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• Pomaganie jest proste - 
wywiad z Marcinem Borkosiem 
Borkowskim

• Kompetencje przyszłości 
- na wyciągnięcie ręki

• Stypendia Santander

• Świadczenia dla studentów 
- w pigułce

• Bankowcy i dziennikarze stu-
dentcy 

Projekt „Aktywny Student” jest relizowany w 
ramach zadania zleconego „Organizowanie i animo-
wanie działań na rzecz środowiska akademickiego” 

Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Drodzy Studenci! 

Początek roku akademickiego, to jednocześnie początek całej 
gamy działań, realizowanych w ramach projektu Aktywny Stu-
dent. W Wasze ręce trafił dzisiaj kolejny numer Biuletynu Aktyw-
ny Student, w którym wspólnie z partnerami wydania staramy się 
poruszać najbardziej interesujące z Waszej perspektywy tematy. 

Na kolejnych stronach przeczytacie wywiad z jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych ratowników medycznych w Polsce, dzięki 
któremu - mamy nadzieję - dołączycie do coraz liczniejszego gro-
na pierwszopomocowców. Będziecie mogli również zapoznać się 
z propozycjami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
na #aktywnestudia, a także sprawdzić możliwości i formy pomo-
cy materialnej przysługującej studentom. Dodatkowo dowiecie 
się czym są Stypendia Santander i jak można z nich skorzystać, 
a nasze Czytelniczki będą mogły zapoznać się z propozycją - Pro-
gramu Kompetencji Przyszłości. 

Wydanie zamyka zapowiedź Ogólnopolskiego Forum Mediów 
Akademickich, które po dwuletniej zdalnej formule - powraca do 
swojego stacjonarnego formatu. 

Życzymy przyjemnej lektury! 
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„Portfel Studenta 2022” to siódma edycja opracowania 
przygotowanego przez Fundację Warszawski Instytut 
Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków 
Polskich, w związku z rozpoczynającym się nowym 
rokiem akademickim 2022/2023.  Publikacja, wzorem  
lat ubiegłych,  prezentuje i poddaje analizie wybrane  
aspekty sytuacji finansowej i materialnej polskich 
studentów. Skupia uwagę wokół kosztów życia 
i studiowania, preferencj i materialnych kandydatów 

na studia, a także kierunków rozwoju ścieżek 
zawodowych absolwentów. Nie bez znaczenia, dla 
perspektywy porównawczej pozostaje dynamicznie 
zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza 
związana między innymi z postpandemicznym 
kryzysem gospodarczym i towarzyszącej mu wysokiej 
inflacji, w  połączeniu z wybuchem wojny w Ukrainie 
– oraz wszystkimi jej konsekwencjami. 

Portfel Studenta 2022 
-finanse studentów w pigułce

dane w %

Finansowe niepokoje młodych Polaków
Jak oceniasz zmianę Twojej sytuacji 
finansowej i materialnej w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy? 

znacząco się  
poprawiła

nieco się  
poprawiła

pozostała  
bez zmian

nieco się  
pogorszyła

znacznie się  
pogorszyła

nie mam  
zdania

2022

2021

7

24

26

27

11

5

10

25

36

18

7

4

źródło: Badanie „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, Warszawski Instytut Bankowości, 2022

dane w % 2022

2021

18
14

14
13

15
16

6

6

7

7

20
16

nie mam 
 oszczędności

do 1000 zł

1001-2500 zł

2501-5000 zł

5001-7000 zł

7001-10 000 zł

pow. 10 000 zł

Oszczędności studentów kurczą się
Ile wynoszą obecnie Twoje oszczędności? 

dane w %

Co trzeci student nie czuje się lepszy (ani gorszy) finansowo od rówieśników
Jak oceniasz swoją obecną sytuację finansową i materialną na tle swoich rówieśników?

2022

2021

7 8

2527

33 31
26 25

4 3 5 5

bardzo  
dobrze

nie mam 
zdania

raczej  
dobrze

porówny- 
walnie  

do innych

raczej  
słabo

bardzo 
słabo

źródło: Badanie „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, Warszawski Instytut Bankowości, 2022

Rosnące ceny odbijają się na studenckich portfelach. Studenci wydają więcej, a oszczędzają coraz mniej. 
Wskazują też, że brakuje im wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i inwestowania - to najważniejsze 
wnioski z tegorocznego raportu „Portfel Studenta 2022” opublikowanego przez Warszawski Instytut 
Bankowości w przeddzień nowego roku akademickiego.
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Marcin „Borkoś” Borkowski 
– pomaganie nie jest trudne
 Marcin Borkowski, choć trudno nie zgodzić się, że o wiele bardziej rozpoznawalny pozostaje 
jako „Borkoś” – za sprawą swoje youtube’owego kanału, na którym od 2019 r. przedstawia materiały, 
z realizowanych w ramach wolontariatu patroli – rozpoznawalnym motoambulansem. Minionej jesieni, 
całą Polskę obiegła straszna informacja na temat wypadku, któremu uległ w trakcie niesienia pomocy 
innym – jednak w bardzo krótkim czasie okazało się, że prawdziwego pasjonaty nie jest w stanie po-
wstrzymać nawet rozległa seria złamań i urazów.

Panie Marcinie, kiedy i w jakich okolicznościach 
rozpoczęła się Pańska przygoda z ratownictwem 
medycznym?

Moja przygoda rozpoczęła się dokładnie trzydzieści 
dwa lata temu. W 1990 roku zapragnąłem zrealizo-
wać swoje marzenie, a więc przyjąć się do pogotowia 
ratunkowego. Pojawiłem się w centrali i po krótkiej 
rozmowie w kadrach dowiedziałem się, że nie ma 
przyjęć. Jak mnie wyrzucają drzwiami to wchodzę 
oknem. Zorientowałem się, że główny dyrektor ma 
takie samo nazwisko jak ja. Przyjął mnie z ciekawo-
ści, gdy sekretarka zapowiedziała Borkowskiego. 
Powiedziałem, że chcę pracować w pogotowiu. Spy-
tał w czym mam problem, wtedy wyjaśniłem, że to 
moje marzenie ale nie ma aktualnie przyjęć. „Jak to 
nie ma przyjęć?!” Wykonał jeden telefon i skierował 
mnie do kadr, gdzie usłyszałem „Trzeba było od razu 
mówić, że Pan z rodziny…” Oczywiście zaprzeczałem 
temu, ale nikt nie wierzył w taki zbieg okoliczności. 
Przez około dwa lata, wszędzie gdzie się zbliżałem 
słyszałem „cicho, cicho” – wszyscy myśleli, że jestem 
rodziną pana dyrektora. Tak właśnie zaczęła się moja 

historia z ratowaniem ludzkiego życia. 
Najpierw byłem sanitariuszem, zajmu-

jąc się w głównej mierze noszeniem 
sprzętu i przenoszeniem poszkodowa-
nych. Z czasem dodawano mi kolejne 
obowiązki i zadania. Później przyszło 
nowe i od około 18 lat jeżdżę jako lider 
w zespole ratownictwa medycznego. 

Moja przygoda z ratownictwem me-
dycznym, na razie przerwana jeśli 
c h o d z i o jazdę w ambulansie, 

wciąż trwa jeśli chodzi 
o wolontariat – dalej 

patroluję stołecz-
ne ulice swoim 

p r y w a t n y m 
ambulansem 

szybkiego 

reagowania.18 lat jeżdżę jako lider w zespole ratow-
nictwa medycznego.

