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WproWadzenie

Nowe technologie, cyfryzacja i robotyzacja, ale także zmiany de-
mograficzne czy też dywersyfikujące się formy zatrudnienia i organiza-
cji pracy znacząco wpływają na kwestie związane z bezpieczeństwem 
i zdrowiem w pracy. 

Coraz ważniejsze staje się przewidywanie nowych rodzajów ryzy-
ka, aby skutecznie nimi zarządzać i zapobiegać zagrożeniom w dyna-
micznie zmieniającym się środowisku pracy. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 
od lat prowadzi projekty skierowane na prognozowanie przyszłości 
bezpieczeństwa pracy, w tym także na badanie i obserwację nowych  
i narastających zagrożeń. Ich wyniki są publikowane w formie rapor-
tów i opracowań, których celem jest nie tylko dostarczenie informacji, 
lecz także inspirowanie do dyskusji, które powinny być prowadzone  
w środowiskach decydentów, naukowców i praktyków, od których 
przecież zależy przyszłe środowisko pracy. 

Wśród opracowań EU-OSHA można znaleźć publikacje na tematy 
tak złożone, jak np. ryzyko i szanse związane z rozwojem sztucz-
nej inteligencji w odniesieniu do warunków pracy czy też ochro-
na pracowników w gospodarce platform online, a także analizy 
takich technologii, jak np. drukowanie przestrzenne i obróbka przy-
rostowa pod kątem bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Autorzy 
dokładają starań, aby ukazywać zarówno zagrożenia, jak i możli-
wości towarzyszące zmianom technologicznym i społecznym, jak  
np. w przypadku monitorowania pracowników w czasie rzeczywistym, 
które umożliwia zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe, ale 
równocześnie ogranicza sferę prywatną pracownika, bo jest związane 
ze zbieraniem i przechowywaniem danych wrażliwych. 



6 http://osha.europa.eu

European Agency for Safety and Health at Work          Monitoring technology: The 21st century's pursuit of well-being?

Oryginalne teksty i tłumaczenia wybranych publikacji na język 
polski można znaleźć na stronie internetowej EU-OSHA (Publikacje –  
Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – EU-OSHA (europa.eu)) oraz na 
stronie Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA (Publikacje (ciop.pl)). 
Zapraszamy do wykorzystywania tych informacji we wszystkich śro-
dowiskach zaangażowanych w kwestie zapewniania bezpieczeństwa  
i zdrowia w pracy, a także w edukacji akademickiej i zawodowej. 

W broszurze omówiono technologie monitorujące, które już wcho-
dzą do powszechnego użycia i z pewnością staną się częścią naszego 
życia w przyszłości. Zapraszamy do lektury.

Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
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DISCUSSION

Wstęp
Dzięki jakiemu rodzajowi technologii monitorującej poczułeś się 

lepiej? Czy miała ona na Ciebie długofalowy wpływ? Czy było to może 
oprogramowanie, które zmusiło Cię do zrobienia przerwy, czy licznik 
kroków, który powiadomił Cię o niedostatku ruchu? Czy też było to 
profesjonalne narzędzie do rozmowy, dzięki któremu mogłeś utrzy-
mywać kontakt z kolegami? Czy są to tylko gadżety, czy coś więcej? 
Jeśli coś więcej, to czy mogą pomóc nam w dążeniu do osiągnięcia 
dobrostanu?

W broszurze podjęto próbę odpowiedzi na postawione powyżej 
pytania. Zaczniemy od wyjaśnienia, czym są: technologie monitoru-
jące, dobrostan i technologia monitorowania dobrostanu. Następnie 
omówimy tradycyjne elektroniczne monitorowanie wydajności w pra-
cy oraz technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane  
w miejscu pracy i porównamy je z technologią monitorowania do-
brostanu. Na podstawie tej analizy określimy pięć głównych wyzwań, 
którym trzeba sprostać, aby technologia monitorowania dobrostanu 
mogła się urzeczywistnić. Publikację zakończy podsumowanie wszyst-
kich tych kwestii.

PAPER
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technologia monitorująca

Ze smartfonem w kieszeni, sportowym zegarkiem na nadgarstku  
i danymi przechowywanymi w chmurze wylądowaliśmy w erze mo-
nitorowania, nawet w większym stopniu niż jesteśmy tego świadomi. 
Wielu twierdzi, że technologia monitorująca poprawia nasze zdrowie 
i dobrostan. Czym jednak ona tak naprawdę jest? Ściśle rzecz biorąc, 
technologia monitorująca systematycznie obserwuje, śledzi lub nad-
zoruje i sprawdza postępy lub jakość czegoś przez określony czas, 
na podstawie czujnika lub zestawu czujników (np. wykrywających 
dźwięk, obraz, lokalizację i biosygnały). Jeżeli chodzi o ludzi, technolo-
gia monitorująca, nazywana niekiedy monitorowaniem stylu życia lub 
zachowania, tworzy podzbiór w ramach szerszego i bardziej ogólnego 
modelu technologii zdalnej, tak jak w przypadku teleopieki i bezpie-
czeństwa.

Czujniki umieszcza się na ciele lub w ciele człowieka i w jego oto-
czeniu. Dostarczają one danych, na podstawie których można określić 
jego stan fizjologiczny i zachowanie. Często normalne stany fizjolo-
giczne i zachowanie są odróżniane od nietypowych. W tych drugich 
powinniśmy przynajmniej rozróżnić nagłe anomalie (np. atak serca lub 
upadek) od stopniowych zmian (np. powoli rosnący poziom stresu).

Technologia monitorująca może przybierać kilka postaci, które 
można w przybliżeniu scharakteryzować za pomocą takich stosowa-
nych metod i parametrów, jak:

 f dźwięk (np. automatyczne rozpoznawanie mowy)
 f biosygnały (np. elektrokardiogram)
 f analiza obrazu (np. wyraz twarzy)
 f tekst (np. wiadomości na Twitterze)
 f próbki krwi (np. poziomy hormonów)
 f analiza interakcji (np. interakcja myszy z klawiaturą, czujniki  

nacisku, globalny system pozycjonowania (GPS))
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 f kwestionariusze (np. z użyciem 5-stopniowej skali Likerta) oraz
 f wywiady (np. z zastosowaniem chatbotów).

