
Jak kobiety
wpadają
w tarapaty
finansowe?

4



Cześć! Z tej strony Kamila Rowińska. 

Właśnie wystartował kurs online „Kobieta nie-
zależna”. Serdecznie gratuluję tym z Was, które 
dołączyły i dziękuję za zaufanie. To na pewno 
doskonała inwestycja w siebie i swoje kompe-
tencje. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie ma Cię jeszcze na 
liście uczestników, to koniecznie zjedź niżej, 
kliknij link i dołącz do nas – chętnie powitam 
Cię na pokładzie. 

Dziś porozmawiamy o temacie cięższego kali-
bru, a mianowicie o tym, co powoduje, że ko-
biety wpadają w tarapaty finansowe. 

W S T Ę P

Czasami nie do końca ze swojej winy,
ale dlatego, że zaniechały pewne sprawy, któ-
re są istotne. Tymczasem, z jakiegoś powodu 
– być może dlatego, że nie chciały się tym zająć 
lub nie wiedziały, w jaki sposób to zrobić – we-
szły w sytuacje, które później okazały się dla 
nich katastrofalne pod względem finansowym.

Od zatem czego musisz zacząć?
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ZAAKCEPTUJ
SWOJĄ PRZESZŁOŚĆ
Niewiele znam takich osób, które są w 100% zadowolone z wszystkiego, co wydarzyło 
się w ich życiu. Każdy z nas przeszedł przez jakieś sytuacje, które były testem. Swoją 
drogą wszystko, co wydarza się w naszym życiu, jest właśnie testem albo treningiem. 
W związku z tym, jeśli coś trudnego wydarzyło się w Twoim życiu, to znaczy, że wtedy 
właśnie życie testowało Cię. Teraz masz czas na trening, a za chwilę ono znowu Cię 
przetestuje. 

TWOJA AKTUALNA
SYTUACJA F INANSOWA1
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Pierwszą rzeczą jest to, aby zastanowić się 
nad tym, jak wygląda Twoja aktualna sy-
tuacja finansowa. Tylko nie na poziomie 
Twoich odczuć, typu: „oh mam pieniądze”,  
„oh nie mam pieniędzy”, „właściwie, to starcza  
mi na wszystko” itd. Chodzi o to, aby spojrzeć  
na to z poziomu liczb. Z reguły robią  
to mężczyźni, natomiast kobiety pomijają  
ten wątek. 

Chciałabym, abyś wzięła sobie teraz kartkę i 
długopis, a następnie podzieliła ją na dwie czę-
ści. Na pierwszej połowie wypisz wszystkie ak-
tywa – to, co stanowi Twój majątek. Być może 
będą to jakieś środki trwałe, nieruchomości, 
samochód czy też jakiekolwiek inne rzeczy, 
które wchodzą w Twój majątek trwały. 
Jeśli wyszłaś za mąż i nie masz rozdzielności 
majątkowej, to mam nadzieję, że zdajesz sobie 
sprawę z tego, iż połowa tych wszystkich rze-
czy należy do Ciebie. 

W aktywach możesz również umieścić loka-
ty, złoto, wartościowe obrazy oraz wszystko  
to, co ma jakąkolwiek wartość. 

Chodzi o to, abyś wiedziała, co jest po stronie 
Twojego majątku na plus.

Natomiast po drugiej stronie kartki rozpisz 
wszystkie swoje pasywa – czyli koszty, takie jak 
np. kredyty, leasingi, hipoteka oraz wszystko 
to, co jesteś w jakiś sposób winna innym. 

Po podsumowaniu będziesz wiedziała,  
na jakim jesteś etapie. Ile masz na plusie,  
a ile na minusie. Chcę Ci jeszcze powiedzieć, 
że jeśli masz np. kredyt hipoteczny, który bra-
łaś razem z mężem i nie masz rozdzielności 
majątkowej, to w razie rozwodu, gdyby mąż 
był niewypłacalny, to Ty będziesz spłacać taki 
kredyt. Prawda jest taka, że różnie się ludzie 
zachowują przy rozwodzie, szczególnie kiedy 
chodzi o kwestie finansowe i należy się z taki-
mi ewentualnościami liczyć. 