Zamiast dodatkowych, płatnych dyżurów, posta-
nowił Pan rozpocząć wolontariackie dyżury mo-
toambulansem. W trudnych, pod wzglądem fi-
nansowym i nie tylko czasach, dla wielu brzmi to 
z pewnością abstrakcyjnie. Pomaganie i edukowa-
nie to Pańska misja? 

Jak najbardziej, jest to moja pasja i misja. Nie tylko 
moja, ale i tysięcy osób obserwujących moje social 
media i mój kanał YouTube. Jeśli chodzi o pracę bez 
zarobkowania to nie do końca tak było. Jeszcze w mar-
cu 2020 roku pracowałem w karetce systemowej i do-
datkowo poświęcałem swój wolny czas na wolonta-
riat. W dobie „choróbska”, bardzo dużo karetek było 
zaangażowanych w przewożenie pacjentów (także 
poza granice Warszawy). W tamtym czasie, cały czas 
słyszałem w radio „Wolne zespoły do wypadku. Wol-
ne zespoły do nieprzytomnego. Wolne zespoły do 
potrąconego dziecka”. Postanowiłem wtedy powołać 
do życia tzw. motoambulans. Chodziło przede wszyst-
kim o to, że Warszawa jest bardzo zakorkowana, a ja 
chciałem docierać z pomocą jak najszybciej, a zara-
zem weryfikować czy przyjazd karetki jest napraw-
dę potrzebny. Gro wyjazdów to sytuacje, do których 
karetka nie powinna być wzywana – a zamiast jej – 
patrol straży miejskiej np. do śpiącej osoby w stanie 
nietrzeźwości. Przez cały ten czas weryfikowałem 
zgłoszenia, odwoływałem karetki i w ten sposób 
wspomagałem przeciążony system. Faktycznie, było 
tego sporo, bo w marcu 2020 roku pracowałem od 
350 do 420 godzin w pogotowiu ratunkowym, a do-
datkowo 180-200 godzin w ramach wolontariatu – 
podczas patroli motoambulansem. Praktycznie nie 
było mnie w domu. Odbyłem wtedy rozmowę z moją 
żoną. Ustaliliśmy, że stan „choróbska” jest wojennym 
stanem medycznym. Poprosiłem małżonkę o roczną 
dyspensę, której mi udzieliła. Wszystkie ręce na po-
kład i walczymy z nim!

@borkos_ratownik @borkos

W Y WIAD NUMERU

https://www.instagram.com/borkos_ratownik/
https://www.youtube.com/channel/UCjZ_K5q8uF3ABocg-t8RBVw


Śledząc udostępniane we wtorki filmy, można za-
uważyć, że niemal po każdej interwencji musi Pan 
zarezerwować chwilę na rozmowę ze swoimi fana-
mi. Czy dostrzega Pan efekty swojej popularyzator-
sko-edukacyjnej działalności? 

Na początku nie nagrywałem moich interwencji – to 
były tylko czyste, żywe akcje ratownicze na prawdzi-
wym ludzkim cierpieniu – nigdzie nie publikowane. 
Po zdarzeniu, które miało miejsce na moście Grota Ro-
weckiego, gdzie z estakady spadł autobus – pojawiłem 
się jako pierwszy medyk na górze (tam, gdzie znajdo-
wała się tylna część pojazdu). Mój udział w tej akcji ra-
towniczej dostrzegły media – pojawił się jakiś gość na 
motorku, który dobrze sobie radzi (jeszcze wtedy 
nie wiedzieli, że jest to ratownik z 30 let-
nim doświadczeniem) i nagłośniły 
to. Dostrzegł to wojewoda, 
marszałek województwa. 
Nagle dostaję zaprosze-
nia, są podziękowania, 
zainteresowanie mediów 
nie słabnie. No i najważ-
niejsze – pojawiają się 
informacje, że są szanse n a 
to, żeby w stolicy jeździły takie moto-
ambulansy. Czas mijał, nowe nie przy-
chodziło, nikt mnie nie angażował. Pojawiło się 
wtedy zasadnicze pytanie – co robić? Zawiesić kluczyki 
od motocykla na kołku i przejść do ambulansu syste-
mowego? Nie odpuszczać i dalej robić swoje? Zadałem 
te pytania swoim widzom i obserwującym. Odpowie-
dzieli: „Borkoś, edukuj nas dalej tak jak do tej pory.”. 
Tak też się stało. Zacząłem nagrywać akcje ratownicze. 
To było przełamanie tabu, bo wiemy że tematy zwią-
zane z czyimś cierpieniem, wstydliwymi schorzeniami 
są tematami nieporuszanymi. Są co prawda jakieś pro-
gramy telewizyjne, z których część jest reżyserowana. 
Nie ma w nich jednak czegoś takiego, jak widok pierw-
szoosobowy – z kamery znajdującej się na klatce pier-
siowej ratownika. Każdy widz czuje się jakby stał pół 
metra od poszkodowanego i bierze udział w akcji. Za-
cząłem edukować ludzi, mówić im „udzielam pierwszej 
pomocy, nie na podstawie zaawansowanych zabiegów 
ratujących życie – tak jak ma to miejsce w karetce sys-
temowej, ale na podstawie apteczki, którą sam opraco-
wałem bazując na moim doświadczeniu. Ludzie zoba-
czyli, że zwykły Kowalski może tą pomoc nieść. Oprócz 
tego, że jeżdżąc ratowałem ludzkie życie – to najwięk-
sza wartość tego co robię, dodatkowo zacząłem eduko-
wać. I co się dzieje? Jest feedback. Ludzi piszą „Borkoś, 
dzięki Twoim filmom wiedziałem, umiałem, uratowa-
łem…” Obecnie, każdego dnia jest kilkanaście osób, 
które do mnie piszą, że wiedziały jak się zachować.  

Obecnie dzieci i młodzież, w ramach systemu edu-
kacji mają dwukrotnie styczność z wiedzą na temat 
pierwszej pomocy – na etapie szkoły podstawowej 
i średniej. Sytuacja wygląda niemal identycznie 
w przypadku edukacji finansowej. Studenci więk-
szości uczelni wyższych w ramach tzw. szkoleń 
udzielają odpowiedzi na kilka pytań w teście onli-
ne. Jakie kroki systemowe należałoby podjąć, aby 
radykalnie podnieść poziom wiedzy i umiejętności 
z zakresu niesienia pierwszej pomocy?

