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 WYKŁAD 

„Bezpieczne finanse seniora” 

 

MODUŁ 2 

Bezpieczne oszczędzanie  
i inwestowanie – wybrane 

zagadnienia 



PLAN MODUŁU 

1. Zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie. 

2. Piramidy finansowe – jak ustrzec się przed 
oszustwem? 

3. Przegląd wybranych produktów 
oszczędnościowych i inwestycyjnych. 

4. Podstawowe zasady bezpiecznego oszczędzania 
i inwestowania. 
 

 

 

 

 



 

  

ZARABIANIE, 
OSZCZĘDZANIE, 
INWESTOWANIE 



ZARABIANIE, OSZCZĘDZANIE, INWESTOWANIE 

1. ZARABIANIE: oznacza pozyskiwanie środków pieniężnych 
głównie z tytułu wykonanej pracy.  

 

2. OSZCZĘDZANIE: oznacza rezygnację z konsumpcji dziś na 
rzecz konsumpcji w przyszłości; pomnażanie nadwyżek 
finansowych w sposób przewidywalny i bezpieczny; 
rozsądne wydawanie pieniędzy. 

 

3. INWESTOWANIE: oznacza rezygnację z konsumpcji TERAZ 
(na rzecz konsumpcji w przyszłości) i przeznaczenie pewnych sum 
pieniężnych (oszczędności) na inwestycje po to, aby po 
określonym czasie mieć tych środków WIĘCEJ, licząc się jednakże 
z określonym RYZYKIEM straty. 

 



INWESTOWANIE = RYZYKO 
 praktycznie nie ma inwestycji, które są w całości pozbawione 

ryzyka; 

 zysk jest zawsze premią za ponoszenie ryzyka - im większy 
oferowany zysk z inwestycji, tym większe ryzyko straty; 

 decydując się na inwestowanie należy zastanowić się, ile możemy 
poświęcić czasu na dbanie o nasz kapitał; 

 jeśli tego czasu nie mamy zbyt dużo, należy inwestować bezpiecznie 
(czyli pasywnie) lub zdać się w tym zakresie na specjalistów;  

 gdy czasu mamy na tyle, by na bieżąco śledzić sytuację na rynku, 
możemy sobie pozwolić na decyzje odważniejsze, wiążące się  
z większym ryzykiem straty, ale mogące przynieść o wiele większe 
zyski. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIRAMIDY FINANSOWE  

– JAK USTRZEC SIĘ PRZED 
OSZUSTWEM?  



ISTOTA PIRAMIDY FINANSOWEJ 

• naturalne dążenie człowieka do pomnażania oszczędności 
generuje popyt na usługi i produkty finansowe o charakterze 
oszczędnościowo-inwestycyjnym, 

• na rynku istnieje wiele różnych ofert produktów oszczędnościowych  
i inwestycyjnych – przegląd wybranych spośród nich znajduje się w 
dalszej części wykładu, 

• niestety, rynek usług i produktów finansowych oferowanych 
konsumentom przyciąga także oszustów – osoby/podmioty, 
które – kusząc wizją osiągnięcia znaczących zysków – pozyskują od 
klientów środki finansowe (często stanowiące oszczędności ich życia) 
bez uświadomienia im ryzyka nie tylko nieosiągnięcia zysku, ale 
również utraty części lub całości powierzonych środków. 



ISTOTA PIRAMIDY FINANSOWEJ 

• jednym z najgroźniejszych mechanizmów tego typu działań są 
różne odmiany tzw. piramidy finansowej, 

• piramida finansowa to konstrukcja tworzona w celu 
zgromadzenia jak największej sumy pieniędzy od jak największej 
liczby klientów w maksymalnie długim czasie przy żadnym lub 
minimalnym zaangażowaniu i ryzyku jej organizatora, 

• konieczność przystępowania do niej coraz to nowych 
uczestników w celu zapewnienia wypłat osobom, które 
wcześniej przyłączyły się do struktury, powoduje, że 
jest ona nietrwała i ostatecznie musi upaść – należy 
bowiem pamiętać, iż możliwość dopływu nowych uczestników 
jest tu po prostu realnie ograniczona. 



