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Drodzy Czytelnicy,

Cieszymy się, że pomiędzy obowiązkami zawodowymi a sprawunkami oko-
łoświątecznymi znaleźliście Państwo czas na lekturę świątecznego wydania  
Niezbędnika Akademickiego. W ostatnim numerze w 2019 roku dr Filip 
Biały pisze, w jaki sposób wykorzystywać sztuczną inteligencję w naukach spo-
łecznych i humanistyce. Prof. Krzysztof Młynarczyk, w eseju poświęconym kie-
runkowi architektura krajobrazu, opisuje historię akademickiego kształcenia 
w tej dziedzinie oraz ramy rozwoju w niej kariery naukowej po 2018 roku. 
Dr inż. Marek Kozłowski analizuje rynek systemów antyplagiatowych, czyli 
przypomina, co każda uczelnia powinna wdrożyć. O dekalogu dobrych prak-
tyk w  wystąpieniach publicznych, czyli o  tym, o  czym powinien pamiętać 
każdy pracownik akademicki, pisze dr Dominika Narożna.

Tym razem oddajemy w Państwa ręce fragment książki Piketty i co dalej? 
Czyli plan dla ekonomii i nierówności, wyróżnionej w  tegorocznej edycji 
konkursu ECONOMICUS. Praca pod redakcją naukową Heather Boushey, 
J. Bradforda DeLonga oraz Marshalla Steinbauma jest komentarzem nauko-
wym do Kapitału XXI wieku Thomasa Piketty’ego – pozycji, która odmie-
niła patrzenie na kapitalizm w obecnym stuleciu. Na koniec podsumowanie 
V Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich i gali 
wręczenia MediaTorów 2019.

Wszystkim Czytelnikom Niezbędnika Akademickiego życzymy Radosnych 
i  dających wytchnienie Świąt Bożego Narodzenia oraz zaczytanego 
i pełnego sukcesów naukowych 2020 roku.



TEMAT NUMERU 3

Używać, ale sprawdzać: 
o zadaniach nauk 

społecznych i humanistyki 
w epoce sztucznej 

inteligencji i Big Data
dr Filip Biały, UKW

Sztuczna inteligencja jest problemem 
zbyt poważnym, by pozostawić ją jedynie 

specjalistom od sztucznej inteligencji. Taki 
wniosek nasuwa się, kiedy wsłuchamy się 

w głosy… tychże specjalistów! Potrzeba 
wszechstronnej refleksji nad nowymi 

technologiami oznacza, że w najbliższych latach 
będą mieli co robić także przedstawiciele 

dyscyplin humanistycznych i społecznych – pod 
warunkiem wszakże, że podejmą rzeczywistą 
współpracę z reprezentantami nauk ścisłych 
i zaczną modyfikować programy kształcenia.
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Brutalistyczny, ponury jak nieprzystępna twierdza kom-
pleks Barbican w Londynie skrywa jedno z najciekawszych 
w brytyjskiej stolicy centrów kultury i sztuki współczesnej. 
W  znajdującej się tam galerii The Curve wystawiana jest 
obecnie imponująca rozmachem praca amerykańskiego ar-
tysty Trevora Paglena. Dzieło, zatytułowane From „Apple” 
to „Anomaly”, składa się z  30 tys. fotografii, w  większości 
zaczerpniętych z  internetowego 
zbioru ImageNet, wykorzystywa-
nego do trenowania sieci neuro-
nowych. Każda fotografia zosta-
ła skategoryzowana przez ludzi 
tak, aby w procesie uczenia ma-
szynowego algorytmy mogły na-
uczyć się rozpoznawać podobne, 
nieskategoryzowane wcześniej 
zdjęcia. Niektóre fotografie ma-
ją opisy zupełnie niekontrower-
syjne: „chmury”, „zboże”, „her-
bata”. Inne etykiety są już mniej 
deskrypcją, a  bardziej oceną: 
„populista” (przy zdjęciach zna-
nych polityków), „alkoholik” 
(przy zdjęciach osób pijących 
piwo), „dziwadło” (fotografie 
przedstawiające osoby z  tatuaża-
mi i  kolczykami). W  ten spo-
sób – niezwykle obrazowy w sen-
sie ścisłym – praca Amerykanina 
pokazuje, jakiego rodzaju zagro-
żenia związane są z  technologia-
mi Big Data oraz sztucznej in-
teligencji (AI): to nie bezduszne, zabójcze roboty, znane 
z filmów o Terminatorze, lecz ludzkie wartości, które wpły-
wają na kierunki rozwoju i  sposoby wykorzystania owych 
technologii, stanowią obecnie kluczowe wyzwanie dla  
naszego – także naukowego – myślenia.

Upowszechnienie technik AI – odpowiedzialnych nie tyl-
ko np. za podejmowanie decyzji kredytowych czy reko-
mendowanie nam produktów w  sklepach internetowych, 
lecz także za programy identyfikujące nasze twarze na zdję-
ciach i obrazach z kamer bądź rozstrzygające spory sądo-
we – możliwe stało się w ostatnich latach z dwóch zasad-
niczych przyczyn. Pierwszą z nich jest dostępność taniej, 
rosnącej mocy obliczeniowej, pozwalającej na szybkie prze-
twarzanie i analizę danych przez zaawansowane algorytmy 

komputerowe. Ponieważ wydajne, wykorzystywane 
w  uczeniu maszynowym rozwiązania programistyczne – 
gotowe biblioteki i  skrypty – są w zasięgu kilku kliknięć 
myszką, a uruchomić je można nawet bez instalowania ja-
kiegokolwiek środowiska programistycznego, w  oknie 
przeglądarki internetowej, wydawać się może, że jedynie 
inwencja użytkowników ogranicza spektrum możliwych 

zastosowań. Sprzyja temu poja-
wienie się na początku obecnej 
dekady technik uczenia głębo-
kiego (deep learning), które opie-
rają się na sztucznych sieciach 
neuronowych i  umożliwiają 
osiąganie niesamowitej dokład-
ności w rozpoznawaniu zawarto-
ści obrazów czy w przetwarzaniu 
języka naturalnego. Nie można 
jednak zapominać, że drugim, 
niezbędnym dla rozwoju AI wa-
runkiem było pojawienie się nie-
spotykanej dotąd wcześniej ilości 
danych, pochodzących z  bardzo 
zróżnicowanych źródeł: od baz, 
udostępnianych przez instytu-
cje publiczne, poprzez interne-
towe serwisy społecznościowe, 
po czujniki znajdujące się w set-
kach milionów urządzeń podłą-
czonych do sieci (tzw. Internet 
of Things). To właśnie eksplora-
cja Big Data wiedzie do odkry-
wania nieznanych wcześniej ko-

relacji oraz relacji przyczynowych pomiędzy rozmaitymi 
zjawiskami, naturalnymi i  społecznymi; umożliwia tak-
że tworzenie wspomnianych zbiorów treningowych, wy-
korzystywanych w  uczeniu maszynowym. Wyzwanie, ja-
kim jest Big Data, unaoczniają szacunki, według których 
aż 90% z dostępnych obecnie danych wytworzonych zosta-
ło w tylko w ostatnich dwóch latach. Z kolei o potencja-
le tych zasobów świadczą oceny mówiące, iż tylko 10-15% 
zebranych danych zostaje w  jakikolwiek sposób przetwo-
rzonych – ich przygniatająca większość nie jest analizowa-
na, a  skrywać może informacje i  wiedzę, które zwiększą 
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, a nawet ca-
łych gospodarek, albo pozwolą na prowadzenie lepszej po-
lityki zdrowotnej, przyczyniając się do ochrony ludzkiego 
życia bądź choćby do poprawy jego jakości. 

Przed sytuacją, w której 
rozwój AI nie będzie podlegać 
regulacjom oraz ocenom 
etycznym, ostrzegają dziś 
jednak nie tylko autorzy 
dystopijnych opowieści 
science-fiction i nie 
przeciwnicy nowoczesnych 
technologii, a lecz także ich 
wybitni znawcy i wyznawcy, 
o czym przekonać się można, 
zaglądając do kilku książek 
wydanych tylko w ostatnich 
miesiącach. 
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Technosceptycyzm branży IT

A jednak trudno jest dziś opowiadać o sztucznej inteligencji 
w duchu cyberoptymizmu, który jeszcze niedawno towarzy-
szył powstaniu i rozwojowi Internetu. Skandal Cambridge 
Analytica – firmy, która w 2016 roku w USA wykorzysty-
wała narzędzia AI oraz dane pochodzące z  Facebooka do 
identyfikowania niezdecydowanych wyborców i  atakowa-
nia ich ściśle sprofilowaną reklamą polityczną – nadszarp-
nął reputację całej branży technologicznej i zaczął skłaniać 
ustawodawców na całym świecie do podejmowania kro-
ków zmierzających do regulacji wykorzystania AI i Big Da-
ta. Niedawne doniesienia dotyczące przekazywania Google-
’owi danych dziesiątek milionów amerykańskich pacjentów 
w ramach Projektu Nightingale świadczą o tym, że problem 
wciąż narasta. Niemałą rolę we wzbudzaniu technoniepo-
koju odgrywa także kultura popular-
na, z  sugestywnie pesymistycznym  
serialem Czarne lustro na czele. 

Przed sytuacją, w której rozwój AI nie 
będzie podlegać regulacjom oraz oce-
nom etycznym, ostrzegają dziś jed-
nak nie tylko autorzy dystopijnych 
opowieści science-fiction i  nie prze-
ciwnicy nowoczesnych technologii, 
a lecz także ich wybitni znawcy i wy-
znawcy, o  czym przekonać się moż-
na, zaglądając do kilku książek wyda-
nych tylko w  ostatnich miesiącach. 
Melanie Mitchell, informatyczka, au-
torka książki Sztuczna inteligencja: 
przewodnik dla myślących ludzi, za-
uważa, że zbyt wiele czasu poświęca-
my potencjalnym zagrożeniom związanym z  pojawieniem 
się mocnej, samoświadomej sztucznej inteligencji, nie doce-
niamy zaś istniejących niebezpieczeństw, płynących z upo-
wszechnienia technik słabej AI1. Wtóruje jej Stuart Russell 
z Uniwersytetu w Berkeley, pisząc w książce Kompatybilna 
z człowiekiem: sztuczna inteligencja i problem kontroli, że za-
sadnicze jest dziś pytanie o  to, kto ustanawia cele realizo-
wane przez mechanizmy AI. Podaje jednocześnie przykład 
pozornie niewinnych algorytmów wybierających treść, któ-
rą widzimy przeglądając serwisy społecznościowe. Celem 
działania owych mechanizmów jest maksymalizacja liczby 
kliknięć. Czy zatem rozwiązaniem jest pokazywanie użyt-
kownikom treści, które będą chętnie klikali? „Nieprawda”, 

odpowiada Russell. „Rozwiązaniem jest zmiana preferen-
cji użytkowników tak, by były one bardziej przewidywal-
ne”2. A  ponieważ bardziej przewidywalnie zachowują się 
użytkownicy o  ekstremalnych poglądach politycznych, al-
gorytm będzie prezentować treści zmierzające do ujedno-
znacznienia i  radykalizacji preferencji odbiorców. W  tro-
sce o stan umysłów oraz całego systemu demokratycznego, 
Russell nawołuje do przywrócenia ludzkiej kontroli nad ma-
szynami tak, by kryterium dla efektów ich działania była  
korzyść odnoszona przez człowieka.

Podobny ton przyjmuje Brad Smith, prawnik i obecny pre-
zydent Microsoftu, w  książce Narzędzia i  broń: obietni-
ca i niebezpieczeństwo ery cyfrowej. Choć może to zaskaki-
wać, ów reprezentant wielkiej korporacji technologicznej 
postuluje, by to rządy – a nie sama branża IT – podejmo-

wały aktywne działania zmierzające 
do uregulowania tego sektora. Wy-
maga to, rzecz jasna, by przedstawi-
ciele władz publicznych lepiej rozu-
mieli istotę technologii i  trendy jej 
rozwoju. „Innowacja technologicz-
na nie zwolni tempa”, konkluduje 
swoją książkę Smith, „prace, by nią  
zarządzać, muszą nabrać prędkości”3.

Ku nowej etyce techniki

Krytyczne diagnozy i recepty formu-
łowane przez autorki i  autorów re-
prezentujących branżę IT bądź nauki 
ścisłe nie mogą zaskakiwać nikogo, 
kto choćby pobieżnie zaznajomiony 

jest z rozważaniami z zakresu filozofii i etyki technologii. Pi-
sali o niej przenikliwie Martin Heidegger oraz jego ucznio-
wie, tacy jak Hans Jonas, a  także przedstawiciele szkoły 
frankfurckiej. Współcześnie fascynujące badania na ten te-
mat prowadzone są w ramach społecznych studiów nad na-
uką i technologią (STS). A jednak głos humanistyki i nauk 
społecznych w debacie na temat AI wydaje się, jak dotąd, 
słabo słyszalny. I to się jednak zmienia.

