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I N F O R M AT O R

 Tematem numeru najnowszego „AS-a” jest 

W NUMERZE M.IN.:
 ABC Pierwszoroczniaka,

 Student bezpieczny 
w cyberprzestrzeni  
– panel ekspertów,

 Poradnik – pierwsze  
konto w banku,

 Poradnik bezpiecznych  
zakupów w sieci,

 Kredyt studencki  
– czy to dla mnie?

 Specjalnie dla Was także 
kilka słów od Adama 
Drzewickiego – twórcy kanału 
MaturaToBzdura.TV  

Zapraszamy do lektury i życzymy 
powodzenia na studiach!

 

77% 67% 47%

innym
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Na przedstawioną w wyliczeniu kwo-
tę składają się m.in. koszty jedzenia, 
zakwaterowania, wydatków na trans-
port publiczny, czy też zajęć sporto-
wych i  rozrywki. Oczywiście, w przy-
padku studentów niestacjonarnych, 
uwzględniono dodatkowo koszt sa-
mych studiów. 

Status mieszkaniowy polskich studen-
tów jest dość zróżnicowany. Badania 
Centrum AMRON  i  Warszawskiego 
Instytutu Bankowości wskazują, że naj-
więcej bo 40% ankietowanych studen-
tów, mieszka w domu rodzinnym i nie 
płaci za wynajem. Nieco mniej (38%) 
deklaruje, że jest najemcą prywatnej 
nieruchomości, a 15% posiada własną 
nieruchomość. Najmniej, bo 7% osób 
mieszka w akademiku, co może być też 
związane z ograniczoną ofertą domów 
studenckich i  zbyt małą liczbą miejsc 
noclegowych, szczególnie w większych 
miastach i przy większych uczelniach.

Początek studiów, szczególnie w nowo 
poznawanym mieście z dala od rodzin-
nego domu, to dla większości studen-
tów również początek doroślejszego 
zarządzania swoimi fi nansami – pla-
nowania wydatków, oszczędzania na 
większe zakupy czy opłacania rachun-

ków. Podstawowym narzędziem do 
dokonywania tych operacji jest konto 
bankowe, w które jak wynika z badań 
Związku Banków Polskich, zaopatrzo-
nych jest już wielu maturzystów, uda-
jących się na studia. Blisko bowiem 
połowa ankietowanych bankowców 
(46%) wskazuje, że młodzi Polacy za-
kładają pierwsze konto bankowe jesz-
cze przed osiągnięciem pełnoletności.

Popularność nowoczesnej banko-
wości wśród polskich studentów po-
twierdzają dane na temat korzystania 
z bankowych aplikacji mobilnych. Jak 
wynika z ankiety WIB-u i Parlamentu 
Studentów RP, blisko 3 na 4 studen-
tów w Polsce co najmniej raz w tygo-
dniu korzysta z  usług bankowych za 
pośrednictwem smarfona lub tabletu. 
Z drugiej strony wciąż jest pewna gru-
pa osób, która mimo młodego wieku 
nie ma zainstalowanej aplikacji banko-
wej (ponad 16%).

Jak wynika z badania „Poziom wiedzy 
fi nansowej Polaków”, łącznie ponad po-
łowa ankietowanych (57%) w wieku 18-
34 lat ocenia swoją wiedzę o fi nansach 
jako „raczej małą” lub „bardzo małą”. 
Pozytywnie, jako „raczej dużą” lub 

„bardzo dużą” wiedzę ocenia zaledwie 
5 % badanych w tej grupie wiekowej.

Polska Rada Biznesu w  raporcie „Stu-
dent w  pracy 2019” odpytała polskich 
żaków w wieku 18-30 lat m.in. o zarobki 
„na rękę” i zainteresowaniem ofertą sta-
ży w kraju i za granicą. Jak wynika z tych 
danych, 80% studentów w Polsce obec-
nie zarabia nie więcej niż 3000 zł netto 
miesięcznie. Wśród nich nieco ponad 
18% to osoby zarabiające poniżej 1000 
zł, zaś ok. 30% badanych deklaruje za-
robki na poziomie 1001-2000 zł.

