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Spedz
, studia aktywnie!
W Wasze ręce oddajemy drugi numer magazynu „Aktywny
Student”. Po raz kolejny będziemy Wam udowadniać, że obok
nauki i zabawy, w trakcie studiów warto znaleźć czas na
zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności! To zaprocentuje,
gdy będziecie zaczynać karierę zawodową.
Początek letniego semestru to dobry czas na zaplanowanie
wakacyjnych praktyk. Razem z ekspertami podpowiadamy jak i
gdzie szukać takich ofert. Słyszeliście o terminie
„cyberbezpieczeństwo”? Tłumaczymy nie tylko jak świadomie
korzystać z aplikacji mobilnych banków, ale także jakie nowe
oferty pracy czekają na specjalistów w tej dziedzinie.

Rozmawiamy o pieniądzach i nie wstydzimy się tego.
W środku tego numeru znajdziecie ważne informacje na temat
oskładkowania umów podpisywanych z pracodawcami. To
ważne, bo dziś odkładane składki to gwarancja przyszłych
emerytur. A jeśli planujecie w przyszłości wzięcie kredytu
koniecznie przeczytajcie o budowaniu wiarygodności kredytowej.
Ta wiedza zaprocentuje.
Zebraliśmy również garść ważnych informacji na temat programu
Erasmus+. Zapytajcie starszych znajomych dlaczego warto
skorzystać z takiej możliwości.

Ucz się, baw się i działaj! Bądź aktywny!

Byle do maja…
,
,
Juwenalia czas zaczac!
Niezależnie od tego w jakim mieście studiujesz, w maju szykuje
się na Twoim kampusie niezła impreza. Przejrzeliśmy kiedy
Juwenalia odbędą się w największych ośrodkach akademickich
w Polsce. Warto zaznaczyć te daty w kalendarzu. To przecież dni
wolne od zajęć.
Więcej na stronie 12

Skończyłeś studia
i poszukujesz pierwszej
pracy?
A może jeszcze studiujesz
i chciałbyś zdobyć kompetencje
w interesującym Cię obszarze?
Wskazówki zebrane od ekspertów pokażą Ci, jak
znaleźć wartościowy staż lub dostać się na interesującą
praktykę.
Więcej na stronie 8

Byl-i raperem, jest biznesmenem
O tym jak zarabia się na muzyce i dlaczego założył własną
wytwórnię opowiada Sebastian „Rahim” Salbert, raper,
właściciel MaxFloRec, członek zespołu Pokahontaz, a
wcześniej Paktofoniki.
To jest niesamowite - być artystą, a potem stać się trochę
biznesmenem?
Sebastian „Rahim” Salbert: Faktycznie trochę się te drogi dziwnie
splotły u mnie. Aczkolwiek dalej się czuję przede wszystkim artystą,
mniej biznesmenem. I z racji tego, że jest we mnie więcej artysty to
bardziej kieruję się duszą i sercem, niż rozumem, tabelkami
i liczbami.

Pojawiało się coraz więcej niezależnych wydawnictw. I okazało się,
że w zasadzie wydanie płyty to nie jest „mecyja”. Do tego moja
przeszłość, która była dość barwna, pokazuje, że mieliśmy dość
dużo nieprzyjemności z polskimi wydawcami. To pchnęło nas w
stronę zrobienia czegoś na własną rękę. Zrobić to po swojemu, tak
jak my to czujemy, żeby to było zgodne z naszą wizją. I od tego się
zaczęło.
Naprawdę wydanie płyty nie jest trudne?
Faktycznie kiedyś wydawało mi się, że do tego trzeba miliona
złotych, sztabu ludzi, którzy za tobą stoją, turbo kontaktów itd.
Więcej na stronie 2

Zacznijmy od początku. Dlaczego założyłeś własny biznes?
Zaczęło się to kilkanaście lat temu, kiedy rynek się trochę otworzył i
pozycja największych wytwórni w Polsce zaczęła trochę słabnąć.

Od Paktofoniki do wlasnego
wydawnictwa
Ciąg dalszy ze strony 1
Czyli że to jest rocket science?
Dokładnie. A rzeczywistość mi pokazała, że
przy dużym zaangażowaniu i życzliwych
ludziach wokół, można góry przenosić. Tak
naprawdę to ludzie tworzą to wszystko, a nie
stan konta. Oczywiście od czasu naszego
startu do dziś wszystko się zmieniło. Od
stawek za teledyski po wpływy ze sprzedaży
płyt.
Dziś wszystko sprzedaje się przez
internet…
Jedne liczby rosną, drugie maleją. I czasem
powstają nawet dziwne paradoksy. Ale
wszystko się rozwija i okazuje się, że nawet
z małej kwoty można zrobić dużo większe
pieniądze.
A dla Ciebie to jest bardziej biznes, czy
pasja? I jak idzie Ci ogarnianie tabelek w
excelu?
Z jednej strony mam wrażenie, że dużo
wiem o tym rynku, a mimo wszystko
dynamika tego rynku pokazuje, że nie wiem
o nim niczego i każdego dnia jak się budzę
jest coś inaczej. To nie dotyczy tylko rynku i
biznesu, ale w ogóle świat się zmienia.
Potrzebuję cały czas własnego rozwoju,

adaptacji i weryﬁkacji moich danych oraz
wiedzy. Ale moja wrażliwość artystyczna się
nie zmienia. Niejednokrotnie w ﬁrmie
zarzucają mi, że mam za dobre serce i
potem ludzie wchodzą mi na głowę. Niestety
sypię głowę popiołem i się z tym zgadzam.
Gdybym miał w sobie więcej biznesmena to
podejrzewam, że wykręcałbym dużo lepsze
liczby i w tabelkach bardziej by się zgadzało.
Ale nie do końca po to to wszystko robię. Od
samego początku miałem zupełnie inne
założenia i większość z nich udaje mi się
realizować.
To gdzie się zarabia na muzyce? Na
koncertach, czy na samych
wydawnictwach też?
Nie ma jednej odpowiedzi. Są artyści, którzy
głównie zarabiają z koncertów, a ich płyty
jakoś szczególnie się nie sprzedają. Są też
artyści typowo stworzeni „do studia”,
nagrywają i ich klipy wykręcają dużą liczbę
wyświetleń i pieniądze mają z tego.

stałej regułki do opisania tego wszystkiego.
Każdy szuka jakiejś niszy dla siebie. W niej
stara się okopać i wykopywać to złoto
(śmiech).
A myślisz czasem o tym, gdzie Twoja
wytwórnia będzie za 5 lat?
Przy dużej dynamice rynku trudno to
„wycyrklować'. My nie jesteśmy ﬁrmą
produkcyjną, piekarnią, czy sklepem
mięsnym. U nas bardzo dużo zależy od
mody, trendu, preferencji. I uważam, że
największe sukcesy artystów polegają na
tym, że potraﬁą „wstrzelić się” w moment.
Nie tylko na tym, że są genialni. Bardzo
często osoby niezbyt utalentowane również
osiągają ogromne sukcesy, bo akurat
traﬁają w niszę i odpowiedni moment. Łapią
ten owoc i go wyciskają jak się tylko da.
Rozmowa pochodzi z audycji „3 grosze o
ekonomii”, skróty od redakcji

Czyli z YouTube?
Tak. Są też ludzie, którzy zarabiają bardzo
dużo z „cyfry”. Są też tacy, którzy w
podziemiu potraﬁą sprzedać parę tysięcy
egzemplarzy swoich płyt, co jest
fenomenalnym zjawiskiem. Nie ma jednej

,
- telefonem
BLIK - czyli zaplac

Ile razy zdarzyło ci się
wyjść z domu bez portfela,
o czym przekonywałeś się
dopiero przy sklepowej
kasie? A nawet, jeżeli go zabrałeś, to
o k a z y w a ł o s i ę , ż e j e s t p u s t y, a
sprzedawca nie chciał przyjąć płatności
kartą za drobne zakupy? Odpowiedzią na
te problemy może być system BLIK,
dzięki któremu jedyne, czego
potrzebujemy przy kasie, to nasz telefon.
Coraz częściej wychodzimy z domu bez
pieniędzy w portfelu, co potwierdzają
statystyki. Co trzeci mieszkaniec Polski
deklaruje, że nigdy nie nosi ze sobą gotówki
lub rzadko ma ją przy sobie, wynika z
badania "Finansowy Barometr ING:
Społeczeństwo Bezgotówkowe".
Jednocześnie nie jesteśmy w stanie
wyobrazić sobie dnia bez telefonu
komórkowego. Nic więc dziwnego, że dla
wielu z nas staje się on także narzędziem
płatniczym.
Płacenie za zakupy czy usługi w sklepach,
restauracjach i innych punktach, wypłacanie
gotówki w bankomatach, dokonywanie
płatności w internecie jedynie za pomocą
telefonu, bez użycia karty płatniczej,
umożliwia nam system płatności mobilnych
BLIK.
Kto może korzystać z systemu BLIK?
Do korzystania z płatności BLIK wystarczy
smartfon z dostępem do internetu
i zainstalowaną aplikacją mobilną jednego z
9 banków uczestniczących
w systemie. Są to: PKO Bank Polski,

mBank, ING Bank Śląski, BZ WBK, Getin
Bank, Alior Bank, Bank Millennium, Orange
Finanse i T-Mobile Usługi Bankowe.
Jak zapłacić w sklepie?

