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Tematem numeru najnowszego „AS-a” jest
5DSRUW=ZLÆ]NX%DQN´Z3ROVNLFKţ3RUWIHO
6WXGHQWDŢ7HJRURF]QDHG\FMDUDSRUWXWR
QLHW\ONRJDUĖÈDNWXDOQ\FKGDQ\FKGRW\F]ÆF\FK
:DV]\FKVWDUV]\FKNROHķDQHNLNROHJ´Z
DOHSU]HGHZV]\VWNLPPDVDZDķQ\FK
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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!

'ODF]HJRFKFHP\E\ÈDNW\ZQL":LHG]DXPLHMÚWQRĖFL
LQRZH]QDMRPRĖFLWRSRGVWDZD
:UDPDFKGUXJLHMHG\FML3URMHNWXţ$NW\ZQ\6WXGHQWŢ:DUV]DZVNL,QVW\WXW%DQNRZRĖFLZHZVS´þSUDF\
]3DUODPHQWHP6WXGHQW´Z53SU]HSURZDG]LþDQNLHWÚVWXGHQFNÆţ$NW\ZQRĖÈŜILQDQVHŜSUDZDVWXGHQWDŢ
ZNW´UHM]DS\WDOLĖP\VWXGHQW´ZPLQGODF]HJRDQJDķXMÆVLÚQDVWXGLDFK"
0þRG]LOXG]LHSRSU]H]GRGDWNRZH]DDQJDķRZDQLHZLG]ÆV]DQVÚQD]GRE\FLHQRZHMZLHG]\LXPLHMÚWQRĖFL
EDGDQ\FK QDGUXJLPPLHMVFXVWDZLDMÆPRķOLZRĖÈSR]QDQLDQRZ\FKRV´E  ]DĖQDWU]HFLPPLHMVFX
]QDOD]þDVLÚFKÚÈSRPDJDQLDLQQ\P  

77%

67%

6]DQVDQD]GRE\FLHQRZHM
ZLHG]\LXPLHMÚWQRĖFL

0RķOLZRĖÈSR]QDQLD
QRZ\FKRV´E

47%

&KÚÈSRPDJDQLD
innym

ĴU´GþR$QNLHWDţ$NW\ZQRĖÈŜILQDQVHŜSUDZDVWXGHQWDŢ:DUV]DZVNL,QVW\WXW%DQNRZRĖFL3DUODPHQW6WXGHQW´Z53
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FINANSE

Raport ZBP:
Portfel Studenta 2019
= URNX QD URN SROVF\ VWXGHQFL G\VSRQXMÆ ZLÚNV]\P EXGķHWHP DOH WHķ ZLÚFHM Z\GDMÆ :HGþXJ WHJRURF]Q\FK SURJQR]
=ZLÆ]NX %DQN´Z 3ROVNLFK ]DSUH]HQWRZDQ\FK Z QDMQRZV]HM HG\FML UDSRUWX ţ3RUWIHO 6WXGHQWDŢ SU]HFLÚWQH PLHVLÚF]QH
Z\GDWNL VWXGHQWD XF]ÆFHJR VLÚ Z GXķ\P DNDGHPLFNLP PLHĖFLH PRJÆ SU]HNUDF]DÈ MXķ NZRWÚ  ]þ 3RU´ZQXMÆF WÚ
VXPÚGR]HV]þRURF]Q\FKZ\OLF]HĀSU]HGVWDZLRQ\FKZUDSRUFLHMHVWRQDZ\ķV]DRRN]þ=HVWDZLDMÆFWR]NZRWÆ
Z\OLF]RQÆ Z SLHUZV]HM HG\FML UDSRUWX ţ3RUWIHO 6WXGHQWDŢ RSXEOLNRZDQHJR Z  U ĖUHGQLH PLHVLÚF]QH Z\GDWNL
SROVNLHJRVWXGHQWDZ]URVþ\RSRQDG]þ
Na przedstawioną w wyliczeniu kwotę składają się m.in. koszty jedzenia,
zakwaterowania, wydatków na transport publiczny, czy też zajęć sportowych i rozrywki. Oczywiście, w przypadku studentów niestacjonarnych,
uwzględniono dodatkowo koszt samych studiów.

3UDZLH ZþDVQHPLHV]NDQLH
Status mieszkaniowy polskich studentów jest dość zróżnicowany. Badania
Centrum AMRON i Warszawskiego
Instytutu Bankowości wskazują, że najwięcej bo 40% ankietowanych studentów, 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.

.RQWREDQNRZH
QDVWXGHQFNÆNLHV]HĀ
Początek studiów, szczególnie w nowo
poznawanym mieście z dala od rodzinnego domu, to dla większości studentów również początek doroślejszego
zarządzania swoimi ﬁnansami – planowania wydatków, oszczędzania na
większe zakupy czy opłacania rachun-

58%

PþRG\FK3RODN´Z
GREU]HRFHQLDVZRMÆ
V\WXDFMÚPDWHULDOQÆ
ZĖU´GRJ´þX
GRURVþ\FK3RODN´Z
SR]\W\ZQHRGF]XFLD
PDMHG\QLH

ków. Podstawowym narzędziem do
dokonywania tych operacji jest konto
bankowe, w które jak wynika z badań
Związku Banków Polskich, zaopatrzonych jest już wielu maturzystów, udających się na studia. Blisko bowiem
połowa ankietowanych bankowców
(46%) wskazuje, że młodzi Polacy zakładają pierwsze konto bankowe jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności.

$NW\ZQLQRZRF]HĖQL
EDQNXMÆF\

Pedagogika
GRPHQÆG]LHZF]\Q

Dķ92%RJ´OQHMOLF]E\VWXGHQW´ZWHJR
NLHUXQNXVWDQRZLÆVWXGHQWNL

Kadra naukowa politechnik
zdominowana przez panów

Popularność nowoczesnej bankowości wśród polskich studentów potwierdzają dane na temat korzystania
z bankowych aplikacji mobilnych. Jak
wynika z ankiety WIB-u i Parlamentu
Studentów RP, blisko 3 na 4 studentów w Polsce co najmniej raz w tygodniu korzysta z usług bankowych za
pośrednictwem smarfona lub tabletu.
Z drugiej strony wciąż jest pewna grupa osób, która mimo młodego wieku
nie ma zainstalowanej aplikacji bankowej (ponad 16%).

