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 Ile odkładać, żeby zaoszczędzić?

 Gdzie inwestować, by osiągnąć największe zyski?

 Jak pożyczać pieniądze, aby nie przepłacać?

 W jakich branżach szukać pracy, żeby najlepiej zarobić?

 Jak uniknąć ataku hakerskiego?

Semestr letni  
 

a razem z nim 
czwarty numer 

magazynu „Aktywny 

 

Na te i wiele innych pytań odpowiadamy co tydzień w programie „3 grosze o ekonomii”. Audycja radiowa 
przygotowywana przez warszawskie Radio Kampus od niemal trzech lat trafia co tydzień na anteny rozgłośni 
w największych ośrodkach akademickich w Polsce. 

Audycję można usłyszeć na antenie: 

Podcasty audycji znajdziesz również na stronie radiokampus.fm

Chcesz aby Twoja rozgłośnia bezpłatnie nadawała „3 grosze...”? Napisz do nas na ofma@wib.org.pl

grosze 
o ekonomii
3

2
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Edukacja  
i nowe technologie  

to naturalne obszary  
współpracy nauki   

i gospodarki
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Rzeczywiście zbudowanie pomostu między nauką 
a  gospodarką było jednym z  priorytetów, które 
określiliśmy sobie na samym początku prac nad 
ustawą. Jednak Konstytucja dla Nauki pod tym 
względem nie wnosi aż tak dużo, bo poszczegól-
ne przęsła tego pomostu  zbudowaliśmy już  dużo 
wcześniej. Mam na myśli przede wszystkim ustawy 
o  innowacyjności i  doktoratach wdrożeniowych 
czy przygotowywaną reformę instytutów badaw-
czych. Konstytucja dla Nauki zawiera natomiast 
dodatkowe szczegółowe rozwiązania, które znacz-
nie zwiększą efektywność współpracy między na-
uką a gospodarką. Mam na myśli przede wszystkim 
nowe zasady ewaluacji uczelni, które w przypadku 
nie tylko uczelni technicznych, ale wszystkich kie-
runków, w  tym ekonomicznych, mogą przełożyć 
się przełożyć na rozwój gospodarczy kraju. Położą 
one bowiem większy nacisk na sprawę komercjali-
zacji badań i bardziej praktycznego, ukierunkowa-
nego na potrzeby rynku pracy profilu kształcenia.

bankowy 
w Polsce 

inicjatyw edukacyjnych 
ukierunkowanych na 

wiedzy ekonomicznej i finansowej 

Jestem gorącym zwolennikiem tego, co się nazy-
wa partnerstwem publiczno-prywatnym. Przed-
sięwzięcia edukacyjne, o  których Pan Redaktor  
mówi, to  naturalna przestrzeń do współpracy 
instytucji prywatnych, w  tym banków i  instytucji 
państwowych. Gdyby tego typu kształcenie spo-
czywało w całości na barkach państwa, to skutko-
wałoby nadmierną etatyzacją sposobu myślenia 
absolwentów takich szkoleń. Uważam, że wszel-
kiego rodzaju edukacja ekonomiczna powinna 
być współprowadzona przez instytucje prywatne, 
dlatego że one reprezentują adekwatną do rynku 
wrażliwość ekonomiczną.

U C Z E L N I A
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Co Pana zdaniem nas obecnie najbardziej blokuje 

Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że podnie-
sienie pozycji polskich uczelni w rankingach nie jest 
celem  reformy, tylko ma być jednym z  jej efektów. 
Ważne jest, żeby polskie uczelnie kształciły i prowa-
dziły badania na najwyższym światowym poziomie, 
a  wtedy nastąpi poprawa pozycji w  rankingach. 
Poziom umiędzynarodowienia, który decyduje, 
w głównej mierze o pozycji w światowych zestawie-
niach, jest niestety piętą achillesową polskiej nauki. 
Słabym punktem jest również zbyt  hierarchiczna 
ścieżka kariery akademickiej. Polscy naukowcy zbyt 
późno uzyskują samodzielność naukową, podczas 
gdy w krajach zachodnich uzyskuje się ją już w mo-
mencie zdobycia stopnia doktora. W Polsce do czasu 
wprowadzenia Konstytucji dla Nauki warunkiem sa-
modzielności było dopiero zdobycie habilitacji. Stąd 
też, polscy naukowcy tę samodzielność uzyskiwali 
średnio kilkanaście lat później niż ich nie bardziej 
przecież zdolni koledzy z  Europy Zachodniej czy 
Stanów Zjednoczonych.  Osobiście opowiadałem 
się za całkowitą likwidacją habilitacji.  Ostatecznie, 
w ramach kompromisu i w dialogu ze środowiskiem 
akademickim zdecydowaliśmy się na zniesienie obo-
wiązku habilitacji przy równoczesnym przyznaniu 
doktorom pełnych praw przysługującym pracowni-
kom naukowym.  Trzecia dźwignia podniesienia po-
ziomu polskich uczelni w rankingach to nowe zasady 
ewaluacji stawiające nie na liczbę publikacji, a na ich 
wysoką jakość. Natomiast  czwartą dźwignią urucho-
miającą ten mechanizm będzie rozpoczęcie procesu 
wyłaniania uczelni badawczych. 