Jak przelać pieniądze
na numer telefonu?

BLIK oferuje również usługę przesyłania
pieniędzy na numer telefonu. Zamiast
jednak podawania dwudziestosześciocyfrowego numeru konta, wystarczy,
że znamy numer telefonu osoby, do której
chcemy wysłać przelew. Wybieramy ją z listy
kontaktów w naszym telefonie (możemy
również wpisać ten numer ręcznie), a chwilę
później pieniądze są już na koncie odbiorcy.
Przelew dokonywany jest bowiem w czasie
rzeczywistym. Oznacza to, że od razu
możemy rozliczyć ze znajomymi wspólne
zakupy czy wyjście do kina.

Liczba punktów, w których możemy zapłacić
przy użyciu tego systemu, cały czas rośnie,
a korzystanie z niego nie powinno
przysporzyć trudności. Wystarczy otworzyć
w telefonie aplikację naszego banku,
wybrać opcję BLIK, po czym na naszym
smartfonie wyświetli się 6-cyfrowy kod, który
należy wpisać na terminalu płatniczym.
Następnie trzeba jeszcze tylko zatwierdzić
daną transakcję na naszym telefonie, na
którym wyświetlą się jej szczegóły, i gotowe.
W analogiczny sposób za nasze zakupy
możemy zapłacić również w internecie.
Coraz więcej sklepów w sieci udostępnia już
tę formę płatności.

Tak szybko możemy jednak przelać
pieniądze tylko wówczas, gdy odbiorca
przelewu będzie mieć powiązany numer
telefonu ze swoim kontem bankowym.
Można to zrobić również w aplikacji mobilnej
naszego banku.

Jak wypłacić gotówkę z bankomatu?

Terminali będzie przybywać

Korzystając jedynie z naszego telefonu,
możemy również wypłacić pieniądze w
bankomacie. Wystarczy wybrać opcję
„wypłata bez karty”. Zamiast kodu PIN
wpisujemy kod BLIK. Następnie musimy
jeszcze potwierdzić na naszym telefonie,
jaką kwotę wypłacamy, po czym możemy
odebrać gotówkę.

Liczba sklepów i punktów usługowych
w których zapłacimy za pomocą systemu
BLIK lub kartą ma w najbliższym czasie
szybko wzrosnąć. Fundacja Polska
Bezgotówkowa uruchomiła program, który
ma zachęcić przedsiębiorców do
instalowania terminali. Według ekspertów
w Polsce brakuje kilkuset tysięcy terminali
płatniczych. W ciągu 3-4 lat ich liczba ma się
podwoić z obecnej liczby 600 tys. urządzeń.

Specyﬁka aktywności
studenckiej, czy też patrząc
szerzej naukowej to niezwykle
często, zwłaszcza na początku
działalności, de facto
aktywność w formie
wolontariatu. Reprezentowanie swojej jednostki,
kontakt z różnymi strukturami wewnątrz uczelni,
projekty naukowe czy też
zwykła organizacja życia
studenckiego na uczelni – to
spory obszar do zagospodarowania pod względem poświęconego czasu i innych środków.
Zarządy samorządów studenckich
czy kół naukowych to na ogół kilku
lub kilkunasto-osobowe grupy
osób, które chętnie angażują się w
ponadstandardową aktywność
studencką, wzbogacając projekty
swoją energią, kreatywnością
i kompetencjami komunikacyjnymi.
Nie dziwią więc duże instytucje,
które widzą w tysiącach młodych
samorządowców studenckich
o g r o m n y p o t e n c j a ł
do zwiększania zasięgu swoich
działań, zwłaszcza o charakterze
edukacyjnym. Przykładem
takiego wymiaru symbiozy świata
biznesu i nauki jest Akademicki
Wolontariat Edukacyjny - nowy
element Projektu sektorowego
„Bankowcy dla Edukacji”,
realizowanego przez Warszawski
Instytut Bankowości.

Jego zasadniczym celem jest rozwój współpracy ze środowiskiem
studenckim na rzecz poprawy stanu wiedzy z zakresu ﬁnansów
i cyberbezpieczeństwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
studentów i seniorów. Do blisko 600 pracowników sektora
bankowego, którzy jako wolontariusze prowadzą od wielu lat w
szkołach lekcje z zakresu ekonomii i ﬁnansów, dołączą właśnie
m.in. studenci takich kierunków jak ekonomia, ﬁnanse
i rachunkowość czy informatyka. Jak wynika z badań dostępnych na
rynku studenci są najliczniejszą grupą wśród 13,2% wolontariuszy
w naszym kraju i chętnie angażują się w dodatkowe aktywności
poza zajęciami na uczelniach.
- Ideą projektu, jest rozwój współpracy nauki z biznesem,
promowanie środowiska akademickiego jako odpowiedzialnego
społecznie, a przede wszystkim podnoszenie poziomu wiedzy
z zakresu edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa wśród
młodych ludzi i seniorów. Chcemy aby Akademicki Wolontariat
Edukacyjny był projektem wokół, którego skupią się młodzi
aktywiści studenccy, którzy swoją pasją i zaangażowaniem zarażą
młodszych kolegów i przy okazji spotkań będą wskazywać im m.in.
jak odpowiedzialnie wybierać swoją przyszłość na studiach
i dorosłym życiu. Edukacja ekonomiczna i cyberbezpieczeństwo są
dziś obszarami, które obejmuje każdą grupę wiekową
i towarzyszący nam w prawie każdym elemencie codziennego
życia. Dlatego tak istotnym jest, abyśmy już od najmłodszych lat
edukowali społeczeństwo w tym temacie. Cieszy nas pozytywny
odbiór przedstawicieli studentów i ich wsparcie, bo to pokazuje, że
idziemy wspólnie w dobrym kierunku – mówi Wiceprezes
Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.
W pierwszym roku funkcjonowania projektu planuje się
przeprowadzenie rekrutacji 200 wolontariuszy akademickich z 30
szkół wyższych w Polsce. Do końca roku szkolnego 2018/2019
zostanie przeprowadzonych 2 000 lekcji w szkołach
ponadgimnazjalnych i Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Ponadto,
oprócz spotkań z uczestnikami projektu zaplanowane jest
opracowanie, wydanie i udostępnienie skryptów oraz poradników
dostosowanych do potrzeb obu poszczególnych grup wiekowych.

,
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Jestes mlody?
Pomysl o emeryturze!
Rozmowa z Grzegorzem Chłopkiem, Prezesem Nationale
Nederlanden PTE.
Pan lubi mówić do młodych ludzi, prawda?
Grzegorz Chłopek: Strasznie, ale to naturalne. W przypadku
emerytur to akurat młodzi ludzie mają najwięcej szans na to, żeby
o nie zadbać.
Jednak o oszczędzaniu długoterminowym mało się mówi…
Zdecydowanie. Po pierwsze młodzi ludzie zwykle stwierdzają, że
pewnie tej emerytury nie dożyją. Druga rzecz jest taka, że niestety,
ale emerytury nie są tematem sexy. Emerytury są tematem, który
wymaga pewnego wysiłku, odłożenia pewnej konsumpcji w czasie.
Żeby mieć wyższą konsumpcję w przyszłości musimy teraz zacząć
oszczędzać.
Z perspektywy osób młodych największą barierą jest to, że nie
mają z czego oszczędzać.
Rzeczywiście ta bariera jest wskazywana w pierwsze kolejności. Ale
pamiętajmy, że aby oszczędzać w młodym wieku nie potrzebujemy
kolosalnych pieniędzy. Jest wręcz odwrotnie - jeżeli skrócimy czas
oszczędzania np. z 40 do 30 lat, to aby osiągnąć taki sam cel jak po
40 latach, będziemy musieli oszczędzać dwa razy więcej. Niskie
miesięczne oszczędności mogą powodować wysokie wypłaty
w przyszłości i warto zacząć od bardzo małych kwot, żeby wyrobić
sobie ten nawyk oszczędzania miesięcznego.

