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Posłuszeństwo czy współpraca 
– na ile ufać technologii 
w społeczeństwie 5.0?

Magdalena Wróbel -Lachowska

Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie: Człowiek + Maszyna = Niebezpieczna relacja? Łódź, 03.06.2022
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Kim jestem i co robię?
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ergonomia w projektowaniu interakcji 
w systemach antropotechnicznych

ergonomia 
i czynnik 

ludzki

zarządzanie 
wiedzą w 
procesie 
kształcenia

HCI, HCD, 
UCD, UD, UX 

człowiek 
w Przemyśle 

4.0
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Czy kiedykolwiek…?

Zaufanie do technologii

Czy możemy zaufać bezgranicznie technologii?

Czy mamy być jej ślepo posłuszni?

Dlaczego warto współpracować?

Dlaczego bezpieczeństwo pracy zależy od Nas?
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Zaufanie

- zdolność
- prawość
- dobra wola

(Schoorman, Mayer, Davis, 2007)
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dobrowolność, chęć bycia pod wpływem 
drugiej strony

wiara w kompetencje, niezawodność, 
uczciwość drugiej strony

nadzieja i przekonanie

komponent trwałych relacji społecznych

podstawa transakcji społecznych 
i gospodarczych

Rozwój społeczeństwa a zaufanie
1.0

kultury
łowiecko-zbierackie

2.0
społeczeństwo 

agrarne 

3.0
społeczeństwo 
przemysłowe

4.0
społeczeństwo 
informacyjne

~10.000 p.n.e. XVIII w. lata 50te XX w.

Rewolucja 
cyfrowa

Rewolucja 
neolityczna

Rewolucja 
przemysłowa

lata 10te XXI w.

Przemysł 4.0

5.0
społeczeństwo 

zorientowane na człowieka
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Zaufanie do technologii

zaufanie 
interpersonalne

zaufanie do 
technologii

zaufanie do instytucji 
i organizacji

zaufanie do technologii – gotowość 
jednostki do bycia pod wpływem 
technologii wynikająca z oczekiwanej:

• przewidywalności 

• wiarygodności

• użyteczności technologii

• indywidualnego upodobania do technologii
(Sztompka, 2007)

integracja przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej
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Zaufanie w społeczeństwie 5.0

Źródło: The Government of Japan / www.japan.go.jp
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Dokąd nas zaprowadzi GPS?

Gian-Luca Savino

Johannes Schöning
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Samo-chód zupełnie sam

Andrew Kun
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aRMoRS - Robotic Medical Rescue Squad

Natalia Krzyżaniak

Natalia Walczak

mapowanie terenu z wykorzystaniem kamer 3D i 
oznaczanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych na 
mapie

nawigacja wykorzystująca algorytmy uczenia ze 
wzmocnieniem oraz system zarządzania akcją z 
poziomu panelu sterowania

poszukiwanie poszkodowanych z wykorzystaniem 
computer vision

transport sprzętu medycznego dla służb 
ratowniczych oraz poszkodowanych do punktu 
zbiórki
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ASsIST: Asystujący spersonalizowany inteligentny system teleopieki

Aleksandra 
Wysokińska

opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu opieki 
zdalnej wspierającego samodzielność i zdrowy tryb życia

teleopaska z czujnikami bezinwazyjnie mierzącymi 
podstawowe parametry życiowe, glukozę i hemoglibinę

inteligentna platforma całodobowego systemu teleopieki

Natalia 
Bartłomiejczyk

Magdalena Wróbel-
Lachowska
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Ambient – inteligentny dozownik leków

Krzysztof Adamkiewicz

Adam Lewczuk

inteligentny dozownik leków

zdalne monitorowanie dla opiekunów

zarządzanie przyjmowaniem leków

Michał Okrasa
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Gapeau – pomiar dystansu społecznego

Krzysztof Grudzień

urządzenie nasobne zwiększające poczucie dystansu 
społecznego

wykorzystuje czujniki montowane na głowie 
zintegrowane w czapce

badane trzy sposoby feedbacku: wizualny, wibracyjny i 
dźwiękowy

Julia Dominiak

Mikołaj Woźniak
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Hapticollar – kołnierz wibracyjny

Julia Dominiak

Anna Walczak

Mikołaj Woźniak

Andrzej Romanowski

16

HoloTomo – AR w kooperacji w przemyśle

Magdalena Wróbel-
Lachowska

Krzysztof Grudzień
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SpiderHand – zadalny dotyk

Mikołaj Woźniak

Julia Dominiak

interaktywny system wspomagający leczenie 
arachnofobii

syntetyczne ramię robotyczne i długa rękawica, 
odpowiedzialna za mapowanie ruchów użytkownika

pozwala na zdalną interakcję i przekazuje bodźce 
czuciowe 

Andrzej Romanowski
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Creepy Technology

Paweł Woźniak

Jakob Karolus
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Wartości w ergonomii 

ludzie jako zasób

technologia jako 
narzędzie 

wspomagające 
człowieka

promocja jakości 
życia

szacunek dla różnic 
indywidualnych 

odpowiedzialność 
wobec wszystkich 
zainteresowanych 

stron

19https://iea.cc/what-is-ergonomics/

Zaufanie do technologii

Czy możemy zaufać bezgranicznie technologii?

Czy mamy być jej ślepo posłuszni?

Dlaczego warto współpracować?

Dlaczego bezpieczeństwo pracy zależy od Nas?
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“Błąd ludzki?
Nie, zły dizajn”.

Don Norman

Kontakt
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