Kilka miesięcy temu wykład na temat etycznych wyzwań 
związanych z  upowszechnieniem AI poprowadził w  Lon-
don School of Economics and Political Science Michael 
Sandel, prowadzący na Uniwersytecie Harvarda niezwykle 

Konkluzja harvardzkiego 
filozofa jest 
następująca: posiadanie 
najdoskonalszej nawet 
sztucznej inteligencji nie 
zwolni nas od myślenia 
na temat zakresu jej 
zastosowania. 
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popularny kurs na temat filozofii politycznej i  etyki. Pod-
czas dyskusji w LSE Sandel postawił kilka prowokacyjnych 
dylematów. Czy w wyborze partnera bądź partnerki zaufa-
libyśmy algorytmowi kompute-
rowemu biorącemu pod uwagę 
wszystkie nasze preferencje, czy 
raczej naszym rodzicom? Czy po-
siadając aplikację tłumaczącą na-
sze słowa w czasie rzeczywistym, 
umożliwiającą porozumienie się 
z osobami z całego świata, zrezy-
gnowalibyśmy z uczenia się języ-
ków obcych? Czy chcielibyśmy 
móc porozmawiać z  cyfrowym 
awatarem bliskiej nam osoby po 
jej śmierci? Konkluzja harvardz-
kiego filozofa jest następująca: 
posiadanie najdoskonalszej na-
wet sztucznej inteligencji nie 
zwolni nas od myślenia na temat 
zakresu jej zastosowania. Musi-
my stawiać pytania o  to, czy – 
i w  jaki sposób – nowe techno-
logie uwzględniać mają ludzkie 
uczucia i emocje, a także potrze-
bę istnienia niezapośredniczo-
nych przez technologię relacji pomiędzy ludźmi. W  jed-
nym z wywiadów Sandel stwierdził: „Musimy pamiętać, że 
technologia jest zestawem narzędzi, dziś niezwykle wyrafi-
nowanych i zróżnicowanych, służących osiąganiu ludzkich 
celów. Nie powinniśmy pozwolić technologii, by definio-
wała te cele”, stawką jest bowiem nasza wolność: „Musimy 
myśleć o technologii jako o zestawie przemyślanych, ludz-
kich wyborów i związanych z nimi decyzji, którymi rządzić  
muszą względy etyczne – względy dobra wspólnego”4.

Sandel, wybitny popularyzator wiedzy filozoficznej, nie od-
krywa tu, rzecz jasna, niczego, o  czym nie mówiliby już 
wcześniej etycy technologii. Problem stanowi wszakże fakt, 
że zarówno naiwny instrumentalizm – wedle którego na-
rzędzia techniczne są jedynie neutralnym aksjologicznie na-
rzędziem – jak i  skrajny determinizm – mówiący, iż tech-
nika narzuca ludziom własne wartości – są stanowiskami 
zbyt jednostronnymi, by tłumaczyć złożoną naturę współ-
czesnych technologii. Rezultaty ich funkcjonowania są wy-
nikiem skomplikowanych interakcji narzędzi technicz-
nych z  ich użytkownikami w bardzo różnych kontekstach 

kulturowych, politycznych i instytucjonalnych. Dlatego nie-
zwykle istotne jest budowanie kompetencji, które pozwolą 
ludziom korzystać z technologii świadomie i odpowiedzial-

nie. I tu właśnie pojawia się być 
może najważniejsze zadanie dla  
humanistyki i nauk społecznych.

Potrzeba jedności nauki

Nie tylko w przypadku sztucznej 
inteligencji, lecz także i  innych, 
fundamentalnych wyzwań sto-
jących przed ludzkością – takich 
jak kryzys klimatyczny – istot-
ną przeszkodę na drodze do efek-
tywnego działania stanowi brak 
dostatecznie ścisłej współpra-
cy między dyscyplinami ścisłymi 
oraz społecznymi i humanistycz-
nymi. Zjawisko, które sześćdzie-
siąt lat temu C.P. Snow określił 
mianem dwóch kultur, wciąż 
wymaga przezwyciężenia. I  tak 
jak przedstawiciele nauk tech-
nicznych odczuwają dziś potrze-

bę podejmowania rozważań etycznych, tak też humaniści 
powinni starać się zgłębiać tajniki działania technik AI i Big 
Data. Rola przedstawicieli nauk społecznych i humanistycz-
nych tym kontekście powinna być dwojaka. Z jednej strony 
powinni oni w jak największym stopniu korzystać z nowych 
narzędzi w prowadzonych przez siebie badaniach. Z drugiej 
strony, powinni aktywnie uczestniczyć w ich projektowaniu, 
krytycznie przyglądając się społecznym rezultatom działania 
tych narzędzi. Realizacja obu zadań wymaga jednak zmiany 
sposobu prowadzenia dociekań naukowych oraz kształcenia 
na kierunkach społecznych i humanistycznych.

Szczególnie inspirującą perspektywę w tym kontekście wy-
znaczają tak zwane obliczeniowe nauki społeczne. Ten in-
terdyscyplinarny obszar badawczy – a może raczej pewien 
paradygmat uprawiania nauki – opiera się na teorii złożo-
ności i wymaga od pragnących prowadzić dociekania w tym 
nurcie solidnego przygotowania matematycznego. Nie da 
się ukryć, że przeszkodę we włączaniu się w rozwój podob-
nych badań – szczególnie w Polsce, lecz nie tylko – stano-
wi kształcenie w dyscyplinach społecznych. W programach 

Tymczasem wiodące uczelnie 
dostrzegły już, że choć 
rozwój nauki jest ściśle 
związany z jej specjalizacją 
i podziałem pracy pomiędzy 
badaczami prowadzącymi 
dociekania w ramach 
wąskich, wyspecjalizowanymi 
obszarów, kompleksowy opis 
świata społecznego wymaga 
myślenia przekraczającego 
granice dyscypliny. 
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studiów wciąż brakuje przedmiotów skupiających się na me-
todach ilościowych. Zajęcia ze statystyki – niezbędnej do 
zrozumienia istoty działania algorytmów uczenia maszyno-
wego – wciąż prowadzone są często jedynie w formie wykła-
du bez ćwiczeń, nie mówiąc już o nieobecności kształcenia 
podstaw programowania.

Tymczasem wiodące uczelnie dostrzegły już, że choć roz-
wój nauki jest ściśle związany z  jej specjalizacją i  podzia-
łem pracy pomiędzy badaczami prowadzącymi dociekania 
w  ramach wąskich, wyspecjalizowanymi obszarów, kom-
pleksowy opis świata społecznego wymaga myślenia prze-
kraczającego granice dyscypliny. Dlatego też uniwersytety 
w  Oksfordzie, Essex, Kopenhadze czy London School of 
Economics and Political Science oferują od niedawna studia 
magisterskie w zakresie social data science. Absolwenci po-
dobnych kierunków nie muszą, rzecz jasna, podążać ścież-
ką akademicką, znajdą bowiem zatrudnienie w sektorze ko-
mercyjnym i publicznym. Część z nich jednak pozostanie na 
uczelni, dysponując wszechstronnymi kompetencjami, po-
zwalającymi na zaprzęgnięcie zaawansowanych technologii 
do procesu udzielania odpowiedzi na problemy leżące w za-
kresie tradycyjnych nauk społecznych, w tym także na wy-
zwania społeczne, związane z dynamicznym rozwojem AI.

Opisana na wstępie instalacja Trevora Paglena w galerii Bar-
bican rozpoczyna się od pojedynczego zdjęcia, przedstawia-
jącego jabłko. Zgodnie z  Księgą Rodzaju od tego owocu, 

zerwanego z drzewa poznania dobrego i złego, rozpoczęła się 
historia ludzkich wysiłków zmierzających zapanowania nad 
przyrodą. Zmagania te nigdy się nie zakończyły, dziś jed-
nak musimy uczyć się panowania nie nad naturą, lecz nad 
naszymi własnymi wytworami, odróżniając to, co korzyst-
ne, od tego, co potencjalnie niebezpieczne. Do tego jed-
nak konieczna jest rzeczywista współpraca przedstawicieli  
wszystkich dziedzin nauki.

1 M. Mitchell, Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans, 
New York 2019, s. 125.

2 S. Russell, Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of 
Control, New York 2019, s. 9.

3 B. Smith, Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital 
Age, New York 2019, s. 303.

4 R. Ritchie, Defining a new ethic for technology, I – Global Intelligence 
for the CIO, https://www.i-cio.com/management/insight/item/a-new-
-ethic-for-technology, dostęp: 20.11.2019.

politolog zainteresowany technikami sztucznej inte-
ligencji, współtwórca platformy ProScholars.pl słu-
żącej promocji dorobku naukowego w  Internecie.  
Adiunkt na Wydziale Nauk o Polityce i Administra-
cji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w  Bydgosz-
czy, w 2019 r. Visiting Fellow na London School of 
Economics and Political Science.

Dr Filip Biały
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Jak skuteczne pozyskać i rozliczyć grant badawczy?

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać skutecznie?

Innowacyjne metody dydaktyczne

Design Thinking na uczelni i w bibliotece

ZAPRASZAMY NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ SZKOLENIA AKADEMICKIE:
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ZAWÓD ARCHITEKTA KRAJOBRAZU. 
INTERDYSCYPLINARNA SPECJALNOŚĆ NAUKOWA 
ORAZ KONSEKWENCJE WDROŻENIA USTAWY 2.0
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, OPI-PIB

Tradycje kształcenia w  zakresie architektury 
krajobrazu sięgają w  Polsce roku 1930, kie-
dy to na ówczesnym Wydziale Ogrodniczym 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie utworzono Zakład Architektury 
i Parkoznawstwa. Długie tradycje w tej dzie-
dzinie ma również Wydział Architektury Po-
litechniki Krakowskiej, na którym w 1963 r. 
powołano Katedrę Planowania Krajobrazu  
i Terenów Zielonych.

Zawód architekta krajobrazu prawnie usta-
nowiono w  1995  r., gdy został wymieniony 
w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki 
Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w spra-
wie klasyfikacji zawodów i  specjalności dla 
potrzeb rynku pracy. W  1998  r. umieszczo-
no go w wykazie kierunków studiów, umoż-
liwiając tym samym rozpoczęcie kształcenia na poziomie 
akademickim. W  roku akademickim 2000/2001 kształ-
cenie w  ramach kierunku studiów architektura krajobra-
zu rozpoczęło 6  rajowych uczelni: Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w  Olsz-
tynie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wyższa Szko-
ła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Obecnie architek-
tów krajobrazu kształci 15 szkół wyższych. Niestety do dziś 
nie uregulowano uprawnień zawodowych absolwentów te-
go kierunku, a ponadto Rozporządzeniem Ministra Nauki 

Architekt krajobrazu to zawód ściśle związany z interdyscyplinarną 
specjalnością naukową, powiązaną z szeroko pojmowanymi 
architekturą i urbanistyką, planowaniem przestrzennym, a także 
ogrodnictwem. Kształcenie w tym zakresie na poziomie wyższym 
ma długą historię, jednak formalnie funkcjonuje w Polsce od 
2000 r. Niestety do dzisiaj nie uregulowano uprawnień zawodowych 
absolwentów tego kierunku. Niełatwa jest także ścieżka rozwoju 
naukowego specjalistów z tego zakresu.
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i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 wrze-
śnia 2018 r., które stanowi akt wykonawczy do art. 81 no-
wej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce zlikwidowano nadawane od 2008 roku ty-
tuły zawodowe inżynier architekt krajobrazu oraz magister 
inżynier architekt krajobrazu1,2. War-
to wspomnieć, iż tytuły te wprowa-
dzono w 2008 roku w efekcie kilku-
letnich starań kadry akademickiej, 
wspartych stanowiskiem rektorów 
uczelni kształcących architektów 
krajobrazu.

Zgodnie z  klasyfikacją zawodów 
i  specjalności „architekt krajobra-
zu opracowuje programy i projekty 
ochrony i  kształtowania krajobrazu 
oraz projekty budowy i  moderni-
zacji obiektów architektury krajo-
brazu, w  celu zachowania i  rozwi-
jania projektowanych obiektów 
w  ramach nadzoru autorskiego; 
prowadzi studia i  badania nad praktycznym wykorzysta-
niem w  dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac 
z  innych dziedzin…”3. Zapisy te są dodatkowo uszczegó-
łowione w 15 punktach obejmujących różnorakie zadania 
zawodowe.

Powyższy opis zawodu architekta krajobrazu wyraźnie 
wskazuje, iż w  obowiązującym porządku prawnym brak 

uregulowań, które przyznawałyby architek-
tom krajobrazu stosowne uprawnienia bu-
dowlane, niezbędne do pełnego wykonywa-
nia zawodu. Od wielu lat kilka stowarzyszeń 
branżowych zrzeszających czynnych zawo-
dowo architektów krajobrazu, a także kadrę 
akademicką prowadzi, niestety bez powo-
dzenia, intensywne działania na rzecz utwo-
rzenia izby zawodowej. Jedynie taka droga 
może skutkować określeniem i wdrożeniem 
uprawnień zawodowych. Należy dodać, iż 
takie izby, zapewniające ochronę prawną za-
wodu, istnieją w wielu krajach europejskich. 
Nabiera to szczególnego znaczenia wobec 
konieczności wdrażania zapisów Europej-
skiej Konwencji Krajobrazowej, którą Polska 
ratyfikowała w roku 2004 i która z dniem 1 

stycznia 2005 r. weszła do krajowego porządku prawnego. 
Chodzi tu o poważne, profesjonalne działania w zakresie 
planowania krajobrazu oraz zarządzania nim, zwłaszcza na 
szczeblu gminnym. Ponadto rozpoczęto już wstępne prace 
w  kierunku wykonywania audytów krajobrazowych, po-

zostających w zakresie zadań Urzę-
dów Marszałkowskich poszczegól-
nych województw, a  wynikających 
z  zapisów tzw. ustawy krajobrazo-
wej4. Absolwenci wszystkich pol-
skich uczelni kształcących architek-
tów krajobrazu są przygotowani do 
realizacji zadań projektowych, pla-
nistycznych i  studialnych, jednak 
ciągły brak prawnych uregulowań 
zawodu stanowi poważne ograni-
czenie, między innymi w  ramach 
procesów inwestycyjnych.

