najpierw oszczędzaj, potem inwestuj. Nie odwrotnie
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3. Wierzysz w zysk  bez 
  ryzyka
Wiara w zysk bez ryzyka niejednego już zgubiła. U jej postaw leżą przede wszystkim 
chciwość i brak edukacji. Tę pierwszą można okiełznać, szczególnie gdy postawi się 
na tę drugą. 

Zysk idzie w parze z ryzykiem

Z punktu widzenia  zwykłego Kowalskie -
go wystarczy raz na zawsze zapamiętać, że zysk 
bez ryzyka istnieć nie może. Przyszłość ze swojej na-
tury jest nieznana i niepewna, nawet najtęższe umysły 
mylą się w prognozach, a historia pełna jest nieprzewi-
dzianych zdarzeń o gigantycznych skutkach (tzw. „czarne 
łabędzie”). Mimo to nie brak reklam, które zapewniają 
o „gwarantowanym zysku na poziomie X procent” 
czy „bezpiecznej inwestycji bez ryzyka”. Tego typu de-
klaracje traktujmy z rezerwą, a w najbezpieczniejszym 
wariancie w ogóle omijajmy instytucje, które tak się 
reklamują.

Generalna zasada dotycząca inwestowania jest nastę-
pująca – im wyższy potencjalny zysk, tym wyższe 
potencjalne ryzyko (ale niekoniecznie im wyższe 
ryzyko, tym większy zysk). Z tego powodu najmniej 
zarobimy na lokatach bankowych i obligacjach (gdzie 
głównym ryzykiem jest upadek systemu bankowe-
go czy niewypłacalność państwa), a więcej na akcjach czy 
wręcz kryptowalutach (w przypadku których zmiany cen 
o kilkadziesiąt procent nie robią na nikim wrażenia). 

Gwarantujące zysk systemy inwestycyjne czy nie-
powtarzalne okazje na zarobek bez ryzyka mają 
fundamentalną wadę. Gdyby faktycznie istniały, to po co kto-
kolwiek miałby je reklamować czy sprzedawać innym? 
Przecież wystarczy wziąć maksymalnie duży kredyt, 
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zainwestować w owego „pewniaka” i inkasować zyski. W tym miejscu pozostaje jedy-
nie przytoczyć stary dowcip: „Jak zarobić milion dolarów? Sprzedać tysiącu osób 
książkę pt.: „Jak zarobić milion dolarów”.

Uwaga na pozorne bezpieczeństwo 

Wejdźmy w szczegóły. Banki lub fundusze inwestycyjne oferują szereg rozwiązań, 
które mają zapewniać nas o absolutnym bezpieczeństwie naszych pieniędzy i gwaran-
towanym zarobku. W przypadku banków zawsze istnieje groźba ich bankructwa (BFG 
obejmuje tylko kwoty do równowartości 100 000 euro). Fundusze z kolei ubierają swoje 
produkty w nazwy zawierające terminy „konserwatywny”, „bezpieczny”, „zrównowa-
żony” itp. Pamiętajmy, że wszystkie te synonimy to także działanie marketingowe, 
nakierowane na pozyskanie klienta – zawsze musimy upewnić się, w co konkretnie 
inwestuje fundusz, któremu powierzamy pieniądze.

Marnym przykładem „gwarantowanego zysku” jest sytuacja, w której po wieloletniej 
inwestycji otrzymujemy jedynie odrobinę więcej, niż wpłaciliśmy. W takim wypad-
ku warto zwrócić uwagę na realną stopę zwrotu i uwzględnić inflację – wówczas 
często okaże się, że jesteśmy na minusie, ponieważ za zarobione pieniądze możemy 
kupić mniej niż za wkład, który wnieśliśmy do inwestycji.

Pewną formą poszukiwania „zysku bez ryzyka” jest poszukiwanie okazji do arbitrażu. 
Terminem tym określa się wykorzystanie faktu występowania różnicy cen na dwóch 
rynkach. To jednak trudny kawałek chleba, który wymaga odpowiedniego przygotowa-
nia, w tym solidnej porcji wiedzy i kapitału. 

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1.  Nie wierz w zysk bez ryzyka

2.  Im wyższy potencjalny zysk, tym wyższe ryzyko

3. Dowiedz się, w jak ryzykowne przedsięwzięcia 
 angażujesz pieniądze
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4. Nie zadbałeś o nawyk   
oszczędzania
Każdy z nas chciałby oszczędzać, ale nie każdy wie jak. Pomijając sytuacje osób, które 
faktycznie nie mają z czego (nawet gdy dokonały już radykalnych cięć w budżecie), 
każdy z nas może wyrobić sobie pewne nawyki, które oszczędzanie ułatwiają. W tym 
celu można korzystać z szeregu oszczędnościowych sztuczek. 

