
Skąd wziąć pieniądze
NA MARZENIA?



Co znajdziesz w tym ebooku?

”Mam tak wiele marzeń i ciągle za mało kasy…” To Twoje słowa? Jeśli tak — jesteś w dobrym 
miejscu! :) Od ponad 10 lat pomagamy ludziom spełniać najróżniejsze marzenia ich bliskich oraz 
ich samych. Czasem sami nie wiedzą, o czym marzą… dopóki nie zobaczą na naszej stronie 
skoku ze spadochronem lub lotu balonem. O, i już jest nowy cel do zrealizowania! 

Czego potrzeba do spełniania marzeń? Oczywiście chęci, czasu, szczypty szczęścia. Wiele z 
nich da się spełnić za darmo, ale nie oszukujmy się — niektóre wymagają mniejszych lub więk-
szych nakładów finansowych. Skąd wziąć pieniądze na spełnienie marzeń śniących się po 
nocach? Nie jesteśmy specami od finansów. Raczej nie załatwimy Wam kredytu… Ale mamy 
głowy pełne pomysłów i sami wiemy, jak to jest kombinować po kosztach. Każdy z nas prywat-
nie spełnia swoje marzenia, spełniamy je też służbowo w Katalogu Marzeń :)  Chcemy podzielić 
się z Wami naszym doświadczeniem i wiedzą, którą udało nam się zgromadzić.

Ten e-book to zbiór kilkudziesięciu najciekawszych pomysłów na to, jak zdobyć kasę i osiągnąć 
cel. Pogrupowaliśmy pomysły w trzy sekcje: oszczędzanie, pozyskiwanie, zarabianie. 

Pomyśl, o czym marzysz. Przejrzyj nasze pomysły i zrealizuj wszystkie pragnienia krok po kroku. 
Nawet te, które wydawały Ci się niemożliwe do osiągnięcia!
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Od czego zacząć?

Mam marzenie. I co dalej? Zastanów się, czego tak naprawdę chcesz. Często sami nie wiemy, o 
czym dokładnie marzymy. A marzenia warto mieć i jeszcze lepiej je spełniać! 

Wypisz wszystkie swoje pragnienia. Małe i duże, wszystko, co przychodzi Ci do głowy. Nie ma 
głupich pomysłów. Jeśli wiesz, że ich realizacja sprawi Ci radość, nie wykreślaj ich ze swojej 
listy.

Rada od nas:
Potraktuj każde swoje marzenie jak jeden projekt. Rozłóż je na czynniki pierwsze. Określ jasny 
cel dla każdego z nich. Zastanów się, jakie etapy musisz zrealizować, aby go osiągnąć. Do 
poszczególnych etapów dodaj harmonogram. Realistyczny, z zapasem czasu, tak, aby w razie 
drobnych niepowodzeń nie czuć nadmiernej presji zbliżającego się ostatecznego terminu reali-
zacji. Nie zapomnij o ustaleniu finansowania swojego pomysłu. Mocno uwierz, że się uda i 
zacznij spełniać swoje marzenie!

Podziel marzenia na te, które możesz zrealizować za darmo i takie, na które potrzebujesz 
pieniędzy. Cele, które jesteś w stanie zrealizować bez ponoszenia kosztów, spełniaj w między-
czasie, od ręki. Zazwyczaj wszystko, czego potrzebujesz do ich urzeczywistnienia, to Twój czas 
i chęci. 
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PROSTY PRZEPIS NA SZYBKIE SPEŁNIENIE MARZENIA:
1. Zdefiniuj: o czym marzysz?

2. Potraktuj marzenie jak projekt.
3. Przygotuj plan działania krok po kroku.

4. Dodaj harmonogram.
5. Przemyśl formy finansowania.

6. Przystąp do realizacji!
7. Zrób ewaluację spełnionego marzenia: co poszło nie tak, 

a co wyszło lepiej, niż się spodziewałeś?
8. Czas na następne marzenie z listy!