Najlepsze uczelnie na świecie mają szczególny 
charakter -  kształcą zdecydowanie mniejszą liczbę 
studentów niż najlepsze polskie uniwersytety i czy-
nią to też w inny sposób, stawiając przede wszyst-
kim na badania naukowe. Mam nadzieję, że w cią-
gu najbliższych lat, kilka wyłonionych w konkursie 
uczelni w Polsce również zyska taki status.

Żyjemy w  świecie cyfrowym, więc umiejętno-
ści z  tego zakresu są dziś absolutnie niezbędne 
w  praktycznie każdym zawodzie. Po drugie, ży-
jemy w  warunkach globalizacji, potrzebne są za-
tem umiejętności pozwalające komunikować się 
ze światem, począwszy od znajomości języków 
obcych. Wreszcie, żyjemy w  czasach niebywałe-
go przyspieszenia, rozwoju i  przemian technolo-
gicznych. Dlatego, szczegółowa wiedza szybko 
się dezaktualizuje, stąd polskie uczelnie muszą  
w większym niż do tej pory stopniu uczyć twórcze-
go myślenia  czy umiejętności samokształcenia.

Media studenckie są niezbędnym łącznikiem mię-
dzy władzami uczelni, ministerstwem a szeroką bra-
cią studencką. Ja osobiście niezwykle cenię media 
studenckie, po pierwsze są one wyrazem oddolnej 
inicjatywy, a  nie jest to inicjatywa łatwa. Po drugie 
odgrywają bardzo zasadniczą rolę w poszerzaniu ho-
ryzontów studentów na kwestie wykraczające poza 
zagadnienia związane z kierunkiem studiów. Mówiąc 
krótko są dla studentów ważnym oknem na świat i na 
współczesne przemiany cywilizacyjne.

 
 

 

U C Z E L N I A



Oszczędzanie nie boli  
– 7 kroków do sukcesu
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Chargeback 
– skuteczna metoda  
na nierzetelnych sprzedawców
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Badania pokazują, że ponad 60% 15-19-latków dysponu-
je własnym budżetem, a ich koledzy i koleżanki w wieku 
21-22 lat często zaczynają już żyć na własny rachunek. 
Provident Polska, doskonale znając wyzwania przed jaki-
mi stoją młodzi – od trzech lat wspiera projekt „Co z tym 
hajsem?!” i zaprasza do współpracy uczniów i studentów. 

Bohaterami trzeciego już sezonu „Co z  tym hajsem?!” są: 
Ola Szocik, Maksym Michałowski i Szymon Szymański. Wy-
grali konkurs, który został zorganizowany w  zeszłym roku 
w  Gdańsku. Jury, na czele z  przewodniczącym – doświad-
czonym youtuberem Kubą Jankowskim, który wcześniej był 
związany z MaturaToBzdura.TV, zdecydowało, że właśnie ta 
trójka trafi do nas ze swoimi historiami o pieniądzach. 

Ola jest dziennikarką w radiu Eska Trójmiasto, Maksym stu-
diuje na Akademii Wychowania Fizycznego, a Szymon uczy 
się w Technikum Łączności. Nowi youtuberzy nie ukrywają, 
że tematy związane z ekonomią i finansami są z reguły trud-

ne i  nudne, dlatego realizują zabawne filmiki, które sami 
chcieliby oglądać. Szukając odpowiedzi na pytanie – Co 
z tym hajsem?!, przekazują praktyczne informacje i propo-
nują rozwiązania przydatne w codziennym życiu. Dzięki ich 
radom nie tylko zaoszczędzimy kasę, ale nawet ją pomno-
żymy. Starają się też namówić nas, aby wprowadzanie po-
zytywnych zmian w życiu zaczynać od portfela i rozliczenia 
ze znanymi nam doskonale grzeszkami rozrzutności. Ola, 
Maksym i  Szymon popisują się też swoimi zdolnościami 
kulinarnymi, dzięki czemu możemy według ich przepisów 
przyrządzać fajne dania za 5 złotych. W tej edycji postarają 
się, abyśmy odzyskali kontrolę nad wydatkami.  

