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7HPDWQXPHUXŜRV]F]ÚG]DQLHF]\OLFRĖRF]\PZLHOX
VWXGHQW´ZQLHP\ĖOLDSRZLQQR:DUWR]DSR]QDÈVLÚ
]W\PZMDNLVSRV´EPRķQDQDXF]\ÈVLÚRGNþDGDÈWURFKÚ
SLHQLÚG]\DE\UHDOL]RZDÈVZRMHPDU]HQLDSODQ\ķ\FLRZH
DOHLIXQNFMRQRZDÈZDEVWUDNF\MQ\P]SXQNWXZLG]HQLD
VWXGHQWDF]DVLHF]\OLHPHU\WXU]H
3RQDGWRZQXPHU]H0LQLVWHU1DXNLL6]NROQLFWZD
:\ķV]HJRŜ-DURVþDZ*RZLQRPLQZVS´þSUDF\QD
U]HF]HGXNDFMLHNRQRPLF]QHMLUROLPHGL´ZVWXGHQFNLFK
RUD]QRZ\3U]HZRGQLF]ÆF\3DUODPHQWX6WXGHQW´Z53
Ŝ'RPLQLN/HķDĀVNLRSODQDFKQDSLHUZV]\URNNDGHQFML
:DUWR]DMU]HÈU´ZQLHķGRNÆFLNDF\EHUEH]SLHF]HĀVWZD
LSR]QDQLD]DOHWPHFKDQL]PXRWDMHPQLF]REU]PLÆFHM
QD]ZLHţFKDUJHEDFNŢDWDNķH]DSODQRZDÈPDM´ZNÚ
ZVDPUD]QDţVWXGHQFNÆNLHV]HĀŢ
$MDNPDMWRĖZLÚWRZV]\VWNLFKVWXGHQW´ZF]\OL
-XZHQDOLDLSU]\JRWRZDQDVSHFMDOQLHOLVWD
QDMFLHNDZV]\FKLPSUH]Z3ROVFH
8F]VLÚEDZLG]LDþDM%ÆGĵDNW\ZQ\
=HVS´þţ$NW\ZQHJR6WXGHQWDŢ

grosze

o ekonomii
| 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?
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
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UCZELNIA