W  ponad 20-letnim okresie funk-
cjonowania kierunku studiów archi-
tektura krajobrazu następował dy-

namiczny rozwój uczelnianej kadry naukowo-dydaktycznej. 
Postępowania zarówno doktorskie, jak i habilitacyjne były 
prowadzone głównie w 3 dyscyplinach naukowych, wska-
zanych już przed dwudziestoma laty przez Centralną Komi-
sję ds. Stopni i Tytułów, a także Radę Szkolnictwa Wyższe-
go. Były to: ochrona i kształtowanie środowiska, ogrodnictwo 
oraz architektura i  urbanistyka. Trudno określić dokład-
ną liczbę osób, które uzyskały stopnie naukowe, jednak 

Warto wspomnieć, iż 
tytuły te wprowadzono 
w 2008 roku w efekcie 
kilkuletnich starań kadry 
akademickiej, wspartych 
stanowiskiem rektorów 
uczelni kształcących 
architektów krajobrazu.
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wiadomo, iż niemal wszyscy uzyskiwali zapis specjalności  
– architektura krajobrazu. 

Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 20 września 2018  r. wprowadziło nową klasyfika-
cję dziedzin i  dyscyplin naukowych. W  dziedzinie nauk 
rolniczych wykreślono dyscyplinę ochrona i kształtowanie 
środowiska, a  także wprowadzono połączoną dyscyplinę 
rolnictwo i ogrodnictwo. W dziedzinie nauk inżynieryjno-
-technicznych pozostała dyscyplina architektura i urbani-
styka. W ramach ochrony i kształtowania środowiska zreali-
zowano do tego czasu bardzo wiele postępowań w zakresie 
stopni naukowych. Architek-
tura krajobrazu jako inter-
dyscyplinarny dział wiedzy 
(specjalność naukowa) do-
skonale wpisywała się w  za-
kres tej dyscypliny. Dotyczy-
ło to dorobku naukowego 
oraz tematyki dysertacji osób 
zajmujących się np. założe-
niami pałacowo-parkowy-
mi, krajobrazem fortecz-
nym, ochroną krajobrazu 
przyrodniczego, kierunka-
mi przekształceń krajobrazu 
rolniczego i  wieloma inny-
mi zagadnieniami z  zakresu 
szeroko pojmowanej rurali-
styki. Aktualnie problematyka środowiska przyrodniczego 
pojawia się jedynie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodni-
czych (dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku). W komen-
tarzu do wspomnianego rozporządzenia dawną dyscyplinę 
ochrona i  kształtowanie środowiska niefortunnie przypo-
rządkowano inżynierii środowiska, górnictwu i  energetyce 
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Taki stan rzeczy zapewne nie uniemożliwia architektom kra-
jobrazu przystępowania do postępowań doktorskich i habi-
litacyjnych, ale z pewnością w znacznym stopniu je utrud-
nia. Dotyczy to zwłaszcza młodych adeptów nauki, nie tylko 
architektów krajobrazu, lecz także reprezentantów innych 
specjalności, którzy decydują się na kandydowanie do szkół 
doktorskich. Dlatego też należałoby rozważyć przywrócenie 
dyscypliny kształtowanie środowiska (taka była jej pierwotna 
nazwa) w dziedzinie nauk rolniczych.

1        Rozporządzenie Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 10 lutego 
2017 r. w sprawie tytułów 
zawodowych nadawanych 
absolwentom studiów, 
warunków wydawania oraz 
niezbędnych elementów 
dyplomu ukończenia studiów 
i świadectw ukończenia 
studiów podyplomowych 
oraz wzoru suplementu do 
dyplomu (Dz. U. z 2018 
poz. 227).

2        M. Sobota, A. Drabiński, 
Professional Titles of Landscape 
Architects in Poland, „Land-
scape Architecture” 2019, 
nr 1, s. 13.

3 www.psz.praca.gov.pl [dostęp: 4.12.2019].

4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu  
[Dz. U. 2015 poz. 774 z późn. zm.].

dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i  Rol-
nictwa oraz kierownik Katedry Architektury Kra-
jobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Członek Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Polskich Architektów Krajobrazu. Przedstawi-
ciel UWM w Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kie-
runku Studiów Architektura Krajobrazu. Wielolet-
ni ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autor 
i współautor szeregu publikacji z zakresu kształtowa-
nia krajobrazu, a także turystyki kulturowej. Kierow-
nik i wykonawca projektów badawczych z zakresu ar-
chitektury krajobrazu, a także turystyki.

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk 

Od wielu lat kilka stowarzyszeń 
branżowych zrzeszających 
czynnych zawodowo architektów 
krajobrazu, a także kadrę 
akademicką prowadzi, niestety 
bez powodzenia, intensywne 
działania na rzecz utworzenia izby 
zawodowej.
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ROLA TECHNOLOGII W ROZWAŻANIACH 
PIKETTY’EGO NA TEMAT NIERÓWNOŚCI 
DOCHODOWYCH
redakcja naukowa: Heather Boushey, J. Bradford Delong, Marshall Steinbaum

Od momentu wejścia na rynek milenialsów, tzw. pokolenia Y, bardzo 
dużo mówi się o ich kwalifikacjach, doświadczeniu i radzeniu sobie 
zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Milenials stał się w opinii 
społeczeństwa osobą pewną siebie, świadomą przysługujących mu 
praw, osadzoną w świecie technologii i cyfryzacji, ale przede wszystkim: 
wykształconą i dążącą do nieustającego rozwoju (który wymusza na 
nim m.in. rynek pracy). Dlatego też etap zdobywania wiedzy i rozwoju 
umiejętności podczas edukacji na uczelni wyższej stał się tak ważny. 
Jak jednak wyjść poza ramy wydziału i kierunku, zdobywając przy tym 
wiele atrakcyjnych i potrzebnych umiejętności? Właśnie tego można się 
dowiedzieć w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego.

Piketty wyraźnie stwierdza, że nierówności majątkowe i nie-
równości dochodowe są kształtowane przez różne czynniki. 
Dodaje, że zależność między r i g, która jego zdaniem odgry-
wa istotną rolę w kształtowaniu nierówności majątkowych, 
nie jest przydatnym narzędziem w zgłębianiu zmian w po-
ziomie nierówności w obszarze dochodów z pracy1. W ja-
ki sposób tłumaczy on zatem rosnące nierówności w  ob-
szarze dochodów z pracy i  jaką rolę w tych wyjaśnieniach  
odgrywa technologia?

Podobnie jak wielu innych ekonomistów, Piketty uwa-
ża, że istotnym czynnikiem kształtującym nierówno-
ści w dochodach z pracy jest wyścig między technologią 
i wykształceniem.

Mowa tu o okresie ostatnich 30 lat w Stanach Zjednoczo-
nych i  innych krajach rozwiniętych oraz o  zjawisku, któ-
re jeśli nie dotyczy wszystkich, to z pewnością dolnych 99 
procent rozkładu zarobków. Cytowane przez Piketty’ego 
badania Goldin i Katza, a także pokrewne badania Davida 
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Autora i innych poświęcone zmianie technologicznej kory-
gowanej kompetencjami dostarczają przekonujących danych  
empirycznych, potwierdzających słuszność tego poglądu2.

Na skutek dramatycznego spadku kosztów mocy obli-
czeniowej maszyny wspomagane komputerowo odmie-
niły strukturę stanowisk i  zawodów oraz rozkład docho-
dów z pracy. Maszyny te zaczęły zastępować pracowników 
w  coraz większej liczbie prac (zarówno umysłowych, jak 
i  fizycznych) związanych z  rutynowymi, schematyczny-
mi zadaniami. Jednocześnie te same maszyny wywołały 
wzrost produktywności i  zwiększyły zapotrzebowanie na 
pracowników w dwojakiego rodzaju pracy: takiej wymaga-
jącej dużo myślenia abstrakcyjnego, umiejętności rozwią-
zywania problemów, elastyczności i kreatywności oraz ta-
kiej, która w dużej mierze składa się z obsługi korzystającej 
z pracy człowieka.

Efektem tych wszystkich zmian jest polaryzacja rynku pra-
cy: równoczesny wzrost liczby dobrze płatnych prac wy-
magających wyższego wykształcenia na jednym końcu ska-
li oraz słabo płatnych prac dla osób bez wykształcenia na 
drugim końcu skali, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby 
prac średnio płatnych i wymagających średniego wykształ-
cenia. Istnieje dość dużo danych potwierdzających wystę-
powanie polaryzacji zatrudnienia na poziomie branż, regio-
nów, a  także na poziomie ogólnokrajowych rynków pracy 
w okresie co najmniej 20–30 lat3.

Najnowsze badania dowodzą, że polaryzacja amerykańskie-
go rynku pracy trwała również w  okresie odrabiania strat 
gospodarczych po kryzysie z  lat 2007–20084. Z  najnow-
szych badań McKinsey Global Institute wynika, że w  la-
tach 2000–2014 amerykańska gospodarka stworzyła 8 mi-
lionów nowych, pełnoetatowych miejsc prac netto. Dwie 
trzecie z nich były to miejsca pracy niewymagające szcze-
gólnej wiedzy ani umiejętności, a  przy tym 2,5 miliona 
miejsc pracy produkcyjnej i transakcyjnej zostało zlikwido-
wane w związku z automatyzacją rutynowych prac przy ta-
śmach montażowych oraz w biurach (tutaj ludzi zastąpiło 
oprogramowanie)5.

Przez ostatnie kilka dziesięcioleci poziom wykształcenia 
siły roboczej nie dotrzymywał kroku wymaganiom do-
tyczącym umiejętności, związanym z postępem techno-
logicznym w amerykańskiej gospodarce oraz gospodar-
kach innych krajów rozwiniętych. 

W  rezultacie doszło do gwałtownego wzrostu zarobków 
pracowników wykształconych, a  to w  znaczącym stopniu 
przyczyniło się do wzrostu nierówności w obszarze docho-
dów z pracy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych oko-
ło dwóch trzecich istotnego wzrostu dyspersji dochodów 
z pracy w latach 1980–2005 stanowi rezultat wyższej pre-
mii za szeroko pojęte wykształcenie, a  w  szczególności za  
wykształcenie wyższe niż średnie6. 

Premia za ukończenie studiów zaczęła dynamicz-
nie rosnąć już w  latach 80. Wzrost podaży absolwen-
tów studiów wyższych zaczął słabnąć dokładnie w  tym 
momencie, w którym rosnąć zaczął popyt na takich pra-
cowników, napędzany postępem technologicznym – ma-
my tu zatem do czynienia z ewidentnymi dowodami na 
istnienie wyścigu między edukacją a technologią. Przez 
ostatnie trzydzieści lat luka zarobkowa między pracow-
nikami z  wyższym i  średnim wykształceniem wzrosła  
ponad dwukrotnie.

Piketty wierzy, że instytucjonalne reguły rządzące rynkiem 
pracy – takie jak płaca minimalna, prawo do zrzeszania się, 
normy regulujące wynagrodzenia dyrektorów generalnych 
– oddziałują na poziom i  dystrybucję dochodów z  pracy, 
jednocześnie podkreśla jednak, że najważniejszym czynni-
kiem wywołującym wzrost nierówności w obszarze docho-
dów z pracy, przynajmniej w odniesieniu do mniej zamoż-
nych 99 procent, był wyścig między edukacją a technologią. 
Jego analizy opierają się na standardowym modelu malejącej 
produktywności krańcowej, w którego ramach wysokość za-
robków zależy od podaży i popytu na umiejętności, kształ-
towanych przez wzmacniającą kapitał i  wymagającą kom-
petencji zmianę techniczną, a także przez nierówny dostęp 
do edukacji. Zgodnie z  tym poglądem Piketty stwierdza, 
że „najlepszym sposobem łagodzenia nierówności w  ob-
szarze dochodów z pracy i jednoczesnego zwiększania śred-
niej produktywności siły roboczej oraz ogólnego wzrostu  
gospodarczego jest inwestowanie w edukację”. 

Do tego samego wniosku dochodzi większość ekonomi-
stów, którzy analizują przyczyny i potencjalne rozwiązania 
problemu narastających nierówności w obszarze dochodów 
z pracy w ostatnich trzydziestu latach w Stanach Zjednoczo-
nych. Tylko czy dostęp do edukacji okaże się skutecznym 
środkiem zaradczym w przyszłości, gdy na skutek cyfryza-
cji inteligentne maszyny zaczną zastępować nawet wysoce 
wykształconych pracowników, ograniczając im możliwości 



KSIĄŻKA OD PWN 14

zarobkowania i  obniżając im wynagrodzenia? Piketty nie 
odpowiada na to pytanie, choć to właśnie ono spędza sen 
z  powiek ludziom zamartwiającym się, jak pracownicy  
wyjdą ze starcia z inteligentnymi maszynami i robotami.

Piketty koncentruje się za to na aspekcie, który sam nazy-
wa „najbardziej uderzającą wadą” wyjaśnień nierówności 
w dochodach z pracy przez pryzmat edukacji i technologii – 
chodzi mu o „nieskuteczność tej teorii w zakresie wyjaśnie-
nia gwałtownego wzrostu najwyższych dochodów z  pracy 
w Stanach Zjednoczonych”, zwłaszcza w porównaniu z in-
nymi krajami, w których działają te same siły strukturalne 
i technologiczne. Zdaniem Piketty’ego to jest poważna luka 
w teorii opartej na edukacji i technologii, ponieważ wzrost 
dochodów z pracy trafiających w ręce górnego 1 procenta 
odpowiada za dwie trzecie olbrzymiego wzrostu udziału do-
chodów tej grupy w dochodzie narodowym w minionych 
trzydziestu latach – za pozostałą jedną trzecią tego wzrostu 
odpowiada wzrost dochodów z kapitału.

