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BUDŻET DOMOWY BEZ 

NIESPODZIANEK 

 

40 typowych wydatków o 

których łatwo zapomnieć w 

budżecie domowym. 

Zaplanuj je już dziś i śpij 

spokojnie! 

Cześć! 
 
Cieszę się, że poświęcasz chwilę swojego wolnego 

czasu na zapoznanie z tym dokumentem. Mam 
nadzieję, że choć jeden punkt z tej listy pozwoli Ci 
lepiej zaplanować swój budżet domowy i uchroni Cię 
od niemiłej niespodzianki jaką niewątpliwe są 
niespodziewane koszty. 

Zapraszam Cię do zapoznania się z 40 typowymi 

wydatkami, o których łatwo zapomnieć przy 

planowaniu domowego budżetu. Podzieliłem je na 

kilka kategorii. W trakcie ich przeglądania zastanów 

się, czy w danej kategorii nie planujesz jakichś innych 

większych zakupów, które nie są tam uwzględnione. 

Możesz nawet dać mi o tym znać na maila, a ja 

postaram się na bieżąco aktualizować ten dokument. 

Wszyscy na tym skorzystamy  Przy każdym  

z wydatków postarałem się również podać jego 

orientacyjny koszt na podstawie własnych 

doświadczeń lub wiedzy dostępnej w Internecie.  

W Twoim przypadku kwoty oczywiście mogę się 

znacznie różnić. Chodziło tu raczej o wskazanie rzędu 

wielkości. 

Listę najlepiej przeglądać wraz ze swoim 

budżetem domowym i od razu planować 

poszczególne pozycje, ale jeżeli jeszcze go nie 

prowadzisz możesz skorzystać z darmowych 

szablonów dostępnych w sieci. Wystarczy wpisać  

w wyszukiwarkę hasło „szablon budżetu domowego”. 

Miłego czytania i planowania! 
 
Jakub Piwko  
jakub@plandorado.pl 

mailto:jakub@plandorado.pl
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Mieszkanie 

1. Podatek od nieruchomości - kwota nie powinna 
się znacząco różnić od tej zapłaconej rok temu 
(100 zł) 

 
2. Niedopłaty czynszu, mediów - np. woda, prąd. 

Szczególnie w nowych mieszkaniach, gdzie opłaty 
jeszcze się nie ustabilizowały. W przypadku 
płatności prognozowych niedopłata może 
wynieść, tak jak u mnie, nawet 1000 zł 

 
3. Usterki w mieszkaniu - naprawa pralki, lodówki 

(400 zł) 
 

4. Ubezpieczenie - (200-300 zł) 

 
Samochód 

5.   Ubezpieczenie OC, AC, NNW - (600-1000 zł) 
 

6. Przegląd rejestracyjny - (100 zł) 
 

7. Wymiana oleju - (200-300 zł) 
 

8. Wymiana akumulatora – po 4 latach eksploatacji 
znacząco rośnie ryzyko  awarii akumulatora. (300 
zł)  

 
9. Kupno nowych opon - letnie/zimowe + wymiana 

(1000 zł) 
 

10. Sezonowa zmiana kół/opon (100 zł) 
 

11. Naprawy eksploatacyjne - (500 – 2000 zł) 
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12. Awarie - orientacyjny średni koszt awarii auta z 
mojego budżetu (500 zł) 

 
Dzieci 

13. Składki w szkole, wycieczki - (100 – 500 zł) 
 

14. Szczepienia - (500 – 2000 zł) 
 
15. Wyprawka - książki, zeszyty, przybory szkolne 

(900 zł) 
 

16. Wycieczka szkolna - (100 – 500 zł) 

 
Wakacje 

17. Wyjazdy - np. Majówka, długie weekendy itp., 
przejazd, nocleg, jedzenie (1500 zł) 

 
18. Dodatkowe ubezpieczenie podróżne (100 zł) 

 
Zdrowie 

19. Leki - w przypadku przeziębienia/grypy  
(50 – 200 zł) 

 
20. Wizyta u specjalisty - (200 zł) 

 
21. Okulary korekcyjne - (500 – 1500 zł) 

 
22. Wizyty u dentysty - (100 - 500 zł) 

 
Ubrania 

23. Rzeczy sezonowe - czapka, szalik, kąpielówki, 
strój kąpielowy itp. (150 zł) 

 
24. Buty - (100 – 300 zł) 
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25. Kurtka zimowa - (150 – 600 zł) 

 
Prezenty 

26. Wielkanoc – (50 zł) 
 

27. Boże narodzenie – (500 zł) 
 

28. Urodziny – (100 zł) 
 

29. Dzień mamy, dzień taty, dzień dziecka – (100 zł) 
 

30. Prezenty ślubne, chrzciny, komunie - (300zł) 
 

31. Rocznice – (300 zł) 

 
Rozrywka 

32. Koncerty - (100 – 300 zł) 
 

33. Imprezy np. sylwester, andrzejki - (200 – 400 zł) 
 

34. Wyjścia do restauracji - (100 – 150 zł) 

 
Nauka 

35. Czesne za studia - (1500 – 5000 zł) 
 

36. Kursy edukacyjne - (500 zł)  
 

37. Książki - (100 – 200 zł) 
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Inne 

38. Podatek dochodowy – w kwietniu, zależnie od 
naszej sytuacji może wystąpić obowiązek 
dopłaty bądź zwrot. Jeżeli ktoś przekracza 2 próg 
podatkowy koniecznie powinien uwzględnić 
większe zaliczki na podatek dochodowy w 
momencie przekroczenia progu podatkowego. 
Można do tego skorzystać z kalkulatora: 
https://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/ 

 
39. Wymiana smartphona - (500 – 3000 zł) 

 

40. Zmiana pracy - umowa terminowa, ryzyko 
nieprzedłużenia, chęć zmiany pracy - ryzyko 
przeciągnięcia się procesu rekrutacyjnego –  
(1 pensja) 

 

 Na zakończenie chciałbym Cie zaprosić do 

wypróbowania nowego narzędzia do zarządzania 

budżetem domowym: Plandorado. Dzięki tej 

aplikacji możesz bezproblemowo zaplanować swój 

budżet, śledzić wydatki i odzyskać kontrolę nad 

swoimi finansami domowymi.  

Mam też do Ciebie prośbę. Podziel się tym 

dokumentem ze znajomymi – być może o czymś 

zapomnieli? Możesz im przesłać ten link: 

https://plandorado.pl/blog/budzet-domowy-bez-

niespodzianek/ 

 

Dzięki i do usłyszenia! 

Jakub Piwko 

kontakt@plandorado.pl 

https://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/
https://plandorado.pl/
mailto:kontakt@plandorado.pl

