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WPROWADZENIE
Każda para prędzej, czy później musi rozmawiać  
o pieniądzach. Jeśli tego nie robi – pojawiają się frustracje, 
oskarżenia i oczekiwania… Bo nawet jeśli nie mówimy  
o kwestiach finansowych, to pieniądze są w naszym 
 życiu i determinują ważne codzienne sprawy.

Gdy związek wchodzi w fazę budowania wspólnej 
rzeczywistości, pojawiają się w nim pytania:

 r Kto zapłaci rachunki?
 r Kto płaci za jedzenie, mydło, meble, dom?
 r Jaki rodzaj konta chcemy mieć – jedno wspólne, 
dwa zupełnie odrębne czy też jedno wspólne i 
dwa niezależne?

 r Na jakie własne wydatki pozwala sobie druga 
połówka?

 r Jaki jest podział przy kupowaniu czegoś dla 
dzieci?

I choć niby jest to proste – to w praktyce każdy z nas 
wchodzi w relację z własną historią. 

Każdy przed poznaniem drugiej połówki miał jakieś 
swoje pieniądze lub choćby doświadczenia z finansami. 
Każdy wychował się w domu, w którym był określony 



6

model podejścia do kwestii finansowych. Każdy ma 
jakieś wyobrażenie o tym, jak to będzie – nawet, jeśli 
teoretycznie nigdy się nad tym nie zastanawiał.

Konflikty na polu finansowym mogą doprowadzić  
do kryzysu, komplikacji, a nawet rozstania, także 
wtedy, gdy parę łączy naprawdę silne uczucie.  
Urastają one do poważnych rozmiarów głównie wtedy, 
gdy mamy trudności w podjęciu rozmowy na tematy 
związane z tą sferą życia.

W tym interaktywnym ebooku znajdziecie konkretne 
wskazówki, dotyczące rozmowy o finansach. Poznacie 
najczęstsze modele podejść do kwestii pieniędzy oraz 

kilka historii, w których pary rozmawiają o 
pieniądzach i – mam nadzieję – uda Wam się 
stworzyć Wasz indywidualny model podejścia 
do finansów.

 Zapraszam do lektury i pracy  
	 nad	Waszą	relacją	finansową.	

  Pozdrawiam ciepło  
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Nie chodzi 
o seks, tylko o to, 

że Mężczyzna czuje się 
gorszy, bo żona zarabia 

więcej od niego...

„Easy” (2016-2019) s.1 odc.1

Kliknij i zobacz Wspomniany fragment

https://sklep.miedzyparami.pl/produkt/jak-rozmawiac-o-pieniadzach-ebook/
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SYMBOLICZNE 
ZNACZENIE PIENIĘDZY
Na jednej z wysp Archipelagu Karolińskiego na zachodnim 
Pacyfiku wciąż funkcjonują dwa rodzaje pieniędzy. 
„Pieniądze męskie”, które są wyrażone w postaci wielkich 
kamieni oraz „pieniądze żeńskie”, w postaci muszli 
związanych sznurkiem. Podobnie jest na wyspie Rossel, 
gdzie korzysta się z monet męskich i żeńskich. W obu 
przypadkach te męskie pieniądze mają wyższą wartość. 
Możliwe, że wynika to z faktu, że w społecznościach, 
które tam żyją, głównym sposobem zarabiania jest 
praca fizyczna – a mężczyźni z natury mają większą siłę 
i mogą wykonywać cięższe prace. Jednak i w naszym 
społeczeństwie trudno nie zauważyć, że nadajemy 
pieniądzom pozaekonomiczne znaczenie. 

Pokazuje to choćby następujący fragment serialu 
„Zwariowany świat Malcolma”, gdzie matka chłopców 
dostrzega w finansach konkretne możliwości.

Widzicie to? Pieniądze oznaczają dla niej wakacje  
i wysoki status życia. Myślę, że każdy z nas w pewnym 
stopniu dodaje do pieniędzy taką właśnie nakładkę.