Skoro teoria oparta na edukacji i  technologii oraz model 
malejącej produktywności krańcowej nie pozwalają wy-
jaśnić, dlaczego zarobki grupy tworzącej 1 procent najza-
możniejszych w niektórych krajach rozwiniętych – na przy-
kład w Stanach Zjednoczonych – wzrosły, a w innych nie, 
to co w  takim razie tłumaczy to zjawisko? Dlaczego do-
szło do gwałtownego wzrostu wynagrodzeń wypłacanych 
w Stanach Zjednoczonych, a w mniejszym stopniu również 
w Zjednoczonym Królestwie, Kanadzie i Australii, przedsta-
wicielom najwyższego kierownictwa firm z sektora finanso-
wego i niefinansowego? Chodzi tu o ludzi, którzy stanowią 
większość górnego 1 procenta, a nawet 0,1 procenta rozkła-
du dochodów – ludzi, których Piketty nazywa „superme-
nedżerami”. Zdaniem Francuza czynnikami generującymi 
to zjawisko są praktyki instytucjonalne w takich obszarach, 
jak wynagradzanie menedżerów, ład korporacyjny, normy  
społeczne czy polityka podatkowa.

Jednym z  wielu atutów książki Piketty’ego jest fakt, że 
obejmuje ona szeroki wybór krajów i  gospodarek. Pozwa-
la to dokonywać porównań i daje większe możliwości oce-
ny wpływu różnych czynników na generowanie nierówności 
dochodowych. Choć we wszystkich analizowanych krajach 
rozwiniętych w  ostatnich trzydziestu latach wystąpił ten 
sam trend wzrostu nierówności dochodowych, występują 
między nimi również istotne różnice. Dotyczą one nie tyl-
ko udziału w górnym 1 procencie czy górnej 0,1 procenta, 

ale także miar nierówności dochodowych. Na przykład sto-
sunek średnich dochodów górnych 20 procent społeczeń-
stwa do średnich dochodów dolnych 20 procent społeczeń-
stwa wynosi w Stanach Zjednoczonych 8,4, w Niemczech 
zaś wynosi 4,3, czyli jest około dwukrotnie mniejszy. Sta-
ny Zjednoczone odznaczają się jednym z  najbardziej nie-
równych rozkładów wynagrodzeń wśród krajów rozwinię-
tych, co wynika ze względnie niskich zarobków na dole skali 
i  skrajnie wysokich zarobków na górze7. Wszystkie te kra-
je rozwinięte mają otwarte gospodarki i są narażone na wy-
stępowanie tych samych globalnych sił rynkowych i zmian 
technologicznych, trudno jest więc zrozumieć, w jaki spo-
sób te jednorakie czynniki miałyby powodować tak duże 
różnice między krajami. Można zatem dość bezpiecznie wy-
snuć hipotezę, że w grę muszą wchodzić inne czynniki in-
stytucjonalne i polityczne, takie jak aktywność związków za-
wodowych, polityka podatkowa, normy społeczne czy ład 
korporacyjny.

Piketty całkiem sensownie opisuje oddziaływanie tych czyn-
ników w Stanach Zjednoczonych. Podkreśla, że choć wyścig 
technologii i edukacji stanowił istotny czynnik kształtujący 
nierówności w dolnych 99 procentach rozkładu dochodów 
w Stanach Zjednoczonych, to jednak nie wyjaśnia „niecią-
głości” wzrostu zarobków w górnym 1 procencie rozkładu 
i dolnych 99 procentach, a także w obrębie samego górne-
go 1 procenta. Zarobki górnych 10 procent rosły znacznie 
szybciej niż średnia czy mediana tych zarobków, ale ta dy-
namika wzrostu nijak miała się do dynamiki odnotowanej 
w  górnym 1 procencie. Zarobki „supermenedżerów”, sta-
nowiących jakieś 60–70 procent górnej 0,1 procenta, także 
istotnie wzrosły w porównaniu do zarobków ludzi należą-
cych do 99. centyla. Inne wskaźniki nierówności dochodo-
wych, takie jak stosunek zarobków pracowników z wyższym 
wykształceniem do zarobków pracowników z  wykształce-
niem średnim czy stosunek zarobków w 90. centylu rozkła-
du dochodów do zarobków w 50. centylu albo do zarobków 
w 10. centylu, również wzrosły, ale nie aż tak jak stosunek 
dochodów w górnym 1 procencie albo w górnej 0,1 pro-
centa rozkładu do dochodów dolnych 99 procent albo do  
średnich zarobków lub mediany tych zarobków8.

Piketty utrzymuje, że te rzucające się w  oczy nieciągłości 
wzrostu dochodów na samej górze rozkładu tych docho-
dów nie znajdują wytłumaczenia w  nieciągłości liczby lat 
poświęconych na naukę, selektywności instytucji edukacyj-
nych czy liczby lat doświadczenia zawodowego. Być może 
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supermenedżerowie dysponują wyjątkowymi, niewymier-
nymi umiejętnościami, które wsparte najnowszymi roz-
wiązaniami technologicznymi umożliwiły im uzyskiwanie 
większej produktywności, za którą poszedł wzrost zarob-
ków. To byłoby możliwe, choć Piketty nie uważa, żeby tak 
było w istocie.

Utrzymuje on, że zarobki tych ludzi mają niewiele wspólne-
go z  ich indywidualną produktywnością krańcową, ponie-
waż nie da się przypisać wyników firmy, mierzonych trady-
cyjnymi wskaźnikami, takimi jak wzrostu przychodów czy 
zysków, konkretnym decyzjom jej kierownictwa. Zdaniem 
Piketty’ego najbardziej przekonującym wyjaśnieniem gwał-
townego wzrostu dochodów „supermenedżerów” w Stanach 
Zjednoczonych są praktyki, na podstawie których ustala się 
poziom ich wynagrodzeń – praktyki kontrolowane przez sa-
mych członków kierownictwa oraz przez komitety ds. wyna-
grodzeń, w których skład wchodzą w większości członkowie 
kierownictwa dużych organizacji, zarabiający porównywal-
ne kwoty. Podejmowane w ten sposób decyzje Piketty na-
zywa „w dużej mierze arbitralnymi”. Jego zdaniem stano-
wią one odzwierciedlenie stosunków hierarchicznych, siły 
przetargowej samych zainteresowanych oraz dominujących 
norm i przekonań społecznych na temat wkładu członków 
najwyższego kierownictwa w  wyniki finansowe osiągane 
przez firmy.

W przypadku spółek giełdowych decyzje te podlegają nad-
zorowi rady dyrektorów reprezentującej akcjonariuszy, jed-
nak zdaniem Piketty’ego system kontroli wynagrodzeń 
kadry kierowniczej jest niejasny i słaby. Jako dowód na wy-
stępowanie luk w ładzie korporacyjnym oraz brak uzasad-
nienia wynagrodzeń najwyższych członków kierownictwa 
w ich produktywności Piketty podaje fakt, że wynagrodze-
nia te są uzależniane od takich zmiennych, jak przychody 
czy zyski, które przecież zależą częściowo od zewnętrznych 
warunków makroekonomicznych – warunków, na które 
członkowie kierownictwa praktycznie nie mają wpływu.

Piketty zwraca też uwagę na fakt, że po 1980 roku w Stanach 
Zjednoczonych, Anglii i  innych anglojęzycznych krajach 
rozwiniętych miał miejsce spadek krańcowej stopy opodat-
kowania najwyższego progu dochodów, co dodatkowo zmo-
tywowało supermenedżerów do zabiegania o duże podwyż-
ki zarobków, a  to wywołało gwałtowny wzrost dochodów 
tej klasy społecznej. Można to interpretować tak, że spadek 
krańcowej stopy opodatkowania skłonił menedżerów do 

większego wysiłku, a to przełożyło się na ich wyższe zarobki. 
To standardowy argument oparty na teorii elastyczności do-
chodu opodatkowanego (ludzie pracują ciężej, gdy krańco-
wa stopa podatku dochodowego maleje). Piketty ma jednak 
inną teorię. Jego zdaniem zmniejszenie podatków wzmoc-
niło wśród menedżerów dążenie do czerpania renty po-
przez redystrybucję dochodu firm, który wcześniej trafiał do  
akcjonariuszy, pracowników i innych interesariuszy.

Dramatyczny wzrost wynagrodzeń dyrektorów generalnych 
w  Stanach Zjednoczonych po 1994 roku może wynikać 
również z  innej zmiany w podatkach – od tego momentu 
firmy mogły zaliczać do kosztów prowadzenia działalno-
ści wynagrodzenia kadry kierowniczej przekraczające mi-
lion dolarów tylko pod warunkiem, że wynagrodzenia te 
były powiązane z wynikami firmy9. W Stanach Zjednoczo-
nych dominuje pogląd, że kierownictwo reprezentuje ak-
cjonariuszy oraz że akcjonariusze są zainteresowani zwrota-
mi finansowymi, więc firmy zaczęły mierzyć swoje wyniki 
przede wszystkim na podstawie wskaźników rentowności, 
takich jak zysk w  przeliczeniu na jedną akcję czy całko-
wity zwrot dla akcjonariuszy (Przeprowadzone niedawno 
w Stanach badania ankietowe poświęcone zmianom prak-
tyk wynagradzania dyrektorów generalnych zwracają uwagę 
na zmiany w polityce podatkowej, w tym na wspomnianą 
zmianę z 1994 roku jako jedne z czynników kształtujących 
główne trendy w  wynagradzaniu dyrektorów generalnych  
w ostatnim stuleciu)10.

Istnieją bezsprzeczne dowody na to, że wynagrodzenia 
najwyższej kadry kierowniczej znacząco wzrosły zarówno 
w ujęciu absolutnym, jak i w porównaniu z dochodami dol-
nych 99 procent, nie ma zaś zgody co do tego, dlaczego tak 
się stało. Część obserwatorów tego zjawiska, na przykład Jo-
seph Stiglitz, Paul Krugman, Robert Reich, Lawrence Mi-
shel czy Lucian Bebchuk, podzielają pogląd Piketty’ego, że 
wysokie i ciągle rosnące wynagrodzenia dyrektorów stano-
wią odzwierciedlenie błędnych założeń ładu korporacyjne-
go oraz zmieniających się norm społecznych, dzięki którym 
menedżerowie mogą sobie pozwalać na czerpanie renty.

Inni eksperci, tacy jak Kevin Murphy i  Steven Kaplan, 
twierdzą, że wysokość wynagrodzeń menedżerów znajduje 
się na poziomie efektywności, umożliwiającym uzgodnie-
nie zachęt dla tychże menedżerów z zachętami dla akcjona-
riuszy. Z punktu widzenia akcjonariuszy uzależnianie wy-
nagrodzeń kierownictwa od cen akcji rozwiązuje problem 
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„agencji”, pozwala to również wyjaśnić silną zależność mię-
dzy wynagrodzeniami kierownictwa a wyceną akcji, zwłasz-
cza w  dużych spółkach. Zgodnie z  tą interpretacją gwał-
towny wzrost wynagrodzeń menedżerów jest spowodowany 
gwałtownym wzrostem wartości spółek, wynikającym mię-
dzy innymi z  mniejszych kosztów pracy oraz powiększe-
nia rozmiarów rynku dzięki postępowi technologicznemu 
i globalizacji.

Niedawny artykuł autorstwa Brynjolfssona, Kim i Saint-Ja-
cquesa także zwraca uwagę na zależność między wzrostem 
wynagrodzeń dyrektorów generalnych a  zmianą technolo-
giczną, tyle że jest to nieco inna zależność. Na podstawie 
danych na temat ponad 2500 spółek giełdowych, skorygo-
wanych o  szereg czynników, takich jak wielkość firmy, jej 
wycena rynkowa, mediana zarobków czy sektor, w którym 
firma działa, autorzy ustalili, że „intensywność IT” firmy 
– mierzona współczynnikiem jej kapitału IT do kapitału 
ogółem – „w dużym stopniu determinuje” wynagrodzenia 
członków najwyższego kierownictwa oraz pozwala wyjaśnić 
różnice w zarobkach dyrektorów generalnych między bran-
żami. Autorzy artykułu doszli do wniosku, że intensywność 
IT jest najważniejszym czynnikiem wyjaśniającym poziom 
wynagrodzeń dyrektorów generalnych w  ich próbie. We-
dług ich przypuszczeń technologie informacyjne przekła-
dają się na wzrost „krańcowej produktywności” członków 
najwyższego kierownictwa, ponieważ dają im większe moż-
liwości w  zakresie monitorowania i  egzekwowania decyzji 
strategicznych firmy. W ten sposób menedżerowie powięk-
szają „efektywne rozmiary” oraz wartość rynkową swoich 
firm. Na „efektywnym rynku” kandydatów na szczeble kie-
rownicze wyższa produktywność krańcowa przekłada się na 
wyższe wynagrodzenia11.