Ich kombinacje stosuje się zaskakująco rzadko. Gromadzenie lub 
przechowywanie takich (dużych zbiorów) danych jest jednak tylko 
częścią problemu. Najprawdopodobniej jest to najłatwiejsza część. 
Następnie potrzebne są: przechowywanie, wymiana i analiza. W szcze-
gólności w tym ostatnim przypadku analiza już sama w sobie stanowi 
złożony proces przetwarzania. Ponadto przeszukiwanie danych pod 
kątem wzorców i wsparcia decyzji jest często potrzebne lub przynaj-
mniej korzystne.

BezpieczeńStwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. 

jeSt doBre dla cieBie. 

doBre dla firmy
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dobrostan

Czym tak naprawdę jest subiektywny lub psychologiczny dobro-
stan, zwany również poczuciem szczęścia? Obejmuje szerokie spek-
trum aspektów, takich jak: zadowolenie z życia, równowaga hedonicz-
na i spełnienie. Podstawą dobrostanu jest emocjonalna i poznawcza 
ocena własnego życia. Obejmuje kwestie od szczegółowych i konkret-
nych do ogólnych i abstrakcyjnych: chwilowe doświadczenia w porów-
naniu z ogólnymi opiniami ludzi na temat całego ich życia. To wszystko 
sprawia, że subiektywny dobrostan jest koncepcją niezwykle trudną 
do określenia. Czy ludzie potrafią sami zidentyfikować krytyczne sy-
gnały? Jeśli tak, to czy wiemy, jak sensownie przetwarzać te sygnały? 
Czy możemy wypełnić tę semantyczną lukę, od sygnałów o niskim po-
ziomie do wysokiej jakości konstruktów psychologicznych? Być może 
niektórzy radzą sobie z tym lepiej niż inni; dostępne dowody są jednak 
w najlepszym razie niewystarczające.

Dziesięć lat temu Cary L. Cooper (2007 r.) zwrócił uwagę na jedno  
z największych zagrożeń dla naszego dobrostanu: stres. Stwierdził: 
„Sądzę, że obecnie mówimy o czarnej śmierci XXI wieku. Stres uważam 
za główne źródło chorób lub czynnik wywołujący choroby w rozwinię-
tym świecie XXI wieku” (ABC Catalyst). Bartol (2016 r.) wyraził tę oba-
wę w następujący sposób: „Wszyscy doświadczamy wyzwań i stresu 
spowodowanych relacjami, problemami finansowymi, pracą lub prze-
szłymi traumami. Chociaż możemy nie postrzegać siebie jako chorych, 
stres może osłabiać nasz układ odpornościowy, powodować przeja-
danie się, prowadzić do nadciśnienia, chorób serca lub innych chorób. 
Rekreacja zdrowotna leczyłaby przyczyny, naszą reakcję na stres, nasze 
poczucie własnej wartości, styl życia i relacje zamiast tylko leczyć obja-
wy, kiedy pojawi się choroba.”

Czy technologie monitorujące mogą zmniejszyć nasz stres? Czy 
mogą poprawić nasz dobrostan? Jakie są dane statystyczne na po-
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parcie tego twierdzenia? Czy w ogóle potrzebujemy takich statystyk?  
Nawet bez nich potencjał technologii monitorującej jest w znacznej 
mierze niekwestionowany. Co dokładnie jest w takim razie monito-
rowane? Zarówno przemysł, jak i nauka twierdzą, że urządzenia do 
noszenia na ciele mogą monitorować nasz styl życia, poziom stresu, 
a nawet jakość snu. Co może dziwić, podobno ujawniają wszystkie te 
rzeczy za pomocą podobnych zestawów czujników. Tajemnica musi 
zatem tkwić w algorytmach, które przetwarzają sygnały z czujników, 
w ich rozszyfrowywaniu.
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technologia monitorująca doBroStan

Skoro nawet ludziom trudno jest wyczuć dobrostan innych osób 
oraz samemu osiągnąć i utrzymać wysoki poziom dobrostanu, to w jaki 
sposób technologia monitorująca może zrobić to za nas? Taka techno-
logia musi zostać zaprogramowana, aby robić to, czego nie umiemy 
robić sami. Czy warto mimo to nadal podejmować próby monitoro-
wania dobrostanu? Tak! Nie należy zatem lekceważyć jego potencjału. 
Możemy korzystać z jego pomocy, świadomie lub nieświadomie, na 
wiele różnych sposobów, w tym monitorując:

 f długoterminowy dobrostan fizyczny (np. problemy krążenio-
we i nasz układ odpornościowy)

 f reakcje fizjologiczne (np. obecne podczas porozumiewania się)
 f procesy poznawcze (np. postrzeganie, pamięć i rozumowanie)
 f zachowanie (np. wyraz twarzy, mowa, ruchy i dotyk).

Technologia może zatem monitorować nasz dobrostan, co może 
znacząco pomóc w:

 f ciągłych (pół-)automatycznych kontrolnych badaniach lekar-
skich i wspieraniu dobrostanu (powinny one stać się częścią 
wspólnej opieki zdrowotnej)

 f zwiększeniu dobrostanu osób zdrowych (może to znacznie ob-
niżyć koszty opieki zdrowotnej) oraz

 f zapobieganiu chorobom wywołanym stresem, które szybko 
stają się dominującym rodzajem chorób.

Innymi słowy może nam pomóc zrozumieć siebie i zadbać o siebie.
Wszystko to ilustruje złożoność monitorowania dobrostanu, która 

opiera się głównie na:
 f potrzebie holistycznego podejścia, podczas gdy obecna wie-

dza i praktyka z zakresu nauki i inżynierii są rozproszone
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 f słabych teoretycznych ramach w dziedzinie medycyny (w tym 
na przykład fizjologii i neuronauki) i psychologii, na których 
musi polegać – poczyniono pewne kroki, ale potrzeba ich 
znacznie więcej

 f radzeniu sobie z niewiarygodnym, ciągłym zróżnicowaniem  
w nieznanej liczbie wymiarów, które charakteryzuje współcze-
sny świat.