Kliknij i zobacz Wspomniany fragment

https://sklep.miedzyparami.pl/produkt/jak-rozmawiac-o-pieniadzach-ebook/
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Uważacie, że jesteśmy 
zamożni? Bogacze jeżdżą nowymi 

samochodami - mamy taki? Nie! Jeśli 
bogaczowi ktoś popsuje wakacje, pojedzie 

na następne. Ojciec i ja ciężko 
pracowaliśmy, a wy co?

„Zwariowany świat Malcolma”  
(2000-2006), s.1, odc. 16

https://youtu.be/XonHp3LMUdg
https://youtu.be/XonHp3LMUdg
https://youtu.be/XonHp3LMUdg
https://youtu.be/XonHp3LMUdg
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W ekonomii „pieniądzem” nazywamy po prostu 
powszechnie akceptowany środek, który można wymienić 
na niemal dowolną rzecz, usługę lub dobro niematerialne 
- jak energia elektryczna czy dostęp do internetu.  
W tym rozumieniu pieniądze nie są celem samym  
w sobie – a tylko jednym z elementów układanki,  
z której chcemy ułożyć coś zupełnie innego. 

Jest narzędziem pozwalającym nam na zakup towarów  
i usług. I tylko tyle… Gdyby jednak w naszej głowie był tylko 
tym, to kłótnie i rozwody związane wyłącznie z kwestiami 
finansowymi – nie pojawiałyby się w naszych relacjach.

Pieniądze mają podwójną naturę. Potwierdzają to 
między innymi badania antropologiczne, które pokazują, 
że w pewnych kontekstach pieniądze są dla nas 
rodzajem świętości. Stają się czymś, co kolekcjonujemy 
i nie chcemy nikomu oddać – podobnie, jak niektórych 
prezentów od osób nam bliskich. Czasami nawet  
w obrębie domowego budżetu jako „święte” 
traktujemy część z naszej puli, a inną część uznajemy 
za jako właśnie to ekonomiczne narzędzie, o którym 
pisałam wyżej. Jest tak na przykład z oszczędnościami, 
czy spadkiem po kimś bliskim, którego nie chcemy 
przeznaczyć na prozaiczne wydatki.

Co ciekawe – taki podział można zauważyć nawet w tak 
zwanym „półświatku”. Amerykańska profesor socjologii 
Viviana A.  Zelizer zaobserwowała taki mechanizm 
wśród prostytutek i gangsterów, którzy część dochodów 
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ze źródeł nielegalnych lub wątpliwych etycznie, a inną 
część — ze źródeł legalnych (np. zasiłki). Część budżetu, 
która jest pozyskiwana przez nich legalnie – jest  
w wielu przypadkach dokładnie zapisywana i wydawana  
na codzienne życie, natomiast pieniądze splamione czymś 
złym – są zużywane na rozrywki, drogie stroje i nielegalne 
substancje. Obrazuje to wypowiedź jednego z członków 
filadelfijskich gangów, który przyznał, że na ofiarę  
w kościele przeznacza wyłącznie część z „czystej” puli.

PIENIĄDZE ZWYKŁE PIENIĄDZE NIEZWYKŁE

Wszystkie środki, które 
zarabiamy  i do których 

wydawania jesteśmy 
przyzwyczajeni. Zwykle 
stanowią one podstawę 

naszego budżetu 
i budzą mniej emocji od 
pieniędzy  niezwykłych, 

którym nadajemy często 
wręcz święte znaczenia.

Środki, które przyszły 
do nas w sposób 

nadzwyczajny - spadki, 
prezenty, nieregularne 

dochody, którym 
nadajemy nietypowe 
znaczenie. Samo ich 

posiadanie jest dla nas 
czymś, co wywołuje 

emocje.

Podobnie do wcześniej wspomnianych osób – nadajemy 
nakładkę „świętości” pieniądzom, które ktoś chce nam 
pożyczyć. Szczególnie wtedy, gdy zwykle sami radzimy 
sobie z budżetem.
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Receptą na twoje problemy 
jest większa ilość gotówki

Tak, też mam tego 
świadomość

„Teoria Wielkiego podrywu” (2007-2019), s. 2, odc. 14

Widać to w sytuacji przedstawionej w jednym 
z odcinków „Teorii wielkiego podrywu” 
stworzonego przez Chucka Lorre i Billa Prady’ego,  
w której Penny dostaje ofertę pożyczki od Sheldona,  
z którym się przyjaźni. 