Analiza Brynjolfssona, Kim i  Saint-Jacquesa koncentruje 
się na wpływie kapitału cyfrowego w formie informacji sie-
ciowej oraz systemów komunikacji na zdolność członków 
najwyższego kierownictwa do monitorowania oraz napę-
dzania wyników firm. Wydaje się bardzo prawdopodobne, 
że natychmiastowy dostęp do aktualnych danych z  całego 
przedsiębiorstwa oraz możliwości ich analizowania prze-
kładają się na większą zdolność menedżerów do kontrolo-
wania działalności firmy. Rezultatem wdrożenia takich sys-
temów jest odpośredniczenie, czyli zmniejszenie pionowej 
struktury menedżerów średniego szczebla zaangażowanych 
z pełnienie funkcji kontrolnych, co pozwala poprawić efek-
tywność i jakość nadzoru kierowniczego. Taki właśnie efekt 

odpośredniczenia jest dobrze udokumentowany w banko-
wości, handlu oraz w automatycznych systemach informacji 
wykorzystywanych w przedsiębiorstwach (a nawet w zapo-
trzebowaniu na pracowników administracyjnych w  szkol-
nictwie wyższym). Korzyści czy też renty płynące z  bar-
dziej efektywnej kontroli kierowniczej oraz zmniejszenia 
liczby pośrednich szczebli zarządzania muszą gdzieś trafiać 
– Brynjolfsson, Kim i Saint-Jacques uważają, że pojawiają 
się one w wynagrodzeniach dyrektorów generalnych. Dla-
czego tak to jednak wygląda? Potrzebne są dalsze badania 
w celu ustalenia, czy te korzyści w ogóle trafiają do konsu-
mentów, a  jeśli tak, to w jakich przypadkach. Mogłyby to 
być na przykład niższe ceny albo wyższa jakość dóbr i usług. 
Oczywiście korzyści te mogą również trafiać do dyrektorów 
generalnych i innych członków najwyższego kierownictwa,  
pracowników albo akcjonariuszy.

Wpływ IT na zwiększenie produktywności to także jeden 
z czynników odpowiadających za gwałtowny wzrost wyna-
grodzeń najwyższej klasy profesjonalistów w amerykańskim 
sektorze usług finansowych, a także za coraz większy udział 
tej grupy zawodowej w  górnym 1 procencie oraz górnej 
0,1 procenta. Dzięki IT możliwe było opracowanie inno-
wacji finansowych, które spowodowały gwałtowny wzrost 
rozmiarów całego sektora. Chodzi tu o takie innowacje, jak 
swapy na zwłokę w spłacie kredytu, obligacje zabezpieczo-
ne długiem czy błyskawiczny trading. Miały one bardzo du-
ży wpływ na produktywność sektora usług finansowych, 
mierzoną takimi wskaźnikami, jak liczba przetworzonych 
transakcji, wartość transakcji czy wprowadzanie nowych 
produktów i usług. Wskaźniki te nie pozwalają ocenić, czy 
produktywność i produkcja sektora finansowego wygenero-
wały jakąś wartość dodaną dla całej gospodarki, a mimo to 
członkowie najwyższego kierownictwa firm z  tego sektora 
są wynagradzani właśnie na podstawie tego typu wskaźni-
ków. Ich wynagrodzenia są również uzależnione od cen ak-
tywów na rynkach finansowych, na które menedżerowie ci 
nie mają większego wpływu i które zależą od zewnętrznych 
czynników makroekonomicznych, takich jak choćby poli-
tyka banku centralnego. Jak już wiemy, zdaniem Piketty’e-
go wynagrodzenie członków najwyższego kierownictwa nie 
powinno zależeć od „zewnętrznych” warunków rynkowych.

Na koniec warto zwrócić uwagę na fakt, że rozważania Pi-
ketty’ego dotyczą praktyk wynagradzania oraz ładu korpo-
racyjnego w dużych amerykańskich przedsiębiorstwach, nie 
obejmują zaś mniejszych spółek ani spółek prawa cywilnego, 
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w tym prywatnych firm inwestycyjnych, funduszy hedgin-
gowych czy funduszy typu venture capital, a przecież to wła-
śnie te organizacje generują dużą i ciągle rosnącą część do-
chodów firm i właśnie w tych organizacjach pracuje spora 
część „supermenedżerów” należących do górnego 1 procen-
ta i 0,1 procenta rozkładu dochodów. Technologia IT może 
stanowić istotny czynnik kształtujący wzrost tych dochodów 
zarówno w sektorze usług finansowych, jak i wśród prawni-
ków oraz innych grup obsługujących sektor finansowy.

Szkolnictwo

Szkolnictwo to jeden z  obszarów, co do którego Piket-
ty, Brynjolffson, McAfee i większość ekonomistów zajmu-
jących się nierównościami społecznymi są zgodni. Piketty 
przyznaje, że wyścig edukacji i  umiejętności był istotnym 
czynnikiem kształtującym wzrost nierówności dochodów 
z pracy, a tenże wzrost był z kolei ważną przyczyną wzrostu 
nierówności dochodowych w ujęciu ogólnym, nawet w gru-
pie 1 procenta najlepiej zarabiających. Piketty pisze również, 
że nierówności dochodowe są mniej nasilone w  krajach 
nordyckich, gdzie funkcjonuje lepszy, bardziej egalitarny 
i  otwarty system szkolnictwa. W  Stanach Zjednoczonych 
wygląda to inaczej, ponieważ tu rosnące nierówności do-
chodowe przełożyły się na wzrost nierówności w  dostępie 
do szkolnictwa i osiągnięć zawodowych w różnych grupach 
dochodowych12.

Przynajmniej jeśli chodzi o  najbliższą przyszłość, rozwią-
zanie polityczne najskuteczniej ograniczające nierówno-
ści w  długim okresie i  jednocześnie sprzyjające ogólnemu 
wzrostowi poziomu życia nadal będą koncentrować się na 
wzmacnianiu kompetencji kolejnych pokoleń poprzez sze-
rokie upowszechniania szans edukacyjnych i szkoleniowych 
bez względu na to, ile kto zarabia.

Eksperci są zgodni co do tego, że taką politykę należy reali-
zować już w kształceniu najmłodszych dzieci i kontynuować 
powyżej szczebla szkolnictwa średniego, zapewniać dostęp 
do nauki przez całe życie oraz wspierać możliwości przekwa-
lifikowywania się, co pozwoliłoby zwiększyć elastyczność 
pracowników w zakresie zmiany wykonywanych prac. Na-
tomiast nie ma zgody co do tego, jakiego rodzaju wykształ-
cenia i umiejętności – zdolności kognitywnych i niekogni-
tywnych – będziemy potrzebować w  przyszłości. Wynika 
to z  tego, że nie wiemy, w  jaki sposób rozwój technologii 

wpłynie na strukturę rynku pracy, jakie nowe kompetencje 
będą potrzebne i w jakim tempie będą zachodzić te zmiany. 
Błyskawiczna szybkość postępu technologii cyfrowej powo-
duje, że trudniej jest przewidzieć, jak za dziesięć czy piętna-
ście lat będzie wyglądać popytowa strona rynku pracy.

Wszyscy są raczej zgodni co do tego, że powinniśmy kłaść 
nacisk na kształcenie w  dziedzinach nauk ścisłych, techno-
logii, edukacji i matematyki. Technologie cyfrowe dalej bę-
dą wzmacniać popyt na pracowników w  tych dziedzinach, 
a  zwiększanie podaży takich pracowników będzie skutko-
wać zmniejszeniem premii za posiadane przez nich kompe-
tencje, czyli również zmniejszeniem nierówności. Być może 
sprawdzą się przewidywania Davida Autora i w nadchodzą-
cych dekadach zmiana technologiczna wesprze tworzenie du-
żej liczby miejsc pracy wymagających średnich kompetencji, 
łączących „konkretne umiejętności zawodowe z podstawowy-
mi umiejętnościami na poziomie średnim, takimi jak czyta-
nie i pisanie, proste rachunki, umiejętność dostosowywania 
się, rozwiązywanie problemów i ogólny zdrowy rozsądek”13.

Zgodnie z  tą optymistyczną wizją uda się utrzymać dużą 
część miejsc pracy wymagających średnich kompetencji. 
Dojdzie do połączenia rutynowych zadań technicznych, wy-
konywanych za pomocą inteligentnych maszyn, z zadaniami 
nierutynowymi, w których przypadku ludzie mają nad ma-
szynami przewagę. Przykładem mogą być tu zawody wspie-
rające w  służbie zdrowia. Chodzi tu o  zawody wymagają-
ce dodatkowego szkolenia zawodowego powyżej poziomu 
szkoły średniej, a czasem także studiów wyższych. Dotyczy 
to również licznych zawodów rzemieślniczych i  urzędni-
czych. Zgodnie z  tym scenariuszem inwestycje w  kapitał 
ludzki powinny stanowić oś długoterminowej strategii, któ-
rej celem byłoby zwiększenie zasobów kompetencji ludz-
kich, względem których inteligentne maszyny pełnią funk-
cję komplementarną. Jednocześnie należałoby zmniejszać 
podaż tych kompetencji, dla których inteligentne maszyny 
mogą być substytutem.

Historia uczy, że odkąd technologia wspomaga ludzką pro-
duktywność, w ujęciu netto mamy do czynienia z tworze-
niem nowych miejsc pracy, a nie z ich ubywaniem. Oczy-
wiście efekt ten występuje z opóźnieniem i rodzi dotkliwe 
koszty dla tych pracowników, którzy tracą pracę, ale w prze-
szłości postęp technologiczny zawsze generował popyt na 
nowe dobra i usługi, a to zwiększało popyt na pracę w stop-
niu z nawiązką rekompensującym efekt zastępowania pracy 
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przez technologię. Przyszłość rysuje się jednak niepewnie: 
Brynjolfsson i  McAfee uważają, że pomimo olbrzymiego 
tempa zachodzenia zmian technologicznych należy spodzie-
wać się rosnącego popytu na pracę w takich obszarach jak 
służba zdrowia i  bezpieczeństwo. Mimo to istnieją powo-
dy do obaw, że przyszłość będzie wyglądać inaczej niż to, 
co znamy z przeszłości. Najnowsze badania sugerują, że po-
łowa miejsc pracy w krajach rozwiniętych – a na rynkach 
wschodzących nawet więcej – może zostać w  najbliższych 
kilkudziesięciu latach zastąpiona technologią. Do tego do-
chodzi fakt, że zmiany te zachodzą szybciej niż oczekiwano. 
Jak zauważa Martin Ford w swojej najnowszej nagradzanej 
książce, roboty, algorytmy i  inne formy automatyzacji już 
dzisiaj wchłaniają dużą liczbę miejsc pracy na średnim i ni-
skim poziomie drabinki kompetencji i prawdopodobnie za-
grożą również dużej części miejsc pracy wymagających wy-
sokich umiejętności, nawet tych zajmowanych przez ludzi  
z wyższym wykształceniem magisterskim lub doktorskim14.
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Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności
Fragment pochodzi z książki Piketty i co dalej? Plan 
dla ekonomii i nierówności, redakcja naukowa: He-
ather Boushey, J. Bradford Delong, Marshall Ste-
inbaum. W 2019 roku książka otrzymała nagro-
dę „Economicus” w kategorii najlepsza zagranicz-
na książka ekonomiczna przetłumaczona na język 
polski.
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Jednolity System Antyplagiatowy jest jedynym ustandary-
zowanym i oficjalnym sposobem weryfikacji oryginalności 
prac dyplomowych w  Polsce. Narzędzie to powstało mię-
dzy innymi na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 
o zmianie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a następ-
nie Ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. o  nauce i  szkolnictwie 
wyższym. JSA to oprogramowanie służące, najogólniej rzecz 
ujmując, do wykrywania plagiatów, z którego obowiązko-
wo musi już korzystać każdy promotor w kraju. Jest więc 
narzędziem wspomagającym pracę promotorów, a  nie za-
stępującym ich. Choć system antyplagiatowy ma za zada-
nie każdorazowo wskazywać te elementy pracy dyplomo-
wej, które noszą znamiona plagiatu, zgodnie z przepisami 
to właśnie promotor podejmuje ostateczną decyzję o jego  
zaistnieniu i wyciągnięciu konsekwencji wobec autora pracy.

Wdrożenie systemu na uczelniach w  Polsce odbyło się 
w  sposób zorganizowany i  metodyczny, dzięki czemu od 
początku 2019 roku skorzystało z  niego już ponad 350 
jednostek szkolnictwa wyższego i  nauki w  kraju. System 
działa na własnych, niezależnych zasobach. Jego twórcy 
z  Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego In-
stytutu Badawczego zapewnili użytkownikom (w  tym ad-
ministratorom, promotorom i pracownikom dziekanatów) 
możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach, co jest zalecaną  

procedurą w  przypadku wprowadzania nowego, ogólno-
krajowego systemu informatycznego. Do dyspozycji uczel-
ni pozostają także wykwalifikowani konsultanci OPI PIB, 
którzy w każdym momencie mogą pomóc i odpowiedzieć 
na pytania dotyczące obsługi JSA. Dotychczas specjaliści  
z Instytutu przeszkolili ponad 11 tys. pracowników uczelni.

