
 LISTA KONTROLNA
Każdy z nas wchodzi w relację z własnym workiem 
doświadczeń i wizją tego, jak dalej będą układać się sprawy 
finansowe w życiu z drugą połówką. Od najmłodszych 
lat  ten temat przewija się w codzienności. Obserwujemy 
relacje finansowe swoich rodziców, rówieśników, 
rozmaitych dorosłych, którzy stają na naszej drodze. 

Każdy w swoim tempie i na swój sposób poznawał 
świat finansów ucząc się tego, czym są rachunki, ile 
trzeba pracować, by mieć na własne przyjemności 
i w jaki sposób planować przyszłość, by kwestie 
finansowe nigdy nie były problemem.

Lista kontrolna pomoże Wam sprawdzić, czy udało Wam 
się zbudować szczerą relację finansową i ocenić,  
w jakim stopniu potrzebujecie pracy nad komunikacją  
w tym zakresie. Jest podzielona na trzy części: przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. 

W zależności od tego, jaka jest Wasza sytuacja - 
poszczególne części powinno się powtarzać z różną 
częstotliwością. Już jednorazowe przepracowanie tematu 
wraz z tą listą powinno być jednak pomocne w budowaniu 
zdrowej relacji.



PRZESZŁOŚĆ
Lista sprawdzająca, czy wszystko, z czym finansowo 
weszliście w związek zostało już omówione i nie ma  
w Was obaw o to, że „wyjdzie na jaw” coś, co mogłoby 
zaszkodzić Waszej relacji. 

Przyjrzyjcie się uważnie pytaniom - najlepiej każdy z pary 
osobno, a później razem. Wspólnie opowiedzcie sobie 
o tym, jakie macie przekonania na temat przeszłości 
finansowej drugiej strony. Przy nieścisłościach postarajcie 
się sprostować to teraz, bez oceniania i oskarżeń.

tak nie

Czy Twoja druga połówka wie, jaki majątek miałeś/
miałaś na początku związku?

Czy wiesz, jakim majątkiem dysponowała Twoja 
druga połówka na początku związku?

Czy Twoja druga połówka zna sytuację finansową 
Twojej rodziny pochodzenia?

Czy Ty znasz sytuację finansową rodziny 
pochodzenia Twojej drugiej połówki?

Czy Twoja połówka wie coś o Twojej pierwszej 
pracy i motywacji do jej podjęcia?

Czy Ty wiesz, jaką i dlaczego pierwszą pracę 
podjęła Twoja druga połówka?

Czy Twoja połówka kiedykolwiek wzięła pożyczkę?

Czy w Twojej przeszłości są jakieś pożyczki  
i czy Twoja połówka o nich wie?
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Czy schemat codziennych wydatków został przez 
Was omówiony i jest dla Ciebie jasny?

Czy Twoja druga połówka jest świadoma tego, ile 
zarabiasz?

Czy Ty wiesz ile zarabia Twoja druga połówka?

Czy podejmując decyzję o dużych wydatkach 
konsultujesz się ze swoją drugą połówką?

Czy Twoja połówka konsultuje się z Tobą, gdy chce 
wydać większą sumę pieniędzy?

Czy są sprawy finansowe, o których nie chcesz 
mówić swojej drugiej połówce?

Czy Twoja połówka ma swoje sprawy finansowe, o 
których nie chce mówić?

Czy rozważasz wzięcie pożyczki bez wiedzy swojej 
drugiej połówki?
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TERAŹNIEJSZOŚĆ
Lista sprawdzająca, czy wzajemnie znacie swoją sytuację 
finansową i czy pieniądze są czymś, co wspiera Waszą 
relację, czy może jej szkodzi.

Przyjrzyjcie się poszczególnym pytaniom - najlepiej każdy 
z pary osobno, a później razem. Wspólnie opowiedzcie 
sobie o tym, jakie macie przekonania na temat obecnej 
sytuacji finansowej: Was razem i z osobna.

Przy nieścisłościach postarajcie się sprostować to 
teraz, bez oceniania i oskarżeń.

tak nie



Czy macie ustalony plan inwestowania nadwyżek 
finansowych?

Czy macie wspólne oszczędności?

Czy masz swoje osobiste oszczędności i czy Twoja 
druga połówka o nich wie?

Czy Twoja druga połówka ma osobiste 
oszczędności?

Czy omówiliście kwestie związane z życiem na 
emeryturze?

Czy macie wspólne krótkoterminowe plany na 
większe wydatki (podróże, remonty itp.)?

Czy Ty masz oszczędności, które chcesz wydać 
sam(a) i Twoja połówka o tym wie?

Czy Twoja połówka oszczędza na coś, co chce 
kupić sama w najbliższej przyszłości?
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PRZYSZŁOŚĆ
Lista sprawdzająca, czy znacie swoje wspólne plany 
na temat przyszłości. Pomaga ocenić stan Waszych 
oszczędności i podejście do nieprzewidzianych sytuacji 
związanych z pieniędzmi. 

Przyjrzyjcie się uważnie pytaniom - najlepiej każdy z pary 
osobno, a później razem. Wspólnie opowiedzcie sobie 
o tym, jakie macie przekonania na temat tego, jak Wy 
razem i każde z osobna jesteście przygotowani na 
przyszłość. Przy nieścisłościach postarajcie się sprostować 
to teraz, bez oceniania i oskarżeń.

tak nie