Na szczęście stres związany z pracą (w tym obciążenie pracą) bada-
no już na szeroką skalę w XX wieku. Prace te stanowią solidną podsta-
wę zrozumienia i prowadzenia obliczeń dotyczących mechanizmów 
leżących u podstaw stresu. Zapewniają także stosunkowo solidne 
ramy badań teoretycznych, które już przyniosły obiecujące wyniki. Po 
sprowadzeniu do określonego kontekstu, konkretnego celu, takiego 
jak „monitorowanie stresu związanego z pracą”, technologia monito-
rowania może już spełnić swoje obietnice w znacznie krótszym czasie.

Wydaje się, że ze wszystkich parametrów, które można monitoro-
wać, biosygnały są najbardziej obiecujące, aby sprostać przyszłym wy-
zwaniom. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę stworzone przez 
Williama Jamesa pojęcie, że ludzie są „mechanizmami psycho-neuro-
-fizycznymi” (1893 r.); ludzie zarówno wysyłają, jak i odbierają biosy-
gnały, które można uchwycić. Biosygnały można wykorzystać do ujaw-
nienia wielu cech ludzi, w tym dobrostanu. Sygnały te są jednak także 
wrażliwe na hałas, a czujniki biologiczne często muszą być umieszczo-
ne bezpośrednio na skórze użytkownika, aby zagwarantować dobry 
stosunek sygnału do szumu. Można je jednak mierzyć nieinwazyjnymi, 
względnie dyskretnymi czujnikami (np. w zegarkach sportowych, któ-
re mierzą rytm serca), dzięki czemu są dostosowane do codziennego 
użytku. Ponadto ich dodatkową zaletą jest to, że są wolne od masek 
społecznych – można bowiem maskować smutek uśmiechem, lecz nie 
można kontrolować napięcia mięśniowego lub rytmu serca.
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Ogólnie rzecz biorąc, bioczujniki są wrażliwe na hałas, ale pod tym 
względem nie różnią się od innych parametrów (np. dźwiękowych,  
wizualnych, a nawet tekstowych), chociaż pochodzenie hałasu jest 
inne. Wszystkie parametry podlegają zmianom na skutek różnic za-
równo między osobami (np. w zakresie osobowości), jak i w ich zacho-
waniu (np. z dnia na dzień). Wczorajsza impreza, dzisiejsze rozmowy 
w pracy i przerwy we śnie poprzedniej nocy spowodowane płaczem 
dziecka w jakiś sposób wpływają na nasz monitorowany dobrostan.

Biosygnały można wygodnie „wychwytywać” dzięki pojawiającym 
się dyskretnym urządzeniom do noszenia na ciele, w tym:

 f dyskretnym metodom wykrywania
 f technologii inteligentnych wyrobów włókienniczych oraz
 f elastycznej, rozciągliwej i drukowanej elektronice.

Umożliwiają one stworzenie bogatej palety czujników i zaawanso-
wane przetwarzanie biosygnałów.

Wzmacniacze, filtry i specjalne wbudowane układy scalone służące 
(wstępnemu) przetwarzaniu sygnału mogą stanowić integralną część 
technologii monitorowania, co czyni ją bardzo wydajną. Obecnie na-
wet podstawowe smartfony mają wystarczającą moc obliczeniową, 
aby (wstępnie) przetwarzać otrzymane sygnały w czasie rzeczywistym. 
Jeśli potrzebna jest większa moc obliczeniowa, może dostarczyć jej 
„chmura”. Napotyka się ograniczenia zarówno w zakresie niezawodnej 
szybkości transmisji WiFi, jak i żywotności baterii w smartfonach, ale są 
to najprostsze wyzwania. Głównym wyzwaniem jest zrozumienie sen-
su. Co mówią nam dane? Czy jesteśmy zestresowani? Czy mamy pro-
blemy krążeniowe? Czy zaczynamy chorować na grypę? Czy jesteśmy 
głodni lub wzburzeni, czy nasze warunki środowiskowe nie są wygod-
ne? Wszystko może i będzie powodować zmiany w przekazywanych 
sygnałach, a tym samym w sygnałach, które będą monitorowane.
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Istnieje już wiele aplikacji, które współpracują z technologią mo-
nitorowania, np. oferując ograniczone badania lekarskie nowej ge-
neracji. Przykłady obejmują e-trenerów, którzy zapewniają wsparcie 
podczas snu, biegania i jedzenia, aby zmniejszyć liczbę chorych na  
cukrzycę. Wiele z tych aplikacji nie korzysta jednak z żadnych lub  
jedynie z podstawowych bioczujników i często brakuje im solidnej  
klinicznej walidacji. W dziedzinie dyskretnych technologii monitorowa-
nia pozostaje zatem wiele do zrobienia, gdy okażą się one skuteczne  
w pozyskiwaniu sygnału, a co za tym idzie w wiarygodnej analizie.
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wczeSne elektroniczne monitorowanie 
wydajności w pracy

Kilkadziesiąt lat temu przemysł stosował już technologie monito-
rowania, aby kontrolować zarówno pracowników, jak i maszyny, gdy 
człowiek był niemal uważany za szczególny rodzaj maszyny. Ten rodzaj 
monitorowania nazywa się często elektronicznym monitorowaniem 
wydajności. Technologie te monitorują wydajność, a nie dobrostan. 
Odnotowano wiele zalet elektronicznego monitorowania wydajności, 
w tym sposób, w jaki:

 f pomaga zidentyfikować potrzeby szkoleniowe
 f ułatwia ustalanie celów
 f może prowadzić do wzrostu produktywności
 f ułatwia telepracę i zapewnia elastyczność czasu pracy
 f pomaga w planowaniu zasobów
 f zwiększa wartość inwestycji w systemy komputerowe
 f może zapewnić natychmiastową i obiektywną informację 

zwrotną oraz
 f ogranicza stronniczość podczas ocen wyników.