Zwiększenie świadomości pierwszym 
krokiem do sukcesu

Dzięki temu, że powstał system bezpłatny i oficjalnie ure-
gulowany ustawą, w sposób naturalny zwiększyła się świa-
domość zjawiska plagiatu na uczelniach. W 2016 r. poziom 
użycia jakichkolwiek narzędzi do walki z  plagiatem sięgał 
tylko 30-40% obron. Dlaczego tak nisko? Uczelnie wska-
zują różne powody: brak wolnych środków finansowych na 
licencję i wdrożenie systemu antyplagiatowego, brak czasu 
na prowadzenie tego rodzaju aktywności, brak kompetencji 
wewnątrzuczelnianych do utrzymania takiego systemu in-
formatycznego, a także brak pewności, że zakupiony komer-
cyjny system będzie długoterminowo rozwijany i wspierany. 
Dodatkowo duża część pracowników szkolnictwa wyższego 
nie miała dotąd świadomości, jak działają typowe nadużycia 
studentów. Brakowało im podstawowej wiedzy potrzebnej 

JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW 
ANTYPLAGIATOWYCH?
dr inż. Marek Kozłowski

Rola systemów antyplagiatowych jest dość oczywista i łatwa do 
określenia – dzięki nim można sprawdzić oryginalność pracy, a także 
znacząco ograniczyć liczbę nadużyć. Nadal jednak nie wszystkie plagiaty 
da się wykryć, a przed systemami antyplagiatowymi stoi jeszcze 
wiele wyzwań i czeka nas wiele pracy na drodze do ich doskonałości. 
Jednym z kroków ku temu jest wprowadzenie Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego – pierwszego powszechnego i przy tym bezpłatnego 
narzędzia, z którego od 2019 roku korzystają w procesie dyplomowania 
już wszystkie polskie uczelnie.
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do korzystania z raportów antyplagiatowych, które system 
generuje. Dzięki JSA udaje się to zmienić, niemniej, jako 
że jest to system ogólnopolski i  dotyczy działania wszyst-
kich uczelni w kraju, proces jego wdrażania wymaga jeszcze  
wielu zmian, adaptacji, nauki – i przede wszystkim czasu.

JSA odpowiada na potrzeby promotorów z całej Polski, któ-
rzy zauważali wyraźne różnice w działaniu i wynikach róż-
nych komercyjnych systemów antyplagiatowych – te same 
prace mogły być analizowane w zupełnie różny sposób 
na różnych uczelniach, a  przede wszystkim względem 
różnych źródeł referencyjnych. To rodziło ryzyko, że ta sa-
ma praca dyplomowa na jednej uczelni może zostać uznana 
za plagiat, a na innej nie. Właśnie dlatego MNiSW podjęło 
decyzję o stworzeniu JSA, który umożliwia wykrywanie pla-
giatów za pomocą jednego zestawu algorytmów dla wszyst-
kich uczelni w kraju. Nie było to możliwe przy korzystaniu 
z różnych systemów antyplagiatowych.

Drugi problem, który rozwiązuje JSA, to brak ujęcia dłuż-
szych fragmentów tekstu w  analizie. Dotychczas syste-
my antyplagiatowe skupiały się na znalezieniu podobieństw 
między dokumentami w bardzo krótkich fragmentach tek-
stu (na poziomie lustrzanych fraz, które dalej promotor 
musiał sam analizować w  szerszym ujęciu). JSA pozwala 
na wykrywanie dłuższych fragmentów podejrzanych o sze-
roko zakrojoną manipulację. To z  kolei pozwala na wyła-
panie prób oszustwa za pomocą zmiany kolejności zdań 
w kopiowanym fragmencie, szyku wyrazów, stylu wypowie-
dzi czy przeplatania tekstu źródłowego własnymi zdaniami 
bądź pojedynczymi wyrazami. JSA jest czuły na maskowa-
nie nieoryginalności skopiowanego tekstu takimi zabiegami 
– dzięki temu jego analiza jest pełna.

Trzeci problem, na który odpowiada JSA, to potrzeba róż-
nicowania kryteriów służących do wykrywania plagia-
tów adekwatnie do specyfiki dyscyplin naukowych (np. 
matematyki czy prawa).

Sztuczki plagiatorów

Nieuczciwi „autorzy” prac dyplomowych przez lata wypra-
cowali wiele sposobów, którymi próbują obejść koniecz-
ność pisania oryginalnych, merytorycznych prac. Nauczy-
li się też omijać zabezpieczenia dotychczasowych systemów 
antyplagiatowych. Jednym z takich sposobów jest zastąpie-
nie spacji w tekście znakami w białym kolorze lub wprowa-
dzanie mikrospacji (spacje o rozmiarze czcionki 1). Drob-
ny zabieg, który można wykonać kilkoma kliknięciami na 
komputerze, pozostaje całkowicie niewidoczny po wydruku 
pracy – na białej kartce nie widać białych znaków lub mi-
krospacji. Jest też w stanie oszukać część mniej rozwiniętych 
systemów antyplagiatowych. Jeszcze innym sposobem na 
obejście zabezpieczeń jest zamiana liter łacińskiego alfabetu 
w kopiowanym tekście na litery pochodzące z alfabetu ob-
cego. Na przykład literę „c” można zastąpić w tekście iden-
tycznym znakiem pochodzącym z cyrylicy, który odpowiada 
dźwiękowi „es”. Wizualnie nie ma żadnej różnicy, ale nie-
które systemy antyplagiatowe mogą nie rozpoznać wyrazu  
zmienionego w ten sposób. 

Bardziej skomplikowane metody oszukiwania komputero-
wych algorytmów polegają na zaawansowanej edycji skopio-
wanego tekstu: zmianie szyku wyrazów w zdaniu lub kolej-
ności zdań w akapicie, usunięciu części słów, wprowadzeniu 
nowych słów czy wymianie wyrazów na ich synonimy. Jed-
nolity System Antyplagiatowy, który rozpoczyna nowy etap 
walki z plagiatami, jest odporny m.in. na wszystkie opisane 
wyżej nadużycia – podobnie jak większość nowoczesnych, 
sumiennie aktualizowanych systemów komercyjnych.

Idealny system antyplagiatowy – czy 
istnieje?

W  przypadku podstawowych sztuczek plagiatorów, jak 
te wymienione powyżej, systemy antyplagiatowe nie są 
już bezradne. Nie oznacza to jednak, że jakikolwiek sys-
tem antyplagiatowy jest idealny. Takie narzędzie powinno 
uwzględniać:
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• wszystkie prace ze szkoły średniej z pod-
piętym numerem PESEL autora,

• matury z podpiętym numerem PESEL 
autora,

• wszystkie prace zaliczeniowe ze studiów 
z podpiętym numerem PESEL autora,

• wszystkie historyczne prace dyplomowe, 
doktorskie, habilitacyjne,

• zasoby krajowego i zagranicznego In-
ternetu w postaci zrzutów lub API 
wyszukiwarki,

• wszystkie artykuły naukowe – płatne 
i OpenAccess,

• wszystkie książki dostępne w Internecie, 
jak np. Google Books.

Na razie zgromadzenie tak wielu danych w systemie antypla-
giatowym jest niemożliwe i nie wiadomo, czy kiedykolwiek 
będzie. Dla przykładu: JSA ma dostęp do bazy NEKST na-
zywanej czasem „polskim Internetem”. Skupiająca 880 mi-
lionów stron z domeny „pl” baza waży ponad 20 TB, jednak 
stanowi zaledwie kroplę w morzu światowych treści interne-
towych. Korpusy obcojęzycznych stron internetowych wa-
żą nawet 1000 razy więcej niż to, co nazywamy korpusem 
polskiego Internetu, dlatego nawet największe, międzynaro-
dowe systemy antyplagiatowe jak PlagDetector czy TurnI-
tIN radzą sobie, korzystając z pomocy wyszukiwarek Bing 
czy Google. Żadna firma, być może poza Google (indeksuje 
ok. 100 miliardów stron internetowych), Microsoftem czy 
Baidu, nie ma dostępu do większości zasobów światowego 
Internetu. 

Wynika to z tego, że żadna firma nie zbudowała komplet-
nego i wiarygodnego korpusu stron. Firmy, które działają 
w  Polsce, mają dostęp do światowych zasobów interneto-
wych za pośrednictwem API wyszukiwarki – np. Bing – a to 
w praktyce oznacza, że dzielą pracę dyplomową na fragmen-
ty, z  których następnie wybierają słowa kluczowe i  za ich 
pomocą wykonują zapytania do wyszukiwarek. Powoduje 
to zawsze ryzyko zgubienia pewnych tekstów, np. przez złą  
selekcję słów kluczowych, strukturę czy liczbę zapytań.

Kluczowa kwestia – bazy referencyjne

Dostępne na rynku systemy różnią się zasobem danych, 
do których porównywane są teksty, a to właśnie zasobność  

i jakość danych źródłowych w dużej mierze świadczą o sku-
teczności narzędzia do wykrywania plagiatu. Nie boję się 
wręcz powiedzieć, że dziś największym wyzwaniem wszyst-
kich systemów antyplagiatowych jest zbudowanie jak naj-
większej bazy referencyjnych dokumentów, czyli tekstów, 
do których będzie porównywana oceniana pod względem 
oryginalności praca dyplomowa. Idealną bazą referencyj-
ną jest baza, w której znajdują się historyczne prace dyplo-
mowe, prace semestralne, projektowe, zbiory artykułów 
naukowych (płatne i  Open Access) oraz wszystkie strony  
internetowe – polsko- i obcojęzyczne. 

JSA jest jedynym systemem antyplagiatowym zintegrowa-
nym z największą w kraju bazą składanych co roku przez 
studentów prac – Ogólnopolskim Repozytorium Pisem-
nych Prac Dyplomowych (ORPPD). Baza ta skupia obec-
nie blisko 3 miliony prac dyplomowych, także w  języ-
kach obcych. System porównuje również analizowane prace 
do korpusu polskiego Internetu, czyli do ponad 880 milio-
nów stron internetowych z polskich domen oraz do za-
wartości bazy dokumentów Open Access w różnych ję-
zykach a  także do zawartości Wikipedii w  dziesięciu 
różnych językach. Kolejną bazą źródłową dla Jednolite-
go Systemu Antyplagiatowego jest baza aktów prawnych, 
w  tym orzeczeń i  ustaw. Łącznie JSA analizuje ok. 1 mi-
liarda dokumentów, a ta liczba jest regularnie powiększana. 
W  systemie istnieje już możliwość podłączenia prywatnej 
bazy dokumentów na użytek instytucji (właściciela tej ba-
zy). Prowadzone są prace nad włączeniem do systemu kolej-
nych źródeł internetowych. W każdym z tych przypadków 
zgodę wyraża MNiSW.
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Mimo tak znacznych zasobów JSA – podobnie jak każdy 
z  pozostałych systemów antyplagiatowych na rynku pol-
skim i światowym – nie posiada w bazie referencyjnej tre-
ści wszystkich stron internetowych. Twórcy systemu pracują 
nad tym, by regularnie uzupełniać bazę tekstów porównaw-
czych o  kolejne źródła, także internetowe. Decyzję o  po-
większeniu tych zbiorów o  nowe materiały każdorazowo 
podejmuje MNiSW. System jest technicznie przygotowa-
ny na włączanie kolejnych zasobów, by docelowo posiadać  
największe bazy porównawcze w Polsce.

Różnic jest więcej

Dostępne na rynku systemy różnią się konstrukcją algoryt-
mów, które stanowią fundament oprogramowania do wal-
ki z plagiatami. Promotorzy w różnych systemach otrzymu-
ją zatem inne raporty (pod względem konstrukcji, wyglądu, 
miar, prezentacji wyników i wartości liczbowych), których 
odmienność nie umożliwia jednakowej oceny zaznaczonych 
fragmentów.

Z  uwagi na różnice w  algorytmach systemy antyplagiato-
we różnią się między sobą także skutecznością w rozpozna-
waniu nadużyć dokonanych przez autorów prac dyplomo-
wych. Inna jest również cena za korzystanie z konkretnych 
narzędzi do wykrywania plagiatu. Jednolity System Anty-
plagiatowy jest jedynym bezpłatnym tego typu oprogra-
mowaniem w Polsce. Nie wymaga zakupu licencji, opłat za 
wdrożenie, wsparcie techniczne i aktualizacje. 

Należy zaznaczyć, że żaden system nie jest jeszcze w stanie 
w pełni automatycznie określić, że dana praca jest plagia-
tem. Wynik zaproponowanego przez system raportu jest 
wyłącznie narzędziem i  sygnałem dla promotora, który  
podejmuje ostateczną decyzję.

Podsumowując, na rynku dostępnych jest kilka systemów 
antyplagiatowych. Uczelnie mają dowolność w korzystaniu 
z  systemów komercyjnych, równocześnie wszystkie są zo-
bligowane przez MNiSW do stosowania bezpłatnego JSA. 
Twórcy tego oprogramowania potrzebują czasu, aby do-
prowadzić do momentu, w  którym referencyjna baza po-
równawcza będzie największą bazą w kraju – szacuje się, że  
nastąpi to w 2020 roku.

Główne wyzwania systemów 
antyplagiatowych

Zgromadzenie jak największej ilości danych na temat kon-
kretnego studenta może w  przyszłości umożliwić profilo-
wanie stylometryczne. To także jedna z  metod wykrywa-
nia plagiatu, która będzie istotna w najbliższej przyszłości, 
ponieważ umożliwi wykrywanie stylu pisania danej osoby, 
a  dzięki temu możliwe będzie stwierdzenie, czy praca dy-
plomowa została napisana przez tę jedną osobę, czy zosta-
ła kupiona od kogoś innego, przygotowana na zamówie-
nie. By było to możliwe, w bazie referencyjnej powinny być 
uwzględnione także prace pisemne ze szkoły średniej – to 
właśnie wtedy, według psychologów, wykształca się unikal-
ny styl pisania. W  bieżącej wersji JSA wprowadzono me-
tody wykrywania fragmentów podejrzanych o  inny styl 
niż dominujący w pracy – jest to pierwszy krok na drodze 
do ostatecznego zbudowania wiarygodnego profilowania  
bazującego na historycznym dorobku danej osoby.