Jedną z nich jest „płacenie najpierw sobie”, czyli przelewanie określonej kwo-
ty na osobne (sub)konto na początku, a nie na końcu miesiąca. Taki tryb zmusi nas 
do gospodarowania tym, co mamy, zamiast do traktowania oszczędzania jako ewen-
tualności możliwej do zrealizowania jedynie w momencie, gdy przed pierwszym coś 
nam zostanie. Lepiej, gdy okaże się, że nie mamy już pieniędzy na przyjemności, niż że 
brakuje nam na coś naprawdę ważnego. 

Klasyczną metodą oszczędzania przez lata było odkładanie np. każdej monety 
5 zł, która wpadnie nam w ręce. Metoda ta nie jest już tak skuteczna jak kiedyś, za-
równo ze względu na rozwój płatności bezgotówkowych i coraz rzadszy kontakt 
z fizycznymi pieniędzmi, jak i na inflację. Nieco bardziej nowoczesny wariant zakła-
da skorzystanie z narzędzi do „automatycznego” oszczędzania – niektóre banki oferują 
programy umożliwiające np. odkładanie kwoty powstałej po zaokrągleniu każdej naszej 
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płatności kartą lub po prostu programy stałych zleceń przelewu. Warto także rozważyć 
założenie drugiego konta, aby maksymalnie podkreślić rozróżnienie na środki przezna-
czone „na życie” i „na czarną godzinę”. Przy skorzystaniu z licznych promocji może 
się okazać, że w ten sposób wręcz dodatkowo zarobimy.

Oszczędzać można zarówno na rzeczach małych, jak i dużych. Pomocna będzie 
lista zakupów, obejmująca nasze najbliższe wydatki – gdy ma się konkretny cel, ła-
twiej o zachowanie dobrych nawyków. Pamiętajmy jednak o tym, by zawsze być tak 
samo skrupulatnym – co z tego, że stojąc przy półce sklepowej, będziemy porówny-
wali ceny produktów za kilka złotych, skoro bez podobnego podejścia za sprzęt RTV 
słono przepłacimy.

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1. Płać najpierw sobie

2. Skorzystaj z narzędzi wspierających oszczędzanie

3. Bądź skrupulatny
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5. Inwestujesz, choć nie   
 rozumiesz
Warren Buffett, jeden z najbogatszych ludzi na świecie i zarazem legenda inwestowania, 
słynie z tego, że nie inwestuje w biznesy, których nie rozumie. To, że ten spędzający 
wiele godzin dziennie na lekturze finansowy geniusz jest przypadkiem szczególnym, nie 
sprawia, że nie ma on racji.

Brak wiedzy słono kosztuje

Z licznych badań wynika, że Polacy raczej nisko oceniają swój poziom wiedzy finan-
sowej. Trudno się dziwić – wiele osób ukształtował poprzedni system, w szkołach nie 
ma przedmiotu „finanse osobiste”, zaś na polskim rynku nie brak przykładów nagan-
nych praktyk. Tymczasem wiedza przekłada się na pieniądze – zarówno na te, które 
zarobimy, jak i te, których nie stracimy.

Afery typu Amber Gold i GetBack czy polisolokaty mogły wyrządzić tak wiele szkód rów-
nież dlatego, że klienci działających nieuczciwie instytucji nie rozumieli, w co inwestują. 
Początkowy brak rozeznania to żaden wstyd – nikt nie rodzi się ze zdolnością odróżnia-
nia obligacji skarbowej od korporacyjnej lub depozytu bankowego od parabankowego. 
Jeżeli jednak w grę wchodzą oszczędności naszego życia, nie warto pozostawiać cze-
gokolwiek przypadkowi. 
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Nie bój się pytać

Czytajmy więc umowy, każmy sobie wszystko jasno tłumaczyć, czerpmy informacje 
z kilku źródeł, nie ulegajmy emocjom itp. W ostateczności, jeżeli uważamy, że brak 
nam doświadczenia, omijajmy rynkowe nowinki czy oferty firm bez ugruntowanej 
pozycji – pozwólmy innym przetestować na sobie dane rozwiązanie. 