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

=ZLHG]ÆHNRQRPLF]QÆ
QDED Q NLHU

7U´MNDţQDUÚNÚŢ
WUXGQDGRSU]HELFLD

Jak wynika z badania „Poziom wiedzy
ﬁnansowej Polaków”, łącznie ponad połowa ankietowanych (57%) w wieku 1834 lat ocenia swoją wiedzę o ﬁnansach
jako „raczej małą” lub „bardzo małą”.
Pozytywnie, jako „raczej dużą” lub

3RQDGSRþRZD
RV´E]SRNROHQLD<
XZDķD
ķHLFKV\WXDFMD
ILQDQVRZD
MHVWSRGREQD
GRVWDWXVX
LFKU´ZLHĖQLN´Z

Dķ86% profesorów

Lb66%GRNWRU´ZZĖU´GNDGU\
QDXNRZHMWRPÚķF]\ĵQL

Polska Rada Biznesu w raporcie „Student w pracy 2019” odpytała polskich
żaków w wieku 18-30 lat m.in. o zarobki
„na rękę” i zainteresowaniem ofertą staży w kraju i za granicą. Jak wynika z tych
danych, 80% studentów w Polsce obecnie zarabia nie więcej niż 3000 zł netto
miesięcznie. Wśród nich nieco ponad
18% to osoby zarabiające poniżej 1000
zł, zaś ok. 30% badanych deklaruje zarobki na poziomie 1001-2000 zł.
:LÚFHMZSHþQHMZHUVMLUDSRUWX
GRVWÚSQHMQDZZZ]ESSO
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Cyberprzestrzeń
bez tajemnic

ŜEH]SLHF]HĀVWZR
LQRZHWHFKQRORJLH

&\IU\]DFMDķ\FLDWRZDU]\V]\QDPQDNDķG\PNURNXŜSU]\]DNXSLHELOHWXZDXWREXVLH]þRķHQLXZQLRVNX
R Z\GDQLH GRZRGX RVRELVWHJR F]\ Z\SRķ\F]HQLX NVLÆķNL Z ELEOLRWHFH 3RPDJD QDP Z SUDF\ GDMH
UR]U\ZNÚXþDWZLDNRPXQLNDFMÚF]\VSUDZ\XU]ÚGRZH:3ROVFHG]LHMHVLÚWRSU]\GXķ\PXG]LDOHEDQN´Z
NW´UHQLH]DSRPLQDMÆSU]\W\PRUR]ZRMXV\VWHP´ZEH]SLHF]HĀVWZDLHGXNDFMLZW\P]DNUHVLH$MDNVLÚ
RND]XMHQDZHWZĖU´GPþRG\FK3RODN´Z ODWD NW´U]\QLHUR]VWDMÆVLÚ]HVZRLPLVPDUWIRQDPLDķ
]QLFKQDMVþDELHM]HZV]\VWNLFKREV]DU´ZZLHG]\HNRQRPLF]QHMRFHQLDZþDĖQLH]QDMRPRĖÈ]DVDG
F\EHUEH]SLHF]HĀVWZD
Niestety, prawdą jest to, że tam gdzie pieniądze czy dane
wrażliwe, zawsze prędzej czy później pojawią się przestępcy. Jednak, nowych technologii nie należy się bać,
byle tylko pamiętać o pewnych, zdroworozsądkowych
zasadach. O cyberbezpieczeństwie ale i nowinkach technologicznych specjalnie dla czytelników „AS” opowiadają
nasi eksperci – goście audycji „3 grosze o ekonomii”, których 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 Studentów 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. Najlepszym przykładem są statystyki dotyczące haseł i loginów
w bankowości elektronicznej
– ok. 90% klientów banków
wie, że powinno zmieniać systematycznie swoje hasła, a regularnie robi to tylko kilkanaście procent
– powiedział Waldemar Zbytek.
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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 najwięcej wiedzą ci, którzy od lat pracują nad rozwiązaniami
stosowanymi w bankowości. Coraz ważniejszą rolę pełni
tzw. biometria, czyli stosowanie jako metodę uwierzytelniania (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 swoją przyszłość. – Szukamy młodych talentów, inżynierów, którzy
chcą się zająć np. analizą cyberprzestrzeni pod kątem przewidywania możliwych ataków hakerskich – powiedział.
Korzystając z rozwiązań cyfrowych, należy cały czas aktualizować 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-

%H]SLHF]HĀVWZR Z &\EHUSU]HVWU]HQLŢ WR SURMHNW
Z NW´U\P XF]HVWQLF]Æ EDQNL =%3 3HNDR 6$
6DQWDQGHU ,1* %ĕ P%DQN  IXQGDFMH &\EHULXP
3ROVND %H]JRW´ZNRZD  ILUP\ ,7 ,%0 3ROVND
0LFURVRIW  VNOHS\ LQWHUQHWRZH $OOHJUR  DJHQFL
UR]OLF]HQLRZL H6HUYLFH  RUD] Z\GDZF\ NDUW
SþDWQLF]\FK 9LVD  G]LÚNL NW´UHPX PDV] V]DQVÚ
GRZLHG]LHÈ VLÚ R W\P MDN PLQ E\È EH]SLHF]Q\P
Z VLHFL F]\ ]DGEDÈ R EH]SLHF]HĀVWZR VZRLFK
ILQDQV´Z
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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 przedszkolu albo najpóźniej w szkole podstawowej. Dzisiaj na przykład, 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 pieniądze – 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 weryﬁkacja sprzedającego
czy zapoznanie się z opiniami na temat sklepu. W sieci można
znaleźć dość ciekawe oferty sprzętu elektronicznego w przystępnych cenach. Oszuści bazują na naiwności kupujących i poprzez specjalnie zbudowane strony e-sklepów są w stanie wyłudzić wiele danych, które mogą być wykorzystane przez oszustów
np. do nieautoryzowanych zakupów. Jak się przed tym ustrzec?
Warto sprawdzić oceny poszczególnych sprzedawców na stronach 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 witrynę 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 można 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 chcielibyśmy doprowadzić, ale uważam, że zadaniem Parlamentu
Studentów, ale też samorządów studenckich jest to, aby uświadamiać studentów w zakresie cyberbezpieczeństwa, bo pewnych nawyków na studiach trzeba nabrać – dodał Dominik Leżański.
PSD2 – za tym tajemniczo brzmiącym skrótem stoi pakiet
wielu zmian, które czekają wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej już od 14 września. Wraz z nimi
pojawią się m.in. nowe, jeszcze bezpieczniejsze zasady logowania do konta internetowego. Jednocześnie będziemy
mogli upoważnić tzw. podmioty trzecie do przetwarzania
naszych danych po to aby np. w jednej aplikacji mieć podgląd do naszych kont w różnych bankach.
– To PSD2 naprawdę to jest coś, gdzie ta tradycyjna, konserwatywna bankowość się otwiera na tą młodzież biznesową i pozwoli nam coś z tych danych robić. Tam można zacząć szukać
swojej przyszłości w swoim życiu zawodowym i w biznesie – zakończył Paweł Jakubik.
:\SRZLHG]LSRFKRG]Æ]DXG\FMLţJURV]HRHNRQRPLLŢ
HPLWRZDQ\FKQDDQWHQLH5DGLD.DPSXV

