
„I, Robot”
Czy prawa robotów Asimova to nadal tylko 

science-fiction?

Czy prawa robotów mają swoje zastosowanie 
w logistyce i przemyśle?

https://www.pickpik.com/robot-artificial-intelligence-machine-forward-digital-58057

https://www.pickpik.com/robot-artificial-intelligence-machine-forward-digital-58057


Prawa robotów

• Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie 
działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.

• Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w 
sprzeczności z Pierwszym Prawem.

• Robot musi chronić samego siebie, o ile tylko nie stoi to w 
sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

Isaac Asimov, 1942 rok, opowiadanie Zabawa w berka (ang. Runaround).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_robot%C3%B3w

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_robot%C3%B3w


Prawa robotów

Prawo nadrzędne:

Robot nie może skrzywdzić ludzkości, lub 
poprzez zaniechanie działania doprowadzić do 

uszczerbku dla ludzkości.

Isaac Asimov, 1985 rok, powieść Roboty i Imperium (Robots and Empire).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_robot%C3%B3w

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_robot%C3%B3w


Czy to tylko Sci-Fi?

http://echord.eu/max-es/index.php.html

https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/seiko-epson-shows-off-dual-arm-robot

http://echord.eu/max-es/index.php.html
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/seiko-epson-shows-off-dual-arm-robot


Czy to tylko Sci-Fi?

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-xsmnd

https://www.flickr.com/photos/62937028@N02/27280760347

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-xsmnd
https://www.flickr.com/photos/62937028@N02/27280760347


Czy to tylko Sci-Fi?

Komatsu Haulage – autonomiczna wywrotka górnicza
Silnik: 2700 KM, 15 m długości i 8,5 m szerokości, ładowność: 230 ton urobku, Vmax: do 64 km/h. 

https://heavymachinery.pl/komatsu-haulage.php

https://heavymachinery.pl/komatsu-haulage.php


Czy to tylko Sci-Fi?

https://www.militaryaerospace.com/unmanned/article/14036321/ground-
vehicles-robotic-armed

https://emerj.com/ai-sector-overviews/ai-drones-and-uavs-in-the-
military-current-applications/

https://www.flickr.com/photos/34402227@N03/4669861882

https://www.militaryaerospace.com/unmanned/article/14036321/ground-vehicles-robotic-armed
https://emerj.com/ai-sector-overviews/ai-drones-and-uavs-in-the-military-current-applications/
https://www.flickr.com/photos/34402227@N03/4669861882


Rzeczywistość

• Ilość urządzeń 
automatycznych 
w otaczającej 
rzeczywistości 
rośnie lawinowo.



Rzeczywistość

• Otaczające nas urządzenia 
przestają powoli być tylko 
automatami wykonującymi 
powtarzalne czynności.

• Systemy autonomiczne 
przestają być domeną 
futurologów i eksperymentów, 
a staja się elementem 
otaczającej nas rzeczywistości

https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/nowa-specjalnosc-roboty-i-systemy-autonomiczne

https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/nowa-specjalnosc-roboty-i-systemy-autonomiczne


Boom automatyzacji

https://www.businesswire.com/news/home/20200601005329/en/Autonomous-Delivery-Robots-Market-2020-2024-Growth-of-e-Commerce-Industry-to-Boost-
Growth-Technavio

https://www.businesswire.com/news/home/20200601005329/en/Autonomous-Delivery-Robots-Market-2020-2024-Growth-of-e-Commerce-Industry-to-Boost-Growth-Technavio


Boom automatyzacji

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/record-2.7-million-robots-work-in-factories-around-the-globe

Roczne, nowe instalacje robotów przemysłowych (w tysiącach):

Europa: 580 tysięcy aktywnych maszyn (z tego prawie połowa w Niemczech)

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/record-2.7-million-robots-work-in-factories-around-the-globe


Roboty współpracujące

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/record-2.7-million-robots-work-in-factories-around-the-globe

Zauważalny trend przyrostowy dla cobotów (colaborative robots)

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/record-2.7-million-robots-work-in-factories-around-the-globe


Roboty autonomiczne
Wartość rynku autonomicznych urządzeń transportowych w 2019 wyniosła prawie 30 
miliardów dolarów.

https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/autonomous-mobile-robots-market

https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/autonomous-mobile-robots-market


Rzeczywistość

• Na dziś w robotyce możemy mówić o separacji pomiędzy 
BODY (fizyczna maszyna) a MIND (wirtualny byt AI)

• BODY – maszyny i urządzenia wyposażone w pewną dozę 
autonomiczności, ale pozbawione zaawansowanych algorytmów 
uczenia się i poznawania. Działanie na podstawie akcji, reakcji, 
katalogu zdarzeń.

