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Kupowanie produktów dla dzieci to nie lada wyzwanie. Bez względu na to,
czy jest to żywność, ubrania, meble czy akcesoria, chodzi przede wszystkim o to,
by były to produkty bezpieczne. A o tym informują nas najczęściej producenci
na opakowaniach. Na jakie atesty i certyfikaty warto zwrócić szczególną uwagę?

Nie kupuj dziecku

bez atestu
a wstępie warto
zauważyć, że posiadanie niektórych atestów jest
obowiązkowe, inne natomiast są dobrowolne. Firma
może, ale nie musi poddać
się procesowi certyfikacji.
W przypadku produktów dla
dzieci warto jednak mieć
więcej niż mniej. Rodzice,
którzy podczas zakupów dla
siebie nie zawsze są świadomymi konsumentami, kupując produkty dla swoich
pociech, stają się dużo bardziej uważni i staranniej czytają etykiety i opakowania.

N

Zabawki
i foteliki
Wszelkie atesty i certyfikaty mają jedno zadanie — poinformować konsumenta, że
dany produkt spełnia wszelkie niezbędne normy
i jest bezpieczny dla
użytkownika. Niektóre produkty

powinny mieć certyfikat czy
atest, aby w ogóle trafić na
sklepowe półki. Dokumenty
te wydawane są przez państwowe instytucje certyfikujące, które najpierw szczegółowo badają wyrób. Taka
opinia jest dużo bardziej miarodajna i wiarygodna niż
atest nikomu nieznanego instytutu. Takie państwowe
atesty powinny mieć,
na przykład, zabawki dla
dzieci po-

niżej trzeciego roku życia.
Dla rodziców jest to informacja, że maluch podczas
zabawy nic sobie nie zrobi,
a zabawka nie jest dla niego
zagrożeniem. Przepisy wymagają też, by atestowane
przed oddaniem do użytku
były foteliki samochodowe,
co jest w zasadzie oczywiste — chodzi
o bezpieczeństwo dziecka
podczas pod r ó ż y.
Kiepski,
niezbadany fotelik
może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.
Foteliki dziecięce
muszą mieć świadectwo homologacji
wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju.

Na opakowaniach
szukaj CE

Od momentu wejścia Polski
do Unii Europejskiej na wielu produktach powinien
znajdować się znak CE.
Umieszczając go na opakowaniu, producent informuje
w ten sposób konsumentów,
że dany produkt spełnia
wszelkie unijne dyrektywy.
Znak CE jest nie tylko drogowskazem dla kupujących,
ale też jest potrzebny, aby
produkty mogły swobodnie
przepływać pomiędzy poszczególnymi krajami Unii
Europejskiej. Oznakowanie
CE nie musi znajdować się
na wszystkich produktach,
a jedynie na tych, które mogą
bezpośrednio zagrażać zdrowiu. Są to między innymi: zabawki, urządzenia elektryczne i elektroniczne. Obowiązek stosowania znaku jest
obwarowany prawnie, a za
jego brak mogą grozić poważne konsekwencje, nie tylko finansowe, ale też karne.
Forma i wielkość znaku jest
ściśle określona i strzeżona.

Podrobiony
znak jakości
Niestety, znak CE już dawno doczekał się swojej chińskiej podróbki,
która do złudze-

nia przypomina oryginał. Różnice są niewielkie — oryginał ma większy odstęp między literami C i E oraz krótszą środkową kreseczkę przy
E. Dla niewprawionej osoby
z pewnością jest to różnica
niemal nieuchwytna. Nie
dajmy się jednak nabrać i jeśli w sklepach z chińskimi
produktami widzimy zabawki ze znaczkiem CE, prawie na pewno nie jest to europejski symbol bezpieczeństwa produktu, a chińska
podróbka symbolu na chińskiej podróbce popularnej
zabawki.

Rekomendowane,
bo najlepsze
Oprócz atestów obowiązkowych są też dobrowolne,
najczęściej nazywane rekomendacjami. Odpowiednie
napisy można spotkać na
produktach przeznaczonych
dla niemowląt i małych dzieci, np. na kaszkach, wodzie
mineralnej, soczkach, kosmetykach czy środkach do
prania, a także wózkach, łóżeczkach czy ubrankach.
Taką rekomendowaną opinię
na temat produktu wydają
specjalne jednostki opiniujące, które na co dzień zajmują się leczeniem dzieci,
lub jednostki naukowe. Najpopularniejsze i najczęściej
spotykane to opinie Instytutu Matki i Dziecka, Centrum
Zdrowia oraz Państwowego
Zakładu Higie-

ny. Jeśli
znajdujemy
taką opinię na produkcie,
możemy być pewni nie tylko
tego, że producent dokłada
wszelkich starań, by jego wyroby były jak najwyższej jakości, ale też, że mali konsumenci naprawdę są dla niego ważni.