Złodzieje dokumentów wykorzystują 
skradzione dane tożsamości w okre-
ślonym celu, np. do zawarcia umowy 
z operatorem komórkowym, zakupu 
drogiego sprzętu albo wyłudzenia 
kredytu. W efekcie tych przestępstw, 
początkowo niczego nieświadomi 
ludzie przeżywają później ogromny 
stres, poświęcając często całe miesią-
ce na wyjaśnienie sprawy. To dlatego 
tak istotne jest wyłączenie utracone-
go dokumentu, co w skrócie oznacza 
uniemożliwienie złodziejowi posłu-
żenie się nim. 

Swój dokument można zastrzec 
osobiście w oddziale swojego banku 
lub każdym innym. Wygodną usługę 

– i co zrobić, żeby go przybywało

Utracony dowód? Nie trać głowy!

zastrzegania online zapewnia Biuro 
Informacji Kredytowej, jest ona bez-
płatna i  możliwa przez całą dobę. 
Kluczowe jest jednak to, że dostęp do 

tej funkcjonalności mają osoby po-
siadające już konto na www.bik.pl. 
W  takim przypadku potrzebny jest 
tylko dostęp do Internetu, by jednym 
kliknięciem wyłączyć dokument 
z  obiegu. Informacja o  zastrzeżeniu 
ze strony BIK szybko trafia do Sys-
temu Dokumenty Zastrzeżone ZBP, 
a  następnie do wszystkich banków 
w Polsce. Wówczas nasza tożsamość 
będzie znacznie bezpieczniejsza.

d dl l b fil k k

F I N A N S E
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Im wcześniej zaczniesz planować wakacje tym 
lepiej. Jeśli planujesz podróż samolotem, skorzystaj 
z odpowiednich portali i aplikacji, które wyszukują 
tanie loty i podpowiadają kiedy jest najlepszy czas 
na zakup biletów do wybranych destynacji. Bilety 
lotnicze kupowane z odpowiednim wyprzedzeniem 
mogą kosztować kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście 
złotych, zwłaszcza jeśli zabierzesz ze sobą tylko 
bagaż podręczny. 

Wcześniejsza rezerwacja noclegu również się opłaca 
– dostępnych jest więcej ofert, więc możesz znaleźć 
stosunkowo tani nocleg w dogodnej lokalizacji. Bardzo 
atrakcyjne cenowo, szczególnie dla studenckiego 
portfela, są hostele i schroniska młodzieżowe. Warto 
pamiętać, że większość linii lotniczych współpracuje 
z portalami bookingowymi – dokonując rezerwacji 
przez odpowiedni portal możesz dostać sporą zniżkę 
na nocleg i kupon na kolejny lot.

Ponadto, planując podróż z wyprzedzeniem 
będziesz mieć czas na odpowiednie przygotowanie 
do samego pobytu w wybranym miejscu. Czytaj 
blogi podróżnicze i przewodniki, żeby dowiedzieć 
się gdzie dobrze i tanio zjeść, z jakich środków 
komunikacji korzystać, jakie atrakcje turystyczne 

dostępne są za darmo, na jakie zniżki możesz 
liczyć, a przede wszystkim na co uważać 

by nie dać się oszukać. 

na studencką  
kieszeńPodróż

Marzy Ci się kilkutygodniowa podróż przez pół 
Europy? Wcale nie potrzebujesz do tego fortuny, 
wystarczy grupa znajomych i auto. Koszty paliwa 
i noclegu podzielone na kilka osób będą niższe 
niż ceny biletów lotniczych, kolejowych czy 
autobusowych. Możecie dodatkowo zaoszczędzić 
i spać w aucie, na kempingach lub pod namiotem. 
Zabierzcie zapas jedzenia i kuchenkę turystyczną, 
stołujcie się w tanich lokalnych knajpach. Zaletą 
takiego podróżowania jest spontaniczność 
i możliwość zmiany planów w każdej chwili. 
W ciągu kilku tygodni możesz odwiedzić kilka 
krajów naprawdę niskim kosztem, nie stresując 
się przy tym poganiającym cię przewodnikiem czy 
niedopełnieniem zobowiązań przez biuro podróży.

