
 

O czym będzie ten kurs?  
 

 Coraz więcej sygnałów ze świata wskazuje na to, że kryzys będzie się pogłębiał. W czasach 

galopującej inflacji i nieustającego wzrostu cen ważne jest umiejętne zarządzanie finansami. Przejęcie 

kontroli nad własnymi pieniędzmi zaczyna być krytycznie ważne w dzisiejszych czasach. 

 W 2021 roku inspirując się książką „Najbogatszy człowiek w Babilonie”  oraz swoim ponad 10 

letnim doświadczeniem zawodowym stworzyłem system zarządzania finansami osobistymi, z którego 

korzystam zarówno ja jak i grupa moich znajomych. Jeden z nich zgodził się abym użył jego wyliczeń w 

tym kursie jako przykładu.  

Dla kogo jest ten kurs?  
 

 Kurs jest skierowany dla tych osób, które są zdeterminowane by przejąć kontrolę nad swoimi 

wydatkami, dla wszystkich tych, którzy widzą potrzebę dobrego zarządzania swoimi finansami. Dla 

singli, którzy chcą mieszkać sami, dla par, które potrzebują dobrze zarządzać wspólnym budżetem, dla 

rodzin, które mają sporo wydatków i powoli tracą kontrolę nad wydatkami. 

 Jeśli: 

• Potrzebujesz lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi  

• Chcesz więcej oszczędzać  

• Chcesz zlokalizować swoje stałe koszty i nauczyć się je minimalizować  

• Chcesz poznać kilka trików na oszczędzanie miesięcznie nawet kilkuset złotych 

• Chcesz mieć więcej pieniędzy na rozwój i inwestycje 

• Chcesz odłożyć na wakacje/ emeryturę/ samochód 

To ten kurs jest właśnie dla Ciebie! 

Kim jestem? 
 

 Na co dzień pracuję w międzynarodowej korporacji posiadającej ponad 55 zakładów 

produkcyjnych na całym świecie. Pracuję w międzynarodowym i multi-kulturowym środowisku 

prowadząc rozmowy z wieloma narodowościami. Negocjuję kontrakty, prowadzę przetargi, pozyskuje 

materiały produkcyjne i części do maszyn, niejednokrotnie z różnych zakątków świata.  W strukturach 

mojej organizacji wdrażam również systemy optymalizacyjne takie jak LEAN, KAIZEN, czy 5S, jestem też 

trenerem wewnętrznym.  

 „Po godzinach” z powodzeniem rozwijam własny biznes. Jestem założycielem i właścicielem 

marki Drewnoluby (www.drewnoluby.eu), realizuję zlecenia, zatrudniam ludzi, pomagam w sprzedaży 

i promocji, pilnuję produkcji. Weekendami prowadzę wykłady na Wyższej Szkole Bankowej we 

Wrocławiu i Opolu.  

   

 

http://www.drewnoluby.eu/


Dlaczego mam kompetencje, by mówić o zarządzaniu finansami?  
 

• Podczas mojej kariery zawodowej miałem możliwość poznać wiele metod 

budżetowania i zarządzania finansami stosowanych przez menedżerów i duże 

korporacje 

• Jestem właścicielem start-upa, wiem jak ważne jest zarządzanie finansami w 

organizacjach, które mają mały budżet.  

• Sam w całości sfinansowałem urządzenia, których używamy w moim start-upie (ich 

wartość to ponad 20 000 zł)  

• Z moich metod z powodzeniem korzysta wiele osób. Oszczędzają miesięcznie 

konkretne sumy.  

 

Jakie mam wyniki? 
 

• Dzięki wypracowanym metodom zarządzania finansami od kilku lat z powodzeniem 

utrzymuję się sam. Stać mnie na wakacje kilka razy do roku, rozwój i inwestycje – 

innymi słowy na moje priorytety.  

• Poprosiłem grupę znajomych (30 osób)  aby przetestowali moją metodę zarządzania 

finansami. Dzięki zastosowaniu moich wskazówek zaoszczędzili łącznie 12 948,55 zł w 

przeciągu miesiąca. To 431,62 zł na osobę miesięcznie. A kolejne miesiące były już tylko 

lepsze! 

• Każdego miesiąca oszczędzam konkretne pieniądze, które mogę przeznaczyć na 

inwestycje lub samorozwój. 

• Mam zbudowaną poduszkę finansową, która uodparnia mnie na wahania cen i 

nieprzewidziane wydatki.  

Jak jest skonstruowany ten kurs? 
 

 Większość kursu opiera się na pliku, do którego link znajduje się na końcu. Przejdź więc tam 

proszę i pobierz plik, ponieważ dalsza częśćskryptu opiera się na jego analizie i opisaniu.  

Będziemy omawiać każdy element poszczególnych tabeli. Plik jest tak skonstruowany aby sam 

wykonywał wyliczenia na podstawie danych, które do niego wpiszesz. Omówimy krok po kroku każdy 

element tak abyś mógł wykorzystać plik do własnych wyliczeń.  