Wystarczająca do sprawnego zarządzania własnymi finansami wiedza nie musi wcale 
oznaczać specjalistycznego i formalnego wykształcenia (ba, nawet dyplomowanym fi-
nansistom zdarza się zainwestować niemądrze) ani wieloletniego doświadczenia (choć 
bywa ono pomocne). Lektura poradników takich jak ten to dobry krok, aby rozpocząć 
przygodę z podnoszeniem swoich finansowych kompetencji. Warto też śledzić bieżące 
informacje – codzienna wizyta na Bankier.pl połączona z prenumeratą kilku newslet-
terów uczyni z nas bardziej świadomego konsumenta czy inwestora

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1. Brak wiedzy może słono kosztować

2.  Ostrożność w finansach nie wymaga doktoratu z ekonomii

3.  Czytaj umowy, opinie i poradniki

http://Bankier.pl
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6. Nie dywersyfikujesz
„Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka” – mówi przysłowie zawierają-
ce esencję tego, czym w świecie finansów jest dywersyfikacja. Włożenie wszystkich 
lub znacznej większości naszych pieniędzy w jedno przedsięwzięcie niesie za sobą 
to ryzyko, że w razie niepowodzenia zostaniemy na lodzie. Rozsądniej rozłożyć to ry-
zyko na kilka istotnie różnych od siebie przedsięwzięć – dzięki temu straty poniesione 
w jednym obszarze będą mogły zostać zrekompensowane zyskami w innym. 

Dywersyfikować można na różne sposoby

Dywersyfikować nasze finanse możemy na różne sposoby. Najbardziej klasyczne ujęcie 
dotyczy kwestii związanych z inwestowaniem – w zależności od wieku i gotowości do po-
dejmowania ryzyka powinniśmy rozłożyć nasze środki między różne klasy aktywów: 
akcje, obligacje, złoto, nieruchomości, gotówkę itp. Dokładna kompozycja dla każ-
dego inwestora może być inna, zmieniać się także będzie w czasie w zależności od 
sytuacji osobistej i rynkowej. Idea pozostaje jednak niezmienna – przeznaczanie oszczęd-
ności życia na poszukiwanie „złotego strzału” w postaci tej czy innej pojedynczej 
inwestycji jest nieracjonalne. Owszem, w przypadku zarobku (jaki dawały np. akcje 
CD Projektu, dzięki którym można było zarobić kilka tysięcy procent) będziemy wiel-
kimi wygranymi. Z drugiej strony, przez niepowodzenie (przykładów spółek, których 
wartość spadła niemal do zera, nie brakuje) możemy stracić wszystko. 

Stosując dywersyfikację, należy zadbać o to, aby nie była to dywersyfikacja pozorna. 
Posiadanie akcji kilku spółek z tej samej branży nie uodporni nas na rynkowe waha-
nia obejmujące cały sektor – lepiej zainwestować w przedsiębiorstwa z różnych dziedzin 
gospodarki, a jeszcze lepiej do akcji dołożyć obligacje czy inne aktywa. Analogiczne 
rozumowanie można zastosować do kraju (choć w przypadku inwestowania zagranicą 
pamiętać należy o ryzyku walutowym) czy instytucji (gdy mamy więcej niż 100 000 
euro w gotówce, rozważnie jest rozłożyć tę kwotę na kilka banków – w przeciwnym 
razie mogą nie objąć nas gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego). 

Co za dużo, to niezdrowo

Z dywersyfikacją nie można też przesadzić. „Szeroka dywersyfikacja potrzebna jest 
tylko wtedy, kiedy inwestor nie rozumie tego, co robi” – zwykł mawiać Warren 
Buffett, żywa legenda Wall Street. Nabycie setek akcji czy produktów inwestycyjnych 
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oznacza poniesienie kosztów transakcyjnych, które mogą przekroczyć ewentualne ko-
rzyści wynikające z rozłożenia środków na jeszcze więcej instrumentów.

Trzeba też pamiętać, że dywersyfikacja to sposób na ograniczenie, a nie całkowite 
wyeliminowanie ryzyka. Kiedy przyjdzie globalny giełdowy krach, z dużym prawdo-
podobieństwem będziemy stratni niezależnie od składu portfela (osobną kwestia]ą jest 
to, ile stracimy). Wykraczając poza kontekst giełdowy, ryzyka drastycznej utraty mająt-
ku od zawsze niosą za sobą wojny, przewroty społeczne czy katastrofy naturalne.