Jednocześnie jednak elektronicznemu monitorowaniu wydajności 
przypisuje się wiele wad, w tym sposób, w jaki:

 f może naruszać prywatność
 f zwiększa stres i możliwe negatywne długoterminowe efekty 

zdrowotne
 f może zmniejszyć satysfakcję i morale
 f może ograniczyć kontakt pomiędzy pracownikami a przełożonym
 f może ograniczyć kontakt pomiędzy współpracownikami
 f może prowadzić do koncentracji na ilości pracy przy jednocze-

snym uszczerbku na jakości
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 f może przekształcić atmosferę w pracy w „elektroniczny swe-
atshop”

 f może przeciążyć przełożonego danymi i oczekiwaniami w za-
kresie informacji zwrotnych.

Większość zarówno zalet, jak i wad odnosi się również do techno-
logii monitorowania dobrostanu.

Wdrożenie elektronicznego monitorowania wydajności jako tech-
nologii monitorowania jest potencjalnie korzystne zarówno dla praco-
dawcy, jak i dla pracownika. W przypadkach, w których elektroniczne 
monitorowanie wydajności wykorzystywano pierwotnie do maksyma-
lizacji produkcji, cele elektronicznego monitorowania wydajności na-
leży jednak rozszerzyć na ogólny dobrostan wszystkich zainteresowa-
nych stron. W perspektywie długoterminowej doprowadzi to również 
do maksymalizacji produkcji.
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nagromadzenie technologii  
informacyjno-komunikacyjnych  
w miejScu pracy

Technologia monitorowania jest jednym z rodzajów dedykowa-
nych technologii informacyjno-komunikacyjnych, cechujących się 
zaletami i wadami. Pomimo jej ograniczeń niewiele osób kwestionuje 
jej potencjał. Poniżej omówiono zagrożenia związane z wykorzysty-
waniem w miejscu pracy technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
takich jak technologia monitorowania.

Już przed erą smartfonów i tabletów technologie informacyj-
no-komunikacyjne wykorzystywane w miejscu pracy wywoływały 
problemy zdrowotne. Od tej pory na przestrzeni dziesięcioleci wyko-
rzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu 
pracy nasiliło się – obecnie wykorzystuje się laptopy, tablety, smartfony,  
a nawet urządzenia do noszenia na ciele (np. zegarki typu smart watch). 
Początkowo identyfikowane problemy zdrowotne miały głównie cha-
rakter fizyczny; obejmowały one na przykład:

 f zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, w tym urazy 
spowodowane powtarzającym się obciążeniem (RSI)

 f zaburzenia widzenia
 f bóle głowy
 f otyłość (np. spowodowana brakiem aktywności fizycznej)
 f zaburzenia związane z stresem (np. wypalenie).

W ostatnim czasie identyfikuje się równie wiele problemów zwią-
zanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w zakresie 
dobrostanu subiektywnego, co problemów w zakresie dobrostanu 
fizycznego. W związku z tym wydłużono pierwotną listę o pięć dodat-
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kowych problemów zdrowotnych związanych z wykorzystywaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych:

 f problemy metaboliczne, takie jak niedobory witamin i cukrzyca
 f uzależnienia (np. od gier, mediów społecznościowych i Inter-

netu)
 f zaburzenia snu
 f izolację społeczną
 f zaburzone postrzeganie świata (wynikające na przykład z de-

presji).

Pierwotny wykaz utworzony 25 lat temu zawierał jedynie sześć po-
zycji, spośród których zaburzenia stresowe stanowiły jedyny problem 
związany z subiektywnym dobrostanem. Obecnie na tej liście jest wy-
mienionych tyle samo problemów zdrowotnych związanych z dobro-
stanem fizycznym, co z dobrostanem subiektywnym.

Szybki postęp w dziedzinie technologii informacyjno-komunika-
cyjnych przyczynił się do obecności tego rodzaju technologii nie tyl-
ko w miejscu pracy, lecz także w naszych domach. W związku z tym 
rozszerzony wykaz obejmuje ogólne problemy zdrowotne, a nie tylko 
kwestie związane ze zdrowiem w miejscu pracy. Tradycyjny podział 
między życiem prywatnym a zawodowym jednak się zaciera, ponie-
waż życie prywatne i zawodowe w coraz większym stopniu przenikają 
się, przynajmniej w przypadku pracowników, których praca jest oparta 
na wymianie informacji i wiedzy. Wszechobecny Internet i inne liczne 
osiągnięcia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych do-
prowadziły do tego, że elastyczna praca stała się nowym standardem, 
zapewniając pracownikom wolność, ale i będąc przyczyną stałej presji 
zawodowej.

Rozważania te prowadzą do zadania następujących pytań: czy sto-
sowanie technologii monitorujących zostanie dodane do wykazu pro-
blemów, o których tu wspominamy? Czy też będzie się ona odróżniać 
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od innych technologii informacyjno-komunikacyjnych i zamiast tego 
pomoże w rozwiązywaniu problemów wywoływanych przez te tech-
nologie? W takim przypadku technologie informacyjno-komunikacyj-
ne polegające na monitorowaniu przyczyniłyby się do zapobiegania 
problemom wywoływanym przez ogólne technologie informacyjno-
-komunikacyjne lub do ich rozwiązywania. Być może byłoby to możli-
we, gdyby technologia monitorująca była rzeczywiście ukierunkowa-
na na człowieka i na pracę.
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wyzwania dotyczące monitorowania  
doBroStanu w miejScu pracy