Odpowiem w krótki żołnierski sposób. Ten który uczy 
EdB (red. – Edukacji dla Bezpieczeństwa), ten któ-

ry uczy pierwszej pomocy – powinien być 
praktykiem, który zjadł zęby 

na ratowaniu. Powinien po-
trafić wiedzę przekazać, 

zainteresować młodych 
ludzi. Pamiętajmy, że 
oni często żyją w wir-
tualnej rzeczywistości. 
To nie jest takie proste, 
żeby młodego człowie-

-ka skłonić do uciskania 
fantomu, do bandażowania, 

do przenoszenia poszkodowanego. 
Trzeba tych młodych w jakiś sposób zajaw-

kować, tak żeby chcieli to robić. Właśnie w wirtualny 
sposób staram się do nich dotrzeć – to jest moja duża 
siła przebicia. Dodatkowo, gdy prowadzę szkolenia – 
ludzie widzą moją charyzmę, dostrzegając przy tym, że 
ratowanie ludzkiego życia jest bardzo proste. Wracając 
do pytania – niech edukowaniem zajmą się fachowcy. 
Nie może być tak, że ktoś prowadząc inne przedmioty, 
chce sobie dorobić do pensji i przechodzi krótki kurs. 
To jest słabe. Chciałbym, żeby to się zmieniło, żeby do-
puszczano praktyków. Pamiętajmy jednak, że praktycy 
to ludzie, którzy przez swoje doświadczenie domagają 
się godziwej zapłaty – o to wszystko się rozbija. Jeżeli 
nie ma pieniędzy to fachowiec nie przyjdzie, a ktoś kto 
chce dorobić parę setek do pensji – zabiera się za edu-
kowanie, ale wiemy z jakim skutkiem. Oczywiście nie 
generalizuję. Wśród takich nauczycieli, którzy nie mają 
nic wspólnego z ratownictwem znajdują się zajawko-
wicze. Wielu z nich śledzi moje social media. Dopytują, 
doszkalają się i robią wszystko, żeby ich forma naucza-
nia pierwszej pomocy była jak najskuteczniejsza. Pod-
kreślam, że jeszcze 20, 30 lat temu udzielanie pierw-
szej pomocy było żadne – różnica pomiędzy dniem 
dzisiejszym to niebo a ziemia. 

5A K T Y W N Y  S T U D E N T

http://aedmax.pl
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W ostatnich miesiącach do 
drużyny Borkosia dołączyli @
gebkate oraz @kamil_skymed. 
Oczywistym jest fakt, że wciąż 
rehabilitowany uraz łokcia unie-
możliwia Panu wykonanie części 
działań ratowniczych – choćby 
prowadzenia resuscytacji. Jed-
nak, czy takie wzmocnienie oso-
bowe może zapowiadać kolejne 
rozszerzenie działalności?

Moim marzeniem jest, żeby social 
media i kanał, które prowadzę były 
nazwane „Siedmiu wspaniałych”. 
Co to znaczy? Chciałbym, żeby ra-
zem ze mną tych osób było siedem 
– z różnych profesji. W tym momen-
cie gebkate jest ratowniczką wod-
ną, oraz - o czym nie wszyscy wie-
dzą - policjantką. Będzie mówiła 
dużo o profilaktyce, o tym żeby nie 
wchodzić w konflikty z prawem ale 
zarazem chce ocieplać jakże schło-
dzony, przez wiadome czynniki, 
wizerunek formacji. W przypadku 
kamilskymed – mówimy o pilocie, 
ratowniku CZaH (red. Członek Za-
łogi Śmigłowcowej Służby Ratow-
nictwa Medycznego) z lotniczego 
pogotowia ratunkowego oraz ko-
ordynatorze zabezpieczenia me-
dycznego największego w Polsce 
i jednego z największych w Euro-
pie festiwali. Jest to człowiek, który 
ma sporo do zaoferowania. Będę 
się jeszcze rozglądał, żeby tych 
„siedmiu wspaniałych” zaistniało. 
Jeśli chodzi o mój łokieć – rzeczy-
wiście, potrzebuję tego wsparcia. 
Jednak gdy widzicie mnie samego 
w ambulansie szybkiego reagowa-
nia – nie martwcie się, zawsze są 
świadkowie zdarzenia, którzy po-

mogą uciskać klatkę piersiową, a ja 
nie będę powstrzymywał się, aby 
zaangażować takie osoby do po-
mocy. 

Śledząc Pańską aktywność, 
mam wrażenie, że znalazł Pan 
sposób na wydłużenie doby. Pa-
trole, działalność edukacyjna, 
wyjazdy szkoleniowe, spotkania 
z partnerami, a także czas dla ro-
dziny – zawsze z  uśmiechem na 
twarzy i bez znaku zmęczenia. 
Czy może Pan zdradzić swój se-
kret zarządzania czasem? Z per-
spektywy studentów, zwłaszcza 
w okresach sesji taka wiedza 
może okazać się bezcenna.
 
Do środowiska studenckiego skie-
ruję taki przekaz – nigdy w życiu 
nie brałem żadnych środków psy-
choaktywnych, ani tych miękkich 
ani twardych. Mało tego – od uro-
dzenia jestem abstynentem. Nigdy 
nie wypaliłem ani jednego papie-
rosa. Zawsze prowadziłem spor-
towy tryb życia, bo w przeszłości 
pracowałem jako funkcjonariusz 
Biura Ochrony Rządu – mieliśmy 
tam ciężkie egzaminy sprawno-
ściowe. W tym momencie najwięk-
szą tajemnicą jest mój wiek – nikt 
tego nie wie. Śmieję się, że jestem 
jak ten Drakula, który pamięta za-
mierzchłe czasy, ale zupełnie nie 
wygląda na swój wiek. Samo to, że 
pracuję 32 lata w pogotowiu to już 
spory bagaż czasu jak i doświad-
czenia. Czy bywam zmęczony? 
Przed wypadkiem mówiłem, że od-
chodzi się od spania. Przez kolejne 
170 dni publikowałem codziennie 
jeden film – musiałem je nagrać, 

zmontować i wrzucić do inter-
netu. Po wypadku – spałem 

na OIOMie 21 dni. 
Teraz, gdy ktoś 

mnie pyta 

czy jestem zmęczony odpowiadam: 
„No nie! Przecież spałem 21 dni!”. 
Dlaczego ja się tak ciągle uśmie-
cham? Ktoś mi zarzucił: „Borkoś 
nawet jak mówi o tragedii, to gdyby 
nie uszy śmiałby się dookoła gło-
wy.” Mam pozytywne nastawienie 
do życia, dlatego się uśmiecham. Je-
śli chodzi o YouTube czy Instagram 
– tam muszę się uśmiechać. Pod-
czas wizyty u Krzysztofa Stanow-
skiego z Kanału Sportowego mó-
wiliśmy o wypadku Eriksena, który 
zatrzymał się krążeniowo w trakcie 
meczu. Musiałem się lekko uśmie-
chać. Nie dlatego, że jestem wyzuty 
z uczuć tylko dlatego, że algorytmy 
potrafią wykryć smutne miny, te-
maty związane z cierpieniem, bó-
lem i ścinają w takich sytuacjach 
zasięgi. Niestety, te media pokazu-
ją landrynkowy świat, a my musi-
my zrobić wszystko, żeby te zasięgi 
były jak największe. Nie dla fame’u, 
nie dla zysku, tylko dlatego, żeby 
wiedza, którą przekazujemy docie-
rała do jeszcze większej armii po-
tencjalnych pierwszopomocowców 
– a więc osób, które jako świadko-
wie zdarzenia uratują komuś życie. 
Stąd moje starania, żeby się dosto-
sowywać, żeby być jak kameleon. 
Wierzcie mi, że najlepszy ambu-
lans i najbardziej doświadczony ra-
townik – nie jest tu i teraz, w miej-
scu w którym coś się stało. On musi 
dojechać, a zawsze liczy się czas. 
Jeżeli jest ktoś kto widzi zdarze-
nie - to taka osoba jest kluczowym 
ogniwem trzymającym poszko-
dowanego przy życiu. Łańcuch 
jest tak mocny, jak jego najsłabsze 
ogniwo. Jeżeli pierwszopomoco-
wiec, świadek zdarzenia nie udzieli 
pomocy, to ta cienka linia zostanie 
przekroczona. My dojedziemy za 
10, 15, 20 czy 40 minut – różnie 
bywa. Popyt na karetki jest bardzo 
duży, a podaż taka jaka jest. W tym 
momencie pierwszopomocowiec 
jest gwarantem powodzenia. 