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1.  Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka

2.  Dywersyfikacja dotyczy wszystkich: i bankowych ciułaczy, 
  i giełdowych inwestorów

3.  Nie przesadzaj z rozdrobnieniem swoich inwestycji
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7. Mylisz sprzedawcę 
  z doradcą
Przekraczając próg instytucji finansowej, natkniemy się często na osobę z plakietką „do-
radca klienta”. W korzystaniu z jego pomocy nie ma nic złego, pod warunkiem, że nie 
stracimy w tej rozmowie głowy. 

Po pierwsze, pamiętajmy, że doradca jest dla nas, a nie my dla doradcy. Wszystkie 
nasze wątpliwości, obawy i pytania mają absolutny priorytet – bez ich rozwiania nie 
podejmujmy istotnych decyzji. Nie bójmy się pytać. W instytucjach finansowych nie 
ma głupich pytań klientów, są tylko kompetentni lub niekompetentni doradcy. „Lepiej 
stracić okazję niż pieniądze” – mówi finansowe porzekadło. Niestety, w instytucjach 
finansowych zdarzają się przykłady działań nieuczciwych lub misselingu (oferowa-
nia produktów niedostosowanych do potrzeb danych klientów), choć trzeba przyznać, 
że instytucje takie jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumenta starają się je wyplenić z polskiego rynku.
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Po drugie, miejmy na uwadze to, że w wielu sytuacjach osoba po drugiej stronie biur-
ka będzie miała bezpośrednią korzyść z tego, że zdecydujemy się na dany produkt 
finansowy (np. w formie prowizji). Nie ma w tym nic złego, jednak w naszych oczach po-
winno to stawiać naszego „doradcę” również w roli „sprzedawcy”. Nie obrażamy się 
przecież na sklepikarza, który proponuje nam swoje towary i nie oczekujemy też od nie-
go, że poleci nam wizytę w innym sklepie, w którym ceny są atrakcyjniejsze. Skoro tak, 
to nie traktujmy zatrudnionych przez instytucję finansową ekspertów jako naszych 
najlepszych przyjaciół.

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1.  Twój interes jest ważniejszy od interesu doradcy/sprzedawcy

2.  Masz prawo do wszelkich wątpliwości

3.  „Lepiej stracić okazję niż pieniądze”
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8. Ufasz bez granic
W sprawach finansowych nie zostawiajmy niczego niedomówionego. Wszystkie 
kierowane do nas oferty i zapewnienia powinniśmy otrzymać na piśmie (warto te do-
kumenty zachowywać, podobnie jak i korespondencję mailową – „w razie czego” mogą 
się przydać). W ostateczności możemy nagrać rozmowę z doradcą, pamiętając, że nie 
możemy publikować treści rozmowy, a jej zapis może nam posłużyć jedynie w przypad-
ku sądowego sporu z daną instytucją finansową.

Nie ulegajmy presji lub innym sztuczkom sprzedażowym. Jakiekolwiek wymuszanie 
na kliencie nieprzemyślanej do końca decyzji stoi w sprzeczności z jakąkolwiek etyką 
zawodową – żaden szanujący się doradca nie zdecyduje się na wywieranie takiej presji. 
Jeżeli słyszymy, że ktoś ma dla nas niepowtarzalną okazję, pod warunkiem, że złoży-
my w tej chwili podpis, niech w naszej głowie rozlegnie się głośny alarm. Od rozmowy 
odstąpmy też wówczas, gdy zlekceważone zostaną nasze obawy („proszę podpisywać 
i nic się nie bać”). Jeżeli natomiast padną obietnice pewnego i wysokiego zysku bez żad-
nego ryzyka lub opcja włożenia oszczędności życia w jedno przedsięwzięcie (czy nawet 
dodatkowego zadłużenia się na ten cel), natychmiast przerwijmy rozmowę. 

Podobnie jak na drodze, tak i na rynku finansowym warto kierować się zasadą ogra-
niczonego zaufania. To że, przechodząc przez jezdnię, rozglądamy się kilkukrotnie 
na boki, nie oznacza, że kwestionujemy umiejętności czy dobre intencje innych kierow-
ców. Nasze bezpieczeństwo jest jednak na tyle cenne, że staramy się zminimalizować 
wszelkie zbędne ryzyko.