PRZYKŁADY RÓŻNYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI 

OPARTEJ NA KONSTRUKCJI PIRAMIDY FINANSOWEJ 

 

1. Największa piramida finansowa w 
Polsce - AMBER GOLD, 

2. Największa piramida finansowa na 
świecie - Fundusz Inwestycyjny 
Bernarda L. Madoffa (USA). 



JAK USTRZEC SIĘ PRZED PIRAMIDĄ FINANSOWĄ? 

• przede wszystkim należy sprawdzić czy i w jakim zakresie dany podmiot 
ma zgodę organu nadzoru (tj. Komisji Nadzoru Finansowego) na 
działanie na rynku finansowym, 

• szybką i wiarygodną weryfikację podmiotu można 
przeprowadzić za pomocą strony internetowej KNF: 
www.knf.gov.pl, na której znajduje się wyszukiwarka podmiotów 
uprawnionych do działania na rynku finansowym, 

• warto również dokonać analizy zamieszczonej na w/w stronie „Listy 
ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, 
zawierającej nazwy podmiotów, w związku z działalnością których 
zostało złożone przez KNF zawiadomienie do prokuratury o 
uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prowadzenia 
działalności na rynku finansowym bez stosownego zezwolenia. 



JAK USTRZEC SIĘ PRZED PIRAMIDĄ FINANSOWĄ? 
• dodatkowo pomocne może okazać się poszukiwanie w 

ogólnie dostępnych internetowych bazach danych 
wszelkich informacji na temat interesującego nas podmiotu - 
wystarczy wpisać w dowolną wyszukiwarkę internetową nazwę 
firmy, a znalezione informacje (zwłaszcza te negatywne) mogą 
okazać się bardzo pomocne przy dokonywaniu wyboru 
kontrahenta, 

• nie należy spieszyć się z podpisaniem ewentualnej 
umowy – bardzo często bowiem oszuści, w celu uśpienia 
czujności potencjalnych klientów wywierają presję w celu 
rychłego podpisania umowy twierdząc, że dana propozycja jest 
aktualna przez bardzo krótki czas, po upływie którego 
skorzystanie z niej nie będzie możliwe.  



 

  

PRZEGLĄD WYBRANYCH 
PRODUKTÓW 

OSZCZĘDNOŚCIOWYCH  

I INWESTYCYJNYCH 



KATALOG WYBRANYCH FORM OSZCZĘDZANIA  

ORAZ INWESTOWANIA 

 lokaty bankowe 

 obligacje 

 fundusze inwestycyjne 

 giełda 

 produkty strukturyzowane 

 nieruchomości 

 złoto, diamenty i inne minerały 

 dzieła sztuki 

 alkohole 
 

 

 



LOKATA BANKOWA 

 lokata bankowa to najprostsza i najpopularniejsza forma 
oszczędzania i inwestowania naszych „wolnych środków”, 

 istotą lokaty jest oddanie przez inwestora do dyspozycji banku 
określonej kwoty pieniędzy na oznaczony czas – w zamian za 
możliwość obrotu pieniędzmi inwestora, bank wypłaca klientowi 
(inwestorowi) odsetki, 

 warunki lokaty (oprocentowanie, okres, zasady kapitalizacji 
odsetek) reguluje stosowna umowa, 

 środki zgromadzone na lokacie bankowej są 
gwarantowane do wysokości równowartości w złotych 100 
tys. euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.  



UWAGA! 

• stanowczo odradza się lokowanie oszczędności w różnego rodzaju 
produkty „lokatopodobne” oferowane przez tzw. parabanki - 
podmioty prowadzące działalność zbliżoną do działalności 
banku, ale nie podlegające specyficznym dla banków 
regulacjom prawnym, nadzorowi finansowemu oraz systemowi 
gwarantowania depozytów, 

• ich działalność w zakresie gromadzenia depozytów najczęściej jest 
sprzeczna z obowiązującym prawem, 

• należy podkreślić, iż środki powierzone tego typu 
podmiotom nie są objęte gwarancjami Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego. 



OBLIGACJE 

 jest to papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest 
dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do 
spełnienia określonego świadczenia (najczęściej wypłaty po 
określonym czasie zainwestowanego kapitału wraz z należnymi 
odsetkami), 

 w przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają posiadaczowi 
żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, 
dywidenda, czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach, 

 mogą je emitować różne podmioty np.: Skarb Państwa, jednostki 
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, 

 obligacje Skarbu Państwa uchodzą za jeden z bardziej bezpiecznych 
sposobów inwestowania. 