Pamiętaj, że bank przyjdzie do tej osoby, która 
ma pieniądze. Nie będzie się interesował tym, 
czy połowę kredytu wzięłaś Ty, a połowę mąż 
i że jesteście po rozwodzie. 
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SPRAWDŹ
DOKUMENTY2
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Druga kwestia, którą powinnaś się zająć,  
to takie typowe sprawy papierkowe. Sprawdź 
zatem, jak wyglądają u Ciebie akty prawne 
i notarialne. Czasami jest tak, że kobieta wy-
chodzi za mąż za mężczyznę, który przed ślu-
bem nabył pewną nieruchomość – mieszkanie,  
w którym obecnie mieszkają lub dom. I tej ko-
biecie wydaje się, że skoro są razem, mieszkają 
ze sobą, mają razem dzieci i żyją szczęśliwie, 
to połowa tego mieszkania lub domu również 
stanowi jej majątek. 

Tymczasem, jeśli mąż nie rozszerzył majątku 
wspólnego o tę nieruchomość, to wcale nie 
jest tak, że cokolwiek należy się żonie. Dlatego 
popatrz na wszystkie akty notarialne, przeczy-
taj je i poświęć temu swoją uwagę, ponieważ 
jest niezwykle ważne, co należy do Ciebie NA 
PAPIERZE. Nie na zasadzie tego, z czego mo-
żesz korzystać, tylko do czego formalnie masz 
prawo. 

Często kobiety wpadają w problemy finan-
sowe, dlatego że np. mieszkają z mężem  
w domu, który użyczyli im jego rodzice. 

Pewnego dnia decydujesz się na to, aby 
chociażby odnowić kuchnię na kredyt,  
czy też przed domem ułożyć kostkę brukową,  
a następnie zadłużasz się i kupujesz wszystkie 
materiały. 

Kiedy nie jesteś współwłaścicielem tego domu 
pod względem prawnym, to nie powinnaś 
podejmować żadnych decyzji finansowych  
z nim związanych. Jeśli cokolwiek się wyda-
rzy, to wtedy będziesz mogła jedynie sobie 
wyrwać tę kostkę brukową i zabrać ze sobą 
– tak czy inaczej, zwyczajnie na tym stracisz. 
 W związku z tym pilnuj swoich papierów i zwracaj  
na to uwagę.

Jeśli babcia obiecała, że kiedyś przepisze  
Ci dom lub mieszkanie, ale nadal żyje i ma 
się dobrze, to nie ciesz się, że masz mieszka-
nie, bo pod względem prawnym go nie masz.  
Na razie masz tylko OBIECANE mieszkanie,  
 a to jest naprawdę spora różnica.
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SPADEK,  TO NIE 
TYLKO MAJĄTEK3
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Kolejna rzecz, którą kobiety robią, to kiedy na-
stępuje trudna sytuacja życiowa i zdarza się, 
że ktoś bliski umiera (najczęściej to są rodzice), 
przyjmują spadek z całym dobrodziejstwem 
inwentarza. Nie sprawdzają wcześniej, w jakiej 
sytuacji są i czasami nie wiedząc o tym, zwy-
czajnie dziedziczą długi. 

Kancelaria prawna, z którą współpracuję, mówi 
mi o tym, że bardzo często trafiają do nich ko-

biety, które nie dopilnowały spraw typowo 
technicznych i papierkowych. Jeśli coś się na-
zywa wyłącznie aktem notarialnym i znajduje 
się w teczce, to postanawiają, że w ogóle nie 
będą tam zaglądać. Zachowują się tak, jakby  
ta teczka miała je straszyć. Tymczasem, praw-
da jest taka, że ona będzie Cię straszyć tylko 
wtedy, kiedy nie przeczytasz, co jest dokładnie 
napisane w tych dokumentach.

WEJDŹ TERAZ NA TĘ STRONĘ I ZOSTAW KOMENTARZ
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TYLKO MĘŻCZYZNA
ZARZĄDZA PIENIĘDZMI4
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Inny czynnik, który jest często odpowiedzialny 
za kłopoty finansowe kobiet to taki, że kobieta 
powierza zarządzanie wspólnymi pieniędzmi 
wyłącznie w ręce mężczyzny. Czasami nawet 
nie ma z nim wspólnego konta, z którego robi-
liby różnego rodzaju opłaty, tylko on ma swój 
rachunek, a ona swój. Co więcej, pieniądze, 
które kobieta zarabia, też bardzo często po-
wierza mężczyźnie i on wykonuje opłaty, a jej 
wypłaca „kieszonkowe” na jedzenie. 