Jest jakaś kwota, którą powinniśmy miesięcznie odkładać
z każdej pensji? To się da wyliczyć? Na przykład 10% wypłaty?
Dokładnie to zależy od tego, na jakim poziomie chcemy żyć.
Oczywiście 10% to jest poziom idealny, ale możemy do tego
dochodzić stopniowo. Takim trikiem, który zawsze doradzam
młodym ludziom, którzy są na początku kariery, jest odłożenie
przysłowiowych 50 zł z pierwszej i kolejnych pensji, ale przy
pierwszej i kolejnej podwyżce część kwoty z podwyżki dorzucić do
tych inwestycji. Nagle okaże się, że z bardzo małego poziomu,
jakichś 2-3% naszego wynagrodzenia, po 5 do 10 lat dochodzimy do
10% i to jest ten poziom pożądany.
Najtrudniejsza w tym wszystkim chyba jednak jest
konsekwencja, żeby to robić co miesiąc.
Właśnie dlatego, jeżeli przychodzi pensja, to pierwszą rzeczą, którą
powinniśmy robić to płacić sobie. Płacić sobie, czyli
z wykorzystaniem jakichś produktów emerytalnych (IKE i IKZE),
które dają ulgi podatkowe, lub oszczędzać na koncie, które jest
trudno dostępne i naprawdę dziesięć razy się zastanowimy, czy
warto wyciągnąć stamtąd pieniądze.
Fragment rozmowy z audycji „3 grosze o ekonomii”, skróty od redakcji

Portfel Studenta
Studenci w Polsce – mieszkają z rodzicami, mają dobre
perspektywy zawodowe I chętnie korzystają z bankowości
internetowej - wynika z najnowszej publikacji ZBP, Raportu
„Portfel studenta”. Dysponują niewielkim budżetem na tle
kolegów z Europy, 41 proc. mieszka nadal z rodzicami, a jeśli
wynajmują mieszkanie, lub miejsce w akademiku to
pochłania ono 1/3 budżetu. Ale gdy rozpoczną karierę
zawodową mogą liczyć na pensje powyżej średniej krajowej.
Związek Banków Polskich opublikował drugą edycję raportu
Portfel Studenta.
1600 zł - tyle pieniędzy w miesiąc wydaje statystyczny polski
student. Niektórym może się to wydawać dużą kwotą, ale na tle

Europy to niewiele. Mniejszym budżetem dysponują jedynie
studenci w Serbii i Rumunii. Najwięcej wydają Szwedzi - 1312 euro
(ok. 5500 zł), czyli prawie trzy razy tyle, co Polacy. Grubszym
portfelem dysponują także Czesi i Słoweńcy - ok. 560 euro (ok.
2400 zł), czyli o połowę większym, niż w naszym kraju.
Największym wydatkiem z portfela studenta są koszty związane z
zakwaterowaniem. W Polsce pochłaniają one średnio 36 proc.
budżetu., co jest jednym z wyższych wskaźników w Europie.
Rekordowo drogie wynajęcie mieszkania, stancji, czy akademiku
jest we Francji, gdzie przekraczają połowę wszystkich rachunków.
Co ciekawe, Polacy chętniej, niż Francuzi, Niemcy czy Słowacy,
mieszkają podczas studiów z rodzicami. Na pozostanie w domu
decyduje się 41 proc. studiujących.
Studenci są bardzo aktywni w internecie. Dotyczy to także robienia
zakupów i korzystania z bankowości internetowej. Wśród
najmłodszych klientów instytucji ﬁnansowych odsetek osób, które
mają i korzystają z rozwiązań dostarczanych przez banki jest
najwyższy. Aż 89% osób w wieku 18-24 lata loguje się na swoje
konto i wykonuje operacje online. Coraz większą popularnością
cieszy się także bankowość mobilna. Podobnie sytuacja wygląda
w przypadku zakupów mobilnych, czyli realizowanych przy
pomocy smartfona lub tabletu. Grupa wiekowa 18-24 jest liderem
wśród korzystających z takiego rozwiązania. Sam rachunek
bankowy w tej grupie posiada 58 proc. osób i zdecydowana
większość z nich nic nie płaci za swoje konto (62 proc.).
Standardem młodych klientów banków jest również korzystanie z
karty płatniczej (93 proc.).

Przeczytaj więcej na www.zbp.pl/raporty

,
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, gwiazdek w BIK?
Jak zdobyc piec
Twoje wysokie zarobki i niezaleganie z opłatami, to czasami
za mało, aby przekonać bank do udzielenia Ci kredytu. Liczy
się też scoring, czyli punktowa ocena Twojej wiarygodności
kredytowej. I co ciekawe, ta wiarygodność zależy nie tylko od
Ciebie, ale także od wielu nieznanych Ci osób, do których
jesteś podobny.
Jak to możliwe? Aby to zrozumieć warto zapoznać się z deﬁnicją
scoringu, którą podaje Biuro Informacji Kredytowej. „Scoring jest
metodą oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu
wiarygodności kredytowej Klienta na podstawie porównania jego
proﬁlu z proﬁlem Klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej
proﬁl danego Klienta jest podobny do proﬁlu Klientów terminowo
spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę
otrzyma ten Klient”.
Czyli, krótko mówiąc – im bardziej przypominasz klientów, którzy
spłacają swoje kredyty w terminie, tym wyższą otrzymasz ocenę.
Jeśli okazałoby się, że mężczyźni w wieku 20–24 lata,
kawalerowie, mieszkający na Śląsku, i jednocześnie będący
studentami są grupą niesolidnych kredytobiorców, a Ty mieszkasz
w Katowicach i jesteś studentem, to możesz mieć obniżoną ocenę
punktową. Ale jeśli ta grupa kredytobiorców regularnie spłaca
swoje zobowiązania, to Twoja ocena ulegnie podwyższeniu.
Jednak wystarczy, że zmienisz swój stan cywilny czy przejdziesz
do starszej grupy wiekowej, i Twój scoring może się zmienić. Jakie
dokładnie kryteria wydzielania poszczególnych grup
kredytobiorców stosuje BIK – tego nie wiemy, ale można
przypuszczać, że są zbliżone do powyższego przykładu.
Ocena punktowa w jednym miejscu
Pocieszające jest to, że o ile Twoją zdolność kredytową, która
uwzględnia dochody i wydatki ocenia każdy bank z osobna,
o tyle Twoją wiarygodność kredytową ocenia dla
wszystkich banków jedna instytucja, czyli Biuro

Informacji Kredytowej. Do wyliczenia oceny punktowej jest
używana odpowiednia formuła matematyczna. To gwarantuje
bezstronny i obiektywny wynik – z którym oczywiście możesz się
nie zgadzać. Ale nie zmienia to faktu, że banki, rozważając
udzielenie Ci kredytu i określenie jego warunków, biorą także pod
uwagę Twój scoring. Jednak dzięki temu, że tylko w jednym
miejscu powstaje Twoja ocena punktowa, masz łatwą możliwość
sprawdzania swojego scoringu. Wystarczy tylko wystąpić do BIK
z wnioskiem o tzw. Raport Plus z Informacją o Ocenie Punktowej.