3LHUZV]HNRQWREDQNRZH
ŜRF]\PSDPLÚWDÈ"
5R]SRF]ÚFLH NRU]\VWDQLD ] NRQWD EDQ
NRZHJR Z F]DVLH VWXGL´Z WR Z\JRGQ\
L EH]SLHF]Q\ VSRV´E QD NRQWURORZD
QLH VZRMHJR EXGķHWX %DQNL NRQNXUXMÆ
RXZDJÚPþRG\FKNOLHQW´ZFRSU]HNþD
GD VLÚ SR]\W\ZQLH QD MDNRĖÈ RIHUW\ GH
G\NRZDQHMVWXGHQWRP3U]\MHMZ\ERU]H
ZDUWR]ZU´FLÈXZDJÚQDNLONDNZHVWLL

.RQWRQDRJ´þ]D]þ
ŜLQLHW\ONRNRQWR

%DQNLZLHG]ÆķHPþRG]LNOLHQFLWRGODQLFK
GREUDLQZHVW\FMDQDSU]\V]þRĖÈLGODWHJR
EH]SUREOHPX]QDMG]LHV]RIHUWÚEH]SþDW
QHJR UDFKXQNX D F]ÚVWR U´ZQLHķ NRU]\
VWDQLH]NDUW\SþDWQLF]HMLEDQNRPDW´ZQD
EDUG]RSUHIHUHQF\MQ\FKZDUXQNDFK

%DQN]DSþDFLŧ7RELH

&RMDNLĖF]DVSRMDZLDMÆVLÚRIHUW\ZNW´U\FK
WR EDQN Z\SþDFD QRZ\P NOLHQWRP QDZHW
GRNLONXVHW]þRW\FKţQDVWDUWŢ&]ÚVWRGRGDW
NRZR SURPRZDQH MHVW U´ZQLHķ SROHFDQLH
RIHUW\EDQNXVZRLP]QDMRP\PF]\DNW\Z
QHNRU]\VWDQLH]DSOLNDFMLPRELOQHM

2SURFHQWRZDQLH SUDZLH 
niespotykane na rynku

0RķQD WUDILÈ QD WDNLH GHG\NRZDQH VWX
GHQWRP RIHUW\ Z NW´U\FK QS NRQWR
RV]F]ÚGQRĖFLRZHSU]\SLVDQHGRUDFKXQ
ku jest oprocentowane nawet w okoliFDFK

%DQNPRķHSRP´F&L
RV]F]ÚG]DÈ

:DUWR SRV]XNDÈ RIHUW Z NW´U\FK QS
SU]\WUDQVDNFMLNDUWÆSþDWQLF]Æ]DRNUÆ
JOHQLH GR SHþQHM NZRW\ WUDILD DXWRPD
W\F]QLHLEH]SþDWQLHQD7ZRMHVXENRQWR
RV]F]ÚGQRĖFLRZH GRGDWNRZR RSUR
FHQWRZDQH 

%DQNZWHOHIRQLH

,QWXLF\MQH DSOLNDFMH PRELOQH D WDNķH LQ
WHUQHWRZ\ GRVWÚS GR EDQNX WR GXķD
Z\JRGD :DUWR VLÚ LP SU]\MU]HÈ SU]HG
]DþRķHQLHPUDFKXQNXDSRWHPDNW\ZQLH
NRU]\VWDÈ Ŝ RF]\ZLĖFLH ] SU]HVWU]HJD
QLHP ]DVDG EH]SLHF]QHJR EDQNRZDQLD
ZVLHFL

'ODRELHķ\ĖZLDW´Z
ŜNDUWDZLHORZDOXWRZD

6SRQWDQLF]Q\ FLW\ EUHDN ]H ]QDMRP\PL
Z MHGQHM ] HXURSHMVNLFK VWROLF" =DVWD
Q´Z VLÚ F]\ RSU´F] UH]HUZ\ Z JRW´Z
FH QLH ZDUWR ZLÚNV]RĖFL SLHQLÚG]\ QD
Z\MD]G ]RVWDZLÈ QD NRQFLH ] XUXFKR
PLRQÆRSFMÆNDUW\ZDOXWRZHM:SþDFDV]
ile masz do dyspozycji i nie tracisz na
SU]HZDOXWRZDQLX
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Niewiedza to nie grzech,
ale bierność już tak
ţ: NW´U\P URNX E\þ FKU]HVW 3ROVNL"Ţ ţ,OH Z\QRVL SLHUZLDVWHN ] "Ţ Ŝ WDNLFK L SRGREQ\FK S\WDĀ
]DGDþ MXķ PQ´VWZR $ MHV]F]H ZLÚFHM XVþ\V]Dþ QD QLH RGSRZLHG]L $GDP 'U]HZLFNL ] NDQDþX
0DWXUD7R%]GXUD79 VSHFMDOQLH GOD F]\WHOQLN´Z ţ$NW\ZQHJR 6WXGHQWDŢ RSRZLDGD R W\P MDN VLÚ
WZRU]\ MHGHQ ] QDMSRSXODUQLHMV]\FK NDQDþ´Z QD SROVNLP <RX7XEH 1LH EUDNXMH WDNķH ZÆWN´Z
]ZLÆ]DQ\FK]HVWXGLRZDQLHPUR]ZRMHPRVRELVW\PLNU´ORZÆQDXNŜPDWHPDW\NÆ
YouTube dla Ciebie i innych twórców 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 MaturaToBzdura 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 - przynajmniej 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 pojawiające się treści, w tym także te sponsorowane. Od 2012 roku na YouTube
działa Radek Kotarski, który prowadzi program „Polimaty” – jest
również wiele innych bardzo wartościowych materiałów. Nawet, znany
z tradycyjnej telewizji, Maciej Orłoś
tworzy fajny program, którego można posłuchać i dowiedzieć się czegoś
ciekawego. Liczba ﬁlmów cały czas
rośnie i choć faktycznie zdarzają się
również złe treści – jak głośny ostatnio przypadek Lord Kruszwila – to są
one w zdecydowanej mniejszości.
Zacząć może każdy. Ty też nie zaczynałeś 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 kolegów. 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 niemożliwe, żeby nie znać absolutnych 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 pytań, 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 śmieszne, 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, które chcą zmienić świat na lepsze?
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Nie czuję się ekspertem od edukacji. Tak samo jak nie czuję się
dziennikarzem. A dziennikarz,
który zajmuje się np. tematem kryzysu 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 odświeżenia wiedzy.
Wróćmy do szkoły, tyle że średniej: 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 samego początku szkoły. A matematyka jest też ważnym elementem
późniejszych podstaw wiedzy
ﬁnansowej.
To rodzi wiele pytań – czy na pewno dobrym jest, że przez pierwsze
trzy klasy podstawówki tego przedmiotu uczą nas osoby, które w większości po pedagogice identyﬁkują
się jako humaniści? I potem sami,
jeżeli uważamy się za humanistów,
traktujemy to jako wytłumaczenie
dla braku umiejętności matematycznych. 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

„
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.DķG\]QDVPDEUDNL
ZLHG]\1LHFKSLHUZV]\
U]XFLREHOJÆNWRĖNWRPLDþ
VDPHţSLÆWNLŢLZV]\VWNR
SDPLÚWD]HV]NRþ\