Czy technologia monitorująca dobrostan stanie się najlepszym 
przyjacielem pracownika? Stawiając czoła temu wyzwaniu, technolo-
gia monitorująca jest oparta na doświadczeniu klinicznym w zakresie 
przeprowadzania doświadczeń, interwencji i uzależnionych od skali 
podejść. Często twierdzi się bowiem, że wszystkie zawodowe proble-
my zdrowotne związane z technologiami informacyjno-komunikacyj-
nymi można rozwiązać z wykorzystaniem technologii monitorującej. 
Przykładowo, zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego można 
zapobiec dzięki technologii perswazyjnej, przy czym to samo odnosi 
się do problemu braku aktywności fizycznej, bólów głowy, cukrzycy, 
zaburzeń snu i izolacji społecznej. Wydaje się zatem, że jest to podej-
ście uniwersalne. Wiele rozwiązań okazuje się jednak nietrwałych, przy 
czym losowe kontrole nie są w ogóle przeprowadzane lub są prze-
prowadzane na niewielką skalę. Ponadto zapewnia się rozwiązania na 
poziomie gadżetów, a nie na poziomie ukierunkowanych rozwiązań 
klinicznych. Problem polega na rosnącej tendencji do polegania tylko 
na tym, co pokazuje komputer. Być może jest to powód, dla którego 
dbanie o dobrostan w miejscu pracy właściwie nie stało się standar-
dową praktyką. Celem aplikacji, które zmuszają pracownika do odpo-
czynku, jest poprawa dobrostanu pracownika, ale aplikacje te niczego 
nie monitorują.
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SenSemaking1)

Szybkość i łatwość obliczeń statystycznych skłaniają badających 
do „torturowania” danych do chwili, w której wykażą one pożądane 
wartości, po prostu poprzez obliczenie wszystkich możliwych porów-
nań do analizy. Przyjmuje się hipotezy, a nawet ramy teoretyczne, przy 
czym zdarza się, że takie analizy prowadzą do błędnych wniosków.  
W związku z tym obecnie bardziej niż kiedykolwiek należy poświęcać 
szczególną uwagę wynikom badań naukowych. Nigdy jeszcze potrze-
ba ich powtarzania nie była tak silna, ponieważ „nie możemy eksploro-
wać obszaru natury jak krowy na pastwisku” (Medawar, 1969). Niestety, 
w przypadku poszukiwań nowych możliwości naukowych i bizneso-
wych wydaje się, że wiele technologii monitorujących wynika również 
z tej praktyki1).

Technologia monitorująca wymaga jasnego określenia procesów, 
ponieważ w przeciwnym razie nie można ich zaprogramować i wdro-
żyć jako pakietu oprogramowania lub aplikacji połączonej z określony-
mi czujnikami. Podczas dążenia do wdrożenia teoretycznych ram zwią-
zanych z dobrostanem problemem jest brak właściwych określonych 
modeli, a zatem programowanie staje się trudne. Biorąc pod uwagę 
powyższe, technologia monitorująca może się również stać jedną  

1)  Sensemaking to termin stworzony w 1969 roku przez Karla Weicka, profesora Univer-
sity Michigan w Ann Arbor, dla określenia procesu, w wyniku którego aktorzy społeczni 
nadają sens otaczającej ich rzeczywistości. Chcąc dostrzec porządek wokół siebie, two-
rzą abstrakcyjne modele, a następnie się z nimi utożsamiają, uznając je za rzeczywistość 
(uwaga od redakcji). Poprawnie przeprowadzony sensemaking z wykorzystaniem urzą-
dzeń wykonawczych (np. dostarczenie dotykowej informacji zwrotnej) wymaga uwzględ-
nienia kanału percepcji pracownika, zarówno w odniesieniu do istotnych informacji (np. 
wyników wyszukiwania internetowego), jak i sygnałów o niskim poziomie (np. dźwięków 
wydawanych przez kasę). Istotne informacje muszą być dostosowane do zainteresowań 
pracownika oraz środowiska, z jakiego się on wywodzi (van der Sluis et al., 2014). Sygna-
ły o niskim poziomie muszą uwzględniać zdolność pracownika do przetwarzania sygna-
łów, w tym niemal niezauważalne różnice pomiędzy sygnałami, możliwość zapamiętania 
sekwencji i strategie radzenia sobie (Goldstein and Brockmole, 2017). We wszystkich 
przypadkach preferowane jest uwzględnianie kanału percepcji konkretnej osoby.
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z metod walidacji teorii dobrostanu. Ponadto w przypadku jasnego 
określenia ram teoretycznych monitorowanie umożliwia ich przete-
stowanie w rzeczywistym świecie, poza kontrolowanymi środowiska-
mi laboratoryjnymi. Następnie zostajemy skonfrontowani z niezwykłą 
różnorodnością życia. Często w naukach humanistycznych zmienność 
ta jest uśredniana z zastosowaniem zaawansowanej statystyki. Jakie 
działania należy jednak podjąć, jeżeli system ma być odpowiedni dla 
każdej jednostki? W takim przypadku nawet subtelne różnice mogą 
być istotne. W przypadku odpowiedniego wykorzystania technologie 
informacyjno-komunikacyjne mogą zapewnić rozwiązania dzięki ob-
szarom uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców.

BezpieczeńStwo

Co do zasady można założyć, że dane w zakresie technologii mo-
nitorującej można przechowywać w nieskończoność, o ile istnieje taka 
potrzeba. Czy rozwiązaniem mogłaby być chmura, czy też dane należy 
przechowywać lokalnie, w domu, w urządzeniu do noszenia na ciele 
lub też w ciele człowieka? Niezależnie od sposobu transmisja bezprze-
wodowa wydaje się niemal nieunikniona. Niestety, sposób ten z defini-
cji stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Opracowano algorytmy, które z biegiem czasu niszczą dane, zakła-
dając, że starsze dane, do których nie uzyskano dostępu przez długi 
czas i które są jedynie w niewielkim stopniu powiązane z aktualnymi 
danymi i procesami, nie są już istotne. W jaki jednak sposób tego rodza-
ju algorytmy mogą dokonać właściwych wyborów, jeżeli (ponownie) 
nawet sami ludzie mają z tym trudności? Czy historia nie jest czymś, 
co powinniśmy pielęgnować i starać się zrozumieć, ponieważ – jak się 
wydaje – wydarzenia i procesy powtarzają się w czasie i na przestrzeni 
pokoleń?
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Połączenie środków bezpieczeństwa mogłoby znacząco zmniej-
szyć zagrożenie. W tym celu można na przykład wykorzystać nowe 
rodzaje elementów biometrycznych; w szczególności jeżeli biosygnały 
zostały już zarejestrowane, mogą one służyć dwojakiemu celowi. Rów-
nież w odniesieniu do bezpieczeństwa pozostaje jednak jeszcze wiele 
do zrobienia.