 

 



FUNDUSZE INWESTYCYJNE 

 

  poprzez fundusz powierzamy pieniądze specjalistom, którzy 
inwestują je za nas, 

 fundusze są prowadzone przez Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych (TFI), instytucje finansowe nadzorowane przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, 

 Klient – co do zasady – nie ma wpływu na to, co TFI robi z jego 
pieniędzmi – decydując się jednak na jednostki danego funduszu 
akceptuje jego ogólną strategię, która powinna być dokładnie 
opisana w prospekcie, 

 jednostki uczestnictwa można w każdej chwili odsprzedać do TFI 
wypłacając w ten sposób zainwestowane pieniądze. 



FUNDUSZE INWESTYCYJNE 

 ryzyko inwestycji oraz spodziewany zysk są uzależnione 
od przyjętej przez klienta strategii inwestycyjnej, 
trafności podejmowanych decyzji przez 
analityków TFI oraz sytuacji rynkowej, 

 w listopadzie 2016 r. w funduszach inwestycyjnych w 
Polsce było zgromadzonych ok. 265 mld zł (za: „Aktywa 

funduszy inwestycyjnych (listopad 2016)”, raport na stronie www.analizy.pl, dostęp 
27.02,.2017r.), 

 na koniec III kwartału 2016 r. liczba klientów funduszy 
inwestycyjnych w Polsce wynosiła ok. 2,06 mln osób. 

(za: „Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2016)”, raport na stronie 
www.analizy.pl, dostęp 27.02,.2017r.). 

 
 

 



GIEŁDA 

 

 
 giełda papierów wartościowych to miejsce, gdzie kupuje się  

i sprzedaje papiery wartościowe (np.: akcje, obligacje), 

 transakcje są zawierane między pośrednikami, reprezentującymi 
posiadaczy akcji czy innych instrumentów, a kursy są określane na 
bieżąco, na podstawie popytu i podaży, 

 inwestując na giełdzie klient, co do zasady, podejmuje samodzielną 
decyzję o zakupie bądź sprzedaży określonych papierów 
wartościowych – w realizacji tych zleceń pośredniczy biuro 
maklerskie, 

 do inwestowania na giełdzie jest konieczna duża wiedza 
m.in. o rynkach towarów/usług, 

 inwestor giełdowy musi liczyć się z dużym ryzykiem związanym  
z tego rodzaju inwestowaniem,   



PRODUKTY STRUKTURYZOWANE 

 

 
 są to instrumenty finansowe, których cena jest 

uzależniona od wartości określonego wskaźnika 
rynkowego (tzw. instrumentu bazowego), którym może być 
np. kurs akcji, surowców, produktów rolnych, indeksów 
giełdowych, kurs walut, 

 stanowią obecnie coraz bardziej popularną formę 
inwestowania oszczędności,  

 stwarzają możliwość wyższych zysków niż na tradycyjnej 
lokacie bankowej – należy jednak pamiętać, że ten zysk nie 
jest gwarantowany, a w niektórych przypadkach możemy 
stracić również część zainwestowanego kapitału, 



PRODUKTY STRUKTURYZOWANE 

- PRZYKŁAD - 
 

 produkty tego typu składają się z dwóch elementów –  
np. ok. 85-90% środków zostaje przeznaczone na bezpieczne 
lokaty lub obligacje, pozostałe 10-15% jest lokowane w 
opcjach, które mogą wypracować dodatkową premię, o ile 
założony w nich scenariusz się sprawdzi np.: założenie wzrostu 
cen ropy naftowej o 30 % w ciągu trzech lat, 

 poprzez inwestycje w bezpieczne instrumenty – co do zasady – 
klient ma gwarancję zwrotu co najmniej zainwestowanego 
kapitału, a ewentualny, dodatkowy zysk jest uzależniony od 
zysku wypracowanego przez wybraną opcję. 