„

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 średniowiecze, a tutaj trzy razy liczenie procentów?
Historia jest akurat tutaj złym przykładem, bo można się uczyć o królach w średniowieczu, a nie znać
Juliusza Cezara. Natomiast w przypadku matematyki, jeśli nie wiesz jak
się mnoży, to gdziekolwiek później
będzie mnożenie np. w ułamkach, to
wciąż tego nie zrobisz. Pewne podstawy powinny być przez ludzi opanowane 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 wyszukiwarkę YouTube i przeﬁltrujcie

kanały. Pojawią się takie, które zajmują 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-paru 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 Tajlandii i zarabiać po 8-12 tysięcy złotych miesięcznie.
A co ze studiami? To pytanie powraca zawsze, zwłaszcza po uzyskaniu dyplomu czyli czy warto było?
To jest bardzo indywidualna sprawa.
Mam wrażenie, że z roku na rok,
każda kolejna generacja wychowująca 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 aktywnych studentów, i tych pierwszorocznych i tych bardziej doświadczonych?
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 wszechstronnie uzdolnionych, którzy mają
umiejętności w wielu obszarach na
dość wysokim poziomie, a nie ekspertów w wyłącznie jednej dziedzinie.
=DSLVUR]PRZ\QDSRGVWDZLHIUDJPHQW´Z
DXG\FMLţJURV]HRHNRQRPLLŢ
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ŜF]\OLMDNGREU]HZ\VWDUWRZDÈQDVWXGLDFK
1DSHZQRţXPLHV]ZLQWHUQHW\ŢŜ]DWHPF]DVGRNþDGQLHSR]QDÈVWURQÚLVHUZLV\XF]HOQL
=DSR]QDM VLÚ ] SODQHP ]DMÚÈ VSUDZGĵ F]HJR QDXF]\V] VLÚ QD SRV]F]HJ´OQ\FK ]DMÚFLDFK
F]HJREÚGÆRG&LHELHZ\PDJDÈLMDNLHRERZLÆ]XMÆ&LÚWHUPLQ\ŜDWURFKÚLFKMHVW-HGQDN
QLHPDUWZVLÚQD]DSDVLPZF]HĖQLHMRJDUQLHV]WHWHPDW\ŜS´ĵQLHMSRZLQQRE\ÈþDWZLHM

3UDZDLRERZLÆ]NLVWXGHQWD
-HVW GXķR ZLHOH FLHNDZV]\FK OHNWXU QLķ UHJXODPLQ\
DOH FKRÈ MHVW WR OHNWXUD PDþR LQWHUHVXMÆFD WR MHGQDN
RERZLÆ]NRZD=DSR]QDMVLÚ]UHJXODPLQHPVWXGL´Z7ZRMHM
XF]HOQL L GRNþDGQLH SR]QDM ]DVDG\ NW´UH RERZLÆ]XMÆ &LÚ
RG PRPHQWX ĖOXERZDQLD 3DPLÚWDM WHķ DE\ Z]LÆÈ XG]LDþ
Z V]NROHQLDFK ] ]DNUHVX SUDZ L RERZLÆ]N´Z VWXGHQWD
RUJDQL]RZDQ\FKQD7ZRMHMXF]HOQL%ÚGÆFQDQLFKX]\VNDV]
ZMHGQ\PPLHMVFXLNU´WNLPF]DVLHQDMZDķQLHMV]HLQIRUPDFMH
EH]SRĖUHGQLRGRW\F]ÆFH&LHELHL7ZRMHMSU]\V]þRĖFL

6DPRU]ÆGVWXGHQFNL
1D NDķGHM XF]HOQL IXQNFMRQXMH VDPRU]ÆG VWXGHQFNL
1DOHķ\ GR QLHFK NDķG\ VWXGHQW Ŝ ZþÆF]QLH ] 7REÆ
W nim poznasz swoich przedstawicieli przed wszystNLPL ZþDG]DPL :DUWR QD ELHķÆFR VSUDZG]DÈ FR
WDNLHJR DNWXDOQLH PD GOD &LHELH SU]\JRWRZDQ\ 7Z´M
VDPRU]ÆG6ÆWRQLHW\ONRZ\GDU]HQLDNXOWXUDOQHDOH
WDNķHVSRUWRZHQDXNRZHDSRQDGWRWDNLH]NW´U\FK
GRZLHV] VLÚ MDNLH PDV] SUDZD L RERZLÆ]NL :ĖU´G
VDPRU]ÆGX]DZV]H]QDMG]LHV]NRJRĖNWRSRPRķH&L
] SUREOHP ] MDNLP VLÚ ERU\NDV] &R MHV]F]H" 6SRUR
QRZ\FKZ\]ZDĀGRĖZLDGF]HĀZUDķHĀLZVSDQLDþ\FK
RVRERZRĖFLŜWDPURG]ÆVLÚ]QDMRPRĖFLQDODWD

.XOWXUDVWXGHQFND
6WXGHQFL WR OXG]LH EDUG]R NUHDW\ZQL Ŝ GEDMÆ
RWRE\F]DVVSÚG]RQ\QDXF]HOQLREILWRZDþQLH
W\ONRZQDXNÚDOHLZNXOWXUÚ-HGQ\P]QDM
OHSV]\FK L QDMZLÚNV]\FK WHJR SU]\NþDG´Z VÆ
MXZHQDOLDŜLPSUH]DURELRQDSU]H]VWXGHQW´Z
GOD VWXGHQW´Z -HGQDN WR QLH ZV]\VWNR Ŝ LOH
XF]HOQLW\OHU´ķQ\FKSRP\Vþ´ZMDNQSFK´U\
DNDGHPLFNLH ]HVSRþ\ SLHĖQL L WDĀFD D WDNķH
JUXS\WHDWUDOQH.DķG\]QDMG]LHFRĖGODVLHELH



3RPRFPDWHULDOQD
.DķG\ ] QDV PRķH OLF]\È QD
GRGDWNRZH ZVSDUFLH ILQDQVRZH
w ramach Funduszu Pomocy
0DWHULDOQHM 6SUDZGĵ QD VWURQLH
XF]HOQL OXE Z G]LHNDQDFLH MDNLH
ZDUXQNL PXVLV] VSHþQLÈ DE\ P´F
XELHJDÈ VLÚ R EH]]ZURWQÆ SRPRF
ILQDQVRZÆ 3DPLÚWDM R WHUPLQDFK
LRGSRZLHGQLFKGRNXPHQWDFK

Media studenckie
:NDķG\PPLHĖFLHVWXGHQFNLP]QDMGXMÆVLÚ
PHGLD VWXGHQFNLH Ŝ UDGLR SRUWDO JD]HWD
F]\WHOHZL]MD%H]Z]JOÚGXQDURG]DMUHGDN
FML þÆF]\ MH MHGQR Ŝ RJURPQD SDVMD EH]LQ
WHUHVRZQRĖÈ L ]DDQJDķRZDQLH =QDMG]LHV]
ZQLFKQDMĖZLHķV]HD]DUD]HPQDMZDķQLHM
V]HLQIRUPDFMHRķ\FLXVWXGHQFNLP3RQDG
WRVSRURFLHNDZ\FKZ\ZLDG´ZLQIRUPDFMH
RUR]U\ZFHNXOWXU]HLVSRUFLH&]XMHV]ķHWR
FRĖGOD&LHELH"=JþRĖVLÚGRUHGDNFMLZVZR
LPPLHĖFLHOXEXF]HOQLL]DS\WDMF]\]QDMG]LH
VLÚPLHMVFHGODNRJRĖWDNLHJRMDN7\