wielki Brat jako czynnik StreSogenny

Technologie monitorujące wiążą się z przechowywaniem da-
nych, ich przetwarzaniem, analizą itd. Jeżeli dane dotyczą dobrosta-
nu, bardzo prawdopodobne jest, że mają osobisty charakter i nie są 
przeznaczone do tego, by komukolwiek je udostępniać. Staje się to 
szczególnym problemem w przypadku połączenia wielu technologii 
monitorowania – takich jak GPS, biosygnały i sygnały dźwiękowe – po-
nieważ razem mogą one ujawnić o nas znacznie więcej informacji niż 
każda osobno.

Kierownicy mogą wykorzystywać wiele rodzajów technologii 
monitorowania: „Do najpopularniejszych technologii należą: monito-
rowanie komputerowe, w ramach którego można mierzyć szybkość 
i dokładność naciskania klawiszy przez pracowników; nadzór wideo 
wykrywający kradzieże dokonywane przez pracowników, ich wybryki 
oraz bezpieczeństwo; szpiegowanie wykorzystujące techniki detek-
tywistyczne w przypadku podejrzanej aktywności w miejscu pracy; 
podsłuch i podsłuch telefoniczny, które śledzą połączenia przycho-
dzące i wychodzące pracowników oraz ich częstotliwość; oraz system 
aktywnych identyfikatorów, który śledzi, w którym miejscu znajduje 
się pracownik w danym miejscu pracy”. (Mishra i Crampton, 1998). Jed-
nocześnie system monitorowania można rozszerzyć przez śledzenie 
wszystkich sygnałów za pośrednictwem urządzeń wykorzystujących 
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technologie informacyjno-komunikacyjne, takich jak smartfony, table-
ty i laptopy. Ma on zastosowanie nie tylko do śledzenia naciśnięć kla-
wiszy; może również dotyczyć całych tekstów. Nadzór audio stanowi 
oczywiste rozszerzenie tego systemu, podobnie jak śledzenie położe-
nia (np. z wykorzystaniem GPS) i biosygnały.

Podobnie jak w przypadku elektronicznego monitorowania wydaj-
ności pracownik może postrzegać technologię monitorującą dobro-
stan jako naruszenie prywatności, co z zasady uważane jest za czyn-
nik stresogenny. Tego rodzaju spostrzeżenia są uzasadnione, a zatem  
w przypadku wdrożenia technologii monitorującej dobrostan pracow-
nicy powinni mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.  
W związku z tym mogą wybierać dane, które chcą udostępnić. Tego 
rodzaju poczucie kontroli może zmniejszyć lub nawet zniwelować 
poczucie naruszenia prywatności. Jak wiele osób jest jednak w stanie 
zrozumieć, w jakim celu są wykorzystywane ich dane, jakie informacje  
o nich przekazują oraz czy można je dalej udostępnić?

Pracodawca może usiłować przekonać pracownika do przekaza-
nia większej ilości informacji. Informacje należy jednak przekazywać 
w kontekście (obejmującym np. osobiste uwarunkowania pracownika), 
zanim można zastosować właściwy sensemaking. Najprawdopodob-
niej będzie to wymagało przynajmniej określonej ingerencji człowie-
ka, ponieważ kontekst jest bardzo trudny do zrozumienia i zinterpreto-
wania. W każdym razie pracodawca musi być przeszkolony w zakresie 
procesu sensemakingu, ponieważ wykorzystując dane dostarczone 
przez technologię monitorowania, to on będzie odpowiedzialny za 
środki podejmowane na podstawie tych informacji.

wBudowane i uBieralne technologie monitorujące

Można monitorować nie tylko dobrostan subiektywny, lecz  
także dobrostan fizyczny. W wielu przypadkach rozdzielenie tych po-
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jęć może jednak okazać się trudne. Przykładowo, w przypadku korzy-
stania z bioczujnika aktywności elektrodermalnej monitorowane jest 
wydzielanie potu. Czy jednak fakt, że dana osoba się spociła, wynika 
z tego, że ma ona gorączkę, jest zestresowana, czy może po prostu  
z tego, że weszła po schodach? W kontrolowanych środowiskach la-
boratoryjnych można to ustalić; w środowisku niekontrolowanym,  
tj. w prawdziwym świecie o nieskończonej liczbie możliwości, jest to 
bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. Technologia monitorująca może 
jednak zapewnić pewien poziom bezpieczeństwa. Może być, a nawet 
jest już wykorzystywana do zmniejszania kosztów. Oto przykłady jej 
zastosowania:

 f W rzeźniach wciąż dochodzi do wypadków pomimo używa-
nia profesjonalnych noży. Pracownicy po prostu zapominają, 
że mają nóż w dłoni, kiedy idą skorzystać z toalety lub wdają 
się w rozmowę. Można byłoby wykorzystać proste śledzenie na 
podstawie lokalizacji monitorującej położenie noży i wydającej 
odpowiedni sygnał w przypadku wyniesienia noża poza wy-
dzieloną strefę.

 f Pracownicy wiedzy mogliby korzystać z czułej myszki (ang. 
squeeze mouse), która wyczuwa ich stres. W tego rodzaju mysz-
ce można wykorzystywać czujniki ciśnienia i bioczujniki  do 
określenia poziomu stresu. Dzięki triangulacji sygnałów moż-
na uzyskać stosunkowo miarodajny wskaźnik stresu. Można 
też przekazać informację zwrotną pracownikowi, pracodawcy, 
współpracownikom lub wszystkim tym osobom.