Będę robił wszystko, żeby Was 
dalej  uczyć.

A K T Y W N Y  S T U D E N T
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Aktywny student, czyli? 
Parlament Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej zna odpowiedź na to pytanie.

 A tych aktywności do wy-
boru w trakcie studiów jest wiele. 
Jedną z nich jest działalność w sa-
morządzie studenckim. To właśnie 
samorząd na co dzień reprezentuje 
studentów przed władzami uczelni, 
ale także opiniuje akty prawne czy 
programy studiów, organizuje wy-
darzenia i animuje życie studenckie 
na uczelni. Na początku roku aka-
demickiego zazwyczaj prowadzona 
jest rekrutacja do samorządu - warto 
sprawdzić, jak wygląda to na Twojej 
uczelni. PSRP jest tzw. „organizacją 
parasolową”, czyli taką, która zrze-
sza wszystkie samorządy w kraju. 
W ramach Parlamentu Studentów 
RP działają komisje, które zajmują 

się poszczególnymi obszarami, np. 
związanymi z organizacją wydarzeń 
czy kwestiami jakości kształcenia. 
Działanie w samorządzie to nie je-
dyna możliwość aktywnego spędze-
nia czasu studiów. Jeśli lubisz sport, 
to warto sprawdzić, co do zaofe-
rowania ma Akademicki Związek 
Sportowy na Twojej uczelni. Jeśli 
zaś bliższy Ci wysiłek umysłowy, za-
poznaj się z ofertą kół naukowych. 
We współpracy międzyuczelnianej 
i zdobyciu ciekawej wiedzy związa-
nej z ruchem naukowym może po-
móc Ci Forum Kół Naukowych PSRP.

Aktywny student czy studentka, to tak naprawdę każdy, 
kto poza studiami podejmuje jakąś działalność. 
- Mateusz Grochowski, Przewodniczący PSRP

„

Sprawdź stronę 
http://www.kolanaukowe.psrp.org.pl 

i zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy.

 Na uczelniach działają także różne organizacje i stowarzyszenia, 
warto więc zorientować się w dostępnych możliwościach. Większość z nich 
będzie pewnie prowadzić rekrutację na początku roku akademickiego.
-Warto zaangażować się w trakcie studiów w dodatkowe aktywności. Sam, 
oprócz aktywności w ramach samorządu studenckiego, dużą satysfakcję 
czerpałem z możliwości reprezentowania uczelni na boisku podczas zawo-
dów - podsumowuje Mateusz Grochowski. - Doświadczenie zdobywane na 
studiach, czy to z kół naukowych, czy z innego rodzaju aktywności, zawsze 
procentuje. Dzięki temu zdobywa się nowe kompetencje, ale i znacznie posze-
rza grono znajomych. A dodatkowo pozwala to urozmaicić CV.

AK T Y WNOŚĆ

A K T Y W N Y  S T U D E N T

https://kolanaukowe.psrp.org.pl


8

Stypendia Santander 
– bezpłatne kursy i szkolenia dla każdego
Język angielski, podstawy zarządzania projektami, podstawy inwestowania na giełdzie, zrównoważony rozwój, 
a może umiejętności menadżerskie? Szukasz bezpłatnych kursów i szkoleń, które pomogą Ci wyróżnić się na 
rynku pracy? Poznaj Stypendia Santander!

Dlaczego warto?
Biorąc udział w kursach i szkoleniach oferowanych w ramach Stypendiów Santander masz okazję: 
• bezpłatnie zdobyć cenione kompetencje;
• zdobyć certyfikaty i dyplomy;
• poznać ciekawych ludzi z całego świata;
• wziąć udział w kursach organizowanych przez najbardziej prestiżowe ośrodki edukacyjne.

Zobacz co mówią nasi stypendyści:

Jestem bardzo zadowolona z udziału w programie stypendialnym Santander IE Digital DNA. 
To było 10 tygodni wytężonej nauki w międzynarodowym środowisku pod okiem pasjonatów 
i specjalistów w dziedzinie innowacji i analizy danych. Dzięki programowi stworzyłam kom-
pleksową strategię digitalizacji przedsiębiorstwa, nauczyłam się analizować i wizualizować 
dane przy użyciu takich narzędzi jak Tableau, podniosłam umiejętności komunikacyjne oraz 
poznałam inspirujących ludzi z całego świata. Program dał mi wiele możliwości rozwoju, 
uświadomił jak istotną rolę odgrywa obecnie technologia i dostarczył dużo satysfakcji i zado-
wolenia z efektów kursu. 
- Anna Szawerna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kurs obejmował naukę różnych języków programowania, w tym 
Javy, Javy Script, SQL’a i HTML’a. Bardzo dużo się nauczyłam, sporo 
tej wiedzy wykorzystuję już w praktyce. Nauczyłam się też, w jaki 
sposób mogę sama po programie rozszerzać swoją wiedzę w tych te-
matach. Polecam Stypendia Santander – jeśli ktoś ma otwartą głowę 
to na pewno bardzo z nich skorzysta.
–Natalia Wirth uczestniczka Stypendium Santander

Oferta edukacyjna – Stypendia 2022
W 2022 roku Stypendia Santander oferują wiele ciekawych projektów realizowanych z prestiżowymi partnera-
mi takimi jak BritishCouncil, University of Cambridge, London School of Economics,Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) oraz najlepszymi polskimi uczelniami. Wśród propozycji znajdą się kompetencje przyszłości 
m.in:
• języki obce – kursy online prowadzone przez British Council oraz anglojęzyczne programy dotyczące m.in. 
poszukiwania pracy na globalnym rynku.
• kompetencje cyfrowe – intensywne kursy online z zakresu programowania, Excela, SQLa, BigDate, podstaw 
programowania Python, sztucznej inteligencji (AI); przetwarzania w chmurze (cloud computing); blockchain; 
cyberbezpieczeństwa (cybersecurity); Internetu rzeczy (IOT) itd.
• umiejętności miękkie – znajdziemy tutaj projekty realizowane m.in. z London School of Economy dotyczące 
pracy zespołowej, umiejętności przywódczych, komunikacji, negocjacji. 

Jak aplikować?
Nabór na wszystkie projekty prowadzony jest na platformie santander-grants.com/pl. Daje ona 
możliwość aplikowania na projekty realizowane zarówno w Polsce, jak równie m.in. w Hiszpanii, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii czy nawet Ameryce Południowej. Każdy może znaleźć coś dla siebie 
- bez względu na wiek, status zawodowy, wykształcenie czy doświadczenie.
 
• Zarejestruj się na platformie www.santander-grants.com. 
• Znajdź program dla siebie
• Aplikuj 

Wszelkie aktualne informacje dotyczące naborów są zamieszczane również na 
www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska. 