Warto dbać o swój scoring
Twoją ocenę punktową w BIK może obniżyć m.in.:
opóźnienie w spłacie rat kredytu
W tym przypadku są brane pod uwagę takie czynniki jak:
długość trwania opóźnienia w spłacie zobowiązania, także
czas, jaki minął od ostatniego opóźnienia w spłacie,
wystąpienie zaległości w spłacie i wysokość tej zaległości
wykorzystanie limitu kredytowego
Brane jest pod uwagę przekroczenie limitu kredytowego,
a także wysoki poziom wykorzystania limitu kredytowego

duża aktywność kredytowa
Zwraca się uwagę na dużą liczbę nowych umów kredytowych,
dużą liczbę wniosków kredytowych złożonych w ostatnim czasie,
i na krótki czas od złożenia ostatniego wniosku kredytowego

Nie tylko ERASMUS+, czyli
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dla studentów
Na co dzień FRSE kojarzy nam się z najbardziej popularnym
programem dla studentów - ERASMUS+. Programem, dzięki
któremu tysiące studentów rokrocznie bierze udział
w międzynarodowych wymianach, mając możliwość edukacji
w zagranicznych uczelniach w całej Europie. Warto jednak
spojrzeć szerzej na działalność Fundacji i zapoznać się z jej
bogatą ofertą projektową.
W swoich zasobach posiada ona inicjatywy skierowane nie tylko do
studentów, ale także do nauczycieli akademickich, uczniów,
przedsiębiorców, instytucji czy organizacji. Wszystkie informacje
dotyczące inicjatyw i projektów FRSE można znaleźć na stronie
www.frse.org.pl.
Wróćmy jednak do oferty skierowanej stricte do studentów. Tak jak
wspomnieliśmy na początku, nie jest to jedynie ERASMUS+. Wśród
swoich działań Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oferuje żakom
m.in.:
Europejski Portal Młodzieżowy (EPM) to miejsce, w którym
młodzi ludzie znajdą wyczerpujące informacje
o możliwościach związanych z edukacją
i szkoleniami, zatrudnieniem
i przedsiębiorczością, kreatywnością i kulturą,
zdrowiem i dobrym samopoczuciem,
zaangażowaniem, włączeniem społecznym,
wolontariatem oraz aktywnością w innych częściach świata.
Poruszane zagadnienia opisywane są zarówno z punktu widzenia
europejskiego, jak i lokalnego. Portal ma 33 wersje krajowe –
wszystkie państwa UE, Islandia, Norwegia, Szwajcaria,
Liechtenstein i Turcja, a publikowane na nim treści tłumaczone są
na 27 języków.
Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Komisji
Europejskiej umożliwiająca młodzieży zdobycie
cennego doświadczenia, rozwój umiejętności
i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa.

Tr a n s e k o n o m i k t o p r o g r a m
mobilności studentów realizowany
pomiędzy pięcioma uczelniami
ekonomicznymi: Uniwersytetem
Ekonomicznym w Katowicach,
Uniwersytetem Ekonomicznym
we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Szkołą
Główną Handlową oraz Uniwersytetem Ekonomicznym
w Poznaniu. Program wzorowany jest na europejskim programie
Erasmus. Obejmuje semestralną wymianę studentów w ramach
porozumienia zawartego pomiędzy rektorami zrzeszonymi
w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Dzięki
programowi pięciu studentów z danej uczelni ma możliwość nauki,
poznania realiów funkcjonowania w innym mieście oraz
poszerzenia kręgu znajomych przez cały semestr na wybranej,
innej uczelni ekonomicznej. Dzięki Transekonomikowi studenci
mogą doświadczyć specyﬁki studiów w Katowicach, Krakowie,
Poznaniu, Wrocławiu czy Warszawie i dzięki temu w przyszłości
zdecydować o ewentualnej
zmianie swojej uczelni
ekonomicznej na inną. Co roku
w tym projekcie bierze udział
kilkudziesięciu studentów.
Więcej informacji na temat Forum
i jego bieżącej działalności można
znaleźć pod adresem:

facebook.com/ForumUczelni
Ekonomicznych
oraz na stronach samorządów na
portalu Facebook.

Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który chciałby zdobyć
doświadczenie w ramach wolontariatu lub pracy zawodowej, bądź
organizacją starającą się przyciągnąć młodych ludzi do działań
solidarnościowych, to Europejski Korpus Solidarności może być
odpowiednim rozwiązaniem.
Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej,
która umożliwia obywatelom UE prezentację
swoich kwaliﬁkacji i umiejętności zawodowych w
sposób jasny i zrozumiały. Zwiększa to szanse
Europejczyków na krajowym i europejskim rynku
pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania
doświadczeń za granicą. Sieć Europass tworzą 33 kraje Unii
Europejskiej. Europass to w praktyce pięć wzorów dokumentów
funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze Unii
Europejskiej, państw EFTA, EOG oraz krajów kandydujących do
UE. Każdy z dokumentów może funkcjonować samodzielnie, ale
komplementując je, można stworzyć pełne portfolio opisujące
karierę zawodową.
Konkurs EDUinspiracje to inicjatywa
podejmowana przez FRSE każdego roku. Do tej
pory odbyły się cztery edycje konkursu, w
których wyłoniono 40 laureatów. Chociaż każda
z nich odbyła się pod innym hasłem, cel konkursu był zawsze ten
sam – wyłonienie najlepszych projektów doﬁnansowanych przez
Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji oraz promocja dobrych
praktyk.
Konkurs EDUinspirator stanowi uzupełnienie i dopełnienie
konkursu EDUinspiracje. Organizowany jest od 2014 r. Jest to
konkurs przeznaczony dla indywidualnych uczestników
międzynarodowych projektów edukacyjnych doﬁnansowanych
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Jeśli jesteście zainteresowani działalnością Fundacji zapraszamy
na www.frse.org.pl!

Wakacje u nas czy UWAS?
Przeżyj wspaniałą przygodę, na którą pozwala studencka kieszeń!

Projekt Forum Uniwersytetów Polskich o nazwie Uniwersytecka
Wakacyjna Akcja Studencka jest dedykowany właśnie Tobie.
Głównym jego założeniem jest zapewnienie, studentom Uczelni
zrzeszonych w Konferencji Rektorów Polskich, możliwe jak
najtańszych noclegów w Domach Studenta w miastach
uniwersyteckich w Polsce. Projekt ma na celu propagowanie
ogólnopolskiej mobilności i integracji społeczności akademickiej
w kraju.
W ubiegłym roku studenci mogli
odwiedzić Poznań , Gdańsk ,
Kraków, Kielce , Warszawę ,
Bydgoszcz, Toruń , Opole ,
Rzeszów, Katowice, Białystok
oraz Zieloną Górę.
Akcja odbywa się od lipca do września.
Więcej szczegółów na stronie akcji http://uwas.edu.pl/

Armia może się od studentów uczyć
O Legii Akademickiej, studentach wychodzących poza schematy i intelekcie zamiast maczug
z byłym dowódcą GROM-u i generałem dywizji Romanem Polko rozmawia Mateusz Zardzewiały.
Koncept: Ministerstwo Obrony Narodowej
reaktywowało Legię Akademicką pod postacią
programu wojskowego szkolenia studentów. Jak pan,
jako były dowódca jednostki specjalnej GROM, ocenia
tę inicjatywę?
Gen. Roman Polko: Jakiś czas temu rozmawiałem na ten
temat z ówczesnym wiceministrem obrony narodowej
Michałem Dworczykiem i muszę przyznać, że przekonał
mnie do tego pomysłu, mimo że początkowo podchodziłem
z dystansem do inicjatywy przywrócenia Legii
Akademickiej.
Jakie argumenty pana przekonały?
Na przykład to, że całość pomysłu była spójna, a sama
inicjatywa jest realizowana na dobrych wzorcach. Jest też
ona dedykowana tym, którzy rzeczywiście chcą coś zrobić
dla ojczyzny. Będzie to też budowanie wśród młodzieży
prawdziwie patriotycznych postaw, a nie patriotyzmu na
pokaz.
A jak zapatruje się pan na Legię Akademicką od strony
militarnej?
Z pewnością ma ona znaczenie, ponieważ działania bojowe
prowadzone w naszych czasach to już nie jest żołnierz
biegający po polu walki z maczugą – wystarczy spojrzeć na
strukturę armii czy też nowy obszar działań jakim jest
cyberprzestrzeń.
Co studenci mogliby przekazać wojsku?
Ale to właśnie ja od nich chciałbym usłyszeć propozycje!
Kiedy prowadzę zajęcia z młodzieżą akademicką,
pierwszym pytaniem jakie zadaję jest to, w jaki sposób,
myśląc kategoriami terrorystów, przeprowadziliby w swoim
regionie akt terroru. I przedstawiają mi dużo oryginalnych
pomysłów, związanych bardzo często z ich konkretnym
regionem oraz wiedzą, indywidualnymi doświadczeniami
zawodowymi.
To bardzo ciekawa kwestia. Jak pan, jako specjalista,
ocenia te pomysły studentów wcielających się
w terrorystów? Mają one ręce i nogi?
Przede wszystkim są wyjściem poza standardy, które