F I N A N S E

Raport ZBP:
Portfel Studenta 2019

Kadra naukowa politechnik
zdominowana przez panów 

86% profesorów
66%

Pedagogika

92%

58%
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Niestety, prawdą jest to, że tam gdzie pieniądze czy dane 
wrażliwe, zawsze prędzej czy później pojawią się prze-
stępcy. Jednak, nowych technologii nie należy się bać, 
byle tylko pamiętać o  pewnych, zdroworozsądkowych 
zasadach. O cyberbezpieczeństwie ale i nowinkach tech-
nologicznych specjalnie dla czytelników „AS” opowiadają 
nasi eksperci – goście audycji „3 grosze o ekonomii”, któ-
rych przepytał Piotrek Topoliński z Akademickiego Radia 
Kampus.  

 Paweł Bukowiec, Kierownik Zespołu Obsługi Ryzyka 
Kartowego w eService 

 Paweł Jakubik, Przewodniczący Forum Technologii 
Bankowych, Członek Zarządu Microso
  Polska

 Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Stu-
dentów RP

 Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu 
Bankowości

Jak pokazują badania mimo, że w  ciągu doby jesteśmy 
praktycznie cały czas online, to wciąż nie do końca umiemy 

zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dlaczego tak 
się dzieje? – Problemem jest bardziej 

sama postawa, to znaczy my wiemy 
w teorii co powinniśmy robić, ale 
z  praktyką jest już gorzej. Naj-
lepszym przykładem są staty-
styki dotyczące haseł i  loginów 
w  bankowości elektronicznej 
–  ok. 90% klientów banków 

wie, że powinno zmieniać syste-
matycznie swoje hasła, a regular-

nie robi to tylko kilkanaście procent 
– powiedział Waldemar Zbytek.

Cyberprzestrzeń 
bez tajemnic

Słowa Prezesa WIB, potwierdził przedstawiciel młodego 
pokolenia. – Kiedy ostatni raz zmieniałem hasło do banku? 
Myślę, że jakieś osiem, może dziesięć miesięcy temu. Aplikację 
bankową również mam, ale korzystam ze wszystkiego co się 
da, jeśli chodzi o ułatwienia, więc do logowania używam też 
odcisku palca. Czy to dobrze? Nie wiem, ale wygodę stawiam 
na pierwszym miejscu – stwierdził Dominik Leżański.

O tym jak skutecznie łączyć bezpieczeństwo z wygodą naj-
więcej wiedzą ci, którzy od lat pracują nad rozwiązaniami 
stosowanymi w  bankowości. Coraz ważniejszą rolę pełni 
tzw. biometria, czyli stosowanie jako metodę uwierzytelnia-
nia (czyli potwierdzania, że ja to ja) naszych unikalnych cech 
jak odcisk palca czy kolor tęczówki. – Oczywiście jest ryzyko, 
że hakerzy spróbują ukraść tą tożsamość. Mamy takie pojedyncze 
przykłady, ale pamiętajmy, że działy cyberbezpieczeństwa pracują 
bardzo intensywnie i są tam bardzo dobrze przygotowani ludzie 
– uspokoił Paweł Jakubik. Dodając też, że obszar cyber to 
niezwykle inspirująca dziedzina, z którą warto związać swo-
ją przyszłość. – Szukamy młodych talentów, inżynierów, którzy 
chcą się zająć np. analizą cyberprzestrzeni pod kątem przewidy-
wania możliwych ataków hakerskich – powiedział.

Korzystając z  rozwiązań cyfrowych, należy cały czas aktu-
alizować swoją wiedzę nie tylko na temat nowych aplikacji, 
ale również ich wpływu na nasze bezpieczeństwo. Głośny 
ostatnio medialnie przykład aplikacji do postarzania swoich 
zdjęć pokazał, że ta nauka musi mieć tak naprawdę charak-
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ter stały. – Według najnowszych badań około 30% dzieci do 3. 
roku życia ma już swoje urządzenie elektroniczne. Budowanie 
tych postaw cyberbezpieczeństwa musi się zaczynać zaraz po 
tym jak zaczyna się świadomość dziecka, czyli pewnie w przed-
szkolu albo najpóźniej w  szkole podstawowej. Dzisiaj na przy-
kład, mało kto uwierzy, że jest średnio kilkadziesiąt incydentów 
na godzinę, w  skutek których ktoś podał własne dane wrażliwe 
w odpowiedzi na przysłanego maila i stracił w ten sposób pienią-
dze – powiedział Waldemar Zbytek. 