Nie odkładaj marzeń, odkładaj na marzenia - czyli jak oszczędzać?

W e-booku skupiamy się na dostępnych formach finansowania. Jeśli przeraża Cię widmo ban-
kructwa już po spełnieniu pierwszego marzenia z listy… Zacznij od innej strony. Rozbierz swoje 
marzenie na małe części, pojedyncze kroki. Marzysz o podróży? Wyceń ją. Podsumuj ceny 
lotów, bagażu, noclegów, wyżywienia, atrakcji. Może okazać się, że to wcale nie jest tak drogie, 
jak Ci się wydawało i jesteś bliżej spełnienia upragnionego marzenia, niż myślisz.

Ciągle brakuje trochę finansów? Coś na to poradzimy :)

Porządny budżet domowy to podstawa. Zastanów się, ile wydajesz w skali miesiąca na miesz-
kanie, jedzenie, opłaty. Ile jesteś w stanie odłożyć co miesiąc? Może ciągle opłacasz usługi sub-
skrypcyjne (np. Netflix), z których już nawet nie korzystasz? Podziel budżet na kategorie i 
zobacz, z jakich wydatków możesz zrezygnować (lub je zmniejszyć).
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Dowiedz się, ile już masz1

Każdego miesiąca, po opłaceniu niezbędnych wydatków, odkładaj stałą kwotę na konto 
oszczędnościowe. Nie podbieraj! W wielu bankach możesz ustawić stałe zlecenie i/lub wybrać 
z kilku opcji, np.: od każdego przelewu odłóż 10 zł na konto oszczędnościowe, od każdej trans-
akcji odprowadź 15% wartości. Parametry możesz ustawić według swoich możliwości. Zoba-
czysz, jak szybko zapełnia się konto oszczędnościowe!

Zawsze mieć mało kasy na koncie bieżącym. 
Wtedy nie ma czego wydawać ;)

Załóż konto oszczędnościowe

Protip od Dawida: 
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Planuj posiłki co tydzień, na tydzień. Gotuj w domu i unikaj codziennego jedzenia na mieście. 
Jeśli mieszkasz ze znajomymi, dzielcie się wydatkami i gotujcie na zmianę. Słyszałeś kiedyś o 
efekcie latte? Wyobraź sobie, że codziennie kupujesz na mieście małą kawkę. Od czasu do 
czasu ciastko do tego. Tu 10 złotych, tu 15… W skali miesiąca może to być kilkaset złotych, w 
skali roku nawet kilka tysięcy!

Przez żołądek do oszczędności4

Wybierasz się na shopping? Może warto zrezygnować z kolejnej pary spodni podobnych do 
tych, które masz już w szafie. Nie kupuj zbędnej odzieży: to korzyść dla Twojego budżetu i dla 
środowiska. W czymś trzeba chodzić… staraj się wybierać produkty, które przetrwają dłużej niż 
1 sezon. Poczytaj o świadomych zakupach, unikaj kupowania pod wpływem emocji.

Zadbaj o portfel i środowisko5

Kombinuj. My tak robimy! W popularnych sieciówkach kosmetycznych marże sięgają nawet 
50%. Wiele produktów codziennego użytku znajdziesz w sieci o połowę taniej. Składasz 
zamówienie? Zapytaj kolegów w pracy, może chcą coś zamówić i podzielić się kosztami wysył-
ki? W aptece możesz zapytać o tańszy zamiennik (tylko jeśli nie wpłynie na jakość, pamiętaj — 
Twoje zdrowie jest najważniejsze!).

Nie ma może tańszej wersji?6

To jedno z najczęściej zadawanych pytań na forach podróżniczych. Jeśli chcesz podróżować, ale 
ciągle oszczędzać — spakuj się rozsądnie i weź tylko bagaż podręczny. Wyjeżdżasz na dłużej? 
Może warto wykupić dodatkową walizkę i wypełnić ją jedzeniem z Polski, które będzie dużo 
tańsze niż jedzenie w zagranicznych restauracjach?