widziałem jako urzędnik samorządowy i państwowy, a które
polegają na przerysowywaniu starych schematów na nowe
instrukcje i nowe wzorce. To wpadanie w pułapkę
konforemności – robimy po nowemu, ale najlepiej tak jak już
wcześniej było. A studenci rzeczywiście nie tylko potraﬁą
wyjść poza te schematy, ale też zmuszają do tego innych.
I gdy przedstawiali mi swoje pomysły na akty terroru, to
momentami nie było wiadomo kto tu kogo uczy, bo sam
dowiadywałem się od nich o wielu rzeczach.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej armia potrzebuje
kontaktu z intelektualną elitą Polski, ponieważ tak jak
mówiłem, armia nie walczy już maczugami, ale intelektem.
Zresztą z tego samego powodu kobiety odgrywają coraz
większą rolę w wojsku – już nie ma potrzeby dźwigania
ciężkiego, żołnierskiego ekwipunku, tylko po prostu trzeba
być sprytniejszym od potencjalnego wroga.
Porozmawiajmy teraz językiem korzyści – jak
zachęciłby pan studentów do zaangażowania się
w Legię Akademicką?
Jeśli muszę kogoś zachęcać, to już lepiej niech da sobie
święty spokój. Prywatnie zawsze wyznawałem zasadę, że
gdy ktoś nie ma w sobie żadnej pasji, to po co ma się
motywować? Żeby psuć pozostałym dobrą atmosferę,
niszczyć klimat? Prawda jest taka, że ludzi, którzy chcą coś
zdziałać, nie trzeba do tego zachęcać, ponieważ oni mają to
coś w sobie. I trzeba tylko stworzyć im warunki do tego, żeby
mogli się wykazać i coś konkretnego zrobić. A zapewniam
pana, że takich ludzi, którym się chce, nie brakuje. Tylko jest
jeden warunek – szkolenia Legii Akademickiej muszą być
po prostu fajne, atrakcyjne. To nie może być siermiężne
wojsko, stalowe hełmy, trampki (bo butów akurat zabrakło) i
czołganie się w okopie pod okiem jakiegoś głupiego
kaprala. To musi być szkolenie przemyślane, dostosowane
poziomu studentów, tak żeby widzieli w nim korzyść.
Jakie miejsce widzi pan dla studentów?
Jak już będzie się ściągało tych młodych ludzi, to trzeba im
pokazać nowe techniki i technologie wojskowe, ale też
skorzystać z ich wiedzy i umiejętności. Nastąpiła
robotyzacja pola walki, a mamy inżynierów i techników,
którzy pracując w różnego rodzaju korporacjach, realizują
programy, które z punktu widzenia wojska mogłyby okazać
się bardzo przydatne.
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Jak znalezc interesujacy staz
lub praktyke, w 5 krokach?
Praktyka studencka jest wymagana w każdym programie studiów.
To również niezbędny element przygotowania do pierwszej pracy,
dlatego warto starannie wybrać miejsce, w którym będziemy
zdobywać doświadczenie. - Na początku kariery ważne jest, by
skupić się na podjęciu stażu, który jest zgodny z naszymi
zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi. Bardzo
często wymaga to pracy non proﬁt, jednak w wielu przypadkach
możemy liczyć na wynagrodzenie. W zależności od branży,
zakresu i czasu pracy, a nawet prestiżu ﬁrmy, możemy zarobić od
500 zł do 2500 zł. Warto przy tym pamiętać, że ﬁrmy coraz chętniej
otwierają swoje progi przed studentami i absolwentami, którzy po
odbyciu praktyk zostaną ich pracownikami – wyjaśnia Edyta
Ryczek, Team Leader w międzynarodowej ﬁrmie rekrutacyjnej
Antal.
Krok 1: Sprecyzuj swoje cele zawodowe
Zdobycie odpowiedniej praktyki, powinno przede
wszystkim odpowiadać naszym potrzebom i być
związane z przyszłym zawodem. Zacznij od planu na
siebie. Sprecyzuj swoje cele zawodowe, kierunek
rozwoju, a także przemyśl swoje mocne strony.
Pamiętaj, że w każdej pracy, poza wiedzą, czyli tzw.
umiejętnościami twardymi, ważne są również
umiejętności miękkie, czyli cechy osobowości i
naturalne predyspozycje. Niestety bardzo często
przeceniamy swoje zdolności, przez co potencjalna
szansa na pracę, może skończyć się niepowodzeniem.
Aby tego uniknąć warto rzetelnie zweryﬁkować swoje umiejętności
i wybrać zajęcie, które przyniesie satysfakcję zarówno tobie, jak i
pracodawcy.
Krok 2: Przygotuj profesjonalne CV
Kolejnym bardzo istotnym krokiem jest napisanie CV.
Od tego jakie informacje zamieścisz, zależy czy
otrzymasz zaproszenie na spotkanie. Pamiętaj, że
CV to twoja wizytówka i warto przygotować je w
profesjonalny sposób – odpowiednie zdjęcie,
czytelny układ, format tekstu – każdy szczegół jest
bardzo istotny. Przed wysłaniem CV upewnij się, że
twoje CV zawiera:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Dane personalne i kontaktowe
Informacje o edukacji tj.: uczelnia, kierunek, lata

studiów
Doświadczenie – wcześniejsze staże praktyki, wolontariaty
oraz zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach
Dodatkowe informacje: uczestnictwo w szkoleniach, kursach,
certyﬁkaty
Znajomość języków obcych
Dodatkowe osiągnięcia, umiejętności
Pasje.

Pamiętaj, by treść, która znajdzie się w CV podkreśliła twoje
najmocniejsze strony i umiejętności pod kątem stanowiska, o które
się ubiegasz. Niezwykle istotne jest również umieszczenie
krótkiego podsumowania, za pomocą którego przekonasz
pracodawcę, że warto zaprosić cię na rozmowę. Wartością
dodaną może być także list motywacyjny.
Krok 3: Buduj swój wizerunek
Poza przygotowaniem CV, powinniśmy zadbać
o wykreowanie profesjonalnego wizerunku w
sieci. Internet to najważniejsze narzędzie w
rekrutacji, a media społecznościowe odgrywają
coraz większą rolę w tym procesie. Obecnie
najpopularniejsze narzędzia rekrutacyjne, z
jakich korzystają pracodawcy to LinkedIn i
Goldenline. Zakładając konto na tych portalach

Szukanie praktyk ni

gdy nie było
takie proste!

zyskasz możliwość otrzymywania ofert pracy, a także aplikowania
na ogłoszenia publikowane przez pracodawców. Ponadto,
aktywne działania na LinkedIn mogą wpłynąć na twoją
wiarygodność i profesjonalny wizerunek. Rekruterzy często
szukają potencjalnych pracowników również na takich portalach
jak: Facebook czy Instagram, w ten sposób poznając
zainteresowania i otoczenie przyszłego stażysty lub praktykanta.
Krok 4: Bądź aktywny
Podczas poszukiwania pracy warto
odwiedzać portale rekrutacyjne, serwisy
branżowe, a także strony internetowe,
gdzie zamieszczane są oferty pracy. Chcąc
przesłać CV do konkretnego pracodawcy
możesz skorzystać skorzystać z zakładki
„kariera” bezpośrednio na stronie pracodawcy lub
przesłać swoje CV do Agencji Doradztwa
Personalnego. Warto jednak wykazać się
większym zaangażowaniem.
Targi pracy: Jednym z miejsc, gdzie koniecznie musisz się
pojawić są targi pracy – organizowane przez uczelnie zazwyczaj
dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Na targach masz możliwość
poznać potencjalnego pracodawcę, dowiedzieć się więcej o ﬁrmie
i nawiązać bezpośredni kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za
rekrutację. Z jednej strony, będziesz mógł dowiedzieć się więcej o
swojej branży i wymaganiach pracodawców. Z drugiej –
zaprezentować swoją osobę oraz zostawić CV. Podczas targów
pracy możesz również skorzystać z profesjonalnych porad
rekruterów odnośnie tego, jak napisać CV w tzw. CV Checkpoints.
Organizacje studenckie i biura karier: Będąc na studiach warto
nawiązać kontakt z organizacjami studenckimi i dołączyć do
społeczności w kręgu twoich zainteresowań. Organizacje
studenckie pozwolą ci na uczestnictwo w ciekawych szkoleniach
oraz zdobycie umiejętności w różnych obszarach. Ponadto,
uczelnie oferują wiele możliwości podnoszenia kompetencji,
również językowych w ramach programów wymiany
studenckiej, work&travel i innych. Bardzo cennym
źródłem informacji, o aktualnych ofertach pracy są
także uczelniane biura karier.
Krok 5: Nie zwlekaj!
Pamiętaj, że im wcześniej zaczniesz zdobywać
doświadczenie zawodowe, tym bardziej
atrakcyjnym kandydatem będziesz w oczach
przyszłego pracodawcy. Powodzenia!