Warto też pamiętać o  rozsądku w  przypadku zakupów 
internetowych. Czasami super okazja to tylko narzędzie 
w  rękach przestępców. – Ważnym aspektem w  przypadku 
dokonywania zakupów on-line jest weryfi kacja sprzedającego 
czy zapoznanie się z opiniami na temat sklepu. W sieci można 
znaleźć dość ciekawe oferty sprzętu elektronicznego w przystęp-
nych cenach. Oszuści bazują na naiwności kupujących i  po-
przez specjalnie zbudowane strony e-sklepów są w stanie wyłu-
dzić wiele danych, które mogą być wykorzystane przez oszustów 
np. do nieautoryzowanych zakupów. Jak się przed tym ustrzec? 
Warto sprawdzić oceny poszczególnych sprzedawców na stro-
nach takich jak Allegro, Amazon czy eBay. Upewnijmy się też, 
że transfer danych jest odpowiednio chroniony. Pomocny jest 
tutaj symbol kłódki na pasku adresu i korzystanie przez witry-
nę z protokołów HTTPS i SSL podczas przeglądania Internetu 
– mówi Paweł Bukowiec i dodaje – w przypadku serwisu 
gdzie pobierane są opłaty cykliczne, zanim podamy dane swojej 

karty aby zapłacić za ciągłą usługę, warto sprawdzić, jak moż-
na zatrzymać te usługę i tym samym płatności.

– My, jako studenci, mamy świadomość dużo większą, ale mimo 
wszystko często jesteśmy ignorantami. Też nie możemy popaść 
w pewną paranoję, bo to też  nie jest zdrowe i do tego nie chcie-
libyśmy doprowadzić, ale uważam, że zadaniem Parlamentu 
Studentów, ale też samorządów studenckich jest to, aby uświada-
miać studentów w zakresie cyberbezpieczeństwa, bo pewnych na-
wyków na studiach trzeba nabrać – dodał  Dominik Leżański.

PSD2 – za tym tajemniczo brzmiącym skrótem stoi pakiet 
wielu zmian, które czekają wszystkich użytkowników ban-
kowości elektronicznej już od 14 września. Wraz z  nimi 
pojawią się m.in. nowe, jeszcze bezpieczniejsze zasady lo-
gowania do konta internetowego. Jednocześnie będziemy 
mogli upoważnić tzw. podmioty trzecie do przetwarzania 
naszych danych po to aby np. w jednej aplikacji mieć pod-
gląd do naszych kont w różnych bankach.   

– To PSD2 naprawdę to jest coś, gdzie ta tradycyjna, konser-
watywna bankowość się otwiera na tą młodzież biznesową i po-
zwoli nam coś z tych danych robić. Tam można zacząć szukać 
swojej przyszłości w swoim życiu zawodowym i w biznesie – za-
kończył Paweł Jakubik.

niespotykane na rynku

ku jest oprocentowane nawet w okoli-

ile masz do dyspozycji i nie tracisz na 



YouTube dla Ciebie i innych twór-
ców to już chyba jest trochę jak 
poważna firma.
Faktycznie, dzisiaj YouTube dla 
wielu osób to już prawdziwy biznes. 
Tworzymy formaty, które trwają 
latami i mają rzesze fanów. Jako Ma-
turaToBzdura mamy prawie 10 lat, 
Abstrachuje.TV też mają chyba z 7, 
więc można powiedzieć, że niedługo 
będziemy taką „Familiadą” polskiego 
internetu (uśmiech).