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1. Nie daj się nabrać na sztuczki sprzedażowe

2. Pamiętaj o tym, żeby wszystko mieć na piśmie

3. Ufaj, ale sprawdzaj



 18

9. Podążasz za tłumem 
„Kiedy nawet taksówkarz zaczyna przekonywać cię do inwestowania w coś, wtedy 
jest najlepszy moment do wycofania się z tej inwestycji” – mówi stare finansowe 
porzekadło. Nie ma ono na celu oczywiście obrazić taksówkarzy. Powyższy przykład 
traktuje o inwestowaniu w konkretne aktywa (akcje spółki X, srebro, bitcoin, obligacje 
spółki Y itp.) przez osoby, które niekoniecznie się na inwestowaniu znają. Dla ulegają-
cych modzie wystarczającym argumentem do zainwestowania jest to, że 

 a) w nieodległej przeszłości dało się na tym zarobić, 

 b) inne osoby z ich otoczenia zdecydowały się na inwestycję. 

„Owczy pęd” często sprawia, że ludzie tracą kontakt z rzeczywistością.

Przeszłość to nie wyrocznia

Zacznijmy od tego, że przeszłych zysków nie można nigdy w prosty sposób przekła-
dać na przyszłość. „Będzie rosło, bo wcześniej też rosło” to zbyt wątła postawa, 
żeby inwestować (a nie spekulować!) w coś poważne sumy (patrz – dywersyfikacja). 
Do tego samego koszyka włożyć należy wszelkie historyczne wyniki prezentowane 
przez sprzedawców usług i instrumentów finansowych. Warto je znać, żeby wiedzieć 
np. jak dany fundusz wypadał na tle rynku, ale nie można ślepo podstawiać wypra-
cowanych zysków pod wzór na naszą przyszłą fortunę.

Jeżeli chcemy podejść do tematu inwestowania na serio, to zastanówmy się, czy 
wszystkie inne przesłanki poza samą modą również skłaniają nas do tej inwestycji. 
Nie bez znaczenia będzie także poznanie rynku, na który chcemy wejść. Dajmy sobie 
także czas na uspokojenie emocji – wizja tego, że sąsiad może się nagle wzbogacić, nie 
powinna nam przysłaniać zdolności do chłodnej kalkulacji. Koniecznie też nie bierzmy 
za pewnik najlepszego możliwego wariantu.
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Uwaga na bańki spekulacyjne

Im bardziej modna staje się inwestycja w dany wyraźnie drożejący instrument finan-
sowy, tym większa szansa, że na danym rynku formuje się bańka spekulacyjna. Tym 
mianem określa się dynamiczny wzrost cen oderwany od czynników natury fundamen-
talnej. W najlepszym razie uda nam się wyjść z inwestycji, nim bańka pęknie – wtedy 
zarobimy nieco, choć nie tyle, ile ci, którzy do inwestycji przystąpili wcześniej. W najgor-
szym razie okaże się, że sytuacja na rynku diametralnie się zmieniła, a nasze inwestycje 
nie są warte tyle, ile w nie włożyliśmy. Wówczas budzimy się z ręką w nocniku i mo-
żemy jedynie zasilić grono Polaków mądrych po szkodzie.

Historia zna wiele przypadków inwestycyjnych mód, które zakończyły się fatalnie dla in-
westorów podążających za nią. Najbardziej znany jest epizod „manii tulipanowej” 
(lub „tulipomanii”) z XVII-wiecznej Holandii – na skutek ogarniającej kolejne osoby 
gorączki inwestycyjnej ceny pojedynczych cebulek tych kwiatów zaczęły osiągać ceny 
przekraczające wielokrotność przeciętnych rocznych zarobków. Na sadzonkach zbija-
no fortuny, aż przyszedł moment, w którym na skutek zbyt wysokich cen zabrakło na nie 
nabywców. Wówczas bańka pękła z hukiem, zostawiając za sobą wielu bankrutów.

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1. Zyski z przeszłości wcale nie muszą się powtórzyć 
         w przyszłości

2.  Dbaj o to, żeby moda nie była jedynym fundamentem 
  twoich inwestycji

3. Bańki spekulacyjne: gdy cena odrywa się od fundamentów
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10. Nie uważasz w internecie
Zarządzanie finansami coraz częściej odbywa się za pomocą komputera czy smartfo-
nu. Korzystając z bankowości elektronicznej czy inwestując za pomocą internetowych 
platform, musimy pamiętać o tym, że na nasze pieniądze czyhają przebiegli oszuści. 
Tak jak po wyjściu z domu zamykamy drzwi na klucz, tak i „bankując” w internecie, 
powinniśmy wyrobić sobie kilka zdrowych nawyków. 

Okazja czyni cyberzłodzieja

Mianem phishingu określa się oszustwa polegające na podszywaniu się przestępcy pod 
inną osobę lub instytucję w celu pozyskania od nas niejawnych informacji, takich jak 
login i hasło do konta internetowego czy dane karty kredytowej. W tym celu cyberprze-
stępcy posługują się rozmaitymi sposobami.