Studenci popieraja,
Konstytucje, dla Nauki
Od blisko dwóch lat trwają prace nad
reformą szkolnictwa wyższego w Polsce,
tzw. Konstytucją dla Nauki. Projekt,
będący efektem dyskusji i szerokich
konsultacji ze środowiskiem
akademickim, resort nauki Jarosława
Gowina przekazał właśnie pod obrady
Komitetu Stałego Rady Ministrów. Co
ważniejsze, w wypracowywaniu ustawy
kluczową rolę pełnili sami studenci,
aktywnie udzielając się na każdym etapie
jej tworzenia. Efekt tej współpracy, czyli
skierowaną do dalszych prac ustawę,
oﬁcjalnie poparły dwie największe
organizacje przedstawicielskie
studentów – Parlament Studentów RP i
Niezależne Zrzeszenie Studentów.
Ochrona praw studenta, zapewnienie
dotychczasowych przywilejów, czy
zapewnienie studentom głosu w
zarządzaniu uczelniami – to te elementy
reformy, które studentom spodobały się
najbardziej.
- Poparcie Niezależnego Zrzeszenia
Studentów jest dla mnie szczególnie ważne,
ponieważ w 1980 roku byłem jednym z tych,
którzy zakładali NZS w murach
U n i w e r s y t e t u J a g i e l l o ń s k i e g o . To
organizacja z 37-letnią historią, której w
działaniu przyświecają wartości
patriotyczne – podkreślił wicepremier,
minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin.
Resort nauki postawił na realny dialog ze
środowiskiem akademickim, które samo
zauważało potrzebę zreformowania
istniejącego, nieefektywnego systemu.
Studenci od początku aktywnie angażowali
się w prowadzone prace. Organizacje
przedstawicielskie, takie jak Parlament
Studentów RP czy Niezależne Zrzeszenie
Studentów, włączały się w konsultacje na
każdym etapie.
Studenckie przywileje zachowane…
Studenci mogą być pewni, że Konstytucja
dla Nauki zachowa dotychczas
przysługujące im przywileje:
ź zachowana zasada bezpłatności
studiów,
ź stabilny system stypendialny,

ź
ź
ź

ź s k u t e c z n i e j s z e
mechanizmy ochrony praw studentów,
interdyscyplinarne programy
kształcenia,
podwyższenie jakości kształcenia oraz
wartości dyplomów,
promocja studiów dualnych i kształcenia
praktycznego.

…a prawa poszerzone!
Dzięki reformie wzmocnieniu ulegną prawa
studentów. Podsekretarz stanu w MNiSW
Piotr Müller wyjaśnia: Ustawa zapewni
większą ochronę studentom. Uczelnie będą
miały obowiązek ustalenia wysokości opłat
obowiązujących przez cały okres studiów.
To kwestia uczciwości i zapobiegania
niedobrym praktykom.
Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i
przedstawienia wszelkich opłat pobieranych
od studentów na cały okres studiów na
początku ich trwania. Jeśli w trakcie cyklu
kształcenia nałoży na studenta dodatkowe
opłaty lub zwiększy wysokość opłat
wcześniej ustalonych, będzie mogła
zapłacić nawet 50 tys. złotych kary.
Podobną ochronę studenci zyskają w
przypadku opóźnień w wydawaniu
dyplomów. Jeśli szkoła wyższa nie wyda
dyplomu w przeciągu trzydziestu dni,
wówczas będzie jej groziła kara w
wysokości 5 tys. złotych.
Pierwotnie projekt Konstytucji dla Nauki
przewidywał, że studenci studiów
niestacjonarnych będą musieli uczyć się
dłużej. W efekcie konsultacji społecznych i
wsłuchania się w głosy środowiska
studenckiego, ministerstwo postanowiło
wycofać się z tej propozycji.
Studenci zyskają wpływ na zarządzanie
uczelnią
Konstytucja dla Nauki zagwarantuje
przewodniczącemu samorządu
studenckiego członkostwo w nowym
organie – radzie uczelni. To nowe ciało
doradcze będzie miało za zadanie wspierać
uczelnię i doradzać w kierunkach rozwoju.
Cały skład rady wybierać będzie senat
uczelni, a jej połowę będą stanowiły osoby
spoza uczelni. Obecność
przewodniczącego w radzie stanowi
gwarancję, że w każdej podejmowanej

Konstytucja dla Nauki - kolejny etap prac:
22 lutego 2018r. resort nauki zakończył prace nad projektem ustawy.
Teraz projekt traﬁ pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów,
Następnie ustawą zajmą się: Rada Ministrów, Sejm i Senat.
Planowane wejście w życie reformy to 1 października 2018 r.

decyzji, uczelnia będzie uwzględniać opinię
studentów.
Grono zwolenników reformy stale rośnie
Niezależne Zrzeszenie Studentów i
Parlament Studentów RP to niejedyne
organi zacj e, które poparły reformę
Jarosława Gowina. Rozbudowanie pakietu
wsparcia dla uczelni regionalnych
zaowocowało poparciem wielu szkół
wyższych z całej Polski. Swoje oﬁcjalne
poparcie przekazały m.in. Sieć Małych i
Średnich Publicznych Uczelni
Akademickich, Rada Rektorów
Województwa Pomorskiego, Kolegium
Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola,
Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni
Akademickich, a także przedstawiciele
uczelni zawodowych i artystycznych.
Przebudowę modelu kształcenia
doktorantów poparło wiele środowisk,
jednak szczególną aprobatę tej zmiany
wyrazili sami doktoranci. Krajowa
Reprezentacja Doktorantów od początku
postulowała o znaczące zmiany w systemie
kształcenia doktorantów, które znalazły
swoje odzwierciedlenie w projekcie reformy.
Więcej informacji o reformie:
konstytucjadlanauki.gov.pl

Katarzyna Zawada

Jakie skladki
na ubezpieczenia spoleczne
powinien
,
placic
za ciebie twój szef?
Studia to nie tylko czas nauki i zabawy, ale często również
pierwszej w życiu pracy. Podejmując ją, musisz być
świadomy swoich praw, czyli m.in. tego, jakie składki na
ubezpieczenie społeczne zobowiązany jest odprowadzać za
ciebie pracodawca.
Zacznijmy od tego, czym są w ogóle składki na ubezpieczenie
społeczne i po co się je płaci. Są to świadczenia celowe, a to
oznacza, że ich przeznaczenie jest z góry ustalone i nie możemy
sami zdecydować, na co zostaną wydane. Zasilają one Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych, z którego opłacane są potem nasze
emerytury (na to idą składki emerytalne), renty (ze składek
rentowych), świadczenia w czasie choroby czy macierzyństwa
(ich źródłem są składki chorobowe) i świadczenia w razie wypadku
przy pracy czy choroby zawodowej (ze składek wypadkowych).
Obok ubezpieczeń społecznych jest jeszcze ubezpieczenie
zdrowotne. Opłacanie składek na nie daje nam z kolei prawo do
korzystania z powszechnej opieki zdrowotnej.
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacamy zatem po to, żeby
w razie wypadku czy zajścia określonych okoliczności, jak
przejście na emeryturę lub rentę, móc liczyć na wypłatę
odpowiednich świadczeń.

pracując na umowie zlecenia, będziesz podlegał obowiązkowo
ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i
zdrowotnemu. Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie
chorobowe. Zleceniodawca obejmie cię nim na twój wniosek.
Obowiązkowo do tych ubezpieczeń (poza chorobowym)
pracodawca, u którego jesteś zatrudniony w oparciu o umowę
zlecenia, będzie musiał cię również zgłosić, kiedy skończysz
studia lub zostaniesz skreślony z listy studentów. I to niezależnie
od twojego wieku.
Od umowy o pracę wszystkie składki
Jeśli pracodawca zatrudnia cię na etat, czyli w oparciu o umowę o
pracę, zobowiązany jest opłacać za ciebie wszystkie składki na
ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe,
chorobowe, a także zgłosić cię do ubezpieczenia zdrowotnego.
Od dnia, w którym zostałeś zatrudniony, do dnia zakończenia
pracy, z wyłączeniem okresów urlopów bezpłatnych.
Dzieło bez ubezpieczenia
Jeśli wykonujesz pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło
nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym. Samoistna umowa o
dzieło nie jest bowiem tytułem do ubezpieczeń.