Kolejnym wyzwaniem dla rynku antyplagiatowego jest 
stworzenie systemu, który nie tylko skutecznie sprawdza 
oryginalność pracy, lecz także weryfikuje ją w krótkim cza-
sie. Wraz ze wzrostem zasobów do porównywania doku-
mentów pojawi się problem tego, jak efektywnie przetwa-
rzać tak duże zbiory, by badanie trwało kilka lub kilkanaście 
minut (jak dotychczas), a nie całe doby czy tygodnie. W tej 
chwili przetworzenie pracy w JSA trwa średnio ok. 4 minut 
i jest to poziom, który idealnie byłoby zachować.

kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej 
przy Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwo-
wym Instytucie Badawczym. W  OPI-PIB prowa-
dzi prace nad systemami wspierającymi naukowców 
w dziedzinie gromadzenia, przetwarzania i wyszuki-
wania informacji, odkrywania wiedzy z danych tek-
stowych, walki z plagiatem (Jednolity System Anty-
plagiatowy). Jest ekspertem w zakresie sztucznej inte-
ligencji oraz metod uczenia maszynowego. 
Jego prace badawcze koncentrują się na przetwarza-
niu języka naturalnego (w  szczególności polskiego), 
odkrywaniu wiedzy z korpusów tekstowych i  Inter-
netu, programowaniu inteligentnych metod do prze-
twarzania danych (głównie tekstowych).
Stopnie doktora i  magistra-inżyniera uzyskał na 
Wydziale Elektroniki i  Technik Informacyjnych  
Politechniki Warszawskiej.

dr inż. Marek Kozłowski
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10 PRZYKAZAŃ WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH 
DLA PRACOWNIKA UCZELNI 
dr Dominika Narożna, UAM

1. Bądź zawsze merytoryczny.

Do każdego wystąpienia publicznego należy się przygoto-
wać. Nie ma tu znaczenia, czy Twoim audytorium są stu-
denci pierwszego roku (I  stopnia studiów), czy wytrawni 
eksperci z  zakresu tematycznego, który prezentujesz. Nie 
można też zakładać, że skoro dany problem badawczy był 
już przez Ciebie poruszany, to nie wymaga przypomnienia 
go sobie przed wystąpieniem. Niektóre kwestie dezaktuali-
zują się, inne wymagają uzupełnienia. Podchodź do pre-
zentacji treści, jakbyś przedstawiał je pierwszy raz. Warto 
przygotować sobie harmonogram wystąpienia i mapę my-
śli, które będą Twoimi drogowskazami. Niewątpliwie upo-
rządkuje to Twój wywód logiczny. Warto przypomnieć, że 
każda prezentacja powinna dzielić się minimum na 3 części: 
wprowadzenie, rozwinięcie wywodu i  zakończenie będące  
podsumowaniem wystąpienia. 

Podczas wystąpienia publicznego nie bombarduj odbiorców 
twardymi danymi. Natłok informacyjny nie służy percepcji. 
Zbyt duża liczba danych, którymi będziesz strzelał jak z ka-
rabinka maszynowego, nie koniecznie będzie odebrana jako 
przejaw profesjonalizmu. Stąd ujęcie zakresu tematycznego 
wystąpienia ma ogromne znaczenie w ocenie tego, czy Twój 
wykład będzie ciekawy. Dobrze jeśli jest ono oryginalne,  
nawet jeśli bazuje na podstawowych danych. 

W tracie prezentowania dobrze jest, jeśli pozwolisz audyto-
rium na nabranie oddechu. I chodzi tu nie tyle o robienie 
przerw, ile o wplatanie dygresji w prowadzoną przez Ciebie 
narrację. Te z kolei nie mogą jednak stanowić dywagacji. Po-
winny raczej nawiązywać (choćby pośrednio) do tematu wy-
stąpienia. Innym sposobem dania chwili odpoczynku mó-
zgom odbiorców jest przedstawianie case study obrazującego 
określone treści. Nic tak nie utkwi w pamięci słuchaczy, jak  
przykład unaoczniający lub potwierdzający Twój wywód.

2. Dostosuj język wypowiedzi do słuchaczy.

Podczas wystąpień przed audytorium musisz określić, kto bę-
dzie Cię słuchać. Twój język zawsze powinien być poprawny, 
a zarazem dostosowany do słuchaczy. Innego rodzaju słownic-
twa użyjesz podczas wykładu dla grona profesorskiego, a in-
nego podczas wystąpienia kierowanego do studentów. Do-
brze jest, jeśli język wypowiedzi staje się obrazowy – zawiera 
porównania, bazuje na przykładach – ale także jest wiarygod-
ny (odnosi się do twardych danych). Za niestosowne uznaje 
się używanie zbyt hermetycznych słów, bo może okazać się, 
że wypowiedź będzie niezrozumiała dla odbiorców. Jeśli je-
steś zmuszony, by je stosować, to na bieżąco tłumacz, co kry-
je się pod danymi pojęciami. Jeśli oprócz przekazywania tre-
ści, chcesz przekonać audytorium do własnych racji, nie bój 

Jako uczelniany wykładowca nieraz odczuwasz dysonans z powodu 
efektów swoich wystąpień publicznych. I wcale nie chodzi tu o krytykę 
Twoich dokonań intelektualnych, gdyż ją akurat, z punktu widzenia 
komunikowania, należy rozpatrywać w kategoriach sukcesu. Oznacza, 
że słuchano Cię! Co więcej: wywołałeś merytoryczną dyskusję! 
Chodzi natomiast o sytuację, w której inni nie są zainteresowani 
Twoim wystąpieniem. Nie o to, CO zaprezentowałeś, ale – 
JAK zaprezentowałeś…
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się stosować języka perswazji. Pamiętaj jednak, by własne ar-
gumenty opierać na merytorycznych treściach.

Techniką stosowaną coraz częściej podczas wystąpień pu-
blicznych jest storytelling. Sprowadza się do opowiadania hi-
storii w celu przekonania audytorium do określonych treści 
oraz racji. Wykorzystywana w marketingu i public relations, 
wkracza również na salony akademickie, zwłaszcza na kie-
runki humanistyczne i społeczne. Kto nie lubi słuchać opo-
wieści, które przywołują skojarzenia z dzieciństwem, kiedy 
to opowiadano nam bajki? Zatem ubierz treści merytorycz-
ne w opakowanie – historię, którą niczym towar będziesz 
sprzedawać. Zainteresowanie Twoim wykładem zapewne 
wzrośnie, czyli skuteczność Twojego działania zwiększy się.

Podczas wystąpienia nie bój się także (od czasu do czasu) 
zażartować. Żarty powinny jednak dotyczyć sytuacji, a nie 
ludzi. Rozluźni to atmosferę i  skróci dystans pomiędzy  
nadawcą a odbiorcami.

3. Posiłkuj się prezentacją multimedialną. 

Współczesne społeczeństwo zalicza się do obrazkowych, 
stąd przeplataj warstwę językową komunikatu warstwą  

wizualną. Korzystaj przy tym z  prezentacji. Ta ostatnia 
nie tyle ma zastąpić Twoje wystąpienie, ile je uzupełnić,  
a właściwie dopełnić.

Pomysły na prezentację możesz czerpać z  różnych źródeł. 
Mogą to być zarówno Twoje własne zainteresowania, przy-
kłady z  życia, materiały źródłowe, badania naukowe, In-
ternet, jak i  efekty „burzy mózgów” z  różnymi osobami, 
rozmowa z autorytetami czy obserwacja innych. Zanim za-
czniesz pracę nad prezentacją określ, co jest jej celem – czy 
ma ona uczyć, bawić czy inspirować. Chcąc odpowiedzieć 
na pytanie, jak zbudować atrakcyjną prezentację, powinie-
neś uszczegółowić wymagania, które powinna ona spełniać. 
Najważniejsze jest, by zawierała merytoryczne treści. Mu-
si być także interesująca dla konkretnego odbiorcy – sto-
sunkowo lekka w  przekazie, ciekawa, a  zarazem skupia-
jąca uwagę słuchaczy. Powinna mieć formę skorelowaną  
z tematem i treścią.

Przy tworzeniu, a zarazem korzystaniu z prezentacji multi-
medialnej posiłkuj się następującymi zasadami. Po pierw-
sze: musi ona składać się z  trzech głównych części – slaj-
du wstępnego, slajdów merytorycznych, slajdu końcowego. 
Po drugie: nie może być przepełniona. Powinna bazować 
na słowach kluczach, które będziesz rozwijać w  trakcie  
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wywodu. Po trzecie: na każdym slajdzie powinny znaleźć 
się nie więcej niż 3 główne hasła, które rozwiniesz w trak-
cie przemowy. Po czwarte: w prezentacji mają być zamiesz-
czone obrazki, grafiki, zdjęcia – w celu jej urozmaicenia. Po 
piąte: warto w niej odnosić się do wykresów czy tabel. Mu-
szą być one jednak przejrzyste i czytelne. Po szóste: dopusz-
cza się umiejscawianie w niej linków, po kliknięciu których 
przechodzi się na stronę, gdzie znajdują się treści przygoto-
wane przez kogoś innego, a  potrzebne Tobie do zobrazo-
wania danej kwestii. Pozwoli to także na działanie zgodne 
z  prawem własności intelektualnej. Po siódme: przed wy-
świetleniem prezentacji należy ją zweryfikować pod kątem 
językowym (błędy stylistyczne, interpunkcyjne, językowe 
itp.) i technicznym (np. spójność czcionki) po to, by unik-
nąć błędów. Po ósme: podczas prezentacji jej treści nie nale-
ży czytać, tylko się nią posiłkować. Po dziewiąte: nie wolno 
pomijać slajdów podczas wystąpienia; jest to błąd w postaci  
nieumiejętnego rozdysponowania czasu wypowiedzi.

Pamiętaj jednak, że nie przy wszystkich wystąpieniach pu-
blicznych niezbędna jest prezentacja multimedialna. To, czy 
jest ona potrzebna, uzależnione jest przede wszystkim od 
tematu, rodzaju audytorium, czasu trwania oraz możliwo-
ści technicznych. Istotne jest również to, czy umiesz i lubisz  
korzystać z tego rodzaju pomocy.

4. Korzystaj z gadżetów i rekwizytów. 

W wystąpieniach publicznych możesz korzystać także z in-
nych pomocy rzeczowych. Umiejętne korzystanie z rekwi-
zytów czy gadżetów zwiększa Twoje szanse na pozytyw-
ny odbiór i  efektywność przekazu. Ich użycie uzależnione 
jest w  szczególności od tematu i miejsca Twojej prezenta-
cji oraz charakterystyki audytorium. Możesz odwoływać 
się przy tym m.in. do tekstów pomocniczych, do których 
muszą mieć dostęp wszyscy słuchacze. Możesz posiłkować 
się również materiałami audiowizualnymi korespondujący-
mi z problemem badawczym, aby urozmaicić wystąpienie. 
Warto używać pomocy rzeczowej w postaci komputera, jed-
nak przed rozpoczęciem wykładu trzeba zweryfikować, czy 
jest on sprawny oraz czy ma wgrane odpowiednie oprogra-
mowanie potrzebne do przedstawienia przygotowanych tre-
ści. Dobrze, jeśli przygotowany materiał nagrasz na dwóch 
nośniach zewnętrznych i  sprawdzisz ich odtwarzanie na 
sprzęcie zlokalizowanym w  sali (lub przestrzeni), w  któ-
rej będziesz miał wystąpienie. W dużych pomieszczeniach  

skorzystaj z mikrofonu, abyś był dobrze słyszalny. Możesz 
posiłkować się także wskaźnikiem, który podczas wyświetla-
nia prezentacji multimedialnej może przydać Ci się do po-
kazania audytorium, na co ma w tej chwili zwrócić uwagę. 
Jeśli w trakcie wystąpienia nie wiesz, w jaki sposób zagospo-
darować ręce, weź długopis. Dłonie mogą bowiem wykony-
wać nieskoordynowane ruchy z powodu stresu, który uak-
tywnia się podczas prezentacji. Przy podejmowaniu decyzji, 
z  których pomocy dydaktycznych korzystać podczas wy-
stąpienia publicznego, pamiętaj jednak o tym, by przy ich  
wyborze kierować się przede wszystkim zasadą stosowności.

5. Zwróć uwagę na własną komunikację 
niewerbalną.

Podczas wystąpień publicznych istotną rolę odgrywa rów-
nież, często niedoceniana przez naukowców, komunika-
cja niewerbalna. Pozwala ona nie tylko na określenie, jak 
postrzega nas audytorium (sygnały akceptacji i  dezapro-
baty), lecz także na wyrażanie sobą pozytywnej postawy 
poprzez dobór określonych gestów, mimiki oraz posta-
wy ciała (i kontrolę tego obszaru). Stąd ważne jest, żebyś 
przed lustrem pooglądał siebie podczas prezentowania. 
Możesz także nagrać się i odtworzyć zapis audiowizualny 
w celu weryfikacji własnej mowy ciała. Takie spojrzenie na 
siebie pozwoli na ograniczenie lub eliminację nieskoordy-
nowanej mowy ciała lub błędów, które nieświadomie po-
pełniasz. Jeśli nie chcesz lub nie potrafisz na siebie spojrzeć 
krytycznie, poproś zaufaną osobę, by obejrzała Cię pod-
czas próby przedstawiania określonych treści i wskazała, co 
jej zdaniem należy skorygować. Jej uwagi możesz przyjąć 
lub też nie. Takie ćwiczenia niewątpliwie pozwolą Ci na 
doskonalenie autoprezentacji.