Do kanonu phishingu należy tworzenie stron internetowych do złudze-
nia przypominających te służące do logowania do bankowości elektronicznej. 
Linki do tego typu stron-pułapek rozsyłane są najczęściej w e-mailach, które również 
łudząco kojarzą się z korespondencją pochodzącą z banku lub innej instytucji. 

Pamiętajmy o tym, aby upewnić się, czy faktycznie jesteśmy na stronie banku – naj-
lepiej nigdy nie klikać w odnośniki prowadzące do bankowości elektronicznej 
(obecnie zamieszczane również w SMS-ach!), a adres strony wpisywać ręcznie. Nie-
zalecane jest przechodzenie do witryn banków za pomocą zakładek – odpowiednie 
wirusy są w stanie podmienić nam adresy, które prowadzą na podstawione witryny. 
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Dodatkowo zawsze należy upewnić się, czy strona, na której jesteśmy, posia-
da niezbędne zabezpieczenia (przedrostek https:// czy informacja o banku obok 
kłódki w pasku przeglądarki). 

Nie daj się nabrać

Dla własnego bezpieczeństwa ignorujmy wszelkie wiadomości, w których jesteśmy pro-
szeni o podanie danych do logowania – wiele instytucji wprost ogłasza, że nigdy nie 
wysyła do klientów takich żądań, w razie ewentualnych wątpliwości zawsze możemy 
zadzwonić na infolinię. W tym kontekście warto uważać także na „vishing”, czyli oszu-
stwo polegające na podszywaniu się pod pracownika banku i wyłudzaniu danych 
w trakcie rozmowy telefonicznej.

Z racji tego, że coraz częściej obsługujemy bankowość elektroniczną za pomocą smartfo-
na a nie komputera, metody stosowane przez oszustów ewoluowały również w tę stronę. 
Bacznie sprawdzać należy, jakie aplikacje bankowe instalujemy (zdarzały się przypad-
ku zamieszczania w sklepie Google fałszywych ich wersji), nie zaszkodzi też całkowite 
omijanie programów z niepewnego źródła – kierujmy się liczbą pobrań i komentarzy, 
zamiast na ślepo dawać rozmaite uprawnienia podejrzanym aplikacjom. Niezależnie od 
urządzenia, z którego korzystamy, nigdy nie zapisujmy danych do bankowości inter-
netowej w łatwo dostępny miejscu (np. na pulpicie w formie otwartego pliku).

Dbając o własne bezpieczeństwo, warto pamiętać o tym, aby nie łączyć się z bankowo-
ścią elektroniczną za pomocą cudzego komputera lub smartfona. Nie sprawdzajmy 
także salda naszego konta, gdy korzystamy z otwartej sieci Wi-Fi dostępnej w miejscu pu-
blicznym. Korzystając z karty przy płatnościach w sieci, pamiętajmy, aby korzystać 
jedynie z uznanych sprzedawców. Pamiętajmy także o wyposażeniu się w aktualne 
programy antywirusowe. 

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1. Nieostrożność w internecie bywa gorsza od zostawienia 
 portfela na ulicy

1. Wystarczy kilka prostych nawyków, aby utrudnić życie 
 cyberzłodziejom

2. W razie podejrzeń o podszywanie się skontaktuj się z bankiem
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11. Panicznie boisz się 
    straty
Zarządzając naszymi finansami, szczególną wagę zwracamy na bezpieczeństwo. 
W zależności od statusu materialnego, momentu życiowego czy zwykłej indywidu-
alnej „tolerancji na ryzyko” nasza ścieżka postępowania powinna wyglądać inaczej. 
W skrajnej sytuacji zdarza się jednak, że obawa przed jakąkolwiek stratą jest tak duża, 
że skutecznie powstrzymuje od jakiegokolwiek działania. Tymczasem czym innym jest 
unikanie ryzyka przy posiadaniu szerokiej wiedzy na jego temat, a czym innym bazo-
wanie na samych tylko lękach, przesądach i mitach.