Kliknij i zobacz Wspomniany fragment

Widzicie, jak Penny trudno jest przyjąć pieniądze, których 
potrzebuje? Gdyby je zarobiła z pewnością nie miałaby 
kłopotu z tym, że bierze je od pracodawcy. Czy zauważacie 
chwile, w których dla Was pieniądze też stanowią symbol  
i mają różne znaczenia?

https://sklep.miedzyparami.pl/produkt/jak-rozmawiac-o-pieniadzach-ebook/
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W dalszej części przedstawię badania,  
których przedmiotem było sprawdzenie, jak wpływają  
na nas same tylko skojarzenia z pieniędzmi.

Gdy nie ma ustalonych wzajemnie warunków ich 
użytkowania, pojawiają się konflikty. W związku jest  
to szczególnie wyraźne, bo każdy ma pewien obraz 
tego, co partner powinien robić ze swoimi i waszymi 
pieniędzmi. Zanim przejdziemy dalej – zastanówcie się 
nad tym, jak wygląda  u Was przepływ informacji w tej 
dziedzinie Pomocna może okazać się lista kontrolna.
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CO Z DZIECIŃSTWA NA 
TEMAT PIENIĘDZY NADAL 
MA NA WAS WPŁYW?
Jest kilka dróg wchodzenia w dorosłość,  
ale zawsze wiążą się one z obserwowaniem dorosłych. 
Niezależnie od tego, czy wychowaliście się w pełnej 
rodzinie, wychowywało was jedno z rodziców, czy też  
na początku życia znaleźliście się w placówce 
wychowawczej i wasz rozwój zależał od grona 
wychowawców – model kształtowania waszego rozwoju 
w tym kontekście był związany z tym, jak opiekunowie 
podchodzili do spraw finansowych. 

Nawet, jeśli pierwsze zetknięcie z gotówką zapewnili wam 
rówieśnicy. Pieniądze, jako coś, co należy do świata 
dorosłych dla dziecka jest czymś fascynującym.  
Już czteroletnie dzieci zaczynają bawić się w sklep czy dom.  
I choć na tym pierwszym etapie nie wchodzą w szczegóły, 
to można zaobserwować, że pieniądze są dla nich 
fascynujące i są ich bardzo ciekawe.
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SCHEMATY DOMOWEGO 
ZARZĄDZANIA,	GDY	WYCHOWUJE	
WAS	PARA	OPIEKUNÓW
W pełnej rodzinie możliwe jest pięć schematów 
zarządzania pieniędzmi, które w badaniach Social 
Change and Economic Life Initiative (SCELI) z 1994 
roku przeprowadzonych na grupie 1235 brytyjskich 
parach wyróżniły J. Pahl i C. Vogler, a później częściowo 
potwierdziła A. Gąsiorowska w 2015 roku na polskiej 
społeczności.

 r Kobiece zarządzanie – czyli schemat,  
w którym mężczyzna przekazuje partnerce 
niemal pełną pulę swoich dochodów, ona – 
jeśli zarabia – dodaje do nich swoje, a później 
do niej należy gospodarowanie nimi.

 r Męskie zarządzanie - schemat, w którym 
analogicznie niemal wszystkie pieniądze 
trafiają do mężczyzny i  on nim zarządza.

 r Tworzenie	 domowego	 funduszu – czyli 
schemat, w którym określona część 
zarobków trafia do wspólnej puli i obie 
strony relacji są odpowiedzialne za ustalony 
zakres domowego budżetu (np. kobieta  
za wydatki bieżące, a mężczyzna za opłacanie 
rachunków) i każdy ma swój dodatkowy budżet 
na swoje wydatki.
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 r Wspólna pula wszystkich finansów – czyli 
schemat, w którym wszystkie pieniądze trafiają 
do domowego budżetu i para ustala między 
sobą każdy wydatek.

 r Niezależne zarządzanie – czyli schemat, w 
którym każda osoba z pary ma swoje pieniądze, 
które zarabia, a druga strona nie ma do nich 
dostępu.