Część składki od pracownika, część od pracodawcy
Możesz sam sprawdzić, czy pracodawca odprowadza składki
A skąd biorą się pieniądze na opłacanie składek na ubezpieczenia
społeczne? Część pokryjesz z własnej kieszeni, o ile będziesz
podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu, a część ﬁnansowana
będzie przez twojego pracodawcę. Ile na poszczególne rodzaje
ubezpieczenia zostanie potrącone z twojej kieszeni, możesz
sprawdzić na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Część składek pokrywaną przez ciebie twój szef będzie
odejmował od twojej pensji, dokładał swoją część i całość wpłacał
do ZUS. To dlatego właśnie wynagrodzenie, jakie dostajesz na
koniec miesiąca „na rękę”, jest niższe od kwoty brutto, jaka
widnieje na twojej umowie.
To, jakie konkretnie składki za ciebie będzie musiał opłacać twój
pracodawca, zależy po pierwsze od rodzaju umowy, jaką z nim
podpiszesz, po drugie zaś od twojego wieku. Tu granicą, jaka ma
znaczenie, jest 26 lat.
Wiek zleceniobiorcy ma kluczowe znaczenie
Jeśli nie masz jeszcze 26 lat,
pracodawca pewnie chętniej
zaproponuje ci zatrudnienie w
oparciu o umowę cywilnoprawną niż
umowę o pracę. Dla niego będzie to
bowiem oznaczać mniejsze
obciążenie, niższe koszty twojego
zatrudnienia, ponieważ
przedsiębiorcy nie muszą opłacać
składek na ubezpieczenie społeczne
za studentów, którzy nie ukończyli 26.
roku życia, zatrudnionych u nich na
podstawie zlecenia, umowy
agencyjnej lub umowy o świadczenie
usług.
Pamiętaj jednak, że jeśli jesteś
zatrudniony u tego samego
pracodawcy na etacie i na zleceniu,
wówczas zwolnienie z
odprowadzania składek do ZUS nie
obowiązuje.
Jeśli masz już więcej niż 26 lat,

Raz w roku, do końca lutego, pracodawca powinien dostarczyć ci
potwierdzenie wysokości opłacanych składek, tzw. formularz ZUS
RMUA.
Jednak w dowolnym momencie zatrudnienia możesz również
samodzielnie sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za ciebie
składki na ubezpieczenie społeczne. Możesz to zrobić osobiście w
oddziale ZUS, ale jest również szybszy i wygodniejszy sposób –
„skontrolowanie” przedsiębiorcy przez internet, na Platformie
Usług Elektronicznych (http://www.zus.pl/pue/rejestracja). Po
założeniu bezpłatnego proﬁlu, możesz po pierwsze sprawdzić, czy
pracodawca dopełnił obowiązku zgłoszenia cię do ubezpieczenia,
a jeśli tak, to z jakiego tytułu, a także na bieżąco kontrolować, czy
twoje składki oby na pewno traﬁają na subkonto w ZUS i do
otwartego funduszu emerytalnego, jeśli taki wybrałeś.
Jeżeli zaś okaże się, że pracodawca nie zgłosił cię do
ubezpieczenia społecznego, albo zrobił to nieprawidłowo (np. nie
z takiego tytułu, z jakiego powinien),
powinieneś jak najszybciej
poinformować o tym ZUS. W takich
sytuacjach Zakład, po zapoznaniu się
z dokumentami, które potwierdzą
twoje zgłoszenie, czyli np. umową o
pracę czy zlecenia, może
wyegzekwować od twojego
pracodawcy czy zleceniodawcy
skorygowanie niewłaściwego
zgłoszenia do ubezpieczeń (albo w
ogóle dokonania go), czy też
uregulowanie należnych składek.
Na szczęście nieuczciwość lub
pomyłka pracodawcy dotycząca
zgłoszenia cię do ubezpieczeń nie
odbija się na twoim prawie do nich.
Nawet więc jeśli twój szef nie płaci za
ciebie składek, mimo że powinien, to i
tak przysługuje ci prawo do
ubezpieczenia. Co jakiś czas lepiej
jednak zainteresować się, czy składki
potrącane od twojego wynagrodzenia
traﬁają tam, gdzie powinny.

,
Specjalista ds. cyberbezpieczenstwa
potrzebny od zaraz
Nowe kierunki studiów

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa to obecnie jeden z
najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, i to
zarówno przez ﬁrmy prywatne, jak i przez instytucje
państwowe.
Zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa w sieci
wynika z coraz większej aktywności cyberprzestępców. CERT
Polska, czyli specjalny zespół, którego zadaniem jest reagowanie
na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie, w 2016
roku zajmował się 1926 incydentami. To o 32 proc. więcej niż rok
wcześniej.
Na celowniku my, ﬁrmy i instytucje rządowe
Na celowniku cyberprzestępców coraz częściej
znajdują się zaś nie tylko osoby prywatne,
przedsiębiorstwa, ale i instytucje rządowe,
zauważa Piotr Balcerzak z Bankowego Centrum
Cyberbezpieczeństwa Związku Banków
Polskich.
- Coraz częściej mamy też do czynienia ze
stosowaniem technik dotychczas
wykorzystywanych w szpiegostwie. Wszystkie te
informacje (wykradzione przez
cyberprzestępców – przyp. red.) są cennym
towarem na czarnym rynku, czyli DarkNecie –
mówi ekspert.
Potrzebni specjaliści od kryptograﬁi
Zarówno rosnąca liczba ataków dokonywanych przez
cyberprzestępców, jak i fakt, że stosują oni coraz to nowe metody
powodują, że państwa będą potrzebować specjalistów mogących
stawić czoła zagrożeniom w sieci. Jak ocenia Piotr Balcerzak,
rosnąć będzie zwłaszcza rola ekspertów zajmujących się
kryptograﬁą, tworzeniem nowych szyfrów.
- W celu ochrony zarówno przesyłanych, jak i przechowywanych
informacji w bazach danych rozwijane są metody kryptograﬁczne.
Wykorzystywanie szyfrowania do ochrony informacji przesyłanych,
przechowywanych i przetwarzanych w systemach i sieciach
teleinformatycznych jest podstawowym rozwiązaniem, ale
oczywiście istnieją różne poziomy tego zabezpieczenia. Władze
wielu państw obszar kryptograﬁi otaczają szczególną opieką –
podkreśla ekspert z Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa
Związku Banków Polskich.

Tak jest i w Polsce. W 2014 roku Ministerstwo Obrony Narodowej
zamówiło na Wojskowej Akademii Technicznej specjalne studia,
które kształcą właśnie przyszłych kryptologów, kryptoanalityków i
oraz ekspertów do spraw bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych oraz przeciwdziałania zagrożeniom w
cyberprzestrzeni.
Na to rosnące zapotrzebowanie na tego typu specjalistów starają
się odpowiedzieć także inne uczelnie wyższe. Np. na Akademii
Ob r o n y N a r o d o w e j mo żn a j u ż stu d i o w a ć n a ki e ru n ku
Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni. Podobne kierunki studiów i
kursy można znaleźć również m. in. na Uniwersytecie
Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, w Szkole Głównej Handlowej czy
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Zarobki nawet do 35 tys. zł miesięcznie
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania
Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak miesięczne
wynagrodzenie całkowite (mediana) na
stanowisku specjalisty ds.
cyberbezpieczeństwa wynosi 7 050 zł brutto. Co
drugi specjalista ds. bezpieczeństwa
informatycznego otrzymuje pensję od 4 561 zł
do 9 899 zł brutto. 25 proc. najgorzej
wynagradzanych specjalistów ds.
bezpieczeństwa informatycznego zarabia
poniżej 4 561 zł brutto. Na zarobki powyżej 9 899
zł brutto może liczyć grupa 25 proc. najlepiej
opłacanych specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego.
Z kolei według Raportu Płacowego 2017 przygotowanego przez
ﬁrmę Hays, osoba na stanowisku security specialist zarabia w
Polsce od 12 000 do 22 000 zł brutto miesięcznie. Specjaliści na
stanowiskach kierowniczych w tej branży mogą zaś liczyć na
zarobki nawet do 35 000 zł brutto miesięcznie.
Jak widać zatem specjalistom do spraw cyberbezpieczeństwa w
sieci pracodawcy są skłonni płacić całkiem sporo. Można się
również spodziewać, że zarobki w tej branży będą utrzymywać się
na wysokim poziomie, ponieważ ekspertów w tym zakresie nadal
brakuje, konkurencja o najlepszych pracowników jest zatem spora.
Jak wynika z raportu „Hacking the Skills Shortage”, do 2020 roku
nadal ok. 15 proc. stanowisk związanych z cyberbezpieczeństwa
zostanie nieobsadzonych. A to oznacza, że pracy w tym zawodzie
dla młodych ludzi, którzy myślą o związaniu swojej ścieżki
zawodowej z cyberbezpieczeństwem właśnie na pewno nie
zabraknie.