Opinia płatna,
ale nie do kupienia
Wydanie takiej pozytywnej
opinii jest bowiem płatne —
w zależności od rodzaju produktu może kosztować od
kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowe pieniądze trzeba zapłacić za
możliwość wykorzystywania
logo na produktach. Co oczywiście nie oznacza, że taki
znak i rekomendację można
sobie kupić — tak renomowane jednostki opiniujące
nie pozwolą sobie na rekomendowanie produktu, który nie spełnia standardów
jakości. Warto wspomnieć, że
płatne rekomendacje, choć są
sporym obciążeniem dla wielu firm, przekładają się na zyski ze sprzedaży. Jeśli rodzic,
stojąc przy sklepowej półce,
ma dylemat, który produkt
wybrać dla swojej pociechy,
na pewno chętniej wybierze
ten, który ma rekomendację
i jest renomowanej firmy niż
ten, który takiej rekomendacji nie ma. I nie ma tu
znaczenia, że cena takiego
produktu zwykle jest wyższa.
abc
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Zakupy na raty zero
Gdy w naszych domach pojawia się jakiś większy
wydatek, nie zawsze mamy możliwość kupna
sprzętu za gotówkę. Wtedy doskonałym
rozwiązaniem okazują się zakupy ratalne.
W wielu sklepach można skorzystać z oferty rat
zero procent, dzięki czemu, kupując na raty, nie
wydamy więcej, niż gdybyśmy kupili za gotówkę.
aty zero procent są
doskonałym rozwiązaniem nie tylko
dla osób, które nie
mają
wystarczających
oszczędności na zakup nowego sprzętu typu lodówka,
kino domowe czy wyposażenie łazienki. Z takiego rozwiązania korzysta także wielu klientów, którzy mieliby
możliwość zakupu za gotówkę, ale nie chcą uszczuplać swoich oszczędności.
Dużo lepsze dla komfortu

R
REKLAMA

psychicznego jest comiesięczne spłacanie niewysokich rat niż jednorazowe,
ale dość spore uszczuplenie
zgromadzonych na koncie
środków.
Zanim w ofercie sklepów
pojawiła się możliwość zakupu towaru na raty zero
procent, klienci mogli skorzystać ze zwykłego zakupu
ratalnego W dłuższej perspektywie było to rozwiązanie nieopłacalne, gdyż każdy taki zakup na raty był de

facto kredytem gotówkowym, oprocentowanym na
co najmniej kilkanaście procent. Suma wszystkich comiesięcznie płaconych rat
dawała kwotę o wiele wyższą niż koszt zakupu, jaki
ponieślibyśmy w przypadku
kupna towaru za gotówkę.
Raty zero procent kuszą więc
klientów, którzy chętnie korzystają z tego rozwiązania.
Przyjrzyjmy się jednak, czy
faktycznie te wszystkie zera
znajdujące się na billboar-

dach i w innych przekazach
reklamowych mają odzwierciedlenie w praktyce.

czenia kredytu. I tu jest haczyk, z którego często korzystają sprzedawcy bazujący na niewiedzy klientów.
Klient chce kupić towar na
raty, ale w punkcie
sprzedaży ratalnej
dowiaduje się, że
musi dodatkowo
opłacić ubezpieczenie, które znacznie podnosi koszt zakupu, a co za tym
idzie nabywanego towaru. Zwykle podpisujemy taki dokument,
gdyż zależy nam na jak
najszybszym wejściu w posiadanie nowego laptopa
czy dużego telewizora.