Edukacja
i nowe technologie
to naturalne obszary
2ZSþ\ZLH
W]Z.RQVW\WXFML
współpracy nauki
GOD1DXNLQDSR]\FMÚ
SROVNLFKXF]HOQLQDĖZLHFLH
i gospodarki
DOHWDNķHZVS´þSUDF\QDU]HF]
HGXNDFMLHNRQRPLF]QHMLUROLPHGL´Z
VWXGHQFNLFKP´ZL:LFHSUH]HV5DG\
0LQLVWU´ZRUD]0LQLVWHU1DXNL
L6]NROQLFWZD:\ķV]HJRŜ-DURVþDZ*RZLQ.
3DQLH0LQLVWU]HUHIRUPDV]NROQLFWZDZ\ķV]HJR
ZUDPDFKW]Z.RQVW\WXFMLGOD1DXNLEÚG]LH
VWDQRZLÈVWDþ\IXQGDPHQWSUDZQRRUJDQL]DF\MQ\
SROVNLFKV]N´þZ\ķV]\FKQDNROHMQHODWD-HGQ\P]MHM
DVSHNW´ZNW´U\PRFQRSRGNUHĖODQRMXķQDHWDSLH
SUDFQDGXVWDZÆMHVWPLQOHSV]HVSURILORZDQLH
RGSRZLHG]LĖZLDWDDNDGHPLFNLHJRQDSRWU]HE\
SROVNLHMJRVSRGDUNL-DNLUHDOQ\ZSþ\ZZW\P
NRQWHNĖFLHPRķHZ\ZU]HÈQRZDUHJXODFMD"
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 poszczególne przęsła tego pomostu zbudowaliśmy już dużo
wcześniej. Mam na myśli przede wszystkim ustawy
o innowacyjności i doktoratach wdrożeniowych
czy przygotowywaną reformę instytutów badawczych. Konstytucja dla Nauki zawiera natomiast
dodatkowe szczegółowe rozwiązania, które znacznie zwiększą efektywność współpracy między nauką a gospodarką. Mam na myśli przede wszystkim
nowe zasady ewaluacji uczelni, które w przypadku
nie tylko uczelni technicznych, ale wszystkich kierunków, w tym ekonomicznych, mogą przełożyć
się przełożyć na rozwój gospodarczy kraju. Położą
one bowiem większy nacisk na sprawę komercjalizacji badań i bardziej praktycznego, ukierunkowanego na potrzeby rynku pracy proﬁlu kształcenia.
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']LĖVHNWRU
bankowy
w Polsce
UHDOL]XMHV]HUHJ
inicjatyw edukacyjnych
ukierunkowanych na
SU]HND]\ZDQLHSRZV]HFKQHM
wiedzy ekonomicznej i finansowej
Ŝ]UHV]WÆMDNZSU]\SDGNX3URJUDPX
ţ1RZRF]HVQH=DU]ÆG]DQLH%L]QHVHPŢ
SRZRþDQHJR]LQLFMDW\Z\=ZLÆ]NX%DQN´Z
3ROVNLFKU´ZQLHķSRGRILFMDOQ\PSDWURQDWHP
01L6:&]\]SXQNWXZLG]HQLD3DQD0LQLVWUD
]DGDQLHZW\P]DNUHVLHSRZLQQRVSRF]\ZDÈSU]HGH
ZV]\VWNLPQDLQVW\WXFMDFKILQDQVRZ\FKF]\WHķ
SRZLQQ\VLÚZWRZþÆF]DÈLQVW\WXFMHSXEOLF]QH"
Jestem gorącym zwolennikiem tego, co się nazywa partnerstwem publiczno-prywatnym. Przedsięwzięcia edukacyjne, o których Pan Redaktor
mówi, to naturalna przestrzeń do współpracy
instytucji prywatnych, w tym banków i instytucji
państwowych. Gdyby tego typu kształcenie spoczywało w całości na barkach państwa, to skutkowałoby nadmierną etatyzacją sposobu myślenia
absolwentów takich szkoleń. Uważam, że wszelkiego rodzaju edukacja ekonomiczna powinna
być współprowadzona przez instytucje prywatne,
dlatego że one reprezentują adekwatną do rynku
wrażliwość ekonomiczną.

UCZELNIA

=DMHGHQ]Z\]QDF]QLN´ZVNXWHF]QRĖFLV\VWHPX
V]NROQLFWZDZ\ķV]HJRPRķHE\ÈXZDķDQDSR]\FMD
XF]HOQLZQDMZDķQLHMV]\FKUDQNLQJDFKĖZLDWRZ\FK
Co Pana zdaniem nas obecnie najbardziej blokuje
MHĖOLFKRG]LRSRSUDZÚSR]\FMLĖZLDWRZHMDF]\P
PRķHP\MXķG]LĖIDNW\F]QLH]DG]LZLÈLQQHNUDMH"
Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że podniesienie pozycji polskich uczelni w rankingach nie jest
celem reformy, tylko ma być jednym z jej efektów.
Ważne jest, żeby polskie uczelnie kształciły i prowadziły badania na najwyższym światowym poziomie,
a wtedy nastąpi poprawa pozycji w rankingach.
Poziom umiędzynarodowienia, który decyduje,
w głównej mierze o pozycji w światowych zestawieniach, 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 momencie zdobycia stopnia doktora. W Polsce do czasu
wprowadzenia Konstytucji dla Nauki warunkiem samodzielności 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 obowiązku habilitacji przy równoczesnym przyznaniu
doktorom pełnych praw przysługującym pracownikom naukowym. Trzecia dźwignia podniesienia poziomu polskich uczelni w rankingach to nowe zasady
ewaluacji stawiające nie na liczbę publikacji, a na ich
wysoką jakość. Natomiast czwartą dźwignią uruchomiającą 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 czynią to też w inny sposób, stawiając przede wszystkim na badania naukowe. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat, kilka wyłonionych w konkursie
uczelni w Polsce również zyska taki status.
:VSRPQLDþ3DQRWHMĖFLHķFHQDMDNLHM]QDMGXMÆVLÚ
SUDFRZQLF\QDXNRZL*G\E\PLDþ3DQ]GHILQLRZDÈ
SRMÚFLHW]ZVWXGHQWDSU]\V]þRĖFLF]\OLWRMDNLHJR