ROZWÓJ I  NAUKA

A K T Y W N Y  S T U D E N T
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Świadczenia dla studentów - czyli ile i komu? 
Rozpoczynając studia, często nie jesteśmy świadomi, jakie wsparcie oferuje nam uczelnia i inne podmioty.       
Już od pierwszego roku studiów możemy liczyć na następujące świadczenia: 

Stypendium socjalne przysługu-
je studentom, którzy są w trud-
nej sytuacji materialnej. Decy-
dującym kryterium jest dochód 
na osobę w rodzinie. Próg do-
chodowy ustala uczelnia, ale za-
zwyczaj jest on na maksymalnym 
poziomie, który w mijającym se-
mestrze wynosił 1051,70 zł netto. 

Każda uczelnia ustala wzór wnio-
sku i tryb ubiegania się o stypen-
dia, dlatego jeszcze przed rozpo-
częciem roku warto zapoznać się 
z procedurami obowiązującymi 
na danej uczelni i wymagany-
mi dokumentami – bowiem ich 
zgromadzenie wymaga czasu. 

Stypendium dla osób niepełno-
prawnych przyznaje się osobom, 
które mają aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności, orzecze-
nie o stopniu niepełnospraw-
ności lub im równoważnych. 

Stypendium rektora przyznaje się 
za wyróżniające wyniki w nauce, 
osiągnięcia naukowe, artystycz-
ne lub osiągnięcia sportowe we 
współzawodnictwie co najmniej 

na poziomie 
krajowym. W 
przypadku stu-
dentów I roku 
studiów I stopnia 
lub jednolitych 
m a g i s te r s k i c h 
stypendium to 
może uzyskać 
osoba, która jest 
laureatem olim-
piady między-
narodowej albo 
laureatem lub 
finalistą olim-
piady stopnia 
centralnego lub 
medalistą co najmniej współza-
wodnictwa sportowego o tytuł 
Mistrza Polski w danym sporcie.

Zapomoga jest jednorazowym 
świadczeniem dla osób, które zna-
lazły się przejściowo trudnej sytu-
acji, jak np. śmierć bliskiej osoby, 
nieszczęśliwy wypadek czy dzia-
łanie siły wyższej (pożar, powódź). 
Nie ma zamkniętego katalogu prze-
słanek przyznania zapomogi, a 
każda sytuacja jest oceniana indy-
widualnie przez właściwy organ na 

uczelni (np. komi-
sję stypendialną). 

Każda uczelnia 
ustala wysokość 
stypendiów we 
własnym zakre-
sie, stąd między 
uczelniami mogą 
występować istot-
ne różnice co do 
wysokości, jak i 
procedury przy-
znawania stypen-
diów. Stąd przed 
r o z p o c z ę c i e m 
roku akademic-
kiego należy do-
kładnie zapoznać 

się z procedurami na swojej 
uczelni. Stypendia są przyzna-
wane zarówno na uczelniach pu-
blicznych jak i niepublicznych. 

Warto również mieć na uwadze, że 
wsparcie studentom oferują także 
inne podmioty niż uczelnie. Są to 
m.in. lokalne samorządy (gminy, po-
wiaty), a także fundacje. Informacji 
należy szukać zarówno w mieście, 
z którego student pochodzi, jak 
i w mieście, w którym studiuje. 

Ponadto banki oferują kredy-
ty studenckie – na preferencyj-
nych warunkach – które zapew-
niają comiesięczne wypłaty na 
utrzymanie, a spłata kredytu 
rozpoczyna się dopiero po zakoń-
czeniu studiów, z możliwością 
umorzenia całości lub części kre-
dytu w określonych przypadkach.

Marek Konieczny
radca prawny

stypendium dla osób niepełnosprawnych stypendium rektora zapomogęstypendium socjalne

POMOC MATERIALNA

A K T Y W N Y  S T U D E N T
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Bezpłatne warsztaty online z edycji stron internetowych, tworzenia chatbotów, programowania, dzia-
łalności gospodarczej oraz myślenia projektowego (design thinking), spotkania z ekspertkami i dodat-
kowe konsultacje z trenerami – tak prezentuje się oferta Akademii Rozwoju. Do Programu stworzonego 
przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju dołączyło już prawie 1200 kobiet z całej Polski. 

Nasze warsztaty cieszą się zainteresowaniem pań z całej Polski. 
– mówi dr Dominika Wiśniewska, koordynatorka Programu, i  dodaje – każda 
z nich jest inna i  ma inne cele, ale łączy je jedno – chcą polepszyć swoją sytuację na 
rynku pracy, zacząć działać społecznie oraz rozwijać się zawodowo.

Kompetencje przyszłości są na wyciągnięcie ręki.
Studentko, dołącz do Programu Akademia Rozwoju już dziś!

Akademia Rozwoju – pomaga rozwijać kompeten-
cje przyszłości
Od połowy stycznia 2022 roku, czyli od momentu uru-
chomienia Programu, zrealizowanych zostało ponad 
100 warsztatów, z których skorzystało ponad 1000 
kobiet.
Oprócz zajęć cyklicznych Akademia Rozwoju wspól-
nie z Partnerami Programu oferuje szereg warsztatów 
i dodatkowych spotkań. Do tej pory udało się zrealizo-
wać 13 tego typu wydarzeń, w których wzięło udział 
ponad 300 pań. Spotkania umożliwiają poznanie zna-
nych w branży ekspertek, które dzielą się własnym do-
świadczeniem i odpowiadają na pytania uczestniczek 
na czacie.

Do udziału w Programie zaproszone są wszystkie ko-
biety, które chcą zdobyć nowe umiejętności, polep-
szyć swoją sytuację na rynku pracy, czy dopiero 
rozpocząć karierę zawodową. Ze względu na założe-
nia Programu, od uczestniczek nie jest wymagane żad-
ne doświadczenie i wiedza z obszarów tematycznych, 
które obejmują warsztaty i kursy. Wszystkie zajęcia 
są prowadzone online, a do udziału w nich potrzebny 
jest jedynie podstawowy sprzęt – komputer bądź ta-
blet − z dostępem do Internetu. Dodatkowo, wszystkie 
aplikacje, z których korzystają oraz których uczą się 
uczestniczki podczas warsztatów nie wymagają żad-
nych opłat, abonamentów ani innych długotrwałych 
zobowiązań finansowych.

Akademia Rozwoju powstała, aby zwiększać szan-
se i pokazywać możliwości rozwoju kobietom, które 
z różnych powodów pozostają mniej aktywne w ży-
ciu społecznym i zawodowym. Celem Programu jest 
wsparcie poprzez edukację, przekazywanie wiedzy 
i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pra-
cy oraz aktywizacja pań, bez względu na ich sytuację 
zawodową, wiek czy wykształcenie. Fundacja PFR re-
alizuje to założenie poprzez zapewnienie wszystkim 
uczestniczkom bezpłatnych szkoleń online – realizo-
wanych podczas webinarów na żywo oraz w formie 
nagrań dostępnych na platformie www.kursy.pfr.pl. 
Każda uczestniczka może indywidualnie zdecydować, 
w której formie chce zrealizować kurs. Niezależnie od 
wybranego formatu, zajęcia mają charakter warszta-
towy – program edukacyjny przewiduje naukę obsługi 
wygodnych narzędzi internetowych, które są przydat-

ne w rozwoju zawodowym, z mocnym akcentem na 
pracę własną każdej uczestniczki. Dodatkowo, uczest-
niczki poznają podstawy prowadzenia działalności 
gospodarczej od strony finansowej i prawnej, a także 
uczą się jak korzystać z metody myślenia projektowe-
go (design thinking) we własnych projektach społecz-
nych i zawodowych. W ramach Programu zapewnio-
ne są również dodatkowe konsultacje z edukatorami, 
spotkania społeczności oraz sesje mentoringowe i co-
aching zawodowy.