Przepraszam, jakie wymiary ma bagaż podręczny?7

Jedziesz na wakacje. Wiemy, że każdy lubi spędzać czas wolny w inny sposób, ale możesz spró-
bować nowości. Do tej pory nocowałeś w hotelach? Zamiast pięciogwiazdkowego, zarezerwuj 
hotel z milionem gwiazdek pod gołym niebem. A nuż zakochasz się w campingach i już nigdy 
nie wrócisz do hotelowego łóżka? Wyjdź poza swoją strefę komfortu i poznaj samego siebie od 
zupełnie nowej strony!

Luksus poproszę!8
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Nie bój się prosić o pomoc, czyli jak pozyskać pieniądze na marzenia?

Chcesz prowadzić własną działalność, ale zupełnie nie wiesz, od czego zacząć? Skorzystaj ze 
wsparcia inkubatora przedsiębiorczości. Ich celem jest po prostu wspieranie młodych przed-
siębiorców. Możesz na nich zarejestrować swoją firmę. Jeśli chcesz zarejestrować ją na siebie, 
inkubatory oferują wsparcie w zakresie prowadzenia administracji, pomoc lokalową, prawną, 
księgową, pomoc w pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej oraz doradztwo 
biznesowe, mentoring czy korzystanie z darmowych szkoleń. Wystarczy zgłosić się do wybra-
nego inkubatora — w Polsce jest ich bardzo dużo. Istnieje naprawdę wiele świetnie prosperują-
cych firm, które swoją przygodę z biznesem rozpoczynały właśnie w inkubatorze.

Wsparcie potrzebne od zaraz1

Masz pomysł na biznes i wszystko jest gotowe, ale potrzebujesz zastrzyku gotówki? Istnieje 
zasada 4F, czyli founders, family, friends & fools (fundatorzy, rodzina, przyjaciele, głupcy). Tak, 
nieco humorystycznie, Amerykanie nazywają pierwszą rundę finansowania. To wskazówka dla 
Ciebie: zapytaj o wsparcie finansowe znajomych, rodzinę. To osoby, które z pewnością życzą Ci 
jak najlepiej i wspierają w realizacji pomysłu. W zależności od skali biznesu, jaki chcesz prowa-
dzić — warto poszukać inwestora. Przygotuj przekonującą prezentację swojego pomysłu i 
“pukaj” od drzwi do drzwi. A jak Cię wyproszą, wejdź oknem :) No dobrze, a co z tymi głupcami 
z 4F?

Wierzysz w anioły?2
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Fools z zasady 4F to tylko branżowy śmieszek. W tej grupie znajdują się osoby, które podejmują 
decyzję o finansowaniu danego pomysłu biznesowego, niekoniecznie opierając się na wylicze-
niach i żelaznej logice, tak jak to robią konserwatywni inwestorzy. Coraz większą popularnością 
cieszą się platformy Crowdfundingowe (Kickstarter, PolakPotrafi, Zrzutka). Tam możesz opubli-
kować i opisać swój pomysł, ustalić kwotę zbiórki i zachęcić innych, aby z użyciem portalu 
wsparli finansowo Twój projekt. To dla Ciebie szansa na dotarcie do osób, których nie znasz. 
Mogą to być wysoko postawieni inwestorzy lub indywidualne osoby, które Twój pomysł chwyci 
za serce. Społeczne finansowanie projektów to coś, czemu zdecydowanie powinieneś się przyj-
rzeć!