Ciekawą różnicę w podejściu do pieniędzy w różnych 
rodzinach można dostrzec w filmie „Kevin sam w domu” 
w reżyserii Chrisa Columbusa. Wystarczy krótka 
obserwacja jednego z pierwszych momentów tego 
gwiazdkowego hitu.

Kliknij i zobacz Wspomniany fragment

Zauważyliście, kto sięga po portfel i kto jest o niego 
proszony? Można przypuszczać, że w rodzinie Kevina jest 
kobiece zarządzanie, wspólna pula lub domowy fundusz. 
W rodzinie wujostwa natomiast wyraźnie widać, że panuje 
u nich męski schemat. Prawdopodobnie, gdyby kobieta 
miała tam swoje pieniądze, sama wyszłaby z inicjatywą  
i zapłaciła za pizzę. 

https://sklep.miedzyparami.pl/produkt/jak-rozmawiac-o-pieniadzach-ebook/
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W przypadku, gdy wychowaniem zajmuje się jedno 
z rodziców, a drugi rodzic jest nieobecny można również 
wyróżnić pięć schematów postępowania:

 r Samodzielny rodzic – w przypadku, gdy 
wszystkie wydatki są pokrywane z zarobków 
osoby zajmującej się dzieckiem, a drugie 
z rodziców nie bierze udziału w życiu 
pozostawionej rodziny.

 r Niezależny	 rodzic	 i	 budżet	 dla	 dziecka  
– w przypadku, gdy przelewane przez drugiego 
rodzica alimenty są przekazywane w całości 
dziecku na bieżące potrzeby.

 r Niezależny	 rodzic	 i	 fundusz	 dla	 dziecka  
– w przypadku, gdy przelewane alimenty są 
zbierane na rachunku dla dziecka, który jest 
uruchamiany np. w momencie osiągnięcia 
przez dziecko pełnoletności.

 r Uzależniony	 rodzic	 – w przypadku, gdy 
alimenty są włączane do domowego budżetu 
lub stanowią jego podstawę i dziecko nie ma 
do nich dostępu.

 r Wspólna pula – w przypadku, gdy samotny 
rodzic pobiera alimenty i wykorzystuje je 
częściowo na wydatki domowe, a częściowo 
przekazuje dziecku. Drugi rodzic w takim 
przypadku czasem może brać – mniej  
lub bardziej czynnie – udział w wychowaniu.
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METODY ZMIANY WŁASNEJ 
SYTUACJI FINANSOWEJ
Często, gdy myślimy o tym, by lepiej oceniać swoją sytuację 
finansową - jako jedyny sposób uznajemy posiadanie 
więcej gotówki. Tak naprawdę - większe znaczenie ma to, 
byśmy potrafili racjonalnie oceniać swój status, jednak jeśli 
uważasz, że w Twoim przypadku zmiana jest potrzebna - 
spróbuj tych kilku metod.

 r Akceptacja jest często pierwszym krokiem 
do  zmiany tego, co nam w życiu nie pasuje. 
Jeśli nasza sytuacja finansowa doskwiera nam 
przez długi czas i tylko zmiana zasobów może 
doprowadzić do tego, że poczujemy się lepiej – 
warto zacząć szukać możliwości. 

Zastanówcie się - najlepiej wspólnie - jaką przyszłość 
finansową widzicie dla swojego związku i przyjrzyjcie się 
temu, jak wam się żyje. Możliwe, że wszystko, co obecnie 
jest wasze, jest tak naprawdę tym, o czym oboje marzycie, 
tylko nie potraficie lub nie chcecie tego dostrzec.