Więcej informacji na temat 
Programu Akademia Rozwoju 

znajduje się na stronie 
fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Podczas kursu można się dowiedzieć między innymi:
•jak tworzyć strony www, edytować je i zarządzać nimi,
•jak samodzielnie stworzyć chatbota i go zaimplementować na własnej stronie internetowej,
•jak programować bez znajomości języków programowania (no code).

Zarejestruj się w Programie i zdobywaj nowe umiejętności już dziś!
Rejestracja do Programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny online. Dzięki rejestracji, uczest-
niczki otrzymują dostęp do zajęć i dodatkowych materiałów edukacyjnych. Warto przystąpić do Pro-
gramu jak najszybciej, aby móc korzystać z dużej liczby wydarzeń dodatkowych, poznawać ko-
biety z całej Polski i zwiększać swoje szanse na lepiej płatną pracę i nowe możliwości kariery.

KURSY I  SZKOLENIA

A K T Y W N Y  S T U D E N T
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Studencki budżet – jak nauczyć się 
gospodarowania pieniędzmi?
Jesień to nie tylko czas powrotu do nauki. Dla wielu studentów pierwszego roku to moment rozpoczęcia 
dorosłego życia i pierwsze samodzielne próby rozporządzania miesięcznym budżetem. Fundacja Roz-
woju Rynku Finansowego radzi, jak racjonalnie podejść do gospodarowania pieniędzmi i bezpiecznie 
wykonać pierwszy krok w świat finansów.

Jak pokazuje raport z badania świadomości finanso-
wej młodych Polaków, przeprowadzonego przez CRIF 
Sp. z o.o. we współpracy z Banking Magazine oraz 
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, wielu 
studentów pracuje, a swój miesięczny budżet może 
zasilić wynagrodzeniem. Niemal co trzeci respondent 
oprócz studiowania ma jedną pracę, a 13,7 proc. dora-
bia w więcej niż jednym miejscu. Jak zacząć zarabiać, 

jeszcze na studiach? Duże możliwości stwarza na tym 
polu internet i popularyzacja w ciągu ostatnich mie-
sięcy pracy zdalnej. Skończył się też czas bezpłatnych 
staży. Firmy konkurują między sobą o pracowników, 
także tych przyszłych, dzięki czemu coraz częściej ofe-
rują wynagrodzenie wraz z innymi benefitami nawet 
tym osobom, które dopiero przyuczają się do zawodu. 

Istnieje wiele metod oszczędzania – możemy odkładać do przysłowio-
wej skarpety albo korzystać ze specjalnych aplikacji lub rozwiązań ban-
kowych. Ważne, aby być zmotywowanym do oszczędzania i wyznaczyć 
sobie cel, np. 50 zł lub 100 zł miesięcznie, którego będziemy się trzymać. 
Sposobem na uzbieranie pewnej kwoty może być np. regularne odkłada-
nie nawet drobnych sum, np. kilka procent od każdej transakcji dokona-
nej kartą płatniczą przelewane automatycznie przez bank na specjalne 
subkonto oszczędnościowe. Inną metodą jest tzw. mądre kupowanie, 
czyli robienie zakupów w oparciu o konkretną listę, polowanie na prze-
ceny i promocje w sklepach, kupowanie wielopaków i produktów o więk-
szej pojemności czy też zbieranie punktów lojalnościowych w poszcze-
gólnych sieciach handlowych. 

 Inwestowanie może wy-
dawać się kuszącą opcją na szyb-
kie pozyskanie funduszy, jednak 
korzystanie z produktów finan-
sowych, których nie rozumiemy, 
często kończy się stratą już zaosz-
czędzonych środków. Szczególnie 
czujni powinniśmy być, gdy firma 
kusi nas szybkim zyskiem w krót-
kim czasie przy niskiej opłacie 
startowej lub poziom zysków jest 
uzależniony od liczby osób, które 
dzięki naszym namowom przystą-
pią do projektu. W takiej sytuacji 
może być to piramida finansowa. 
Tego typu projekty są oszustwem. 
Warto jednak pamiętać, że ryzy-
kiem obarczone są także w pełni 

legalne sposoby inwestowania. 
Jest jedna zasada, którą powinni 
pamiętać młodzi ludzie wchodzą-
cy na rynek finansowy – wysokie 
zyski wiążą się z proporcjonal-
nie wysokim ryzykiem. Co do 
zasady, inwestycje w kryptowaluty 
lub na rynkach Forex są legalne, ale 
warto pamiętać, że kryptowaluty 
nie są pieniądzem ani nie są praw-
nym środkiem płatniczym, a także 
nie podlegają ochronie prawnej. 
Środki zainwestowane w tego typu 
oferty nie są zabezpieczone przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 
a co więcej, portfele kryptowalut 
są narażone na ataki hakerów. Nie 
tylko inwestowanie w kryptowa-

luty jest mocno ryzykowne. Inwe-
stowanie na tradycyjnej giełdzie 
także wiąże się z niepewnością, co 
do wysokości zysków. Inwestując 
na giełdzie, powinniśmy zawsze 
mieć na uwadze oba scenariusze – 
nie tylko ten optymistyczny, ale 
także ten pesymistyczny. Spadki 
na giełdzie zdarzają się relatyw-
nie często, dlatego przed przystą-
pieniem do zakupu akcji, oceńmy 
stan swojej wiedzy – czy wiemy jak 
działają poszczególne mechanizmy 
giełdowe. Jeśli nie jesteśmy skłonni 
zaakceptować ryzyka, jakie wiąże 
się z inwestowaniem na giełdzie, 
rozważmy inne dostępne rozwią-
zania.

Osoby młode, dopiero wkraczające w świat finansów i uczące się zarządzania własnymi funduszami powin-
ny unikać kupowania na kredyt – czy to w formie płatności odroczonych, kredytów ratalnych czy pożyczek 
gotówkowych. Taka forma finansowania zakupów może wydawać się atrakcyjna – już nawet drobne wydatki 
w kwocie 200 czy 300 zł możemy rozłożyć na raty w wysokości kilkunastu złotych miesięcznie – jednak dość 
często dla wielu osób okazuje się zgubna. Wystarczy, że kilkukrotnie w podobnym czasie zdecydujemy się na 
zakupy finansowane kredytem, a suma miesięcznych rat może wzrosnąć do kwoty znacząco przekraczającej 
nasze możliwości.
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„Traktujemy współpracę z mediami studenckimi jako inwestycję z długotermino-
wą stopą zwrotu” – przyznaje Michał Polak, wiceprezes Warszawskiego Instytutu 
Bankowości (WIB). Wiele projektów z zakresu edukacji finansowej Instytut adre-
suje do młodych dziennikarzy, stawiających pierwsze kroki w zawodzie. Pytamy 
skąd ten wybór i o tym jak wiele korzyści niesie współpraca z mediami studenc-
kimi.

Bankowcy stawiają na współpracę 
z mediami akademickimi

Co jest wspólnym mianowni-
kiem dziennikarstwa i świata 
bankowości?