Nic bardziej mylnego3

To kolejny serwis, w którym można otrzymać wsparcie finansowe od „zwykłych ludzi”. Szcze-
gólnie sprawdza się wśród freelancerów, bloggerów, osób wykonujących wolny zawód. Wspie-
rający poprzez Patronite wybierają firmy/osoby, na które chcą przeznaczyć pieniądze i mogą 
robić to jednorazowo lub regularnie. Jeśli już robisz lub chcesz zacząć robić coś, czym warto się 
podzielić na Patronite — zrób to! Pamiętaj, że Twoi wspierający oczekują czegoś w zamian. 
Dodatkowe materiały video od YouTuberów, pocztówki z różnych miejsc świata od podróżni-
ków, zamknięte grupy z wartościowymi treściami, do których dostęp mają tylko wspierający. 

Patronite4

Posłuchaj rozmowy tutaj >>

https://napedzanimarzeniami.pl/podcast/polak-potrafi/
https://napedzanimarzeniami.pl/podcast/polak-potrafi/
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Wcale tak długo czekać nie trzeba. W UP możesz wnioskować o dofinansowanie o wartości 
około 32 tysięcy złotych.1 Jakie są korzyści? Pożyczka jest bezzwrotna, jeśli poprowadzisz 
firmę przez określony czas (zwykle co najmniej rok). W większości przypadków nie jest potrzeb-
ny wkład własny, chociaż posiadanie jakichkolwiek oszczędności może pomóc Ci w otrzymaniu 
wyższego dofinansowania. Zapoznaj się z regulaminem lokalnego Urzędu Pracy, bo różnią się 
one w zależności od placówki. Dofinansowanie można otrzymać na prawie każdy rodzaj działal-
ności (o ile zalicza się do grona tych legalnych ;)). Wypełnij wniosek i działaj!

Proszę wziąć numerek i czekać, czyli dofinansowanie z Urzędu Pracy5

NCBR to instytucja państwowa, która również oferuje wsparcie finansowe i mentoringowe dla 
różnorodnych projektów. Kto może się do nich zgłosić? Pomysłodawcy, autorzy i uczestnicy 
programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przyczyniają się do 
rozwoju innowacyjności w Polsce. Opracowujesz nową technologię, która może zrewolucjoni-
zować świat? To tam wyślij wniosek o dofinansowanie. Studiujesz i masz pomysł na międzyna-
rodowy projekt badawczy z udziałem Twojej i zagranicznej uczelni? NCBR czeka na Twoje zgło-
szenie. Zakres ich działania jest bardzo szeroki. Na stronie internetowej na bieżąco pojawiają 
się nowe konkursy, w których mogą wziąć udział właściciele przedsiębiorstw, naukowcy, wizjo-
nerzy. 

1Dane na 2020. Maksymalna kwota dofinansowania z Urzędu Pracy zmienia się w zależności od średniego krajowego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw i wynosi jego sześciokrotność.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju6

Z funduszy europejskich możesz skorzystać na dwa sposoby: przygotuj swój własny projekt 
lub weź udział w programach, które realizują inni. O rodzajach projektów, które wspiera ze 
swojego budżetu Unia Europejska można byłoby wymieniać w nieskończoność. Możesz z nich 
skorzystać zarówno jako osoba fizyczna, przedsiębiorca lub reprezentant instytucji. 
Portal Funduszy Europejskich jest bardzo przyjazny dla każdego użytkownika. Zajrzyj tam, sko-
rzystaj z wyszukiwarki dotacji i sam się przekonasz, że pieniądze tylko na Ciebie czekają!

Fundusze europejskie7

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Kredyty, pożyczki… temat rzeka. Nie są dla wszystkich i trzeba być ostrożnym przy podejmowa-
niu decyzji o korzystaniu z tej opcji finansowania. Ale najważniejsze to wiedzieć, że zostały 
stworzone dla ludzi. O ile odradzamy owiane (słusznie) złą sławą chwilówki, nie doradzamy 
brania kredytów na zorganizowanie urlopu, o tyle wiele firm bez kredytów po prostu nie 
będzie dalej się rozwijać. Podejdź do tematu z rozwagą, przeanalizuj dostępne możliwości, 
zabezpiecz się przed ewentualnym niepowodzeniem. Kto nie próbuje, ten nie pije szampana!