6. Zadbaj o stronę wizualną 
autoprezentacji. 

Niewątpliwie ubiór stanowi podstawowy nośnik sygna-
łów niewerbalnych. Wzmacnia znaczenie wypowiadanych 
treści, a zarazem wpływa na budowanie Twojego wizerun-
ku. Przede wszystkim powinien być schludny i dostosowa-
ny do okazji. Obwiązuje przy tym podstawowa zasada, że 
nie może być mniej formalny niż członków audytorium. Po-
winien być również dopasowany do Twoich wieku oraz fi-
gury. Musisz go także dostosować do pory roku oraz dnia.  
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Zawsze przy doborze ubrań, które będziesz nosił podczas 
swoich wystąpień publicznych, liczy się prostota i umiar.

7. Nie zapominaj o fonicznym aspekcie 
komunikacji. 

Okazuje się, że przy wystąpieniach publicznych istotne zna-
czenie ma również ich strona foniczna. Głośność, ton, bar-
wa, tempo głosu, trwałość, rytmiczność, artykulacja wypo-
wiedzi, a także cisza wpływają na sposób postrzegania Cię 
przez odbiorców. Generalnie podczas wystąpienia publicz-
nego pożądana jest raczej niska niż wysoka barwa głosu, 
a jego donośność należy utrzymywać na średnim poziomie. 
Świadome modulowanie nią oraz tempem mówienia będzie 
oznaką Twojego profesjonalnego przygotowania. Dostosuj 
także ton do rodzaju wypowiedzi. Pamiętaj o  właściwym  
akcentowaniu wyrazów.

8. Zachęcaj odbiorców do zadawania pytań.

Bardzo istotnym czynnikiem, który musisz wziąć pod uwa-
gę w  trakcie wystąpienia publicznego, jest to, w  jaki spo-
sób reaguje na Ciebie i Twoją prezentację audytorium. Jeśli 
zauważasz, że poziom percepcji u  słuchaczy spada, powi-
nieneś zacząć działać. Możesz ich ożywić w taki sposób, że 
od czasu do czasu zadasz im pytanie. Robi się to chociażby 
przez zwracanie się do konkretnej osoby lub rzucanie pyta-
nia do wszystkich słuchaczy. Taki zabieg zarówno wymusza 
u odbiorców skupienie się na wypowiadanych przez Ciebie 
treściach, jak i  pozwala Tobie na weryfikację tego, czy je-
steś słuchany (czyli, czy treści przez Ciebie podane zostały 

zapamiętane). Jeśli widzisz, że poziom zainteresowania Two-
im wystąpieniem spada, możesz zadać odbiorcom również 
pytanie o  ocenę stanu faktycznego, który przed chwilą 
przedstawiłeś. Po przeprowadzonej dyskusji będziesz mógł 
wrócić do dalszej prezentacji treści, wiedząc, czy skupiasz  
wypowiedzią i zachowaniem uwagę audytorium.

9. Znajdź czas na konkluzje. 

W wystąpieniach publicznych ważne są konkluzje. Istotny 
jest nie tylko efekt pierwszego wrażenia, jaki wywrzesz na 
odbiorcach, ale także to, w  jaki sposób zakończysz wystą-
pienie. Konkluzje stanowią kwintesencję danej prezentacji. 
Wartościowe podsumowanie zawiera wnioski z poprzedza-
jącej je prelekcji. Dobrze jest, jeśli w jego trakcie odwołasz 
się do wcześniej przytoczonych twardych danych i  na ich 
podstawie spuentujesz wypowiedź finalizującą.

10. Bądź sobą. 

Zanim rozpoczniesz kolejne wystąpienie publiczne, poznaj 
samego siebie. Nie wszystkie powyższe sugestie muszą paso-
wać charakterologicznie do Ciebie. Jeśli jesteś introwerty-
kiem, trudno Ci będzie eksponować się w roli frontmena. 
Jeśli masz naturę ekstrawertyka, trudno będzie sprowadzić 
Cię do roli stonowanego wykładowcy. Natomiast brak na-
turalności u prelegenta nie jest ceniony przez audytorium. 
Co więcej, może wywołać u  niego w  odbiorze efekt gro-
teski. Zatem wdróż te techniki i  narzędzia prezentacji,  
które pasują do Twojej natury. Nie ma bowiem jednego klu-
cza ich doboru, który pozwoli stworzyć idealne wystąpienie 
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publiczne. Odpowiedz sobie, kim jesteś, na co Cię stać, 
a czego przeskoczyć nie możesz. Takie postawienie sprawy 
przed samym sobą pozwoli Ci na zbliżenie się do wykorzy-
stania pełni Twoich możliwości z zakresu autoprezentacji.

(fot. D. Kłos)

adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu (WNPiD UAM). Absolwentka tej uczelni, 
a zarazem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Te-
lewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. 
Ukończyła również Master of Business Administra-
tion. W  latach 2005–2010 jako dziennikarka i  re-
portażystka współpracowała z  TVP S.A. W  okre-
sie 2010–2017 pełniła funkcję rzecznika prasowe-
go, a w latach 2011–2017 kierowała Biurem Praso-
wym UAM. Obecnie członek zarządu Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Rzeczypospolitej (oddział Poznań), 
kierownik studiów podyplomowych z zakresu media 
relations, członek zarządu Fundacji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. 

dr Dominika Narożna
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V KRAJOWA KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKIEGO 
FORUM MEDIÓW AKADEMICKICH 
Michał Polak, Warszawski Instytut Bankowości 

Tegoroczne oficjalne otwarcie konferencji, połączone 
z uroczystą galą jubileuszową OFMA, odbyło się w Au-
ditorium Maximum UJ. Z  tej okazji Minister Nauki 

i  Szkolnictwa Wyższego 
Jarosław Gowin wystoso-
wał – za pośrednictwem 
specjalnego nagrania – do 
uczestników słowa, w  któ-
rych podkreślił ważną ro-
lę mediów studenckich 
w  środowisku akademic-
kim, a  także życzył uda-
nych i inspirujących obrad. 
Następnie głos zabrał Dy-
rektor Biura Programów 
i  Przedsięwzięć Ministra 
w MNiSW Piotr Ziółkow-
ski, który zapewnił o kon-
tynuowaniu działań na 
rzecz wspierania rozwoju 
redakcji i dziennikarzy stu-
denckich. Otwarcie kon-
ferencji było także okazją 
do podsumowania efektów 
drugiej edycji kampanii 

edukacyjno-informacyjnej „Aktywny Student” realizo-
wanej przez Warszawski Instytut Bankowości m.in. we 
współpracy z MNiSW.

W dniach 5–8 grudnia br. ponad 100 dziennikarzy studenckich 
reprezentujących blisko 40 redakcji i organizacji z całej Polski spotkało 
się w Krakowie na V Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum 
Mediów Akademickich. Podczas jubileuszowej edycji m.in., oprócz 
przeprowadzenia licznych warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych, 
wyróżniono instytucje i redakcje najbardziej aktywne w zakresie 
popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród studentów. Wydarzenie 
zostało zorganizowane w ramach działań programu „Bankowcy dla 
Edukacji”, zainicjowanego przez Związek Banków Polskich.

foto. WIB
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Po wystąpieniach wprowadzających odbyły się dwa pane-
le dyskusyjne. W  pierwszym pt. „Dzisiejsi studenci – ju-
trem biznesu i gospodarki” rozmawiano m.in. o znaczeniu 
doświadczeń nabywanych w  ramach aktywności studenc-
kiej dla przyszłej kariery zawodowej i wobec oczekiwań pra-
codawców. Uczestniczyli w niej: Prezes Zarządu Fundacji 
Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek, Przewodni-
cząca Samorządu Studentów UJ Marcelina Kościołek, 
Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicz-
nego Łukasz Słoniowski oraz Prezes Zarządu WIB Wal-
demar Zbytek.

W  drugim panelu pt. „Ekonomia dla każdego – mit czy 
#DaSięZrobić?” z problematyką edukacji finansowej i od-
powiedzialności mediów w  tym zakresie zmierzyli się za-
proszeni dziennikarze ekonomiczni. Wśród nich: Krzysztof 
Berenda – dziennikarz RMF FM, Bartłomiej Godu-
sławski – dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej” oraz  
Mateusz Walczak – dziennikarz TVN24 BiŚ.

Kulminacyjnym punktem gali jubileuszowej OFMA było 
wręczenie nagród, wyróżnień i podziękowań. W pierwszej 
części przedstawiono najlepsze redakcje w konkursie gran-
towym „Aktywny Student”. Zwycięzcy w każdej kategorii 
odebrali symboliczny czek na 5 000 zł do wykorzystania na 
rozwój swoich redakcji.

Laureatami konkursu grantowego zostali:
• w kategorii „aktywność studencka” – SetaTV z Opola;

• w kategorii „finanse studenta” – Radio Afera 
z Poznania;

• w kategorii „nauka i szkolnictwo wyższe” – Radio 
Centrum z Lublina.

Następnie przystąpiono do wręczenia wyróżnień instytu-
cjom, które w ostatnich latach szczególnie aktywnie współ-
pracowały na rzecz rozwoju mediów studenckich w Polsce. 
Uhonorowani nimi zostali:
• Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunika-

cji Społecznej UJ – „za wsparcie integrowania i po-
pularyzacji dorobku środowiska mediów studenckich 
w Polsce”;

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 
„za wsparcie procesu podnoszenia poziomu wiedzy, 
umiejętności i nabywania kompetencji przez 
dziennikarzy studenckich”;

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych – „za popu-
laryzację wśród młodych dziennikarzy tematy-
ki finansowej, w tym związanej z oszczędzaniem 
długoterminowym”.

Ostatnim akordem piątkowej gali były podziękowania dla 
12 redakcji studenckich za wieloletnią, aktywną współ-
pracę i  szczególne zaangażowanie na rzecz popularyzacji 
wśród studentów podstaw wiedzy ekonomicznej i  zagad-
nień związanych z bankowością, finansami, rynkiem pracy 
i cyberbezpieczeństwem.

foto. WIB foto. WIB. Od lewej: Michał Polak (WIB), Bartek Godusławski (Dziennik 
Gazeta Prawna), Krzysztof Berenda (RMF FM), Mateusz Walczak (TVN 24 BiŚ)



NA UCZELNIACH 33

Drugiego dnia odbył się również 
panel dyskusyjny pt. „Rzecznik 
prasowy i  dziennikarz – kto Da-
widem, kto Goliatem?”. Udział 
w  nim wzięli Dyrektor Zespołu 
PR i Komunikacji ZBP Przemy-
sław Barbrich, Rzecznik Praso-
wy Giełdy Papierów Wartościo-
wych w  Warszawie S.A. Paweł 
Lasiuk oraz b. Rzecznik Prasowy 
Prezydenta Gdańska Magdalena 
Skorupka-Kaczmarek. Eksper-
ci zastanawiali się nad optymal-
nym modelem współpracy po-
między dziennikarzem a  biurem 
prasowym oraz związanymi z tym 
wyzwaniami.

Łącznie przez 2 dni warsztatowe 
uczestnicy konferencji mogli 
spotkać się z  25 prelegentami 
– dziennikarzami i  ekspertami 
od komunikacji, którzy przygotowali warsztaty z  m.
in. dziennikarstwa ekonomicznego, telewizyjnego, 
radiowego, sportowego, politycznego, ale także mediów 
społecznościowych. Gościem specjalnym wydarzenia był 
redaktor Piotr Kraśko, a z młodymi dziennikarzami spotkali 
się m.in. Jakub Niziński (Radio Kraków), Olga Olesek 
(TVN 24), Paweł Kapusta (Wirtualna Polska), Marcin 
Pośpiech (Program III Polskiego Radia), Marcin Makowski 
(„Do Rzeczy”).

V Krajowa Konferencja OFMA towarzyszyła 13. ga-
li finałowej Plebiscytu MediaTory – Studenckich Na-
gród Dziennikarskich, podczas której nagrodzeni zosta-
li dziennikarze największych redakcji krajowych, którzy 
zyskali uznanie w oczach studentów dziennikarstwa z ca-
łej Polski. Udział w uroczystej gali w towarzystwie ponad 
800 osób wzięli również wszyscy uczestnicy konferen-
cji, a  program „Bankowcy dla Edukacji” był partnerem  
strategicznym gali.

W  tegorocznej edycji studenckiego plebiscytu MediaTo-
ry nagrodzeni zostali Paweł Pieniążek, Magda Łucyan,  
Jakub Kaługa, Magdalena Miśka-Jackowska, Robert So-
cha, Tomasz i  Marek Sekielscy, Marta Szarejko i  Michał 
Figurski. Natomiast Beata Michniewicz otrzymała tytuł  
AuTORytet. W  tegorocznej edycji MediaTorów do gło-
sowania uprawnionych było ponad 10 tysięcy studen-
tów z  22  polskich uczelni, na których dziennikarstwo  
funkcjonuje jako odrębny kierunek.

Krajowa Konferencja OFMA to coroczne spotkanie 
redakcji studenckich z  całej Polski, które ma na celu 
integrację środowiska mediów akademickich, wymianę 
doświadczeń oraz możliwość poszerzenia wiedzy 
i  umiejętności z  zakresu warsztatu dziennikarskiego, 
a  także popularyzacji wiedzy dotyczącej ekonomii, 
bankowości, finansów i  cyberbezpieczeństwa. Pierwsza 
edycja odbyła się w  listopadzie 2015 roku na Stadionie 
Narodowym w Warszawie.

foto. WIB. Od lewej: Bartek Godusławski (Dziennik Gazeta Prawna), Mieczysław Groszek (FPB), Waldemar Zbytek 
(WIB), Łukasz Słoniowski (KPT), Marcelina Kościołek (SS UJ)