Kilkanaście lat musiało upłynąć, 
aby dojść do okresu dojrzewania 
YouTube’a, żeby on teraz - przynaj-
mniej u tych polskich widzów -  stał 
się w pewnym sensie telewizją, choć 
podobno nie lubicie jak się Was tak 
określa
YouTube rośnie na skalę telewizji 
z tej perspektywy, że jest to coraz 
większy biznes, regularnie pojawia-
jące się treści, w tym także te sponso-
rowane. Od 2012 roku na YouTube 
działa Radek Kotarski, który pro-
wadzi program „Polimaty” – jest 
również wiele innych bardzo warto-
ściowych materiałów. Nawet, znany 
z tradycyjnej telewizji, Maciej Orłoś 
tworzy fajny program, którego moż-
na posłuchać i dowiedzieć się czegoś 
ciekawego. Liczba filmów cały czas 
rośnie i choć faktycznie zdarzają się 
również złe treści – jak głośny ostat-
nio przypadek Lord Kruszwila – to są 
one w zdecydowanej mniejszości. 

Zacząć może każdy. Ty też nie za-
czynałeś od „MaturaToBzdura”…
To były stare czasy, kiedy YouTube 
wyglądał inaczej i prawie nie było go 
w Polsce. Chciałem to nazwać wtedy 

„siecią wideoblogów”, umieszczać 
tam niszowe, hobbystyczne kanały 
o planszówkach czy sklejaniu modeli 
i chciałem w to zaangażować kole-
gów. Finalnie to się nie udało i wtedy 
stwierdziłem: „dobra, to zrobię 
MaturaToBzdura” – jeden duży, 
popularny projekt, a później może 
przyciągnę innych twórców. No i się 
udało.

To jak jest z bohaterami Waszych 
treści? Czasem wydaje się aż nie-
możliwe, żeby nie znać absolut-
nych podstaw z danej dziedziny, 
a jednak kanał ma już prawie 
10 lat..
Każdy z nas ma braki wiedzy. Niech 
pierwszy rzuci obelgą ktoś, kto miał 
same „piątki” i wszystko pamięta ze 
szkoły. Warto wiedzieć, że podczas 
nagrania nie zadajemy tysiąca py-
tań, a zaledwie około dwudziestu, 
a w odcinku ląduje ich około ośmiu, 
dziesięciu. Ludzie, których oglądamy 
w naszych materiałach chcą się po 
prostu przekonać, ile wiedzą. Patrząc 
na to ogólnie może wydawać się, że 
nasza wiedza nie jest imponująca, ale 
trzeba też postawić pytania: jak się 
uczyliśmy i czy ta wiedza na pewno 
jest niezbędna? To jest może śmiesz-
ne, gdy ktoś nie wie, w którym roku 
odbyła się Bitwa pod Grunwaldem, 
ale jeśli chodzi o osobę, która posiada 
prawo jazdy, a gdy jest przepytywana 
ze znaków drogowych okazuje się, 
że ich nie zna, to jest to naprawdę 
bardzo słabe. 

To jest takie pole do edukacji, czy 
wy się poczuwacie jako osoby, któ-
re chcą zmienić świat na lepsze? 

Nie czuję się ekspertem od edu-
kacji. Tak samo jak nie czuję się 
dziennikarzem. A dziennikarz, 
który zajmuje się np. tematem kry-
zysu gospodarczego, nie czuje się 
powołany do naprawy gospodarki. 
Z jednej strony jest to rozrywka 
i nie jesteśmy poważnym badaniem 
statystycznym, ale z drugiej strony, 
nasze odcinki dla niektórych osób 
mogą stanowić pewną formę od-
świeżenia wiedzy. 

Wróćmy do szkoły, tyle że śred-
niej: 47 tysięcy osób pisało teraz 
poprawkową maturę, z czego dwie 
trzecie pisało przedmiot, którym 
jest…
… matematyka.