Czy są dodatkowe
koszty?
Jeśli chcemy skorzystać z oferty zakupu na raty zero
procent, warto
bardzo dokładnie
czytać
wszystkie warunki umowy, oczywiście najbardziej
wnikliwie należy spojrzeć
na to, co jest napisane drobnym druczkiem lub
w różnych aneksach do umowy. Często bywa bowiem tak,
że oprocentowanie kredytu
ratalnego faktycznie jest zerowe, natomiast klienci muszą liczyć się z różnymi dodatkowymi opłatami: pro-

Ubezpieczenie
nie jest obowiązkowe
wizjami czy różnego
rodzaju kosztami manipulacyjnymi. W ratach zero procent zwykle też dostajemy do
podpisania umowę ubezpie-

Tymczasem ubezpieczenie
to wcale nie jest obowiązkowe
i nie jest warunkiem uzyskania kredytu ratalnego. Często
klienci nawet nie patrzą, co
podpisują, a potem dziwią
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procent
się podczas przeglądania dokumentów. Zdarza się, na
przykład, że emeryt, który kupuje sprzęt na raty, dodatkowo
wykupuje ubezpieczenie od
utraty pracy. Niestety, w punkcie obsługi klienta na pewno
nie uzyskamy informacji, że
ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Dlaczego? Bo od
tego ubezpieczenia uzależniona jest wysokość prowizji pracownika. Owszem, czasem
ubezpieczenie kredytu jest
przydatne – warto z niego skorzystać w sytuacji, gdy obawiamy się utraty pracy lub
raty są mocno rozłożone w czasie. Jeśli jednak raty są niewysokie, a spłacać je będziemy
stosunkowo krótko, wykupienie ubezpieczenia jest kwestią
całkowicie zbędną.

Sprawdź,
czy gdzie indziej
nie jest taniej
Jeśli faktycznie uda nam się
znaleźć ofertę rat zero proREKLAMA

cent, bez żadnych dodatkowych i ukrytych kosztów,
warto jeszcze chwilę wstrzymać się przed podpisaniem
umowy. Dobrą praktyka jest
rozejrzenie się w ofercie konkurencji. Być może ten sam
towar będzie w innych sklepach znacznie tańszy, dzięki
czemu opłacalne będzie nawet wzięcie zwykłego, tradycyjnie oprocentowanego
kredytu. Ostateczna suma
wszystkich spłaconych rat
może być bowiem niższa niż
cena towaru w sklepie z ratami zero procent.
Oczywiście trzeba pamiętać, że bez względu na to, czy decydujemy się na zakup towaru na
zwykłe raty czy
w systemie rat zero
procent, w rzeczywistości podpiszemy umowę kredytową z bankiem. A zanim podpiszemy – bank

sprawdzi naszą zdolność kredytową. Jeśli mamy jakiekolwiek niespłacone zobowiązania, przeterminowane kredyty czy po
prostu brak zdolności
kredytowej, zakupy
– nawet na raty –
nie będą możliwe. abc

22 października w „Naszym Domu”
budowa z pozwoleniem czy bez
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Zarabiasz na wynajmie?
Rozlicz się z fiskusem Z
Dla wielu osób dodatkowym źródłem dochodu jest wynajem mieszkania.
Na właścicielach ciąży wiele obowiązków – nie tylko pilnowanie terminowego
opłacania wszelkich opłat związanych z czynszem i mediami,
ale też konieczność rozliczenia się z fiskusem.
REKLAMA

chwilą podpisania
umowy najmu, nie
tylko mieszkania, ale
też domu czy garażu,
właściciel uzyskuje dochód
w postaci czynszu, który płaci mu najemca. A to niesie za
sobą skutki podatkowe. Oczywiście jest spora grupa osób,
która wynajmuje mieszkania
„na lewo”, czyli bez umowy
i bez rozliczania się z fiskusem. Jest to jednak działalność ryzykowna, a za brak odprowadzonego podatku z tego
tytułu grożą wysokie kary,
nie tylko finansowe. Warto
o tym pamiętać szczególnie
wtedy, gdy właściciel nie ma
dobrych kontaktów z sąsiadami i istnieje ryzyko, że ktoś
życzliwy zgłosi fakt nielegalnego wynajmu mieszkania
urzędowi skarbowemu. Dla
własnego spokoju warto więc
rozliczać się z fiskusem –
kwota odprowadzanego podatku będzie bowiem nieporównywalnie niska w stosunku do wysokości kar.