Sport
6WXGLDWRQLHW\ONRQDXNDL]DEDZD1DZLÚNV]RĖFL
XF]HOQLZNUDMXIXQNFMRQXMÆ$NDGHPLFNLH=ZLÆ]NL
6SRUWRZH -HVW WR QDMZLÚNV]H VWRZDU]\V]DQLH
VSRUWRZHZ3ROVFHG]LDþDMÆFHRGSRQDGZLHNX
']LĖPRķHSRFKZDOLÈVLÚW\VF]þRQN´Z
NOXE´Z RUD] RNRþR  W\V VHNFML VSRUWRZ\FK
2WZLHUD WR ZLHOH GU]ZL GR SRV]HU]HQLD VZRLFK
XPLHMÚWQRĖFLVSRUWRZ\FKDOHQLHW\ONRŜPRķHV]
UHDOL]RZDÈVLÚG]LDþDF]ZRORQWDULXV]F]\OLGHU
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5]HF]QLN3UDZ6WXGHQWD
-HĖOL PDV] SUREOHP\ OXE ZÆWSOLZRĖFL ]ZLÆ]D
QH ] 7ZRLPL VWXGLDPL Ŝ PRķHV] ]JþRVLÈ VLÚ GR
5]HF]QLND 3UDZ 6WXGHQWD 7DND RVRED PRķH E\È
QD 7ZRMHM XF]HOQL Z UDPDFK G]LDþDĀ VDPRU]ÆGX
VWXGHQFNLHJRDMHĖOLQLHŜSRPRFPRķHV]X]\VNDÈ
Z3DUODPHQFLH6WXGHQW´Z53SU]\NW´U\PSRZR
þDQ\ MHVW 5]HF]QLN ZVSLHUDMÆF\ ZV]\VWNLFK VWX
GHQW´Z ] FDþHM 3ROVNL 3DPLÚWDM Ŝ QLH EDJDWHOL]XM
SUREOHP´ZLQLH]RVWDZLDMLFKQDRVWDWQLÆFKZLOÚ

.RþDQDXNRZH
0LHMVFHLGHDOQHGODNDķGHJRNWRFKFHVLÚ
UR]ZLMDÈ.DķGDXF]HOQLDPRķHSRFKZDOLÈ
VLÚLQQÆRIHUWÆN´þ']LDþDQLHZQLFKGDMH
VSRUR NRU]\ĖFL Ŝ SU]HGH ZV]\VWNLP ]DM
PXMHP\VLÚV]HURNRSRMÚWÆG]LDþDOQRĖFLÆ
QDXNRZÆ 3RQDGWR PRķQD XF]HVWQLF]\È
ZNRQIHUHQFMDFKRUJDQL]RZDÈMHZ\PLH
QLDÈ VLÚ GRĖZLDGF]HQLDPL ] LQQ\PL RVR
EDPL RUD] GRSUDFRZDÈ VZRMH DXWRUVNLH
SRP\Vþ\.WRZLHF]\]DMDNLĖF]DV7Z´M
QLH RNDķH VLÚ LQQRZDF\MQ\P UR]ZLÆ]D
QLHPGDQHJRSUREOHPX"

2UJDQL]DFMHSR]DU]ÆGRZHLZRORQWDULDW
1LH VDP\PL VWXGLDPL ķ\MH VWXGHQW %ÆGĵ
DNW\ZQ\ RG VDPHJR SRF]ÆWNX 'RZLHG] VLÚ
MDNLHRUJDQL]DFMHG]LDþDMÆZ7ZRLPQDMEOLķV]\P
RWRF]HQLX OXE PLHĖFLH L SRV]XNDM RIHUW NW´UH
PRJÆ&LÚ]DLQWHUHVRZDÈ7DNDG]LDþDOQRĖÈWR
QLH W\ONR PRķOLZRĖÈ SRPDJDQLD LQQ\P DOH
WDNķHGREU\SRF]ÆWHNGR]GRE\ZDQLDQRZ\FK
XPLHMÚWQRĖFL L GRĖZLDGF]HĀ NW´UH PRJÆ
SU]\GDÈ&LVLÚZķ\FLX]DZRGRZ\P

FINANSE

Ponad milion kredytów zaciągnęli młodzi Polacy
5RVQÆFD VNþRQQRĖÈ GR RV]F]ÚG]DQLD F]\ DNW\ZQH NRU]\VWDQLH ] QRZRF]HVQ\FK XVþXJ ILQDQVRZ\FK WR MHGQH
]RGFLHQLILQDQVRZHJRSRUWUHWXSROVNLFKVWXGHQW´Z-DNZ\QLND]GDQ\FK%LXUD,QIRUPDFML.UHG\WRZHMPþRG]L
3RODF\QLHXQLNDMÆU´ZQLHķ]DFLÆJDQLD]RERZLÆ]DĀILQDQVRZ\FK:HGþXJGDQ\FKQDNRQLHFF]HUZFDU
FRSLÆWDRVREDZZLHNXRGGRODWSRVLDGDNUHG\W
Struktura produktów kredytowych posiadanych przez
młodych wynika z ich wieku i potrzeb i jest mocno powiązana ze stylem życia. Według danych BIK, zdecydowanie
najpopularniejszym rodzajem zobowiązania młodych Polaków są kredyty konsumpcyjne (ponad 65% ogółu kredytów) – na które składają się kredyty gotówkowe (41%)
i kredyty ratalne(25%), zaciągane np. na zakup smartfona.
Wśród produktów kredytowych zaciąganych przez polskich 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 życie na własny rachunek powinny być świadome tego,
co dla banków oznacza dojrzałość ﬁnansowa. Jest to m.in.
umiejętność rzetelnej i terminowej spłaty rat kredytu. Analiza BIK pokazuje niestety, że ludzie młodzi częściej niż osoby
w starszych grupach wiekowych, mają kłopoty z terminową
obsługą swoich kredytów. Obecnie 10,5% młodych odnotowuje opóźnienia w spłatach powyżej 90 dni.

0þRGH3RONLPQLHMVNþRQQHGR]DFLÆJDQLD]RERZLÆ]DĀ

44%

Liczba
kredytobiorców

56%

49%

Liczba udzielonych
kredytów mieszkaniowych

51%

40%

Liczba udzielonych
kredytów konsumpcyjnych

60%

43%

Liczba wydanych
kart kredytowych

56%

46%

Liczba przyznanych
linii debetowych

54%

BIK poddał analizie terytorialnej kredyty osób w wieku
18-24 lata. Wynika z niej, iż najwięcej zobowiązań kredytowych posiadają mieszkańcy województwa mazowieckiego
– 13,06% i śląskiego – 11,6%, najmniej zaś mieszkańcy województw świętokrzyskiego – 2,34% i opolskiego – 2,27%.
Warto zadbać o swoją wiarygodność kredytową już od
pierwszych lat ﬁnansowej samodzielności – docenimy to
gdy udamy się do banku po kredyt na pierwsze, własne
mieszkanie.