Kobieta nie ma wtedy kontroli nad tym,  
na co dokładnie te pieniądze są wydawane. Je-
żeli mąż czy partner (i nie mówię, że wszyscy są 
nieodpowiedzialni, ale niektórzy niestety tak) 
nie zapłaci rachunków za gaz, prąd, czy też w 
spółdzielni mieszkaniowej będą rosły długi, to 
nie myśl sobie, że potem pójdziesz do wierzy-
cieli i powiesz coś w stylu: „bo ja myślałam, że 
on płacił”. 

Ty również jesteś za to odpowiedzialna, zatem 
takie transakcje powinny być wykonywane  
z Waszego wspólnego konta. Żebyś widziała  
i miała kontrolę nad tym, czy one rzeczywiście 
są robione i że kredyty, które macie są fak-
tycznie spłacane, podobnie jak wykonywane  
są przelewy na wspólne inwestycje. 

Zatem zwracaj uwagę na to, jak wygląda Wa-
sza sytuacja finansowa, a nie polegaj wyłącznie  
na mężczyźnie. 

Ja wiem, że wielu mężczyzn z dobrych pobudek 
mówi często: „Kotku, ty się zajmij czymś innym, 
a ja zadbam o finanse” i oczywiście chwała im 
za to. Natomiast, nikt nie jest nieomylny i jeżeli 
on popełni jakiś błąd, to Ty również poniesiesz 
koszty tego błędu i zapłacisz za to określoną 
cenę. 

Bardzo często powstają różnego rodzaju za-
dłużenia, o których żona nie wie. Mąż za-
kłada np. jakąś kartę kredytową, zadłuża 
się, a kobieta nie ma o tym bladego pojęcia. 
Często zaciągane są również jakieś chwilów-
ki oraz inne tego typu rzeczy. To są sprawy,  
na które mężczyzna się decyduje, a kobieta o 
tym nie wie, ponieważ nie rozmawiają o finan-
sach i ona nie zdaje sobie sprawy z tego, jak 
wygląda ich sytuacja pod tym względem. 

Dopiero wtedy, kiedy jest naprawdę trudna  
i nie da się jej ukryć, to ona mówi: „o Jezu! Ko-
chanie, dlaczego mi tego wcześniej nie powie-
działeś!?”. 

WEJDŹ TERAZ NA TĘ STRONĘ I ZOSTAW KOMENTARZ
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MĄŻ -  PRZEDSIĘBIORCA5
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Kolejnym powodem, dla którego powinnaś 
zainteresować się swoimi finansami jest sytu-
acja, kiedy Twój mąż jest przedsiębiorcą. Jeśli 
nim jest, to podejmuje różne decyzje finanso-
we. W zależności od tego, czy ma spółkę, czy 
prowadzi jednoosobową działalność, odpo-
wiada całym majątkiem lub wyłącznie kapita-
łem zakładowym. 

Sprawdź zatem, jak wyglądają inwestycje fir-
mowe, ponieważ fakt, że firma jest jego, nie 
oznacza, że Ciebie te sprawy w ogóle nie doty-
czą. Kiedy on podpisuje jakieś umowy, prowa-
dząc działalność gospodarczą, to tak napraw-
dę Ty oraz cała Wasza rodzina odpowiadacie 
za to, co na tych umowach jest zapisane.
 
Ja często podpisuję umowy, np. na wystą-
pienia i czasami wpisane są tam kary za to,  
że nie pojawię się na wystąpieniu, czy nie dołożę  
do niego staranności — są to kwoty sięgające 
nawet kilkuset tysięcy złotych. I mój mąż zawsze 

wie, że ja taką umowę podpisuję, ponieważ 
to jest właśnie odpowiedzialne zachowanie  
z obu stron. 

Zatem nie może być tak, że Ty robisz swoje, 
mąż swoje, a jak się coś schrzani, to Ty też  
za to odpowiadasz. Musisz być zatem partne-
rem do tej rozmowy i trzymać rękę na pulsie, 
bo przecież żyjecie ze sobą. 

