
Dochody
Wynagrodzenie (netto)

Dodatkowy dochód/praca dorywcza 

Suma

Mieszkanie na wynajem
Wynajem/dzierżawa + koszty dodatkowe

Energia

Suma

Nieruchmość własna
Rata kredytu

Ubezpieczenie

Ogrzewanie

Energia elektryczna

Opłaty za wodę

Wywóz śmieci

Suma

Transport
Ubezpieczenie samochodu* 

Leasing

Opłata za garaż/parking

Carsharing/hulajnogi elektryczne 

Bilety na komunikację miejską (w tym 
roczne, miesięczne, tygodniowe)* 

Suma

Telefon, Internet i rozrywka
Internet i telefon stacjonarny (opłaty 
podstawowe/ryczałt)

Umowa na telefon

Opłaty abonamentowe RTV*

Subskrypcje

Suma

Prywatne dochody
Alimenty

Suma

Dochody majątkowe
Odsetki, dywidendy, zyski kapitałowe

Suma

Inne dochody

Suma

Zasiłki
Zasiłek rodzinny

Zasiłek macierzyński

Zasiłek chorobowy

Zasiłek dla bezrobotnych

Stypendia

Suma

Mój domowy budżet 
Poznaj swój miesięczny budżet w 3 krokach

Stały miesięczny dochód Stałe miesięczne wydatki



Ubezpieczenia*
Ubezpieczenie OC

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie za dom/mieszkanie

Suma

Dom, rodzina i czas wolny
Abonamenty: siłownie, kluby sportowe 
itp.

Żłobek/przedszkole/opiekunka

Składki członkowskie

Suma

Wydatki finansowe
Plany oszczędnościowe

Rata kredytu

Zakupy na raty

Suma

Inne, np.: podatek od psa, opłaty za 
prowadzenie kont

Suma

Wszystkie dochody
Dochody

Zasiłki

Wydatki własne

Dochody majątkowe

Inne dochody

Suma

Wszystkie wydatki
Mieszkanie

Transport

Telefon, Internet i rozrywka

Dom, rodzina i czas wolny

Wydatki finansowe

Inne

Suma

_________________________________ 
Dochody łącznie

_________________________________ 
Wydatki łącznie

_________________________________ 
Budżet do dyspozycji**

*Wydatki, które ponosisz jedynie 1 lub 2 razy do roku, podziel przez odpowiednią 
liczbę miesięcy. W ten sposób uzyskasz miesięczną kwotę, którą następnie 
możesz wpisać do tabeli.

**Stałe dochody, wydatki oraz miesięczny budżet pozostaną co miesiąc takie 
same, chyba że w którejś z rubryk nastąpi zmiana. W razie konieczności wpro-
wadź poprawki do tabeli.

Potencjalne oszczędności



Mój miesięczny budżet – krok 4 i 5

Miesiąc: 

Nieregularne dochody
Prezenty pieniężne

Premie i bonusy

Benefity świąteczne

Suma

Potencjalne oszczędności



Kategoria Suma częściowa Suma końcowa Notatki (potencjalne oszczędności, plany itp.)
Artykuły spożywcze i napoje
Kosmetyki
Ubrania/dodatki
Zdrowie
Hobby
Aktywności i czas wolny
Jedzenie na mieście 
Papierosy, alkohol
Gospodarstwo domowe (sprzątanie, remonty, naprawy itp.)

Miesięcznie wydatki łącznie: 

Miesięczny budżet

Miesięczne dochody

Suma częściowa

Miesięczne wydatki

Oszczędności w tym miesiącu