3URJUDPţ1RZRF]HVQH=DU]ÆG]DQLH%L]QHVHPŢODWPLQÚþRŧ
6WXGLD VSU]\MDMÆ QLH W\ONR ]GRE\ZDQLX Z\NV]WDþFHQLD QD
Z\EUDQ\P NLHUXQNX F]\ SURZDG]HQLX LQWHQV\ZQHJR ķ\FLD
WRZDU]\VNLHJR7RWDNķHĖZLHWQ\PRPHQWQDUR]ZLMDQLHVZRMHM
ZLHG]\ Z REV]DUDFK NW´UH W\ONR SR]RUQLH PRJÆ E\È QXGQH
D Z SHUVSHNW\ZLH Z SHþQL GRURVþHJR ķ\FLD ZUÚF] QLH]EÚGQH
:LHRW\PGRVNRQDOHSRQDGVWXGHQW´ZLDEVROZHQW´Z
NW´U]\ XF]HVWQLF]\OL Z 3URJUDPLH ţ1RZRF]HVQH =DU]ÆG]DQLH
%L]QHVHPŢ&RNU\MHVLÚSRGW\PWDMHPQLF]\PVNU´WHP1=%"
7R SURJUDP SRZRþDQ\ ] LQLFMDW\Z\ =ZLÆ]NX %DQN´Z 3ROVNLFK
Z NW´U\P RG  ODW XF]HVWQLF]\ SRQDG  V]N´þ Z\ķV]\FK
ŜSXEOLF]Q\FKLSU\ZDWQ\FK]DU´ZQRZQDMZLÚNV]\FKRĖURGNDFK
DNDGHPLFNLFKZ3ROVFHMDNLZW\FKPQLHMV]\FK:ĖU´GXF]HOQL
SDUWQHUVNLFK PRķQD ]QDOHĵÈ L WH XNLHUXQNRZDQH QD HNRQRPLÚ
ILQDQVHF]\]DU]ÆG]DQLHDOHWDNķHWHEDUG]LHMLQWHUG\VF\SOLQDUQH
3RGVWDZRZÆ IRUPÆ UHDOL]DFML SURMHNWX VÆ EH]SþDWQH Z\NþDG\
z ciekawie prezentowanymi podstawami wiedzy z zakresu
ILQDQV´Z RVRELVW\FK F]\ F\EHUEH]SLHF]HĀVWZD RUD] F]ÚVWR
WRZDU]\V]ÆFH LP VWUHI\ LQIRUPDF\MQH GOD VWXGHQW´Z :DķQ\P
HOHPHQWHP VÆ U´ZQLHķ RUJDQL]RZDQH NRQIHUHQFMH GHEDW\
LV]NROHQLD V]F]HJ´OQLHGODVWXGHQW´Z,URNX 
,VWRWQÆ UROÚ Z UR]ZRMX LQLFMDW\Z\ SHþQLÆ U´ZQLHķ VDPL
SU]HGVWDZLFLHOHXF]HOQLŜ3URJUDPZVS´þWZRU]\NLONXG]LHVLÚFLX
SUDFRZQLN´ZQDXNRZ\FKDZVS´þSUDFDREHMPXMHWDNķHZþDG]H

XF]HOQLDQH VDPRU]ÆG\ VWXGHQFNLH L NRþD QDXNRZH 6NDOD
LMDNRĖÈ3URJUDPX1=%]RVWDþDGRFHQLRQDSU]H]0LQLVWUD1DXNL
L 6]NROQLFWZD :\ķV]HJR Ŝ -DURVþDZD *RZLQD NW´U\ Z  U
REMÆþJRSDWURQDWHPKRQRURZ\P
: UDPDFK 3URJUDPX 1=% RG ODW UR]ZLMDQD MHVW ZVS´þSUDFD
]3DUODPHQWHP6WXGHQW´Z53DWDNķHNRPLVMDPLEUDQķRZ\PL
)RUXP 8F]HOQL (NRQRPLF]Q\FK )RUXP 8F]HOQL 7HFKQLF]Q\FK
L )RUXP 8QLZHUV\WHW´Z 3ROVNLFK 3U]\ 3URJUDPLH 1=%
ZOLVWRSDG]LHU]RVWDþRSRZRþDQHGRķ\FLD2J´OQRSROVNLH
)RUXP 0HGL´Z $NDGHPLFNLFK F]\OL QDMZLÚNV]D SODWIRUPD
ZVS´þSUDF\UHGDNFMLVWXGHQFNLFK]FDþHM3ROVNL
&KFHV]XF]HVWQLF]\ÈZZ\NþDG]LH1=%"
$ PRķH LQWHUHVXMH &LÚ EH]SþDWQ\ GRVWÚS GR PDWHULDþ´Z
PHU\WRU\F]Q\FK]]DNUHVXILQDQV´ZRVRELVW\FK"
5HDOL]XMHV] FLHNDZ\ SURMHNW Z ĖURGRZLVNX DNDGHPLFNLP
LFKFHV]SRGMÆÈZVS´þSUDFÚ"
:LÚFHMLQIRUPDFML ZZZQ]ESO
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Bezpieczne
]DNXS\RQOLQH

,QWHUQHWMHVWĖZLHWQ\PPLHMVFHPGRURELHQLD]DNXS´Z
0RķHV]]QDOHĵÈWDPSUDZLHZV]\VWNRZEDUG]RGREUHMFHQLH
DWRZDUGRWU]HF]DVHPQDZHWQDVWÚSQHJRGQLD:DUWRMHGQDN
UR]VÆGQLHSRGHMPRZDÈGHF\]MHķHE\]DNXS\E\þ\SU]\MHPQH
DSU]HGHZV]\VWNLPEH]SLHF]QH
.XSXMÆFSU]H]LQWHUQHW
PRķHV]VNRU]\VWDÈ]
` serwisu internetowego tradycyjnego
VNOHSXOXEPDUNHWX
` sklepu internetowego
` VHUZLVX VSRþHF]QRĖFLRZHJRRJþRV]H
niowego
` SODWIRUP\ KDQGORZHM ]U]HV]DMÆFHM
U´ķQ\FKVSU]HGDZF´Z