Czy możecie mnie połączyć z działem kredytów?8

Wielu osobom kojarzy się tylko z uczniami i studentami. I jak najbardziej, jeśli uczysz się lub 
studiujesz — zapytaj odpowiadające za stypendia, nagrody i granty. Czasem wystarczy wysoka 
średnia, aby otrzymać pomocną sumę. O wsparcie finansowe można się ubiegać, nie będąc już 
uczniakiem. Sportowcy mogą wnioskować o pomoc do Ministerstwa Sportu, podróżnicy do 
Departamentu Turystyki. Takie wsparcie możesz otrzymać także na kontynuację badań nauko-
wych lub promocję wydarzeń i aktywności kulturalnych. 

Stypendium9

Bez pracy nie ma kołaczy, czyli jak zarobić dodatkowe pieniądze 
na marzenia?

Kiedy ostatni raz robiłeś generalny przegląd mieszkania czy pokoju? Rzetelnie przejrzyj wszyst-
kie szafy, szafki i szafeczki. Jesteśmy więcej niż pewni, że znajdziesz w nich wiele zbędnych Ci 
przedmiotów. Zrób im zdjęcia i opublikuj je na jednym z ulubionych serwisów (OLX, Gumtree, 
Vinted). Efekt: mieszkanie posprzątane, a portfel grubszy!

Daj drugie życie1
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Każdy z nas ma jakiś talent lub ciekawe umiejętności. Warto je wykorzystać! Świetnie mówisz 
w obcym języku lub jesteś mózgiem z matmy? Dziel się wiedzą i dawaj korepetycje. Grasz na 
instrumencie? Zostań ulicznym grajkiem. Malujesz? Sprzedawaj swoje obrazy na Instagramie. 
Być może do tej pory nikt nie odkrył Twoich prac, bo po prostu… nigdzie się tym nie chwaliłeś. 
Daj sobie szansę!

Pochwal się talentem2

Łatwo mówić, wszyscy to wiemy :) Jeśli jesteś zadowolony ze swojej pracy i wiesz, że wkładasz 
w wykonywanie jej dużo serca - umów się z przełożonym na spotkanie. Wcześniej przeanalizuj 
swój dotychczasowy wkład i osiągnięcia. Przygotuj listę, uporządkuj argumenty. Szef też czło-
wiek! Wynagrodzenie to nie temat tabu, to Twoja nagroda za pracę. Nie bądź roszczeniowy, ale 
znaj jej wartość.

Powalcz o podwyżkę3

Jeśli ciągle ciężko Ci odkładać cokolwiek z wypłaty, może to czas na zmianę pracy? Warto 
rozważyć zdobycie nowych umiejętności lub kwalifikacji, które pomogą Ci zdobyć lepiej opła-
cane stanowisko. Wiemy, że tego nie załatwia się od ręki. Pomoże metoda małych kroków. 

Skoro o pracy mowa...4
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Jeśli pracujesz i jesteś zadowolony ze swojej pracy, może jesteś w stanie znaleźć dodatkowy 
czas wolny i pracować dorywczo? To dobry pomysł szczególnie dla osób młodych i studentów, 
którzy nie mają wielu zobowiązań, na przykład nie założyli jeszcze rodziny. Jednorazowych 
płatnych akcji szukaj w firmach eventowych, w ogłoszeniach na Facebooku. Sam zobaczysz, ile 
jest szans na poprawienie stanu konta!

Etat i jeszcze trochę5

Dostałeś podwyżkę, bonus finansowy na święta lub nagrodę finansową w pracy? Odłóż ją na 
konto oszczędnościowe. Wiadomo, zasługujesz na nagrodzenie siebie samego za swojego 
osiągnięcia. Czy warto jednak roztrwonić całą kwotę pod wpływem chwili? Większą satysfakcję 
da Ci wcielony w życie cel: Twoje spełnione marzenie.