Trzy opcje
do wyboru
Każdy, kto zgłasza w urzędzie skarbowym fakt uzyskiwania dochodu, ma możliwość wybrania formy opodatkowania. Do wyboru są
trzy opcje: zryczałtowana
stawka 8,5 proc., ogólna skala podatkowa 18 proc. oraz
podatek liniowy 19 proc. Z tej
ostatniej formy mogą skorzystać jedynie te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.
Osoby
prywatne
mają
do
wyboru
pierwszą
lub drugą

opcję. Zanim
którąś
z nich
wybierzemy,
warto poznać
wady i zalety każdego
rozwiązania
– oprócz różnic w samej stawce są bowiem różnice w podstawie opodatkowania, czyli
w tym, co może stanowić
koszt uzyskania przychodu, a
co nie. Jeśli zdecydujemy się
na zryczałtowaną stawkę 8,5
proc., podczas rozliczania
z fiskusem nie można w koszty uzyskania przychodu wrzucić na przykład kosztów ponoszonych na wyposażenie
czy doposażenie mieszkania,
np. mebli czy sprzętów gospodarstwa domowego. Można je natomiast uwzględniać,
gdy rozliczamy się w ramach
ogólnej skali podatkowej 18
proc. oraz podatku liniowego.
Jakie są z tego korzyści? Koszty uzyskania przychodu
zmniejszają podstawę opodatkowania, dzięki czemu automatycznie maleje kwota
podatku, jaki mamy do zapłacenia.

Zawiadom
urząd skarbowy
Osoby, które wybrały ryczałt lub będą od zysków na
wynajmie płacić podatek liniowy w działalności gospodarczej,
mają
obo-
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wiązek zawiadomić o tym
fakcie urząd skarbowy. Trzeba to zrobić do dwudziestego dnia kolejnego miesiąca
od momentu otrzymania
pierwszej zapłaty za najem.
Jeśli pierwsza zapłata nastąpiła w grudniu, trzeba to
zrobić do końca roku podatkowego.
Kto zdecyduje się na rozliczanie z fiskusem na podstawie skali podatkowej, nie
musi tego faktu zgłaszać.
Muszą natomiast przelewać
na konto urzędu skarbowego
zaliczkę na podatek dochodowy, ale dopiero wtedy, gdy
dochody z wynajmu przekroczą kwotę 3091 zł. Zaliczkę można opłacać co miesiąc lub raz na kwartał. Trzeba też pamiętać, że dochody
rozliczane na podstawie skali podatkowej muszą być
uwzględnione w rocznym zeznaniu PIT.
Natomiast w przypadku,
gdy dochód z najmu jest dochodem z działalności gospodarczej opodatkowanym
podatkiem liniowym, zaliczkę na podatek należy opłacić
do 20. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu lub kwartale, czyli wtedy,
gdy powstaje dochód, nawet
jeśli jest to 100 zł. abc
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Załóż fundusz
Z
słoikowy
anim zabierzemy się
za oszczędzanie, musimy znaleźć największe dziury, przez
które uciekają nam pieniądze. Niektórzy wydają codziennie kilkanaście złotych
na paczkę papierosów, inni
nie mogą się obejść bez kilku
kaw w firmowym bufecie.
Takich codziennych niezauważalnych wydatków każdy
z nas ma sporo. Warto więc
zastanowić się, czy są nam
one koniecznie potrzebne.
A gdy wreszcie dojdziemy

Wielu osobom pieniądze niebezpiecznie przeciekają
przez palce i to bez względu na wysokość zarobków.
Najczęściej problemem nie są duże wydatki, a drobne,
codzienne zakupy — niekonieczne, a wyciągające
pieniądze z naszych portfeli. Tymczasem
wystarczy zmiana kilku niedobrych nawyków,
by realnie i szybko odczuć przypływ gotówki.

kino
domowe

Kawę i lunch
przynieś z domu
Kolejny grzech
dotyczy osób pracujących w firmach,
w których znajdują
się bufety lub stołówki. Kupowanie
w nich nie zawsze jest
konieczne, a często staje się nałogiem. Chodzimy do nich nie dlatego, że jesteśmy głodni,

są po prostu bezpłatnymi
reklamówkami jakichś firm
(banków, sklepów etc.) Sprawa robi się poważna, gdy na
wymarzone przedmioty jesteśmy gotowi wydać setki
złotych.