Jeżeli nie masz pieniędzy na paliwo czy bilety, to nie 
znaczy, że spędzisz wakacje w domu. Spakuj plecak, 
wygodne buty i… złap stopa! Podróż autostopem może 
być fascynująca, ale też ryzykowna, więc lepiej weź ze 
sobą zaufanego kompana. Nocuj pod namiotem lub 
skorzystaj z couchsurfingu, zupełnie za darmo, bez 
haczyków i ukrytych kosztów. Twój portfel obciążą 
tylko koszty wyżywienia i ewentualnych atrakcji 
turystycznych. Pamiętaj! Podczas takiej podróży 
pozostawaj cały czas w kontakcie z kimś bliskim, 
informuj o najbliższym celu podróży i miejscu noclegu!

Pamiętaj, aby przed podróżą wyrobić Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i wykupić 

ubezpieczenie turystyczne, a w trakcie pilnować 
dokumentów i mieć namiary 

na polskie placówki 
konsularne!

S T R E F A  S T U D E N T A
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Przede wszystkim jest to zajmowanie 
stanowiska w kwestiach dot. środowiska 
studenckiego, opiniowanie rozporządzeń, 
szukanie nowych rozwiązań, które mogą 
przełożyć się na poziom studiów. W lutym 
m.in. skierowałem list do Rektorów, 
przedstawiając postulaty, które powinny 
znaleźć się w nowych statutach uczelni. Na 
co dzień wspieramy samorządy studenckie 
w ich działalności, np. konsultując akty 
prawne, a także indywidualnych studentów, 
którzy mogą zgłosić się ze swoimi 
problemami do Rzecznika Praw Studenta. 
Ważna jest dla nas promocja studenckich 
praw. Zgłaszane problemy są podstawą, 
by wspólnie z samorządami zabiegać 
o  zmiany, które dadzą realną gwarancję 
naszych praw.

Wcześniejsza działalność nauczyła 
mnie budować skuteczny w działaniu 
zespół. To grupa ludzi, która świetnie 
pracowała i dbała o studentów. To 
była motywacja do zdobywania wiedzy 
i podnoszenia kompetencji w zakresie m.in. 
projektów, zarządzania budżetem, czy 
odpowiedzialności za swoje decyzje. Bez 
tych umiejętności ciężko skutecznie działać 
na rzecz studentów. Zawsze starałem 
się być wsparciem dla mojego zespołu. 
Jestem dumny, jak sprawnie działaliśmy 
i jak działa samorząd pod wodzami nowej 
przewodniczącej. 

Priorytetem jest aktywny udział PSRP we 
wdrażaniu nowej Ustawy, z uwzględnieniem 
rozwiązań, które zapewnią studentom 
możliwość zdobywania wiedzy w najlepszych 
warunkach, a samorządom możliwość 
rozwoju. Jednak to nie jedyny obszar działań. 
Istotnym elementem mojej kadencji jest 
skuteczne działanie dla studentów. Obecnie 
podjęliśmy temat zdrowia psychicznego 
studentów i tego na jakie wsparcie uczelni 
mogą liczyć. Zależy mi też na zaangażowaniu 
samorządów w prace PSRP oraz współpracy 
komisji branżowych. Przykładem tego jest 
ich udział w Krajowej Konferencji, na którą 
przyjeżdżają przedstawiciele wszystkich 
typów uczelni. To największe wydarzenie 
w roku, podczas którego nasze środowisko 
może wymienić się dobrymi praktykami. 
Głównym celem jest przekazanie jak 
największej ilości treści merytorycznych 
przydatnych samorządom. Zaplanowaliśmy 
m.in. szkolenia, stawiając na nowoczesne 
metody oraz konsultacje z ekspertami. 
Zarządzanie tak złożoną organizacją jest 
dużym wyzwaniem, ale chciałbym, by 
w przyszłości PSRP było stawiane jako 
przykład dobrego zarządzania.

Dużo nowych umiejętności i możliwość 
przełamania wewnętrznych barier. Dziś nie 
mam problemów z nawiązywaniem relacji 
z nowymi osobami. Stałem się otwarty, oraz 
nauczyłem tego, czego nie nauczyłbym 
się tylko studiując. To zaprocentuje 
w przyszłości. Nie ma nic bardziej 
satysfakcjonującego niż działanie na rzecz 
innych, nawet jeśli czasem trzeba poświęcić 
trochę siebie. Samorząd dał mi wiele 
bliskich osób, na które mogę zawsze liczyć. 
Taki czas w moim życiu na pewno się nie 
powtórzy. Moją działalność podsumować 
mogą trzy hasła: ludzie, satysfakcja, 
wspomnienia.

Uczyć się dla siebie, by działać dla innych. 
Zaangażowanie procentuje!
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