%ULHILQJSUDVRZ\]PHGLDPLVWXGHQFNLPL
SRGF]DV1DURGRZHJR.RQJUHVX1DXNLZ.UDNRZLH

DEVROZHQWDSRWU]HEXMHG]LĖSROVNDJRVSRGDUND
WRMDNDWRE\þDE\RVREDLMDNLPLNRPSHWHQFMDPL
SRZLQQDVLÚZ\U´ķQLDÈ"
Żyjemy w świecie cyfrowym, więc umiejętności z tego zakresu są dziś absolutnie niezbędne
w praktycznie każdym zawodzie. Po drugie, żyjemy w warunkach globalizacji, potrzebne są zatem umiejętności pozwalające komunikować się
ze światem, począwszy od znajomości języków
obcych. Wreszcie, żyjemy w czasach niebywałego przyspieszenia, rozwoju i przemian technologicznych. Dlatego, szczegółowa wiedza szybko
się dezaktualizuje, stąd polskie uczelnie muszą
w większym niż do tej pory stopniu uczyć twórczego myślenia czy umiejętności samokształcenia.
1LHPRJÚQDNRQLHFQLH]DS\WDÈRPHGLDVWXGHQFNLH
G]LDþDMÆFHQDSROVNLFKXF]HOQLDFK-DN3DQMHSRVWU]HJD"
Media studenckie są niezbędnym łącznikiem między władzami uczelni, ministerstwem a szeroką bracią 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 horyzontów studentów na kwestie wykraczające poza
zagadnienia związane z kierunkiem studiów. Mówiąc
krótko są dla studentów ważnym oknem na świat i na
współczesne przemiany cywilizacyjne.
=DSLVUR]PRZ\
QDSRGVWDZLHZ\ZLDGXRSXEOLNRZDQHJR
Z0LHVLÚF]QLNX)LQDQVRZ\P%$1.ZJUXGQLXU
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FINANSE

Oszczędzanie nie boli
– 7 kroków do sukcesu
%XGRZDEH]SLHF]HĀVWZDILQDQVRZHJRMHVWMDNVWDZLDQLHVROLGQ\FKIXQGDPHQW´ZQD
SU]\V]þRĖÈ%DUG]RZDķQHMHVWRV]F]ÚG]DQLHUDFMRQDOQHRGSRZLHG]LDOQHLVNXWHF]QH
']LÚNLRV]F]ÚGQRĖFLRPPRķQDQDZLÚFHMVRELHSR]ZROLÈLWRQLHNRQLHF]QLHZEDUG]R
RGOHJþHMSU]\V]þRĖFL7U]HEDMHGQDNE\ÈNRQVHNZHQWQ\PLQLHZ\GDZDÈRGNþDGDQ\FK
SLHQLÚG]\QDFKZLORZHSRWU]HE\&KRÈRF]\ZLĖFLHSRNXVQLHEUDNXMH-
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OSZCZĘDNOŚCI = PRZYCHÓD – (KOSZTY STAŁE + NIEZBĘDNE WYDATKI)
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Chargeback