Jeśli jednak zmiana wam się przyda - możecie ją 
wprowadzić, gdy będziecie działać. Samo planowanie, 
choć jest istotne - to za mało.
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METODA 1: SAMODZIELNE POSZUKIWANIE 
SZANS NA ZMIANĘ
Obecnie żyjemy w świecie, który umożliwia pracę 
z  każdego miejsca. Aby zmienić sytuację finansową 
wystarczy zacząć działać i nie poddawać się, gdy pierwsze 
działania zawiodą. Możesz zacząć wysyłać aplikacje 
do firm poszukujących pracowników. Możesz zastanowić 
się, gdzie tak najbardziej chcesz pracować i zgłosić się 
tam, nawet jeśli nie ma aktywnej rekrutacji.

 r Jeśli jesteś w sytuacji, w której nie zarabiasz 
i  na przykład zajmujesz się domem, a cały 
twój budżet opiera się na zarobkach drugiej 
połówki – przekaż mu swoje rozważania na ten 
temat. Postaraj się mówić jasno i koncentrować 
na  tym, co czujesz w związku z brakiem 
określonej sumy pieniędzy. 

 r Nawet, jeśli druga połówka nie zarabia dość 
dużo, by zapewnić ci dokładnie taki status, jaki 
ci się marzy – rozważcie wspólnie różne opcje. 
Pomyśl, co jako mama na pełen etat możesz 
zrobić, by uzyskać środki. 

Czasem może to być wyprzedaż niepotrzebnych wam 
rzeczy, innym razem – podjęcie zdalnej pracy, która 
będzie zajmowała kilka godzin dziennie, wtedy, gdy 
partner będzie w domu obecny. 
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 r Z psychologicznego punktu widzenia, 
gdy przychodzimy na rozmowę kwalifikacyjną,  
a jesteśmy zatrudnieni i tak naprawdę 
nie musimy podejmować pracy na stanowisku, 
które ktoś nam proponuje – jesteśmy pewniejsi 
siebie podczas rozmowy i podajemy wyższą 
stawkę, niż w chwili, gdy szukamy pracy nie 
mając w danej chwili żadnego źródła dochodu. 
W wielu przypadkach – robimy też lepsze 
wrażenie na rekruterze, bo z rozmową nie wiąże 
się tak duży stres, jak wtedy, gdy  w  podjęciu 
pracy w danej firmie widzimy jedyną szansę 
na zapewnienie sobie bytu.

Samodzielne poszukiwanie nie powinno ograniczać 
się do przeglądania ofert - bo to wymaga zbyt małego 
zaangażowania. Jeśli chcesz szukać oferty pracy  
na rynku, do poszukiwań zabierz się jak do zadania, 
które jest określone w czasie. Najlepiej weź kartkę papieru  
i długopis, a następnie zapisuj sobie te oferty, które 
najbardziej cię zainteresują. Dzięki temu możesz 
sprawdzić w przyszłości, jak zmieniało się twoje podejście 
do rynku pracy, a dodatkowo przejść z podejścia „szukam 
czegokolwiek”, do takiego bardziej skonkretyzowanego, 
zbliżonego do twoich zainteresowań.
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PODSUMOWANIE
Pieniądze nie są sensem życia, jednak przewijają się 
w  nim w tak wielu kontekstach, że trudno pozostać 
przy nich neutralnym. Wpływają na emocje i prowadzą 
do  różnych konfliktów. Jeśli odpowiednio wcześnie 
sprawimy, że będą dla nas czymś normalnym - okaże się, 
że nie muszą stanowić tabu.

W rozmowach na tematy okołofinansowe warto 
pamiętać o zasadach, które kształtują dobrą 
komunikację:

 r Unikać oskarżeń
 r Minimalizować oczekiwania wobec partnera
 r Mówić o swoich uczuciach związanych 
z kwestiami finansowymi

 r Mówić o swoich obawach i trudnościach
 r Nie skupiać się na tym, co partner powinien
 r Traktować pieniądze jako narzędzie mające 
nas doprowadzić do czegoś innego

 r Redukować tylko te wydatki, które pozwolą 
nam zachować status życia, który lubimy

 r Szukać szans do zwiększania budżetu, zamiast 
fokusować się na tym, czego nie mamy

 r Gdy tego trzeba - prosić o pomoc innych
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Mam nadzieję, że ten materiał okaże się dla was pomocny 
i że w przytoczonych przykładach udało wam się odnaleźć 
części pasujące do waszej relacji. Jestem przekonana, 
że  każda sytuacja finansowa stanowi okazję do rozmów 
i pracy nad lepszą relacją w związku.