Dokładnie. I chyba coś chyba 
w nauczaniu tego przedmiotu nie 
tak, że ona sprawia nam problem 
mimo, że uczymy się jej od same-
go początku szkoły. A matema-
tyka jest też ważnym elementem 
późniejszych podstaw wiedzy 
finansowej.
To rodzi wiele pytań – czy na pew-
no dobrym jest, że przez pierwsze 
trzy klasy podstawówki tego przed-
miotu uczą nas osoby, które w więk-
szości po pedagogice identyfikują 
się jako humaniści? I potem sami, 
jeżeli uważamy się za humanistów, 
traktujemy to jako wytłumaczenie 
dla braku umiejętności matema-
tycznych. Poza tym, matma tym 
się różni od innych przedmiotów, 
np. od historii, że jeśli nie znasz 
starożytności, możesz się spokojnie 
nauczyć średniowiecza, a tutaj - jeśli 
nie znasz podstaw na „piątkę” to 

Niewiedza to nie grzech, 
ale bierność już tak



później dalsze części dla ciebie są 
totalnie nielogiczne i z roku na rok 
czujesz się jak na tureckim kazaniu. 

Czyli co, powinno się wracać do 
podstaw i trochę jak z historią 
powtarzać trzy razy średniowie-
cze, a tutaj trzy razy liczenie pro-
centów?
Historia jest akurat tutaj złym przy-
kładem, bo można się uczyć o kró-
lach w średniowieczu, a nie znać 
Juliusza Cezara. Natomiast w przy-
padku matematyki, jeśli nie wiesz jak 
się mnoży, to gdziekolwiek później 
będzie mnożenie np. w ułamkach, to 
wciąż tego nie zrobisz. Pewne podsta-
wy powinny być przez ludzi opano-
wane na 100%. 

YouTube kojarzy nam się przede 
wszystkim z rozrywką, ale jak się 
w niego zagłębić to nie brakuje też 
treści edukacyjnych.
Ja bym powiedział bardzo ogólnie 
- jeśli jakiś temat was interesuje, 
wpiszcie go po prostu w wyszu-
kiwarkę YouTube i przefiltrujcie 

kanały. Pojawią się takie, które zaj-
mują się konkretnym zagadnieniem. 
Polecam oprócz najpopularniejszych 
wideo, w ten sposób wyszukiwać 
treści. A wracając do matematyki, 
ją również polecam, bo sam mam 
znajomych w wieku dwudziestu-pa-
ru lat, którzy teraz chodzą na kursy 
dziewięciomiesięczne tylko po to, 
żeby nauczyć się programowania 
i zrezygnować z obecnej pracy. Więc 
ta matma to jest naprawdę wytrych 
do bardzo fajnego życia, w którym 
można pracować zdalnie np. z Taj-
landii i zarabiać po 8-12 tysięcy zło-
tych miesięcznie. 

A co ze studiami? To pytanie po-
wraca zawsze, zwłaszcza po uzyska-
niu dyplomu czyli czy warto było?
To jest bardzo indywidualna sprawa. 
Mam wrażenie, że z roku na rok, 
każda kolejna generacja wychowują-
ca maturzystów coraz mniej uważa, 
że koniecznie każdy musi iść na 
studia. Nie pójść na studia albo ich 
nie skończyć – to już nie jest wstyd. 
Natomiast, jeśli mówimy o np. praw-

niku czy lekarzu, no to nie chciałbym 
trafić na takiego, który nie skończył 
studiów a będzie mnie operował 
(uśmiech). 

Na koniec, jedna rada dla aktyw-
nych studentów, i tych pierwszo-
rocznych i tych bardziej doświad-
czonych?
Jeśli ktoś chce się w czymś sprawdzić, 
niech najpierw zacznie to robić za 
darmo. Po pewnym czasie stwierdzi, 
czy to mu odpowiada. A jeśli nie 
to przynajmniej zdobędzie pewnie 
umiejętności, których nie wyniesie 
ze studiów. Nigdy się nie dowiemy, 
dopóki czegoś nie spróbujemy. Moim 
zdaniem to jest piękno młodości, że 
musimy próbować różnych rzeczy, 
a dzisiaj sądzę, że jest coraz większe 
zapotrzebowanie na ludzi wszech-
stronnie uzdolnionych, którzy mają 
umiejętności w wielu obszarach na 
dość wysokim poziomie, a nie eksper-
tów w wyłącznie jednej dziedzinie.