PSRP za Ustawa, 2.0
Uczciwy system opłat za studia czy
wyraźne uwzględnienie studentów w
organach uczelni - to rozwiązania
zawarte w projekcie Ustawy 2.0, które
chwali przewodniczący Parlamentu
Studentów RP Tomasz Tokarski. Według
niego projekt ustawy jest korzystny dla
młodych osób.
W 2017 roku Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremier
Jarosław Gowin zaprezentował projekt
nowej ustawy o uczelniach (tzw. Ustawa
2.0 lub Konstytucja dla Nauki) wraz ze
zmianami wprowadzonymi po konsultacjach społecznych i międzyresortowych.
"Projekt Ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce w opinii Parlamentu
Studentów RP jest projektem dobrym dla
studentów i dla młodego pokolenia" -

powiedział w rozmowie z PAP Przewodniczący
PSRP Tomasz Tokarski. Projekt zakłada, że
uczelnia musi przedstawić na swojej stronie
katalog opłat za studia. I potem nie może
studentowi tych opłat zmieniać. Za złamanie tego
przepisu uczelni grożą kary ﬁnansowe. "Mamy
świadomość, że obecne uregulowania dotyczące
relacji student-uczelnia kuleją. Umowy
cywilnoprawne są katorgą zarówno dla
studentów, jak i dla pracowników administracji
uczelni" - powiedział Tokarski. Obecne przepisy
zakładają, że student musi podpisać z uczelnią
umowę cywilno-prawną, w której wyliczona jest
lista opłat i podane terminy ich wnoszenia.

podsumował Tokarski. Nowością natomiast i ukłonem w stronę studentów - są przepisy
dotyczące rady uczelni. Rada taka ma się
składać z 7 lub 9 osób, a jednym z jej członków
będzie przewodniczący samorządu
studenckiego. Natomiast resztę członków
wybierze senat.

Jak dodał szef PSRP, w projekcie ustawy jednak
zabrakło pewnych rozwiązań, o które PSRP
zabiegało. Nowe przepisy np. nie gwarantują
rozszerzenia ochrony sądowo-administracyjnej
na wszystkie decyzje organów uczelni wydawane
w indywidualnych sprawach studentów,
ﬁnansowania studiów stacjonarnych w
Nowy projekt daje studentom spore możliwości, uczelniach niepublicznych czy obligatoryjnego
by aktywnie uczestniczyć w pracach organów ﬁ n a n s o w a n i a d z i a ł a l n o ś c i s a m o r z ą d u
uczelni. "Utrzymaliśmy na dotychczasowym studenckiego w obrębie danej uczelni.
poziomie przedstawicielstwo studentów i
Źródło: naukawpolsce.pap.pl
doktorantów w senacie i w kolegium elektorów" -

Trzy Grosze o Ekonomii
Ile odkładać, żeby zaoszczędzić? Gdzie inwestować,
by osiągać największe zyski? Jak pożyczać pieniądze, aby nie
przepłacać? W jakich branżach szukać pracy, żeby najlepiej
zarobić? Na te pytania odpowiedzi znajdziesz co Piątek,
o godzinie 13:45 w programie "3 grosze o ekonomii".
Audycja przygotowywana przez warszawskie Radio Kampus traﬁa
co tydzień na anteny rozgłośni w największych ośrodkach
akademickich w Polsce.
Do usłyszenia w Radio Kampus Warszawa, Radio UWM FM
Olsztyn, Radio Centrum Lublin, Radio LUZ Wrocław, Radio MORS
Gdańsk oraz Radio Sygnały Opole, a także w formie podcastów na
stronie radiokampus.fm

,
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Byle do maja… Juwenalia czas zaczac!

Mało kto o tym pamięta, ale Juwenalia to nazwa igrzysk
odbywających się w starożytnym Rzymie. Dla większości
studentów to po prostu wielkie święto i dobra zabawa, która odbywa
się co roku w maju. W Polsce obchodzono je po raz pierwszy
w Krakowie, już w... XV wieku.
Na największej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Warszawskim,
imprezę zaplanowano na początku miesiąca. 11 i 12 maja to daty,
które warto zapisać w kalendarzu, bo nie będzie wtedy zajęć
dydaktycznych. W zeszłym roku na imprezie UW wystąpili m.in.
O.S.T.R, Taco Hemingway i The Dumplings.

Na

,
o pieniadzach

Czym jest obrót bezgotówkowy? Jak bezpiecznie korzystać
z kart bankowych? Jak świadomie oszczędzać i inwestować?
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ﬁlmach edukacyjnych na
kanale YouTube Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Tydzień później świętować będą studenci Politechniki
Warszawskiej. 18 i 19 maja bawić się jak co roku na Stadionie
Syrenki. Jak zapowiadają organizatorzy tegoroczny line-up ma
„zelektryzować zachcianki każdego fana dobrego brzmienia“.
Kraków zdecydowanie wyprzedza aktualną stolicę. Na
Uniwersytecie Jagiellońskim Juwenalia startują 2 maja. Tydzień
później imprezują studenci Uniwerystetu Ekonomicznego w
Krakowie. Są już znane pierwsze gwiazdy imprezy. 10 maja
wystąpią duety XXANAXX i Dwa Sławy, oraz raper Otsochodzi.
W tyle nie pozostają Katowiczanie, którzy świętować planują aż
przez 6 dni. Juwenalia Śląskie zaplanowali od 22 do 26 maja. Jest
nawet temat imprezy. „Wprost ze świata seriali teleportujemy się do
odległej przyszłości“ zapowiadają studenci organizujący
wydarzenie. Co to oznacza? Przekonacie się w maju.
Szybki skok do stolicy Dolnego Śląska. Tamtejszy Uniwersytet
Ekonomiczny bawi się od 23 do 25 maja na Ekonomaliach. Z kolei
samorządy studenckie Politechniki i Uniwersytetu
Wrocławskiego, w momencie gdy oddawaliśmy ten numer do
druku, jeszcze nie zdradziły żadnych szczegółów swojej imprezy.
Na razie niewiele wiadomo także o poznańskiej imprezie. Czy
wysłuchany zostanie apel internautów, aby 25 maja na
Juwenaliach Poznań 2018 wystąpił Zenek Martyniuk z zespołem
Akcent? To chyba mało prawdopodobne biorąc pod uwagę, że rok
wcześniej tłumy rozgrzewały koncerty Grubsona, Moniki Brodki,
czy elektronicznego duetu Bass Astrala x Igo.
Jedno jest pewne – to będzie imprezowy maj w całej Polsce.
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Mówiac
mozemy wiecej!
Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich
Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich to platforma
współpracy redakcji studenckich z całej Polski. To miejsce
dyskusji na temat roli i przyszłości mediów
akademickich, podejmowania nowych wspólnych
inicjatyw, rozwijania warsztatu dziennikarskiego,
a także nawiązywania kontaktów, również
z partnerami zewnętrznymi.
Portale internetowe, telewizje, rozgłośn
́ ie oraz
studenckie magazyny skupiają w skali kraju setki
osób. Przygotowywane przez nich materiały docierają
do setek tysięcy studentów. To wielki potencjał. Dzięki współpracy i
profesjonalizacji media akademickie mogą odrywać jeszcze
większą rolę i częściej odgrywać ważną rolę w walce o uwagę
odbiorców, szczególnie tych wchodzących w dorosłość.

Konrad Piasecki, Michał Pol, Magdalena i Maksymilian Rigamonti,
Bartosz Godusławski - to tylko kilka nazwisk dziennikarzy, którzy
dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas III
Krajowej Konferencji OFMA, która odbyła się w
grudniu 2017 roku w Krakowie. Po dwóch dniach
warsztatów i wykładów wszyscy mieli okazję wziąć
udział w 11. Gali Finałowej Studenckich Nagród
Dziennikarskich Mediatory 2017.

Więcej szczegółów: www.ofma.info.pl
Masz pomysł na współpracę? Napisz do nas: azoldak@wib.org.pl