W przypadku śmierci Twojego męża musisz 
wiedzieć, co się dzieje z jego firmą, ze zlecenia-
mi, które wziął oraz ze zobowiązaniami, jakie 
podpisał. 

Może się okazać, że znajdziesz się w drama-
tycznej sytuacji, ponieważ mąż nie zabezpie-
czył swojej działalności. Oczywiście, jeśli Ty 
również chciałabyś zadbać o bezpieczeństwo 
finansowe swojego męża i całej rodziny, to tak-
że powinnaś to zrobić.
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PRZYMYKANIE OKA
NA NAŁOGI6
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Tolerowanie nałogów męża, czy takich sytu-
acji, w których on nie działa do końca fair wo-
bec Ciebie, to kolejna rzecz, przez którą mo-
żesz kiedyś ponieść konsekwencje. 

Jeśli tolerujesz hazard, alkoholizm, prostytu-
cję, czy jakikolwiek inny nałóg męża, to wiedz,  
że będzie to bardzo często związane z proble-
mami finansowymi. To nie jest tylko kwestia 
problemu w Waszej relacji, ale też bardzo czę-
sto będzie to problem finansowy. 

Zastanów się więc, czy nie warto byłoby się po-
starać o separację lub inne rozwiązanie praw-
ne, które Cię zabezpieczy. 

I jeszcze jedna sprawa, a mianowicie,  
przymykanie oka na pracę na czarno, czy też 
jakiekolwiek niezbyt legalne interesy w tzw. 
szarej strefie. Jeśli coś takiego ma miejsce,  
to pamiętaj, że Ty również wtedy podejmujesz 
odpowiedzialność finansową za ewentualne 
potknięcia Twojego partnera czy męża.
 
To nie jest też tak, że ja Cię zachęcam do tego, 
aby mieć rozdzielność majątkową. Zachęcam 
Cię do tego, żebyś sprawdziła, jak ma się Twoja 
sytuacja prawnopodatkowa.

Dlatego, to co niesamowitego przygotowałam 
w kursie online „Kobieta niezależna”, to spo-
tkanie z prawnikiem, który dba o moje interesy 
prawne. Nazywa się Kamil Henne i reprezentu-
je kancelarię prawną eMediator Legal. 

To jest kancelaria, która dba o moje umowy, 
jak również wszystkie inne sprawy związane  
z moimi zobowiązaniami prawnymi oraz po-

maga mi w tym, aby wszystko odbywało się 
bezpiecznie dla mnie i mojej rodziny. 

Przeprowadzę z Kamilem wywiad,  
podczas którego on opowie Ci jeszcze więcej  
na temat tego, w jaki sposób zadbać o swoje 
bezpieczeństwo. Mało tego, przygotuje on dla 
Ciebie szablony różnych dokumentów, które 
były przygotowywane również dla mnie. 

Ich wartość, gdybyś chciała samodzielnie pójść 
do kancelarii prawnej, przynajmniej 10-krotnie 
przewyższa tę kwotę, którą zainwestowałaś  
w kurs online „Kobieta niezależna”. Także, tym 
bardziej powinnaś z tego skorzystać, bo jest 
to kluczowe. Tutaj chodzi przede wszystkim  
o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny i dzie-
ci. 
To nie jest kwestia tego, czy masz ochotę na 
zrobienie jakiegoś tam kursu online „Kobieta 
niezależna”, czy nie, bo to jest naprawdę po-
ważna sprawa. 

Dlatego tym bardziej gratuluję tym z Was, któ-
re już są w tym kursie, gdyż może się to okazać 
kluczową sprawą w Twoim życiu finansowym. 
Warto się zastanowić, czy zadbasz o bezpie-
czeństwo finansowe swoje i swoich dzieci, czy 
też o nie nie zadbasz i zostawisz wszystko tak, 
jak było do tej pory.
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Kurs  
“Kobieta  
niezależna”

Przeczytaj ją uważnie i jeżeli poczujesz, że to jest  
dla Ciebie, to koniecznie dołącz do nas i zadbaj o siebie 
nie tylko od strony wizualnej, ale również pod względem 
finansów.

Kliknij tutaj i  zapoznaj się 
z ofertą kursu.
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Pozdrawiam 
Cię serdecznie, 
dziękuję Ci 
bardzo i do 
zobaczenia!

16