:$Ķ1( -HķHOL GHF\GXMHV] VLÚ QD ]DNXS
XSU\ZDWQHMRVRE\QS]DSRĖUHGQLFWZHP
SRUWDOXRJþRV]HQLRZHJR]DZV]HXPDZLDM
VLÚQDRGEL´URVRELVW\ŜQLHSU]HOHZDMSLH
QLÚG]\]DQLPSU]HGPLRWGRFLHELHQLHWUDIL
-HķHOLWUDILV]QDQLHXF]FLZHJRVSU]HGDZFÚ
PRķHV]VWUDFLÈSLHQLÆG]HERWDNLHVHUZLV\
QLHSRĖUHGQLF]ÆZVSU]HGDķ\LQLHJZDUDQ
WXMÆEH]SLHF]HĀVWZD]DNXS´Z

:\ELHUDMÆFVNOHSLQWHUQHWRZ\
]ZU´ÈXZDJÚQD
` NRPHQWDU]H NOLHQW´Z QS GRVWÚSQH
QDIRUDFKDOERQDSRUWDODFKVSRþHF]
QRĖFLRZ\FK
` VWURQD VNOHSX SRZLQQD E\È RGSR
ZLHGQLR]DEH]SLHF]RQD$GUHVSRZL
QLHQ]DF]\QDÈVLÚRGKWWSV
` VSUDZGĵ MDNLH VÆ ZDUXQNL ]ZURWX
L JZDUDQFML V]F]HJ´OQLH MHķHOL NX
SXMHV] GURķV]\ SURGXNW 7R ZDķQH
ķHE\Ė Z UD]LH SUREOHP´Z P´Jþ þD
WZRRG]\VNDÈSLHQLÆG]HOXE]ZU´FLÈ
SU]HGPLRW

-DN]DSþDFLÈ"

3þDWQRĖFL SU]H] LQWHUQHW VÆ EH]SLHF]QH
W\ONRZWHG\NLHG\NRU]\VWDV]]W]ZRSH
UDWRU´ZSþDWQRĖFL7RILUP\NW´UH]DMPXMÆ
VLÚW\PķHE\ZEH]SLHF]Q\VSRV´EPRķQD
E\þR SþDFLÈ SU]H] LQWHUQHW &KURQLÆ GDQH
NOLHQW´Z L PDMÆ ]DEH]SLHF]HQLD NW´UH QLH
SR]ZROÆQLNRPXGRVWDÈVLÚGRWZRLFKSLH
QLÚG]\8QLNDMSþDFHQLD]DWRZDUOXEXVþX
JÚNDUWÆSþDWQLF]ÆEH]SRĖUHGQLRQDVWURQLH
LQWHUQHWRZHMVNOHSXV]F]HJ´OQLHMHĖOLPX
VLV]WDPSRGDÈLQIRUPDFMHWDNLHMDNQX
PHU NDUW\ SþDWQLF]HM F]\ NRG\ ZLGQLHMÆFH
QDMHMGUXJLHMVWURQLH

.RELHW\Z,7

W branży IT jest coraz więcej kobiet. Mimo stereotypów, doskonale dają sobie radę w roli programistek czy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne.
Na świecie kobiety stanowią około 59% osób pracujących.
W tym prawie co trzecia pracuje w jednej z dużych ﬁrm
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 kierunków studiów. W konsekwencji stanowią jedynie
14% studentów informatyki.
Coraz więcej kobiet osiąga w branży IT sukcesy. Pełnią potem rolę wzorów i mentorek dla kolejnych.
Na ich obecności zyskują ﬁrmy, które decydują się
na ich zatrudnianie. Badania pokazują, że różnorodność płci wśród pracowników oznacza wzrost
innowacyjności i poprawia funkcjonowanie ﬁrmy, w tym wyniki ﬁnansowe.



$.7<:1<678'(17

3U]HVWÚSVWZRZVLHFL
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3LHQLÆG]HZSþDFRQHDSU]HV\þNDQLHQDGH
V]þD" $OER ]DPLDVW ]DP´ZLRQHJR SU]HG
PLRWX GRVWDþHĖ XV]NRG]RQ\ EXEHO D ]H
VSU]HGDMÆF\PQLHPDNRQWDNWX"7RSU]\NUD
L VWUHVXMÆFD V\WXDFMD DOH MHķHOL UR]VÆGQLH
Z\EUDþHĖ PLHMVFH QD ]DNXS\ QLH ZV]\VW
NR VWUDFRQH -HķHOL NRU]\VWDþHĖ ] SODWIRUP\
KDQGORZHM OXE VHUZLVX SRĖUHGQLF]ÆFHJR
SRLQIRUPXM MH R VZRLFK SU]\SXV]F]HQLDFK
'RGDWNRZRSRGREQLHMDNZSU]\SDGNXWUD
G\F\MQ\FK SU]HVWÚSVWZ ]JþRĖ WR QD 3ROLFMÚ
0RķHV]Z\EUDÈGRZROQ\SRVWHUXQHN)XQN
FMRQDULXV]HVÆFRUD]OHSLHMSU]\JRWRZDQLGR
ĖFLJDQLDHSU]HVWÚSF]RĖFL=DZLDGRPU´Z
QLHķVZ´MEDQN-HķHOLSþDFLþHĖNDUWÆSþDWQL
F]Æ PRķHV] ]þRķ\È UHNODPDFMH L RG]\VNDÈ
SLHQLÆG]HZUDPDFKW]ZFKDUJHEDFNşX-HĖOL
SRGDþHĖGDQHVZRMHMNDUW\EH]SRĖUHGQLRQD
VWURQLHSRGHMU]DQLHG]LDþDMÆFHJRVNOHSXSR
ZLQLHQHĖ]DZLDGRPLÈEDQNL]DVWU]HFVZRMÆ
NDUWÚ SRG EH]SþDWQ\P PLÚG]\EDQNRZ\P
QXPHUHP

Na tempo zmian wpływają też dwa zjawiska. Pierwszym z nich
jest wejście na rynek pracy kobiet pokolenia Z, określanego cyfrowym 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. Zaspokojenie 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 technologii. W ciągu najbliższych 5-10 lat ich obecność na stanowiskach technicznych ma osiągnąć 40%. Przekłada się to na rosnącą
świadomość korzyści wynikających z tego trendu.
Dobrym przykładem może tu być eService, największy agent rozliczeniowy w tej części Europy. Proﬁl działalności ﬁrmy to nowoczesne, oparte o technologie usługi ﬁnansowe. Praca obejmuje wszystkie obszary – zarówno te bardziej kojarzone z IT, jak i te mniej.
Połowę menedżerów najwyższego szczebla stanowią kobiety. Różnorodność i idąca za nią innowacyjność oraz umiejętności ciągłego
rozwoju pozwoliły osiągnąć ﬁrmie sukces (i pozycję rynkową).
Wiele ﬁrm coraz mocniej docenia różnorodność. Dlatego rola
kobiet w IT będzie rosła i warto pamiętać o tym budując swoje
kompetencje zawodowe.
$JQLHV]ND*U]\EH6HUYLFH
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PORADNIK