Niechęć do ryzyka jest naturalna

Awersja do ryzyka cechuje większość osób, jednak w różnym stopniu. Modelo-
wo zakłada się, że im człowiek młodszy, tym gotów jest (i powinien) bardziej ryzykować 
– w razie niepowodzenia zdąży odrobić straty przed emeryturą. Analogicznie osobom 
starszym zalecane jest bardziej konserwatywne postępowanie tak, aby nie uszczuplić 
zgromadzonego kapitału. Jak od każdej reguły, tak i od tej zdarzają się wyjątki – nie brak 
ryzykujących emerytów i panicznie obawiających się strat młodzieńców. Co istotne, 
badania dowodzą, że stratę na poziomie X zazwyczaj odczuwamy bardziej niż zysk 
na poziomie X. Z tego powodu warto okiełznać strach przed utratą pieniędzy.

Zacznijmy od tego, że w gospodarczej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, już 
na starcie jesteśmy „na minusie”. Gdy nic nie zrobimy z naszymi pieniędzmi, to naj-
prawdopodobniej stracimy – tym więcej, im dłużej damy im leżeć odłogiem. Dzieje się 
tak ze względu na inflację, która przybierać może rozmaite formy – obecnie jest na umiar-
kowanym poziomie, ale nikt nie da gwarancji, że czasy dwucyfrowego wzrostu cen nie 
wrócą. Postawienie sprawy w ten sposób oznacza, że gromadzenie gotówki w skarpe-
cie czy materacu jest działaniem przeciwskutecznym – chociaż chronimy nominalną 
kwotę (100 zł sprzed 20 lat dziś również równa się 100 zł), to uszczupleniu podlega na-
sza siła nabywcza (20 lat temu za 100 zł można było kupić znacznie więcej)

Inwestowanie to nie kasyno

Szerszą perspektywę przyłożyć należy także do inwestowania. Wiele osób postrze-
ga rynek kapitałowy jako szczególnie niebezpieczny – głośnym echem odbijają się 
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krachy, gwałtowne przeceny i fortuny tracone w ciągu sekund. Owszem, na rynku każ-
dego dnia zdarzyć może się coś, czego (prawie) nikt nie przewidział. 

Szkopuł w tym, żeby na giełdę spojrzeć w szerszym terminie. Wówczas okaże się, 
że poza nielicznymi przypadkami (np. Japonia) główne indeksy są o wiele wyżej niż 
rzeczone 20 lat temu – jest to wynikiem m.in. ogólnego rozwoju gospodarczego, który 
odzwierciedlony jest w cenach akcji (choć inflacja także dodaje coś od siebie). Oczy-
wiście nikt nie da gwarancji, że tak będzie zawsze, ale już samo to ujęcie sprawia, że 
na inwestowanie spojrzeć można inaczej niż na grę w kasynie – tam szanse są zawsze 
przeciwko nam, a w długim terminie bardzo trudno pozostać na plusie.

Zdejmij różowe okulary

Decydując się na inwestowanie, rozważmy nie tylko scenariusz optymistyczny, ale 
i pesymistyczny. Odpowiedź na pytanie „na jaką stratę jestem gotów i co zrobię, kie-
dy do niej dojdzie” powinna paść nim zainwestujemy, a nie gdy spotka nas strata. 
W słowniku inwestora giełdowego funkcjonuje pojęcie „stop-loss”, które śmiało moż-
na przenieść na cały obszar finansów osobistych. Termin ten oznacza rodzaj zlecenia, 
który aktywuje się w momencie, gdy cena akcji spadnie do określonego poziomu. Włą-
czenie „cięcia strat” do naszej strategii pomaga przetrwać ten trudny okres.

Co więcej, kiedy zdamy sobie sprawę, że straty na rynku finansowym to nic nad-
zwyczajnego i ponoszą je nawet najlepsi inwestorzy, wówczas łatwiej będzie odkleić 
od nich łatkę osobistych porażek, kwestionujących wszelkie nasze zdolności i zdrowy 
rozsądek. Grunt to pamiętać o tym, aby nie pozwolić sobie stracić więcej, niż jest się 
w stanie „przetrzymać” – nawet za cenę zaciskania pasa, ale absolutnie nie do popad-
nięcia w poważne finansowe kłopoty.

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1.  Awersja do ryzyka jest naturalna. Zastanów się, jaka jest twoja

2. Inwestowanie to nie kasyno, szczególnie w długim terminie

3. Nie bierz pod uwagę jedynie optymistycznego scenariusz
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12. Popadasz w finansowy  
    marazm
Niezależnie od tego, czy stan naszych finansów osobistych oceniamy jako dobry, 
czy też wymaga on natychmiastowych działań naprawczych, należy wystrzegać się 
finansowego marazmu. Zdefiniujemy go jako niechęć do zajmowania się finansa-
mi, myślenia o nich, porównywania dostępnych na rynku możliwości itp. Jednym ze 
sztandarowych przejawów tej postawy jest omówiony już brak planowania i prowadze-
nia budżetu finansowego, dlatego teraz zajmiemy się częścią konsumencko-inwestycyjną.