– skuteczna metoda
na nierzetelnych sprzedawców
:\VWDZF\NDUWSþDWQLF]\FKQLHFKZDOÆVLÚW\P]E\WQLRDGRVWDZF\XVþXJQDSU]\NþDG
ELXUDSRGU´ķ\ŜWHJREDUG]RQLHOXELÆ2F]\PPRZD"2SURFHGXU]HFKDUJHEDFN
LQDF]HMQD]\ZDQHMREFLÆķHQLHP]ZURWQ\PUDFKXQNXNOLHQWD1DMRJ´OQLHMP´ZLÆFMHVW
WRIRUPD]DEH]SLHF]HQLDSU]HGQLHXF]FLZ\PLVSU]HGDZFDPL
-HGQDNWDSURFHGXUDQLHFKURQLZV]\VWNLFKNOLHQW´ZQDU\QNX
1LHFKURQLW\FKNW´U]\SþDFÆJRW´ZNÆDQLWDNķHW\FKNW´U]\
SþDFÆ ]D GDQ\ SURGXNW F]\ XVþXJÚ SU]HOHZHP EDQNRZ\P
0RJÆ ] QLHM NRU]\VWDÈ W\ONR SRVLDGDF]H NDUW NUHG\WRZ\FK
GHEHWRZ\FKLSU]HGSþDFRQ\FKGZ´FKRUJDQL]DFMLSþDWQLF]\FK
9,6$L0DVWHU&DUG
3þDFLV]NDUWÆMHVWHĖOHSLHMFKURQLRQ\
$E\SURFHGXUDPRJþD]DLVWQLHÈPXVLV]SRSLHUZV]H]DGDQÆ
XVþXJÚ OXE GDQ\ SURGXNW ]DSþDFLÈ NDUWÆ SþDWQLF]Æ 9,6$ OXE
0DVWHU&DUG3RGUXJLHPXVLV]PLHÈX]DVDGQLRQHSRZRG\GR
QLH]DGRZROHQLD]MDNRĖFLWRZDUXOXEXVþXJL]DNW´UH]DSþDFLþHĖ -HĖOL VÆ VSHþQLRQH WH GZLH SU]HVþDQNL WR PRķHV] UR]SRF]ÆÈSURFHVUHNODPDF\MQ\L]DLQLFMRZDÈSURFHGXUÚFKDUJHEDFN
-HVWHĖQLH]DGRZRORQ\ŜSRVNDUķVLÚEDQNRZL
-DN QDOHķ\ UR]SRF]ÆÈ SURFHGXUÚ FKDUJHEDFN" -HĖOL PDV]
X]DVDGQLRQ\ SRZ´G SR SURVWX VNRQWDNWXM VLÚ ] EDQNLHP
Z\VWDZFÆ 7ZRMHM NDUW\ L ]þ´ķ UHNODPDFMÚ 6]F]HJ´þRZH LQIRUPDFMHRIRUPLHLWU\ELHVNþDGDQLDUHNODPDFML]QDMG]LHV]QD
VWURQLHLQWHUQHWRZHMEDQNXDOERX]\VNDV]QDMHJRLQIROLQLL
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1DSHZQREÚG]LHPXVLDþSRGDÈVZRMHLPLÚLQD]ZLVNRQXPHU NDUW\ SþDWQLF]HM GDWÚ L Z PLDUÚ PRķOLZRĖFL JRG]LQÚ
SU]HSURZDG]HQLDWUDQVDNFMLQD]ZÚSRGPLRWXNW´U\DNFHSWRZDþWUDQVDNFMÚLMHĖOLWRPRķOLZHGRNþDGQÆORNDOL]DFMÚWHUPLQDODZNW´U\PGRNRQ\ZDþHĖSþDWQRĖFLZ\VRNRĖÈNZRW\
WUDQVDNFMLLZDOXWÚZMDNLHMMÆZ\NRQDQRLRF]\ZLĖFLHSRZ´G
UHNODPDFML
-DNLH VÆ QDMF]ÚVWV]H V\WXDFMH Z NW´U\FK EDQN ZGUDķD Z
7ZRLPLPLHQLXSURFHGXUÚFKDUJHEDFN"
:GURķHQLH SURFHGXU\ QDVWÆSL ] SRZRGX MDNLFKNROZLHN QLHSUDZLGþRZRĖFL Z GRNRQ\ZDQLX F]\ UR]OLF]DQLX WUDQVDNFML
DWDNķHNLHG\]DNXSLRQ\WRZDUQLH]RVWDþGRVWDUF]RQ\DOER
PLDþ ZDG\ ]ZU´FLþHĖ WRZDU DOH QLH RGGDQR &L SLHQLÚG]\
XVþXJD]DP´ZLRQDSU]H]&LHELHE\þDZ\NRQDQDZQLHQDOHķ\W\VSRV´E:NDķGHM]W\FKV\WXDFMLLZZLHOXLQQ\FKRGELHJDMÆF\FKRG7ZRLFKRF]HNLZDĀEDQNPRķHUR]SRF]ÆÈSURFHGXUÚFKDUJHEDFN
3þDFLV]NDUWÆŜPDV]VSRNRMQHZDNDFMH
3URFHGXUDFKDUJHEDFNQDMF]ÚĖFLHMSU]\GDMHVLÚSU]\]DNXSDFK
LQWHUQHWRZ\FKRUD]NXSRZDQLXZ\FLHF]HNV]F]HJ´OQLH]DJUDQLF]Q\FK-HĖOL]DSþDFLV]]DZ\FLHF]NÚXķ\ZDMÆFNDUW\SþDWQLF]HM
DWUDILV]QDQLHXF]FLZHELXURWXU\VW\F]QHLQSMHĖOLRNDķHVLÚQD
PLHMVFXķH]DPLDVWSRNRMX]ZLGRNLHPQDPRU]HGRVWDþHĖSRN´M]ZLGRNLHPQDĖPLHWQLNWRWHķPRķHV]GRPDJDÈVLÚ]ZURWX
SRQLHVLRQ\FKSU]H]&LHELHNRV]W´Z3U]HGHZV]\VWNLPMHGQDN
FKDUJHEDFN ]DSHZQLD JZDUDQFMÚ RG]\VNDQLD SLHQLÚG]\ Z WDN
VNUDMQ\FKSU]\SDGNDFKMDNEDQNUXFWZRELXUDSRGU´ķ\