:VSDUFLHURG]LF´ZVW\SHQGLDLSUDFD]DURENRZDŜWRWU]\QDMF]ÚVWV]HVNþDGRZHEXGķHWXVWXGHQWD3RPLPR
NLONXU´ķQLFPDMÆRQHMHGQÆZVS´OQÆFHFKÚŜFRGR]DVDG\VÆEH]]ZURWQH$OWHUQDW\ZÆGODSRZ\ķV]\FKPRķH
E\È F]ZDUWD VNþDGRZD W]Q NUHG\W VWXGHQFNL 3RPLPR ZVS´OQHM QD]Z\ NUHG\W WHQ U´ķQL VLÚ ]QDF]ÆFR RG
VZRLFKRGSRZLHGQLN´ZGRVWÚSQ\FKQDU\QNXILQDQVRZ\P
1. 8SUDZQLRQ\P GR ]þRķHQLD ZQLRVNX
RNUHG\WVWXGHQFNLMHVW
` RVRED XELHJDMÆFD VLÚ R SU]\MÚFLH
QDVWXGLDDOERGRV]NRþ\GRNWRU
VNLHM
` VWXGHQW NW´U\ QLH XNRĀF]\þ 
URNXķ\FLD
` GRNWRUDQWNW´U\QLHXNRĀF]\þ
URNXķ\FLD
:$Ķ1(0DNV\PDOQDZ\VRNRĖÈPLH
VLÚF]QHJRGRFKRGXQDRVREÚZURG]LQLH
XSUDZQLDMÆFDGRRWU]\PDQLDNUHG\WX
VWXGHQFNLHJRZURNXDNDGHPLFNLP
Z\QRVL]þQHWWR
2. :QLRVHNPRķH]RVWDÈ]þRķRQ\ZGR
ZROQ\P PRPHQFLH Z FLÆJX URNX
ZMHGQ\P]F]WHUHFKEDQN´ZXG]LH
ODMÆF\FK NUHG\W\ VWXGHQFNLH SHþQH
]HVWDZLHQLHPRķQD]QDOHĵÈQDVWUR

QLH0LQLVWHUVWZD1DXNLL6]NROQLFWZD
:\ķV]HJR 
3.  GQL Ŝ WR PDNV\PDOQ\ F]DV RF]HNL
ZDQLDQDGHF\]MÚRXG]LHOHQLXNUHG\WX
4. 6SþDWD UR]SRF]\QD VLÚ  ODWD SR ]D
NRĀF]HQLXVWXGL´Z
5. :\SþDFDQ\ MHVW Z PLHVLÚF]Q\FK UD
WDFK    OXE  ]þ 
XVWDODQ\FKSU]H]NUHG\WRELRUFÚ
6. .UHG\W VWXGHQFNL PRķH E\È Z\SþD
FDQ\ VWXGHQWRP SU]H] RNUHV  ODW
DZSU]\SDGNXGRNWRUDQW´ZŜSU]H]
RNUHVODW
7. :QLRVHN R XG]LHOHQLH NUHG\WX PRķH
]RVWDÈ]þRķRQ\ZIRUPLHHOHNWURQLF]
QHMOXESDSLHURZHM
8. 6]F]HJ´þRZHZDUXQNLZ\SþDW\LVSþD
W\NUHG\WXRNUHĖOLXPRZD]EDQNLHP
NW´UDEÚG]LH]DZLHUDÈPLQ
` RNUHVQDMDNLEDQNXG]LHOLþNUHG\
WXVWXGHQFNLHJR

` GDWÚ UR]SRF]ÚFLD Z\SþDW\ NUH
G\WX
` VSRV´E ZHU\ILNDFML SU]H] EDQN
posiadania statusu studenta
DOERGRNWRUDQWD
` KDUPRQRJUDPXVSþDW\NUHG\WX
` Z\VRNRĖÈ RGVHWHN RG NUHG\WX
VWXGHQFNLHJR
9. %DQN *RVSRGDUVWZD .UDMRZHJR
oraz Agencja Restrukturyzacji i MoGHUQL]DFML5ROQLFWZDPRJÆSRUÚF]\È
]D RVREÚ XELHJDMÆFÆ VLÚ R NUHG\W
Z SU]\SDGNX JG\ QLH VSHþQLD RQD
Z\PRJ´Z GRW ]DEH]SLHF]HQLD
VSþDW\NUHG\WX
10 0RķH]RVWDÈXPRU]RQ\]HZ]JOÚGX
QD
` Z\VRNLHZ\QLNLZQDXFH
` WUXGQÆV\WXDFMÚķ\FLRZÆ
` WUZDþÆXWUDWÚ]GROQRĖFLGRVSþDW\
NUHG\WX

Interesuje Cię działalność studencka?
Odwiedź Europejski Dom Spotkań
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw od ponad 26 lat działa
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz solidarności między narodami. Fundacja wspiera procesy
integracji Polski w ramach Unii Europejskiej. Poprzez edukację pokoleń wzmacniamy idee demokracji,
samorządności, społecznej gospodarki rynkowej oraz porozumienia
kultur ponad wszelkimi granicami.
Jednym z głównych celów Fundacji jest
promocja i kształtowanie postaw obywatelskich, a także mobilizowanie obywateli, szczególnie młodego pokolenia do aktywności społecznej i odpowiedzialności
za wspólnoty. Do celów statutowych należą także: popieranie i promocja działalności wychowawczej i edukacyjnej, kształcenie i promowanie idei demokracji,
tworzenie i wspieranie elit społecznych,

nia cennych rad, wskazówek od praktyków 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.
gospodarczych i politycznych demokratycznego państwa, prowadzenie działalności edukacyjnej służącej rozwojowi
społecznemu, gospodarczemu i kulturalnemu w kierunku integracji z Unią Europejską, aktywizacja osób bezrobotnych.
Fundacja od jest również współorganizatorem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Każda edycja Forum
Ekonomicznego Młodych Liderów pozwala zwrócić uwagę na realne zapotrzebowanie znalezienia miejsca do dyskusji
o zmianach jakie zachodzą w Europie i na
świecie, nabycia kompetencji i zdobywa-

Europejski Dom Spotkań – Fundacja
Nowy Staw od wielu lat organizuje konferencje, panele dyskusyjne i debaty
od szczebla regionalnego do międzynarodowego. W ramach współpracy
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
Fundacja m.in. wybudowała przedszkole dla dzieci w Tanzanii, i prowadzi również w województwie Lubelskim Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Po więcej informacji
zapraszamy na stronę Fundacji
www.eds-fundacja.pl
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F]\OLQLHEDQDOQLHR7ZRLFKILQDQVDFK
&RW\G]LHĀP´ZLP\RW\PFRLMDNZWHPDWDFK

|VNXWHF]QHJRRV]F]ÚG]DQLD
|U]HWHOQ\FKĵU´GHþLQIRUPDFML
|DNWXDOQ\FKWUHQG´ZQDU\QNXSUDF\
|F\EHUEH]SLHF]QHJREDQNRZDQLD
|XQLNDQLDDWDN´ZKDNHUVNLFK
O tym i o innych w interesujących Was tematach dowiecie się słuchając nas w serwisie

oraz w rozgłośniach radiowych:
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2J´OQRSROVNLH)RUXP
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