Michał Polak: Wbrew pozorom 
tych punktów stycznych jest cał-
kiem sporo. Najważniejsze z nich 
to znaczenie zaufania i odpowie-
dzialności. Bez zaufania odbiorców 
mediów do nadawców, tak samo 
jak bez zaufania klientów do in-
stytucji bankowych świadczących 
usługi finansowe, bardzo trudno 
byłoby funkcjonować tym bran-
żom, a tym bardziej budować sil-
ne i długotrwałe relacje. Aby móc 
powierzyć swoje oszczędności 
bankowi lub oprzeć swoją wiedzę 
na informacji płynącej z przeka-
zu medialnego, niezbędne jest 
przekonanie co do wiarygodności 
danej instytucji finansowej czy re-
dakcji. Podobnie jest z odpowie-
dzialnością. Banki wykazują odpo-
wiedzialność nie tylko względem 
swoich akcjonariuszy, ale przede 
wszystkim wobec swoich klientów 
– tak, aby powierzane im oszczęd-
ności czy dane były bezpieczne 
i należycie chronione. W analo-
giczny sposób redakcje powinny 
pamiętać o odpowiedzialności za 
słowo i o rzetelności dziennikar-
skiej, aby dostarczać swoim od-
biorcom sprawdzone informacje, 
które pozwolą zyskać wiedzę i sa-
modzielnie wypracować pogląd na 
konkretny temat. 

Dlaczego współpraca ze stu-
denckimi redakcjami jest 
ważna?
Współpracę z różnego rodzaju 
mediami, w tym redakcjami stu-
denckimi jako WIB prowadzimy od 
wielu lat, bo widzimy w tym real-

ne korzyści nie tylko dla obu stron, 
ale także w wymiarze ogólnospo-
łecznym. W 2015 roku powsta-
ło Ogólnopolskie Forum Mediów 
Akademickich (OFMA) i po 7 latach 
możemy z dumą stwierdzić, że jest 
to najdłużej funkcjonujące aktyw-
nie forum integrujące i starające 
się animować życie pomiędzy re-
dakcjami studenckimi.

W jaki sposób dziennikarze 
akademiccy mogą skorzystać 
ze wsparcia WIB?
Nasze wsparcie ma różnego ro-
dzaju charakter: od merytorycz-
nego poprzez warsztatowy, aż po
networking. Projektem, który łą-
czy te trzy sfery i jest corocznym 
zwieńczeniem naszych działań 
jest Krajowa Konferencja OFMA, 
łącząca środowisko mediów stu-
denckich ze starszymi kolegami 
z branży. Co roku bowiem swoją 
obecnością podczas wydarzenia 
zaszczycają dziennikarze najwięk-
szych ogólnopolskich redakcji, ale 
także prezesi ważnych instytu-
cji finansowych, przedstawiciele 
świata nauki oraz eksperci od ko-
munikacji marketingowej. Chcemy, 
aby wśród tematów poruszanych 
podczas dwóch dni networkingu, 
szkoleń z dziennikarzami, debat i 
warsztatów medialnych z udziałem 
ekspertów mocno wybrzmiewały 
także wątki edukacji ekonomicz-
nej, ESG, cyberbezpieczeństwa 
czy zrównoważonego rozwoju. 
Pracujemy również z redakcjami 
studenckimi przy wspólnych pro-
jektach. Flagową współpracą jest 
cykliczna audycja „3 grosze o eko-
nomii”, która w każdy piątek wy-
brzmiewa w eterze kilkunastu stu-
denckich rozgłośni. Organizujemy 

też szkolenia i webinary w ramach 
Akademii OFMA i Studenckiej Stre-
fy Medialnej. To dla nas ważne, aby 
docierać do młodych dziennikarzy 
wtedy, kiedy jeszcze kształtują swój 
warsztat. Traktujemy współpracę z 
mediami studenckimi jako inwesty-
cję długoterminową stopą zwrotu.

Jakie efekty przynosi ta „inwe-
stycja”?
Mamy nadzieję, że w przyszłości – 
m.in. dzięki naszym działaniom – 
do przestrzeni medialnej w Polsce 
będzie docierać coraz więcej osób 
rozumiejących mechanizmy go-
spodarki. To dla nas bardzo ważne, 
aby dziennikarze studenccy mogli 
od najwcześniejszych lat nabywać 
wiedzę dotyczącą procesów eko-
nomicznych, jakie toczą się w go-
spodarce.  Wierzymy, że gdy będą 
dobrze rozumieli to, co się wokół 
nas dzieje, będą umiały tłumaczyć 
odbiorcom i w sposób rzetelny pa-
trzeć na ręce sektora finansowego. 
Tak, aby odpowiedzialność i zaufa-
nie były wartościami absolutnie 
nadrzędnymi i uzupełniającymi się 
nawzajem.

Rozmawiał: Bartłomiej Chlabicz

MEDIA AKADEMICK IE
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W ramach: Słuchaj nas w:Partner Główny OFMA

3 grosze o ekonomii3 grosze o ekonomii
finanse osobistefinanse osobiste
cyberbezpieczeństwocyberbezpieczeństwo
oszczędzanie i inwestowanieoszczędzanie i inwestowanie

kariera i rynek pracykariera i rynek pracy
zainteresowania i rozwójzainteresowania i rozwój
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http://konferencja.ofma.info.pl


8. Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum 
Mediów Akademickich adresowana jest do przedsta-
wicieli czołowych redakcji studenckich z dużych ośrod-
ków akademickich w Polsce. To jedno z największych 
w Polsce wydarzeń środowiska mediów studenckich, 
płaszczyzna wymiany myśli i szlifowania dziennikar-
skiego warsztatu. Co roku swoją obecnością podczas 
wydarzenia zaszczycają dziennikarze największych 
ogólnopolskich redakcji, przedstawiciele świata nauki 
i prezesi ważnych instytucji finansowych. 
Po dwóch edycjach Konferencji w wirtualnym świecie, 
ponownie odbędzie się ona w formule stacjonarnej. 
Jak co roku, na młodych dziennikarzy czekają liczne 
panele szkoleniowe, merytoryczne dyskusje i spotka-

nia z ciekawymi gośćmi. Będzie to okazja do wymiany 
doświadczeń i poruszenia wielu interesujących tema-
tów związanych w codzienną pracą w mediach. Plano-
wana jest także nowa ścieżka szkoleniowa związana 
z komunikacją marketingową i PR. 

Wśród tematów poruszanych podczas dwóch dni 
networkingu, szkoleń z dziennikarzami, debat i warsz-
tatów medialnych z udziałem ekspertów - wzorem lat 
ubiegłych - mocno wybrzmią także wątki edukacji 
ekonomicznej i finansowej, cyberbezpieczeństwa oraz 
zrównoważonego rozwoju.  

W ramach: Słuchaj nas w:Partner Główny OFMA

3 grosze o ekonomii3 grosze o ekonomii
finanse osobistefinanse osobiste
cyberbezpieczeństwocyberbezpieczeństwo
oszczędzanie i inwestowanieoszczędzanie i inwestowanie

kariera i rynek pracykariera i rynek pracy
zainteresowania i rozwójzainteresowania i rozwój

>>
>>
>>

>>
>>

W każdy piątek nowa audycja!

JUŻ WKRÓTCE!