  



INNE FORMY INWESTOWANIA 

 istnieje wiele innych możliwości inwestowania, np.: zakup 
dzieł sztuki, nieruchomości, złota czy też alkoholu, 

 są to zwykle inwestycje długoterminowe, 

 wymagają często specjalistycznej, eksperckiej wiedzy w danej 
dziedzinie, 

 najczęściej wymagają znacznego zaangażowania kapitału (np. 
zakup nieruchomości), 

 ze względu na często egzotyczny charakter tego typu 
inwestycji nie powinno traktować się ich jako wyłącznej lub 
głównej formy lokowania swoich oszczędności. 

 

 



 

  

PODSTAWOWE ZASADY 
BEZPIECZNEGO 
OSZCZĘDZANIA  

I INWESTOWANIA 



ZASADA NR 1 

NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY FIRMA OBJĘTA JEST 
NADZOREM PAŃSTWOWYM  

(w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego). 

 

• listę podmiotów objętych nadzorem 
finansowym jak również listę ostrzeżeń 
publicznych KNF można znaleźć na stronie: 

 

 www.knf.gov.pl 
 



ZASADA NR 2 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ OBIECYWANY WYSOKI ZYSK          
WIĄŻE SIĘ ZASADNICZO Z WYSOKIM  RYZYKIEM 

 jeżeli obiecywany zysk jest znacznie wyższy niż w 
przypadku innych ofert dostępnych na rynku trzeba liczyć 
się z ryzykiem nie tylko nieuzyskania oferowanego 
zysku, ale wręcz utraty części bądź całości 
wpłaconych pieniędzy, 

 warto zapytać, w jaki sposób mają być wypracowywane 
zyski, w których będziemy partycypować, 

 w praktyce najbezpieczniejsze inwestycje, ale też 
przynoszące najniższy zwrot z kapitału, to lokaty 
bankowe lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa.  



ZASADA NR 3 
PRZED PODPISANIEM UMOWY  

NALEŻY JĄ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to: 

 czy firma wymienia okoliczności, w których nie wypłaci części bądź 
całości przyjętych pieniędzy,  

 czy w umowie występuje obowiązek poniesienia opłaty za 
przechowanie pieniędzy.  

Jeżeli w/w klauzule są zawarte w projekcie umowy należy rozważyć 
celowość korzystania z usług takiej firmy i powierzania jej swoich 
pieniędzy. Należy pytać o szczegóły. W przypadku wątpliwości warto 
poprosić o wzorce dokumentów i skonsultować je z prawnikiem lub 
inną kompetentną osobą.  



ZASADA NR 4 

NIE NALEŻY PODPISYWAĆ UMOWY,  

JEŻELI SIĘ JEJ NIE ROZUMIE 

 

Nie należy korzystać z usług finansowych, których 
się nie rozumie. Jeśli oferujący usługi nie chce lub 
nie potrafi wyjaśnić ich zasad, lepiej zrezygnować 
z takiej propozycji. 

 



WARTO WIEDZIEĆ 

• od kilku lat siedem instytucji publicznych: Narodowy Bank Polski, 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, 
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Policja oraz 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi 
ogólnopolską kampanię społeczną pn. „Nie daj się nabrać, 
Sprawdź, zanim podpiszesz”  

• celem tej akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko 
związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede 
wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, 
krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek, oraz z korzystaniem z 
usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi 
państwa, 

• strona internetowa kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl 
 



PODSUMOWANIE 
• oszczędzanie to rezygnacja z konsumpcji dziś na rzecz 

konsumpcji w przyszłości; inwestowanie z kolei oznacza 
rezygnację z konsumpcji TERAZ i przeznaczenie oszczędności na 
inwestycje po to, aby po określonym czasie mieć tych środków 
więcej, licząc się jednakże z określonym RYZYKIEM straty, 

• zysk jest zawsze premią za ponoszenie ryzyka – im większy 
oferowany zysk z inwestycji, tym większe ryzyko straty, 

• inwestując zawsze należy sprawdzić, czy i w jakim zakresie dany 
podmiot ma zgodę organu nadzoru (tj. Komisji Nadzoru 
Finansowego) na działanie na rynku finansowym - szybką  
i wiarygodną weryfikację podmiotu można przeprowadzić 
za pomocą strony internetowej KNF: www.knf.gov.pl  
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