 

„
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W nim poznasz swoich przedstawicieli przed wszyst-

Sport

w ramach Funduszu Pomocy 

Media studenckie
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F I N A N S E

Struktura produktów kredytowych posiadanych przez 
młodych wynika z ich wieku i potrzeb i jest mocno powią-
zana ze stylem życia. Według danych BIK, zdecydowanie 
najpopularniejszym rodzajem zobowiązania młodych Po-
laków są kredyty konsumpcyjne (ponad 65% ogółu kre-
dytów) – na które składają się kredyty gotówkowe (41%) 
i kredyty ratalne(25%), zaciągane np. na zakup smartfona. 
Wśród produktów kredytowych zaciąganych przez pol-
skich studentów znajdują się także limity w koncie (21%) 
i  karty kredytowe (12%). Całkowita kwota zaciągniętych 
kredytów, które są spłacane to ponad 10,5 mld zł, z cze-

go kwota pozostająca do 
spłaty to 8,61 mld zł.

Osoby rozpoczynające ży-
cie na własny rachunek po-
winny być świadome tego, 
co dla banków oznacza dojrzałość fi nansowa. Jest to m.in. 
umiejętność rzetelnej i terminowej spłaty rat kredytu. Anali-
za BIK pokazuje niestety, że ludzie młodzi częściej niż osoby 
w starszych grupach wiekowych, mają kłopoty z terminową 
obsługą swoich kredytów. Obecnie 10,5% młodych odnoto-
wuje opóźnienia w spłatach powyżej 90 dni.

BIK poddał analizie terytorialnej kredyty osób w  wieku 
18-24 lata. Wynika z niej, iż najwięcej zobowiązań kredyto-
wych posiadają mieszkańcy województwa mazowieckiego 
– 13,06% i śląskiego – 11,6%, najmniej zaś mieszkańcy wo-
jewództw świętokrzyskiego – 2,34% i opolskiego – 2,27%.

Warto zadbać o  swoją wiarygodność kredytową już od 
pierwszych lat fi nansowej samodzielności – docenimy to 
gdy udamy się do banku po kredyt na pierwsze, własne 
mieszkanie.

Ponad milion kredytów zaciągnęli młodzi Polacy

z ciekawie prezentowanymi podstawami wiedzy z zakresu 

 

Liczba 
kredytobiorców

Liczba udzielonych 
kredytów mieszkaniowych

Liczba udzielonych 
kredytów konsumpcyjnych

Liczba wydanych
kart kredytowych

Liczba przyznanych
linii debetowych
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W branży IT jest coraz więcej kobiet. Mimo stereotypów, do-
skonale dają sobie radę w roli programistek czy osób odpo-

wiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne.

Na świecie kobiety stanowią około 59% osób pracujących. 
W  tym prawie co trzecia  pracuje w  jednej z  dużych fi rm 

technologicznych. Tym bardziej zaskakuje, że tylko niecałe 
20% na stanowiskach stricte technicznych.

Dlaczego tylko tyle? Składa się na to wiele czynników. 
Dużą rolę pełni schematyczne myślenie o roli kobiet 
w społeczeństwie i wynikający z niego autostereotypy. 
Młode dziewczyny nie doceniają swoich kompetencji 
technologicznych i  unikają związanych z  nimi kie-
runków studiów. W konsekwencji stanowią jedynie 
14% studentów informatyki. 

Coraz więcej kobiet osiąga w branży IT sukcesy. Peł-
nią potem rolę wzorów i mentorek dla kolejnych. 

Na ich obecności zyskują fi rmy, które decydują się 
na ich zatrudnianie. Badania pokazują, że różnorod-

ność płci wśród pracowników oznacza wzrost 
innowacyjności i poprawia funkcjono-

wanie fi rmy, w tym wyniki fi -
nansowe.  

 serwisu internetowego tradycyjnego 

 sklepu internetowego

niowego

Bezpieczne 

Na tempo zmian wpływają też dwa zjawiska. Pierwszym z  nich 
jest wejście na rynek pracy kobiet pokolenia Z, określanego cy-
frowym pokoleniem, które ma zmienić świat technologii. Wiele 
z nich zaczęło przygodę z kodowaniem przed ukończeniem 16. 
roku życia.