Dopracowanie tego pliku zajęło mi kilka miesięcy. Dzięki temu, oraz dzięki przeprowadzonym 

testom wśród znajomych jestem pewien, że dzięki niemu każdy jest w stanie lepiej zarządzać swoimi 

finansami. Bardzo dobrym uzupełnieniem tego kursu jest mój inny produkt „Czas jest na wagę złota” 

w którym znajduje się analiza potencjału. Jest przydatna by w razie konieczności zacząć zarabiać więcej 

pieniędzy rezygnując z mało opłacalnych zajęć.  

https://ridero.eu/pl/books/czas_jest_na_wage_zlota/ 

 

 

https://ridero.eu/pl/books/czas_jest_na_wage_zlota/


Wprowadzenie 
 

 Mamy kryzys. To już jest pewne i wszelkie próby przekonywanie o tym, że jest inaczej jest 

oszukiwaniem samego siebie. Przyszły ciężkie czasy i potrwają one przez kilka kolejnych lat. Tak jest już 

zaprojektowana nasza gospodarka. My, jako zwykli „szarzy” obywatele mamy do dyspozycji tylko dwie 

drogi – zacząć zarabiać więcej oraz zacząć więcej oszczędzać.  

O ile to pierwsze niejednokrotnie nie jest możliwe (nie mamy czasu – choć i na to możesz 

znaleźć  rozwiązanie w moim kursie (https://ridero.eu/pl/books/czas_jest_na_wage_zlota/) to większe 

oszczędności (nawet o kilkaset złotych miesięcznie) są jak najbardziej osiągalne dla każdego z nas.  

 Bardzo często naszym głównym problemem jest to, że nie planujemy swojego miesięcznego 

budżetu i nie kontrolujemy wydatków. Niejednokrotnie więcej czasu spędzamy na wyborze nowego 

smartfona czy butów niż na planowanie swojego budżetu. Spokojnie. Też tak miałem! W 2021 roku 

inspirując się książką „Najbogatszy człowiek w Babilonie” i moim ponad 10 letnim doświadczeniem 

zawodowym stworzyłem zaawansowany system zarządzania finansami osobistymi. Dzięki niemu ja i 

kilkadziesiąt testujących go osób odnosimy spore sukcesy. Moi przyjaciele oszczędzają średnio ponad 

400 zł miesięcznie korzystając z tej metody, pary radzą sobie jeszcze lepiej!  

  Skupienie się na własnych finansach jest w dzisiejszych czasach krytycznie ważne. Jeśli tego 

nie zrobisz, w pewnym momencie możesz obudzić się w rzeczywistości w której nie masz za co zapłacić 

rachunków, raty kredytu czy kupić jedzenia. Wykorzystanie mojej metody obliczeniowej i plików, które 

udostępniam pozwolą Ci ze znacznym wyprzedzeniem zlokalizować miejsce na osi czasu, gdzie może 

wystąpić problem i zareagować!  

 Klasyczny model gospodarowania finansami zakłada skupienie się w pierwszej kolejności na 

kosztach życia a następnie na oszczędnościach. Model przedstawiony w „Najbogatszym człowieku w 

Babilonie” jest odwrotny.  

• 10% zarobionych pieniędzy musi zostać dla Ciebie. Jeśli więc zarabiasz 5000 zł a Twoja 

partnerka/partner zarabia 3000 zł to w pierwszej kolejności każde z Was powinno odłożyć dla 

siebie swoje 10%. 500 zł dla Ciebie i 300 zł dla partnerki/partnera. Te pieniądze musisz 

zainwestować w swoje zabezpieczenie, swój rozwój lub w celu pomnażania gotówki – 

inwestycje. 

• 20% zarobionych pieniędzy przeznaczasz na spłatę długów – długów takich jak rata za telefon, 

samochód, telewizor, pożyczki gotówkowe itp. Hipoteka NIE wchodzi w skład tych pieniędzy. 

• 70% pieniędzy przeznaczacie na przeżycie.  

 

Szczerze… nie wierzyłem że to może wyjść. W 2021 roku zaczynałem swoją przygodę z 

samodzielnością, zarabiałem zdecydowanie mniej niż teraz. Miałem duże koszty mieszkania, paliwa na 

dojazdy do pracy i pomimo to oszczędzałem więcej niż 10% swojego wynagrodzenia. Mam to szczęście 

że moje raty kredytów nigdy nie przekraczały więcej niż 10% moich zarobków – taką mam zasadę, 

dzięki temu każdego miesiąca mogę odłożyć więcej niż 10% swojego wynagrodzenia.  

Moi znajomi też w to nie wierzyli, dopóki nie zobaczyli moich obliczeń! Nie traćmy więcej czasu, 

przejdźmy do pliku, gdzie pokażę Ci jak zarządzać swoimi finansami w trudnych czasach!  

 

https://ridero.eu/pl/books/czas_jest_na_wage_zlota/