FINANSE

– i co zrobić, żeby go przybywało
=E\WF]ÚVWREROHĖQLHSU]HNRQXMHP\VLÚķHILQDQVHWRMHGQDNVNRPSOLNRZDQDPDWHULDLQLHVWHW\
GRSLHURMDNSRSDGQLHP\ZWDUDSDW\]DF]\QDP\V]XNDÈLQIRUPDFMLQDWHPDW]DU]ÆG]DQLDEXGķHWHP
1DMF]ÚĖFLHMZLQWHUQHFLH,WXWDM]SRPRFÆPRķHSU]\MĖÈEORJ&R]W\PKDMVHPSOJG]LHPRķQD]QDOHĵÈ
VSRVRE\QDVNXWHF]QH]DU]ÆG]DQLHSLHQLÚG]PL
Badania pokazują, że ponad 60% 15-19-latków dysponuje 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 jakimi 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. Wygrali konkurs, który został zorganizowany w zeszłym roku
w Gdańsku. Jury, na czele z przewodniczącym – doświadczonym 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 studiuje 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-

d
dl
l
b
ﬁl k które
k
ne i nudne,
dlatego
realizują
zabawne
ﬁlmiki,
sami
chcieliby oglądać. Szukając odpowiedzi na pytanie – Co
z tym hajsem?!, przekazują praktyczne informacje i proponują rozwiązania przydatne w codziennym życiu. Dzięki ich
radom nie tylko zaoszczędzimy kasę, ale nawet ją pomnożymy. Starają się też namówić nas, aby wprowadzanie pozytywnych 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.