2 - 4 GRUDNIA 2022 ROKU

8. KRAJOWA KONFERENCJA OFMA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Różnorodna tematyka, interesujący goście, nowa ścieżka dla młodych PR-owców, wymiana doświadczeń i integracja

Powracamy do formuły stacjonarnej! 

ORGANIZATOR W RAMACH PARTNER GENERALNY:

Szczegóły na: www.konferencja.ofma.info.pl

ORGANIZATOR W RAMACH PARTNER GENERALNY PATRON

http://konferencja.ofma.info.pl


14 A K T Y W N Y  S T U D E N T

Czy wiesz, że ponad 60% bada-
nych między 18-24 r. ż. korzysta 
z bezgotówkowych form płatno-
ści, np. kart płatniczych, płat-
ności mobilnych czy aplikacji?
 
Rozpoczęcie studiów i wyprowadz-
ka z rodzinnego domu dla wielu 
z Was może być doskonałą okazją, 
by przetestować zalety płatności 
bezgotówkowych, które nie tylko 
ułatwiają otrzymywanie pieniędzy 
od rodziców, ale również dają po-
czucie wolności. Płatność za zaku-

py kartą, telefonem czy zegarkiem 
jest nie tylko bardzo prosta, ale 
i w pełni bezpieczna! Dodatkowo 
dzięki historii i analizie wydatków 
na koncie bankowym możecie na-
uczyć się podstaw zarządzania 
własnym budżetem. Co ważne, 
własne konto bankowe to także 
zaleta w szukaniu pracy – praco-
dawca w łatwy sposób prześle 
pierwszą i każdą kolejną pensję! 
Czy jesteś zatem gotowy na bezgo-
tówkowe zmiany?
 

Bezgotówkowy student? Bądź na to gotowy!

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się 
więcej o płatnościach bez-
gotówkowych, zarządzaniu 

budżetem czy bezpieczeństwie 
w sieci, wejdź na portal: 

gotowibezgotowkowi.pl 
i rozwijaj swoją wiedzę o inno-

wacjach finansowych. 

Z kolei jeśli marzy Ci się własna 
firma zachęcamy do odwiedzenia 
strony Akademia Przedsiębiorcy 
Fundacji Polska Bezgotówkowa.

F INANSE I  PŁATNOŚCI

http://gotowibezgotowkowi.pl
http://cyber.wib.edu.pl/test-wiedzy
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Cyberbezpieczeństwo to zbiór działań, technik oraz procesów mających na celu naszą ochronę w sieci 
przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanymi dostępami, które mogą wyrządzić nam wiele 
szkód. Dane, zabezpieczające działania mogą opierać się na różnych technologiach, procedurach oraz 
środkach chroniących systemy, urządzenia itd. Dowiedz się jak Ty możesz chronić się przed cyberatakami. 
Zapoznaj się z dziesięcioma zasadami cyberbezpieczeństwa i poczuj się bezpiecznie w sieci. 

5 zasad cyberbezpieczeństwa 
Chroń swoje dane osobowe! 

Ludzie często świadomie pokazują zbyt wiele w Internecie, a czasem po prostu chwalą się 
np. zdanym prawem jazdy lub nowym dowodem nie znając konsekwencji swoich działań. 
Dziś oszuści dokładnie wiedzą kogo atakują, a dzięki informacjom, które zostawiasz w 
sieci oszustwa stają się dużo bardziej wiarygodne, bo złodzieje wiedzą z jakiego banku 
korzystasz, znają twój pesel, adres lub numer telefonu. Zastanów się dwa razy nad tym co 
publikujesz w sieci i nie pomagaj cyberprzestępcom. 

Aktualny program antywirusowy jest obowiązkiem dla każdego! 

Nigdy nie wiesz kiedy możesz stać się ofiarą cyberataku. Zabezpiecz swoje urządzenia 
elektroniczne antywirusem i bądź o krok do przodu przed oszustami. Pamiętaj jednak aby 
ochrona była skuteczna musisz regularnie aktualizować program. Nie zapomnij o innych 
urządzeniach poza komputerem. Według najnowszych badań tylko 51% grupy badawczej 
miało pewność ochrony swojego telefonu. Nie daj się zaskoczyć oszustom, bądź gotowy 
już dziś.

Zawsze ustawiaj silne hasła! 

Czy wiesz, że według najnowszych analiz tylko 31 % badanych, na pytanie o stosowanie 
tych samych haseł do różnych kont (banku, poczty, mediów społecznościowych itd.), 
odpowiedziało, że nie korzysta z identycznych zabezpieczeń. Tworząc hasło należy 
pamiętać aby było ono silne, długie i nieoparte o ciągi skojarzeń, liczby i znaki specjalne. 
Również pomocne mogą okazać się gotowe generatory oraz tzw. menadżerowie haseł. 
Takie hasło warto zmieniać co trzy miesiące. Dla stu procentowej pewności można 
również włączyć m.in. opcję logowania dwuetapowego. Pamiętaj, że jest to pierwszą 
barierą z jaką musi się spotkać cyberoszust, próbując włamać się na twoje konto. Spraw 
aby ta ochrona była dla niego nie do przejścia. 

Nie zapominaj o wylogowaniu się! 

Posiadanie silnego, wręcz antywłamaniowego hasła ma sens dopóki będziesz pamiętał 
o jeszcze jednej sprawie – wylogowaniu! Ta czynność po zakończeniu pracy z danym 
systemem, aplikacją lub usługą powinno być naturalnym odruchem dla każdego. Jeśli 
pozostajesz zalogowany dłużej niż potrzebujesz, stwarzasz możliwość nadużycia, 
włamania czy przejęcia konta. Pamiętaj o wylogowaniu się i w ten prosty sposób 
zapobiegaj tragedii. 

Bądź ostrożny w kwestii bankowości elektronicznej! 

Aż 70% badanych osób uważa, że banki mają wysokie, jeśli nie najwyższe, standardy 
ochrony swoich klientów. To przekonanie stało się świetną przykrywką dla oszustów 
podszywających się pod instytucje finansowe. Dlatego przede wszystkim należy stosować 
się do ustalonych zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na stronie twojego banku. Jeśli 
coś odbiega od normy to natychmiast skontaktuj się z obsługą klienta. Pamiętaj, kupując 
w sklepach internetowych, sprawdzaj czy mają one szyfrowane połączenie – oznaczone 
kłódką i odpowiednim certyfikatem. Dokonuj płatności tylko z własnego komputera lub 
telefonu. Dodatkowo, nie wchodź na stronę banku z linku w wyszukiwarce, lecz wpisuj 
adres ręcznie. Tak samo postępuj z numerem konta odbiorcy naszego przelewu. A jeśli 
„bank” pyta Cię o hasła, czy też inne poufne dane, np. kod PIN do karty płatniczej, nie 
odpowiadaj! Na pewno nie jest to bank! Bądź ostrożny! 

Cyberbezpieczeństwo w pięciu krokach

CYBERBEZPIECZEŃST WO
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Partnerzy wspierający projekt Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni:



Z ekspertami o ważnychZ ekspertami o ważnych
tematach dla młodych!tematach dla młodych!

Więcej informacji na www.wib.org.plWięcej informacji na www.wib.org.pl

www.wib.org.pl

Odwiedź nasze media społecznościowe:

@WarszawskiInstytutBankowosci

@WarszawskiInstytutBankowosci

@WarszawskiInstytutBankowosci

@WIBInstytut

http://bde.wib.org.pl/kursy_mooc