Jeśli linki nie prowadzą do wspomnianych materiałów, 
bo z jakiejś przyczyny wygasły - zapraszam na moją stronę 

MIEDZYPARAMI.PL/MATERIALY/*********

Hasło dostępu do plików to: 

***************
Znajdziecie na niej zestaw filmów i ćwiczeń, które zostały 
zawarte powyżej.

Zachęcam przy tym do systematycznej pracy nad waszą 
komunikacją w związku - nie tylko w kontekście finansów. 
Im więcej rozmawiacie, tym lepiej się poznajecie i tym 
bardziej możecie budować coś trwałego.

https://sklep.miedzyparami.pl/produkt/jak-rozmawiac-o-pieniadzach-ebook/
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WYBRANE FILMY I SERIALE, 
W KTÓRYCH PORUSZANE 
SĄ KWESTIE FINANSOWE
• Amerykanska zbrodnia  

(An American Crime)  
reż Tommy O’Haver  
(2007)

• Co ludzie powiedzą  
(Keeping Up Appearances)  
reż. Harold Snoad  
(1990-1995)

• Bezcenny dar  
(The Ultimate Gift)  
reż. Michael O. Sajbel  
(2006)

• Breaking Bad 
prod. Vince Gilligan  
(2008-2013) 

• Czterdziestolatek 
reż. Jerzy Gruza   
(1974-1977)

• Dwa	miliony	dolarów	napiwku 
 (It Could Happen to You) 
 reż. Andrew Bergman  
(1994)
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• Dziupla Cezara  
reż. Wojciech Adamczyk  
(2004)

• Kevin sam w domu  
(Home Alone)  
reż. Chris Columbus  
(1990)

• Kochane kłopoty  
(Gilmore Girls)  
prod. Amy Sherman-Palladino  
(2000-2007)

• Matylda (Matilda)  
reż. Danny DeVito  
(1996)

• Mikolajek  
(Le petit Nicolas)  
rez. Laurent Tirard 
(2009)

• Miodowe Lata  
reż. Maciej Wojtyszko i inni  
(1998-2003)

• Niemoralna propozycja  
(Indecent Proposal)  
reż. Adrian Lyne  
(1993)
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• Opowieść wigilijna  
(A Christmas Carol)  
reż. David Hugh Jones  
(1999)

• Pieniądze to nie wszystko 
reż. Juliusz Machulski  
(2001)

• Pocahontas  
Disney 
(1995)

• Pretty Woman  
reż. Gary Marshall  
(1990)

• Przyjaciele  
(Friends)  
reż. Pamela Fryman 
(1994-2004)

• Skarbonka  
(Money Pit) 
reż. Richard Benjamin  
(1986) 

• Stalowe Magnolie 
(Steel Magnolias) 
reż. Herbert Ross 
(1989)

• Tato  
reż. Maciej Ślesicki 
(1995)
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• Teoria wielkiego podrywu  
(Big Bang Theory)  
prod. Chuck Lorre, Bill Prady  
(2007-2019)

• To wspaniałe życie  
(It’s a Wonderful Life )  
reż. Frank Capra  
(1946)

• W pogoni za szczesciem  
(The Pursuit of Happyness) 
reż. Gabriele Muccino  
(2007)

• Wakacje Mikołajka  
(Les vacances du petit Nicolas)  
reż. Laurent Tirard  
(2014)

• Wojna państwa Ross  
(The War of the Roses)  
reż. Danny DeVito  
(1989)

• Z ust do ust  
(Rumor has it)  
reż. Rob Reiner  
(2005)

• Zwyciężczyni z Ohio  
(The Prize Winner of Defiance Ohio )  
reż. Jane Anderson (2005)
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KUPUJĘ TO

Podobały	Ci	się	treści 
	zawarte	w	tym	materiale?

Kup	dostęp	do	całego	ebooka	
kliknij:
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