 f W przypadku opieki nad osobami starszymi wykorzystuje się 
wiele czujników, aby sprawdzić ich bezpieczeństwo. Czujniki 
te obejmują kamery i mikrofony. Służą one jako „zdalne” uszy  
i oczy opiekuna. W ten sposób opiekun może monitorować 
kilka starszych osób jednocześnie. Zgodnie z ogólną polityką 
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starsza osoba kontroluje, kiedy monitorowanie zostaje włączo-
ne oraz wyłączone. Wymaga to jednak od takiej osoby zdolno-
ści do podjęcia tego rodzaju decyzji.

 f Przykładem inwazyjnej technologii monitorującej wykorzysty-
wanej w codziennej praktyce w celu utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania człowieka jest wszczepialny kardiowerter-de-
fibrylator. Jest to niewielkie urządzenie umieszczane w klatce 
piersiowej lub w jamie brzusznej, które zapewnia możliwość 
automatycznego korygowania arytmii (tj. nieregularnego ryt-
mu bicia serca), za pomocą elektrowstrząsów służących przy-
wróceniu normalnego rytmu bicia serca. Nowoczesne wszcze-
pialne kardiowertery-defibrylatory pełnią funkcję rozruszników 
serca i defibrylatorów, choć charakteryzują się znacznie bar-
dziej złożoną budową.

 f Pracownicy organów ścigania (np. funkcjonariusze policji) 
mogą nosić na sobie kamery, a także mikrofony. Służą one 
do nagrywania czynności podejmowanych przez funkcjo-
nariusza przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia oceny, zarów-
no funkcjonariusz, jak i jego pracodawca mogą zapoznać się 
z materiałem zarejestrowanym przez kamerę – dzięki temu 
pracodawca może kontrolować zachowanie funkcjonariusza  
i przekazywać mu stosowne informacje zwrotne. Obecnie 
taką kontrolę można przeprowadzać wyłącznie offline, po za-
kończeniu danej interwencji. Można jednak wyobrazić sobie – 
przynajmniej pod względem technicznym – sytuację, w której 
w niedalekiej przyszłości tego rodzaju kontrole będzie można 
przeprowadzać w czasie rzeczywistym.

Kilka przedstawionych powyżej przykładów ilustruje par excellence 
sposób wykorzystywania i powszechność stosowania wszczepianych 
i noszonych urządzeń technologii monitorującej. Oczywiście można 
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przedstawić o wiele więcej przykładów takich urządzeń. Najważniejszą 
kwestią jest wyraźne określenie wartości dodanej technologii monito-
rującej, uwzględniając warunki pracy i dostęp do danych, a także wiele 
innych aspektów omówionych powyżej.

perSwazyjna technologia (monitorowania)

Nawet po przezwyciężeniu wszystkich wspomnianych powyżej 
wyzwań technologia monitorująca może mimo to okazać się zawod-
na, ponieważ żaden z wymienionych aspektów nie gwarantuje długo-
terminowej zmiany w sposobie zachowania, której wprowadzenie jest 
konieczne, jeżeli dąży się do zapewnienia wysokiego (wyższego) po-
ziomu dobrego samopoczucia. Cel ten można jednak osiągnąć, stosu-
jąc rozwiązanie, w którym wykorzystuje się technologię monitorującą, 
tj. technologię perswazyjną. Celem technologii perswazyjnej jest za-
pewnienie użytkownikom możliwości dobrowolnego zmieniania swo-
ich postaw lub zachowań za pomocą środków perswazji i wpływu spo-
łecznego. Poza technologią monitorującą, w technologii perswazyjnej 
wykorzystuje się algorytm wywierania wpływu i aktuatory, umożliwia-
jące aktywne reagowanie na zachowania użytkownika. Takie reakcje 
mogą obejmować np.: zmianę sposobu oświetlenia otoczenia, zmianę 
muzyki, wyemitowanie zachęcającego komunikatu lub przedstawie-
nie anonimowego porównania zawierającego odpowiedni punkt od-
niesienia (np. inni pracownicy).

Od czasu opublikowania przełomowej pracy B.J. Fogga w 2002 r. 
technologia perswazyjna uzyskała status dziedziny z pogranicza nauk 
społecznych i inżynierii. W przypadku technologii perswazyjnej gra to-
czy się jednak o wysoką stawkę. Strategie perswazyjne są trudne do 
opracowania i stosowania, ale okazują się bardzo skuteczne w przy-
padku ich właściwego zrealizowania. Wynika to przede wszystkim  
z faktu, że technologia perswazyjna nie wiąże się ze stosowaniem 
środków przymusu – pracownik sam odczuwa motywację do zmiany 
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swoich postaw i zachowań. Silna wewnętrzna motywacja ma kluczo-
we znaczenie zwłaszcza w przypadku konieczności utrzymania zmian  
w długim okresie. 

Alternatywnie, zautomatyzowane procesy mogą być zmieniane – 
potencjalnie bez pełnej świadomości pracownika – a następnie kory-
gowane, wypierając stare procesy.

Technologia perswazyjna dowiodła już swojej skuteczności w kon-
tekście wpływania na zachowania zdrowotne. Dlaczego zatem nie 
zastosować jej w miejscu pracy, w szczególności w celu zmiany su-
biektywnego samopoczucia pracowników? Jednak pomimo licznych 
dowodów skuteczności technologii perswazyjnej, charakteryzuje się 
ona wieloma ograniczeniami, w tym m.in. (Orji i Mofatt, publikacja  
w druku):

 f brakiem obiektywnych standardów oceny
 f niezadowalającym stopniem uwzględnienia teoretycznych  

i praktycznych kwestii behawiorystycznych w procesie jej 
opracowywania

 f stosowaniem wielu strategii w ramach jednego projektu bez 
określenia relacji między strategiami a czynnikami przesądza-
jącymi o sukcesie i porażce

 f przeprowadzaniem bardzo niewielkiej liczby długofalowych 
ocen skuteczności technologii perswazyjnej

 f brakiem reprezentatywnych grup docelowych w procesie 
opracowywania tej technologii.