Utracony dowód? Nie trać głowy!
'RZ´GRVRELVW\WRQLHW\ONRNDZDþHNSODVWLNX7RWRķVDPRĖÈNW´UÆQDOHķ\FKURQLÈ$JG\QDV]
GRNXPHQW]RVWDQLHVNUDG]LRQ\WU]HEDZLHG]LHÈMDNLHSRGMÆÈNURNL
Złodzieje dokumentów wykorzystują
skradzione dane tożsamości w określonym 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 miesiące na wyjaśnienie sprawy. To dlatego
tak istotne jest wyłączenie utraconego dokumentu, co w skrócie oznacza
uniemożliwienie złodziejowi posłużenie się nim.
Swój dokument można zastrzec
osobiście w oddziale swojego banku
lub każdym innym. Wygodną usługę

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

tej funkcjonalności mają osoby posiadające 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 Systemu Dokumenty Zastrzeżone ZBP,
a następnie do wszystkich banków
w Polsce. Wówczas nasza tożsamość
będzie znacznie bezpieczniejsza.

3RGVWDZRZH]DVDG\EH]SLHF]HĀVWZDGDQ\FK
f QLH XGRVWÚSQLDM VZRLFK GRNXPHQW´Z DQL GDQ\FK RVRERZ\FK RVRERP
QLHXSUDZQLRQ\P
f ZSU]\SDGNXXWUDW\GRNXPHQWXQLH]ZþRF]QLH]JþRĖVLÚQDSROLFMÚ
f QLH]DOHķQLHRGVSRVREXXWUDW\GRNXPHQWXMDNQDMV]\EFLHMJR]DVWU]Hķ
:LÚFHMLQIRUPDFMLZZZGRNXPHQW\]DVWU]H]RQHSO
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Podróż

na studencką
kieszeń

=DSODQXMSRGU´ķZF]HĖQLHM

3RU]XÈZ\JRGÚLSRGU´ķXMZJUXSLH

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.

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.

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.

2SFMDGODRGZDķQ\FK

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!
1LHRV]F]ÚG]DMQDSRF]XFLXEH]SLHF]HĀVWZDL]GURZLX

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!
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Uczyć się dla siebie, by działać dla innych.
Zaangażowanie procentuje!
2G]LDþDOQRĖFLVWXGHQFNLHMGEDQLXRĖURGRZLVNRVWXGHQFNLH
GRĖZLDGF]HQLXLSODQDFKUR]PDZLDP\]3U]HZRGQLF]ÆF\P3DUODPHQWX
6WXGHQW´Z53Ŝ'RPLQLNLHP/HķDĀVNLP.
2GVW\F]QLDMHVWHĖ3U]HZRGQLF]ÆF\P
3DUODPHQWX6WXGHQW´Z53PRķHV]
SU]\EOLķ\ÈVWXGHQWRPUROÚ3653"
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.
0DV]MXķ]DVREÆGXķ\EDJDķGRĖZLDGF]HQLD
]GRE\W\ZVDPRU]ÆG]LHVWXGHQFNLP
3ROLWHFKQLNLý´G]NLHM-DNZF]HĖQLHMV]H
G]LDþDQLDSRPDJDMÆ&LZNLHURZDQLX
3DUODPHQWHP"
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.
:\REUDĵP\VRELHķHG]LĖNRĀF]\V]
NDGHQFMÚ&RE\ĖFKFLDþķHE\]RVWDþR
]URELRQHSU]H]WHGZDODWD"

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.
-HVWHĖQLHZÆWSOLZLHDNW\ZQ\PVWXGHQWHP
&RGDþD&LG]LDþDOQRĖÈVWXGHQFND"
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.

AKTYWNY STUDENT

-8:(1$/,$
%,$ý<672.
-XZHQDOLD%LDþRVWRFNLH

PDMDF]HUZFD

%<'*26=&=
.U´OHZVNLH-XZHQDOLD8.:

PDMD

*'$ÿ6.
7HFKQLNDOLD

PDMD

.$72:,&(
-XZHQDOLDĕOÆVNLH

PDMD

.,(/&(
-XZHQDOLD3ROLWHFKQLNLĕZLÚWRNU]\VNLHM

PDMD

KRAKÓW
-XZHQDOLD.UDNRZVNLH

PDMD

LUBLIN
/XEHOVNLH'QL.XOWXU\6WXGHQFNLHM

PDMD

ý'Ĵ
-XZHQDOLD8QLZHUV\WHWXý´G]NLHJR

PDMD

-XZHQDOLD3ROLWHFKQLNL
ý´G]NLHM

PDMDF]HUZFD

2/6=7<1
.RUWRZLDGD

PDMD

232/(
3LDVWRQDOLD

PDMD

32=1$ÿ
3ROLEXGD2SHQ$LU

PDMD

-XZHQDOLD3R]QDĀVNLH

PDMD

5=(6=:
5]HV]RZVNLH-XZHQDOLD

PDMD

5]HV]RZVNLH.XOW85DOLD6WXGHQFNLH PDMD
6=&=(&,1
-XZHQDOLD6]F]HFLQ

PDMD

7258ÿ
3LHUQLNDOLD

PDMD

:52&ý$:
-XZHQDOLD

PDMD

:$56=$:$
0DMRZH:LEUDFMD

PDMD

$36XUGDOLD0('\NDOL

PDMD

M8:HQDOLD

PDMDPDMD

0HJD:$7

PDMD

-XZHQDOLD6*+

PDMD

-XZHQDOLD3:
-XZHQDOLD8.6:

PDMD
PDMD

=,(/21$*5$
%DFKDQDOLD

PDMD

11

2J´OQRSROVNLH )RUXP 0HGL´Z $NDGHPLFNLFK WR SODWIRUPD ZVS´þSUDF\ UHGDNFML VWXGHQFNLFK ] FDþHM 3ROVNL 7R PLHMVFH G\VNXVML QD WHPDW UROL
L SU]\V]þRĖFL PHGL´Z DNDGHPLFNLFK
SRGHMPRZDQLD QRZ\FK ZVS´OQ\FK
LQLFMDW\ZUR]ZLMDQLDZDUV]WDWXG]LHQQLNDUVNLHJR D WDNķH QDZLÆ]\ZDQLD
NRQWDNW´Z U´ZQLHķ ] SDUWQHUDPL ]HZQÚWU]Q\PL
: GQLDFK  OLVWRSDGD   JUXGQLD
 U SRQDG  G]LHQQLNDU]\ UHGDNFML VWXGHQFNLFK UHSUH]HQWXMÆF\FK
SRQDGUHGDNFML]FDþHM3ROVNLVSRWNDþRVLÚZ.UDNRZLHSRGF]DV,9.UDMRZHM .RQIHUHQFML 2J´OQRSROVNLHJR
)RUXP0HGL´Z$NDGHPLFNLFK-DQXV]
6FKZHUWQHU 3DWU\N 0LFKDOVNL 2OJD
2OHVHN0DWHXV]%RUHNŜWRW\ONRNLONDQD]ZLVNG]LHQQLNDU]\NW´U]\G]LHOLOL
VLÚ VZRMÆ ZLHG]Æ L GRĖZLDGF]HQLHP
SRGF]DV ZDUV]WDW´Z L SDQHOL G\VNXV\MQ\FK .RQIHUHQFMD 2)0$ EÚGÆFD
FRURF]Q\PĖZLÚWHPPHGL´ZVWXGHQFNLFK VWDQRZLþD WDNķH SRGVXPRZDQLH
NDPSDQLL HGXNDF\MQRLQIRUPDF\MQHM
ţ$NW\ZQ\6WXGHQWŢUHDOL]RZDQHMSU]H]
:DUV]DZVNL,QVW\WXW%DQNRZRĖFL
: JUXGQLX  URNX RGEÚG]LH VLÚ
URNX RGEÚG]LH VLÚ MXELOHXV]RZD
9 .UDMRZD .RQIHUHQFMD 2)0$ -Xķ
G]LĖ ]DSUDV]DP\ GR XG]LDþX QLH W\ONR PHGLD VWXGHQFNLH L DNDGHPLFNLH
DOH U´ZQLHķ VWXGHQW´Z Z\G]LDþ´Z
G]LHQQLNDUVWZD
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