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Rezerwa finansowa 

 

Zauważam u siebie tendencję, że im jestem starszy tym ważniejsze jest dla mnie 

bezpieczeństwo finansowe. Gdy byłem studentem w ogóle mnie ono nie interesowało. Dużo 

jeździłem autostopem, spałem gdzie popadło itd. Dziś mam syna, większe oczekiwania co 

do mojego standardu życia, no i kredyt hipoteczny  

Wg mnie posiadanie rezerwy finansowej daje nam trochę więcej luzu, aby bardziej pozwalać 

sobie na nowe rzeczy. Bo czasem, aby sięgać po nowe rzeczy potrzebujemy pieniędzy, 

czasem bezpośrednio do realizacji tego, a czasem na zabezpieczenie konsekwencji. Nie 

wspomnę już o sytuacji gdy chcemy zmienić swoje życie zawodowe. W takiej okoliczności 

jest ona zdecydowanie pomocna. 

Nie chcę przeceniać znaczenia rezerwy finansowej i zniechęcać ludzi, którzy jej nie mają. 

Uważam, że w większości przypadków pieniądze są nie aż tak istotne, ale mogą być i często 

są pomocne. Szczególnie gdy nie jest nam łatwo po coś dużego sięgnąć. 

Ale gdy nie mamy rezerwy finansowej to czy na początku należy się skupić tylko na 

zarobieniu pieniędzy? Wg mnie nie, ale warto zacząć powoli budować swoją rezerwę 

finansową. 

Jak ją stworzyć? 

Oczywiście nie ma jednego modelu na to. Można wybrać szybkie ryzykowne formy 

inwestowania, ale można też odkładać co miesiąc część swojego wynagrodzenia. Wiele 

osób radzi, aby odkładać 10 % swoich zarobków. Gdy jest to niemożliwe to niech będzie to 

mniej, nawet bardzo mało. Ale ważne jest, aby zacząć to robić i ucz się systematyczności.  

Nie tylko poziom kwoty rezerwy, ale samo jej posiadanie i świadomość, że mamy gdzieś 

oparcie finansowe jest istotne. Oczywiście kwota ma też znaczenie  

Jeśli twierdzisz, że nie jesteś w stanie nic teraz odłożyć to odpowiedz sobie na 2 pytania:  

1. Co mogę zrobić, aby więcej zarabiać? 

2. Z czego w moich wydatkach mogę zrezygnować? 

A jaka rezerwa byłaby idealna? Sam sobie na to odpowiedz. Jaka kwota byłaby dla Ciebie 

wystarczająca? Określ ją odpowiadając na 2 pytania: 

1. Na ile miesięcy miałaby mi wystarczyć gdybym przestał zarabiać? 

2. Ile potrzebuję miesięcznie na życie (nie ile teraz wydaję, ale ile potrzebuję aby żyć w 

wersji minimum, cokolwiek znaczy dla Ciebie minimum) 

Jeśli nie masz jeszcze takiej rezerwy to w tym tygodniu otwórz darmowe konto bankowe i 

ustaw stały przelew na kwotę, którą uznasz za słuszną, ze swojego konta, na które wpływa 

Twoje wynagrodzenie. 

A jeśli masz już taką rezerwę to Ci serdecznie gratuluję  