Podsumowując, technologia perswazyjna nie jest jeszcze dojrzałą 
dziedziną. Tym samym nie można oczekiwać, że w najbliższej przyszło-
ści będzie można zastosować ją w praktyce. Niemniej należy ją uznać 
za obiecującą gałąź nauk interdyscyplinarnych mającą niezwykle istotne 
znaczenie dla technologii monitorującej samopoczucie w miejscu pracy.
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jak przedStawia Się aktualna Sytuacja?

Przedstawionego powyżej wykazu wyzwań nie można w żadnym 
wypadku uznać za wyczerpujący; można jednak wyróżnić pięć z nich 
o największym znaczeniu. Wyzwania te muszą zostać przezwyciężo-
ne, aby ogólnie rozumiana technologia monitorowania samopoczucie  
w miejscu pracy mogła w pełni się rozwinąć. Jeżeli chodzi jednak  
o konkretne zawody, istniejąca obecnie technologia monitorują-
ca oparta na stanie wiedzy naukowej i technicznej może już teraz –  
w określonych kontekstach – w istotny sposób wpływać na samopoczu-
cie pracowników, jak zostało to opisane w przywołanych przykładach.

Niektóre ze wspomnianych wyzwań zostaną prawdopodobnie wy-
eliminowane wraz z upływem czasu oraz z postępującymi zmianami 
społecznymi i ze zmianą sposobu korzystania z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, co z kolei doprowadzi do zmiany sposobu po-
strzegania przez pracowników kwestii związanych z bezpieczeństwem 
i prywatnością. Ponadto zmiany zachodzące w dziedzinie wszczepia-
nych i noszonych urządzeń monitorujących z całą pewnością przyspie-
szą, a technologia ta stanie się bardziej przystępna w miarę gwałtow-
nego obniżania jej ceny. W konsekwencji dwa największe i powiązane 
ze sobą wyzwania, z którymi trzeba będzie się zmierzyć, to wyzwa-
nia związane z sensemakingiem i technologią perswazyjną. Kluczowe 
wyzwanie polega na prawidłowym określeniu elementu, który ma 
być monitorowany, a następnie na odpowiednim dobraniu działań, 
które należy podjąć. Jest to wyzwanie w obszarze nauk społecznych  
(np. psychologii i nauk o komunikowaniu), a nie o charakterze technicz-
nym. Możliwość sprostania temu wyzwaniu będzie zależała od tego, 
jak dobrze rozumiemy naszych pracowników, specyfikę wykonywanej 
przez nich pracy, ich środowisko pracy oraz, ogólnie rzecz biorąc, ich 
całe życie.
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wnioSek

Samopoczucie człowieka i metody jego monitorowania to zyskują-
ca na znaczeniu, wysoce złożona dziedzina nauki i praktyki. Technolo-
gia monitorująca niewątpliwie stanie się częścią naszego życia w przy-
szłości; w szczególności bioczujniki szybko wejdą do powszechnego 
użycia i zyskają na znaczeniu. Obecnie warto jednak rozważyć możli-
wość zmiany założeń leżących u podstaw tej technologii. Technologia 
monitorująca ma potencjał nie tylko do tego, by poprawić nasze samo-
poczucie – może również pomóc nam lepiej zrozumieć mechanizmy 
wpływające na to, jak się czujemy. Dlatego też wpływ tej technologii 
jest jeszcze szerszy niż pierwotnie zakładano. Ponadto technologia 
monitorująca nie ogranicza się do poprawy naszego samopoczucia; 
jej potencjał jest znacznie większy, ponieważ może ona np. przyczynić 
się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa.

Punktem wyjścia dla technologii monitorującej były rozwiązania  
w zakresie elektronicznego monitorowania wydajności, które kon-
centrowały się na zwiększaniu efektywności i wydajności procesu 
produkcji. Rozwiązania w zakresie elektronicznego monitorowania 
wydajności mają swoje zalety i wady, podobnie jak ogólnie rozumiane 
technologie informacyjno-komunikacyjne w miejscu pracy. Niedawno 
lista wad technologii informacyjno-komunikacyjnych podwoiła się, co 
świadczy o słabych stronach rozwiązań technologicznych. Technolo-
gia monitorowania samopoczucia w miejscu pracy boryka się z wła-
snymi problemami. Z jednej strony, niektóre z tych problemów mogą 
albo samoistnie zniknąć (np. problemy związane z prywatnością lub 
bezpieczeństwem), albo może udać się je przezwyciężyć (np. proble-
my związane z urządzeniami wszczepianymi i noszonymi). Z drugiej 
strony, wyzwań w obszarze sensemakingu i wykorzystywania techno-
logii monitorujących w ramach rozwiązań w zakresie technologii per-
swazyjnej najprawdopodobniej nie uda się przezwyciężyć przez dłuż-
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szy czas. Niemniej jak wskazano, w odniesieniu do określonych grup 
zawodowych i w odniesieniu do określonych kontekstów, technologia 
monitorująca może już teraz przyczynić się do poprawy samopoczucia 
pracowników.

Reasumując, podobnie jak w przypadku wszystkich technologii 
wywierających wpływ na ludzi, technologia monitorująca samopoczu-
cie musi koncentrować się na człowieku. Obecnie istnieją konkretne 
rozwiązania opracowane z myślą o miejscach pracy, które zapewniają 
poszanowanie prywatności, gwarantują bezpieczeństwo i umożliwia-
ją monitorowanie poziomu stresu pracownika, ale należy się spodzie-
wać, że w przyszłości pojawi się większa liczba tego rodzaju rozwią-
zań. Ogólnie rzecz biorąc, technologia monitorująca samopoczucie 
będzie stanowiła ogromne wyzwanie jeszcze przez pewien czas; od-
powiednich środków umożliwiających sprostanie takim wyzwaniom 
należy poszukiwać w dziedzinie nauk społecznych, a nie w dziedzinie 
badań naukowych i inżynierii. Biorąc te wszystkie kwestie pod uwagę, 
technologia monitorująca samopoczucie stanowi już istotny czynnik 
wpływający na sytuację w miejscu pracy, który w przyszłości będzie 
zyskiwał na znaczeniu.
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