Drugim jest stale rosnąca rola IT we wszystkich branżach, co 
przekłada się rosnące zapotrzebowanie na specjalistów. Zaspoko-
jenie tego popytu jest możliwe tylko, kiedy wzrośnie liczba kobiet 
w tej grupie.

Zmiany już widać. Wśród technologicznych ekspertów rośnie 
liczba kobiet, stają się one coraz ważniejszą częścią świata tech-
nologii. W ciągu najbliższych 5-10 lat ich obecność na stanowi-
skach technicznych ma osiągnąć 40%. Przekłada się to na rosnącą 
świadomość korzyści wynikających z tego trendu.

Dobrym przykładem może tu być eService, największy agent rozli-
czeniowy w tej części Europy. Profi l działalności fi rmy to nowocze-
sne, oparte o technologie usługi fi nansowe. Praca obejmuje wszyst-
kie obszary – zarówno te bardziej kojarzone z  IT, jak i  te mniej. 
Połowę menedżerów najwyższego szczebla stanowią kobiety. Róż-
norodność i idąca za nią innowacyjność oraz umiejętności ciągłego 
rozwoju pozwoliły osiągnąć fi rmie sukces (i pozycję rynkową). 

Wiele fi rm coraz mocniej docenia różnorodność. Dlatego rola 
kobiet w  IT będzie rosła i warto pamiętać o  tym budując swoje 
kompetencje zawodowe. 



PORADNIK

Europejski Dom Spotkań –  Funda-
cja Nowy Staw od ponad 26 lat działa 
na  rzecz społeczeństwa obywatel-
skiego oraz solidarności między na-
rodami. Fundacja wspiera procesy 
integracji Polski w ramach Unii Eu-
ropejskiej. Poprzez edukację poko-
leń wzmacniamy idee demokracji, 
samorządności, społecznej gospo-
darki rynkowej oraz porozumienia 
kultur ponad wszelkimi granicami. 

Jednym z  głównych celów Fundacji jest 
promocja i kształtowanie postaw obywa-
telskich, a także mobilizowanie obywate-
li, szczególnie młodego pokolenia do ak-
tywności społecznej i odpowiedzialności 
za wspólnoty. Do celów statutowych nale-
żą także: popieranie i promocja działalno-
ści wychowawczej i  edukacyjnej, kształ-
cenie i  promowanie idei demokracji, 
tworzenie i  wspieranie elit społecznych, 

gospodarczych i  politycznych demokra-
tycznego państwa, prowadzenie dzia-
łalności edukacyjnej służącej rozwojowi 
społecznemu, gospodarczemu i kultural-
nemu w kierunku integracji z Unią Euro-
pejską, aktywizacja osób bezrobotnych. 

Fundacja od jest również współorgani-
zatorem Forum Ekonomicznego Mło-
dych Liderów. Każda edycja Forum 
Ekonomicznego Młodych Liderów po-
zwala zwrócić uwagę na realne zapotrze-
bowanie znalezienia miejsca do dyskusji 
o zmianach jakie zachodzą w Europie i na 
świecie, nabycia kompetencji i  zdobywa-

nia cennych rad, wskazówek od prak-
tyków biznesowych dla młodych osób 
z ponad 30 państw. Dzięki Forum młodzi 
ludzie mogą również nawiązać kontakty 
i zawrzeć partnerstwa, które pozwolą im 
realizować wspólnie międzynarodowe 
projekty. 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja 
Nowy Staw od wielu lat organizuje kon-
ferencje, panele dyskusyjne i  debaty 
od szczebla regionalnego do  między-
narodowego. W  ramach współpracy 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
Fundacja m.in. wybudowała przedszko-
le dla dzieci w Tanzanii, i prowadzi rów-
nież w  województwie Lubelskim Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Po więcej informacji
zapraszamy na stronę Fundacji 

www.eds-fundacja.pl  
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Interesuje Cię działalność studencka? 
Odwiedź Europejski Dom Spotkań



O tym i o innych w interesujących Was tematach dowiecie się słuchając nas w serwisie oraz w rozgłośniach radiowych:
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