Czas to pieniądz (i odwrotnie)

Przede wszystkim warto pamiętać, że zarządzanie naszymi finansami osobisty-
mi kosztuje – mowa zarówno o czasie, jak i pieniądzach. W zależności od tego, jak 
cenimy jedno i drugie, powinniśmy koncentrować naszą uwagę na detalach związanych 
z produktami, z których korzystamy. Rzeczywistość jest jednak brutalna – zupełnie nie 
dbać o koszty mogą tylko naprawdę bogaci (choć zazwyczaj właśnie to robią, nieprzy-
padkowo są bogaci).
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Zacznijmy od rzeczy najprostszej, czyli konta bankowego. Polacy mają niską skłon-
ność do przenoszenia rachunków. Często bazujemy na przyzwyczajeniach 
(np. znajomości danego systemu bankowości elektronicznej czy bliskości oddziału) 
będących wynikiem decyzji, którą podjęliśmy lata temu (np. zachęceni aktualną pro-
mocją czy reklamą). Przed zmianą konta odstraszają nas formalności i konieczność 
zgłaszania nowego rachunku pracodawcy czy innym podmiotom. Tymczasem na ryn-
ku dostępnych jest wiele ofert, które premiują nowych klientów lub po prostu są 
tańsze od aktualnie posiadanej przez nas opcji. 

Nie daj się złowić na promocję

W marazm nie powinniśmy też wpadać, gdy łowimy promocje. Uważnie śledźmy ich 
warunki i w razie potrzeby reagujmy. Przykładowo, zdarza się, że lokata w pierw-
szym okresie oferuje atrakcyjne oprocentowanie, lecz automatycznie przedłużana jest 
na o wiele gorszych warunkach. Chwila nieuwagi może sprawić, że początkowo dobry 
sposób na ulokowanie pieniędzy w dłuższym okresie okaże się co najwyżej średni. 

W uniknięciu niepotrzebnych opłat pomoże także analiza wypływów z naszego konta. 
Warto wiedzieć, ile kosztują nas zlecenia stałe, wypłaty ze wszystkich bankomatów, 
posiadanie karty czy wręcz samo prowadzenie rachunku. Jeżeli okaże się, że koszty 
„bankowania” znacznie wzrosły, warto rozejrzeć się za innymi ofertami.
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Kontroluj opłaty

Czujność zachować należy także przy inwestowaniu. Opłaty najczęściej pobierane są 
procentowo i zależą od kwoty, którą aktualnie inwestujemy – tyczy się to zarówno fun-
duszy inwestycyjnych (opłata za zarządzanie), jak i zwykłych rachunków maklerskich 
(prowizje za składanie zleceń, które zazwyczaj mają minimalny próg kwotowy). 
Im wyższe będą koszty, tym niższy kapitał „pracował” będzie dla nas – o ile w ska-
li miesiąca czy nawet roku mogą to być niewielkie kwoty, o tyle w długim okresie 
(np. odkładania na emeryturę) koszty mogą diametralnie zmienić opłacalność naszej 
inwestycji. Magia procentu składanego jest nieubłagana – opłata za zarządzanie w wy-
sokości 4 proc. przyniesie nam znacznie mniej niż w wariancie z 2 proc.

Co z aspektem czasu, który pochłania porównywanie dostępnych ofert? 
Tu także możemy sporo zaoszczędzić, korzystając z licznych rankingów. Każde-
go miesiąca eksperci Bankier.pl analizują najlepsze lokaty, konta osobiste i firmowe czy 
kredyty gotówkowe i hipoteczne. Otworem stoi także porównywarka finansowa Smart, 
która umożliwi przegląd rynkowej oferty pod kątem interesujących nas kryteriów. 
Z kolei na blogu ZgarnijPremię.pl znajdziemy przegląd bankowych okazji i promocji.

Co zapamiętać z tego rozdziału?

1. Przepłacanie za produkty finansowe to przepalanie pieniędzy

2. Nie bój się zmian. Nikt nie ślubuje wierności drogiemu bankowi

3.  W długim horyzoncie opłaty mogą okazać się bardzo kosztownew

http://Bankier.pl
https://www.bankier.pl/smart
http://ZgarnijPremię.pl


Codziennie piszemy dla Was o finansach

https://www.bankier.pl/