Cel opisany na słoiku
Ograniczenie choć części
takich codziennych wydatków będzie naprawdę sukcesem. Oczywiście nie chodzi
o to, by odmawiać sobie
wszystkiego i żyć jak asceta
z dala od wszelkich przyjemności. Pieniądze są przecież po to, by je wydawać. Ale
z głową. Gdy już ograniczymy codzienne wydatki, warto zadbać o to, by te oszczędności nie rozpłynęły się
wśród innych domowych wydatków. Nie są to zawrotne

prawo
jazdy

wakacje

do wniosku, że niekoniecznie, dobrym sposobem będzie zamian, tych nawyków
na tańsze odpowiedniki.
W przypadku osób palących szukanie oszczędności
bywa trudne. Do mało kogo
dociera fakt, że na przestrzeni roku puszczają z dymem kilka fajnych, modnych ubrań lub egzotyczne
wakacje za granicą. Jednak
tutaj motywacją powinno
być przede wszystkim zdrowie, a dodatkowe oszczędności skutkiem ubocznym.
I choć oszczędzanie nie jest
głównym powodem, dla którego ludzie rzucają palenie,
wiele z nich robi to wtedy,
gdy okazuje się, że na
ten dymiący nałóg nie
ma już miejsca w domowym budżecie.

21

ale po to, by choć na chwilę
oderwać się od stresującej
pracy. Niektórzy kupują całe
obiady, inni nałogowo kupują kawę — bo w bufecie
jest taki fajny ekspres, który
robi pyszne spienione cappuccino lub latte macchiato.
Każda kawa to kilka złotych, a gdy dzień wydaje się
nie mieć końca, nie poprzestaniemy przecież na
jednej. I tak kilka wędrówek
do bufetu uszczupla nasz
budżet o kilka lub kilkanaście złotych. Dziennie. Jeśli
pomnożymy tę kwotę przez
liczbę dni, jakie w miesiącu
spędzamy w pracy, suma
może się okazać nawet trzycyfrowa. A wystarczy przynosić z domu własnoręcznie
zrobione posiłki. Kto powiedział, że w pracy mamy
do wyboru jedynie kanapkę
z domu lub obiad z bufetu.
Drugie śniadanie czy lunch
można zrobić na wiele sposobów, wystarczy odrobina
pomysłowości i kreatywności. W ten sam sposób możemy przyciąć wydatki na
kawę. W cenie dwóch czy

SPA

trzech kaw w firmowym barku można mieć słoik dobrej
jakości kawy do samodzielnego zaparzania.

Drobne przekąski,
spore wydatki
Kolejnym grzechem popełnianym codziennie jest
kupowanie różnych drobiazgów jedzeniowych,
czyli mały kartonik soku,
batoniki, ciasteczka czy
inne przegryzki. Kupujemy
je dla siebie lub dla naszych pociech, często w ilościach, które już dawno
przekroczyły granice zdrowego rozsądku. Niestety,
nie jest to zdrowe nie tylko
dla naszych kieszeni, ale
też dla zdrowia. W tej
kwestii także warto stosować umiar, dzięki czemu
odetchnie nie tylko portfel,
ale też nasz żołądek. Można też choćby część przekąsek robić samodzielnie
w domu — dzięki temu będziemy wiedzieć, co jemy,
i nie zapłacimy kilku złotych za parę sztuk ciasteczek zbożowych.

Gadżetomania
I w końcu gadżetomania,
która dotyka większość populacji ludzkiej. Gadżetomania bywa mylona z kolekcjonerstwem, a polega na kupowaniu niezliczonej ilości niewielkich przedmiotów mających nikłe zastosowanie
użytkowe i niewielką wartość. Gadżetami mogą być
np. przyciski do papieru, figurki żab czy krasnali, reklamówki, podstawki, długopisy,
pióra, breloczki zarówno ekskluzywnych marek samochodowych jak dziwacznych
zawieszek do kluczy.
Gadżetem może też być jakieś urządzenie techniczne,
które tak naprawdę ani nie
jest urządzeniem, ani też
niewiele ma wspólnego z
techniką. Problem jest niewielki, jeśli nasze gadżety

kwoty, więc przynajmniej na początku nie
ma sensu wpłacać ich na
konto bankowe czy otwierać
dodatkowego subkonta. Do
zbierania tych niewydanych
złotówek przydadzą się zwykłe, duże słoiki, do których
wrzuca się wszelkie nadwyżki. Warto umieścić na nich
nalepione karteczki, mówiące o tym, na co przeznaczymy
fundusz słoikowy, gdy stos
monet sięgnie wieczka. Napis „wakacje” lub „nowy laptop” może zadziałać naprawdę motywująco. Do słoików warto wrzucać wszystkie
drobne, jakie wydalibyśmy
na kawę czy na słodką przekąskę. Wbrew pozorom słoiki zapełniają się dość szybko,
a po kilku miesiącach można
w nich znaleźć co najmniej
kilkaset złotych. abc