Grosz do grosza i będzie!6

Jak podróżować i zarabiać jednocześnie? Każdy chciałby to wiedzieć. Okazuje się, że wcale nie 
jest tak trudno. Weź udział w programie Work&Travel, Workaway lub innym, który oferuje Ci 
możliwość pracy w wymarzonym kraju. Poznasz lokalne zwyczaje, zdobędziesz wielu przyjaciół, 
a po skończonej pracy będziesz podróżować za zarobione pieniądze. Idealnie!

Głową w chmurach, stopami całym globie7

A próbowałeś? Sami organizujemy konkursy, dzięki którym możecie spełnić swoje marzenia. 
Akcja #ChcęToPrzeżyć i testowanie naszych voucherów za darmo czy Maraton Marzeń, w 
którym 11 finalistów otrzymuje wsparcie doświadczonych Mentorów, a zwycięzca zgarnia 10 
000 złotych na realizację dowolnego marzenia. Żeby wygrać, trzeba grać! Używasz Facebooka? 
Codziennie pojawiają się tam różne konkursy. Spróbuj i zobaczysz, że w końcu się uda!

Nigdy nic nie wygrałem…8

https://katalogmarzen.pl/chcetoprzezyc/
https://maratonmarzen.pl/
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Podsumowanie

Pamiętaj, świat stoi przed Tobą otworem. Każde marzenie, każdy Twój pomysł - może stać się 
rzeczywistością. Nikt nie obiecuje, że będzie łatwo. Ale z pewnością będzie warto! Nawet jeśli 
nie uda się za pierwszym razem, nawet jeśli po czasie okaże się, że coś poszło nie tak - każde 
podjęte starania to wspaniała lekcja na przyszłość. Bądź realistą - nigdy nie przestawaj marzyć.

W krótkim e-booku zgromadziliśmy pomysły na to, jak pozyskać pieniądze na spełnienie 
swoich marzeń. To, jaki sposób wybierzesz, zależy od Ciebie. Marzenia każdego z nas zdecydo-
wanie różnią się od siebie - są mniejsze, większe, dotyczą działań charytatywnych lub bizneso-
wych, skupiają się na nas samych albo dotyczą całej grupy ludzi. Dopasuj rodzaj finansowania 
do swoich potrzeb. Jeśli chcesz skoczyć ze spadochronem, kilka prostych sposobów na oszczę-
dzanie wdrożonych w życie i po kilku miesiącach z pewnością uda Ci się zrealizować cel. Masz 
pomysł na biznes? Gromadź informacje, szukaj, pytaj osób, które już przez to wszystko przeszły. 
To o wiele bardziej kosztowna inwestycja niż skok, postaraj się więc o znalezienie inwestora lub 
kredyt w banku. Od lat planujesz podróż życia po USA? Stwórz folder na pulpicie o nazwie 
“Stany Zjednoczone” i w podfolderach zbierz wszystkie potrzebne informacje, zaplanuj budżet, 
kup bilety… I nie będzie już odwrotu, Twoje marzenie się spełnia!

Jeśli potrzebujesz motywacyjnego kopa i chcesz posłuchać o tym, jak inni spełniają swoje 
marzenia: społeczne, biznesowe, podróżnicze, rodzinne, rekordowe, małe i duże, zwyczajne i 
dziwne - posłuchaj podcastu Napędzani Marzeniami. To przestrzeń, w której spotkasz Asię 
Borucką - naszą największą Marzycielkę, Szefową Katalogu Marzeń - i jej inspirujących gości 
dzielących się swoimi doświadczeniami - sukcesami, porażkami, przemyśleniami.

Mamy nadzieję, że uda Ci się osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Bez względu na to, jak dużo 
to kosztuje!

Team Katalogu Marzeń

I pamiętaj:

MARZENIA SIĘ NIE SPEŁNIAJĄ, MARZENIA SIĘ SPEŁNIA!

https://napedzanimarzeniami.pl/
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