• MIND – roboty programowe – wyposażone w mniej lub bardziej 
zaawansowane moduły sztucznej inteligencji i sieci neuronowe 
(metody poznawcze, porównawcze, analityczne, odkrywcze).



Przyszłość

• Wraz z rozwojem szybkiej transmisji danych (5G) i wzrostem 
dostępności rozwiązań chmurowych możliwe będzie 
połączenia BODY&MIND.

• Autonomiczne maszyny pracować będą dzięki 
odseparowanym „mózgom” działającym w chmurze.

• Zwiększy się zakres możliwości maszyn, spadnie ich koszt 
jednostkowy i podatność na awarie elektroniki.



Obawy

• Czy czeka nas bunt maszyn?

W obecnej sytuacji szanse na 
ziszczenie się katastroficznych 
prognoz są nikłe, ponieważ SI na tą 
chwilę nie jest wyposażona w 
emocje i inne atrybuty pozwalające 
na kreowanie wolnej woli.

https://www.needpix.com/photo/download/1541618/skull-
skulls-skeleton-skeletons-bone-bones-halloween-scary-horror

https://www.needpix.com/photo/download/1541618/skull-skulls-skeleton-skeletons-bone-bones-halloween-scary-horror


Obawy

• Czy w takim razie prawa robotów nie mają zastosowania?

Zaawansowana, autonomiczna technologia nie zwalnia nas od 
analizy ryzyk, jakie niesie ze sobą gwałtowny postęp.

Nawet bez udziału „świadomości” w ludzkim rozumieniu roboty i 
robotyka już dziś mogą łamać określone przez Asimova prawa –
czy to przez błędy w zarządzaniu, czy też błędy w 
programowaniu, czy też braku odpowiednich protokołów 
bezpieczeństwa.



Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie 
działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.

• Czy projektując maszyny autonomiczne uwzględniamy ryzyka 
interakcji z ludźmi?

• Czy nasz cobot będzie w stanie uniknąć przypadkowego uszkodzenia 
pracującego obok człowieka?

• Czy ciężarówka Komatsu zatrzyma się przed leżącym na drodze 
pracownikiem kopalni?

• Czy robot dozorujący będzie mógł stwierdzić, że leżący na podłodze 
hali produkcyjnej człowiek potrzebuje pomocy i wezwie pogotowie?

• Czy autonomiczne drony bojowe będą w stanie skutecznie odróżniać 
„friend or foe” i cywili od żołnierzy?



Robot dozorujący

https://www.youtube.com/watch?v=skFlAnvPSNQ

https://www.youtube.com/watch?v=skFlAnvPSNQ


Robot dozorujący

https://shop.bostondynamics.com/DefaultStore/spot?cclcl=en_US&pid=aDl6g000000XdpZCAS

https://shop.bostondynamics.com/DefaultStore/spot?cclcl=en_US&pid=aDl6g000000XdpZCAS


Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją 
one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.

• Obecne prace nad militarnymi jednostkami autonomicznymi stoją w 
oczywistej sprzeczności z pierwszym i drugim prawem robotów.

• Roboty opiekuńcze: czy oprogramowanie robota będzie w stanie 
rozpoznać, które polecenia człowieka mogą przynieść szkodę osobie 
rozkazującej? („podaj mi więcej morfiny”)

• Czy autonomiczny samochód otrzymawszy polecenie przejechania 
przez przeszkodę – leżącego człowieka – wykona polecenie?



Robot musi chronić samego siebie, o ile tylko nie stoi to w 
sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

• Czy robot przemysłowy przeciwstawi się destrukcyjnemu poleceniu 
sfrustrowanego pracownika?

• A contrario – czy zrobotyzowany samochód „poświęci się” zjeżdżając 
w przepaść, żeby nie uderzyć w rowerzystę?

• Czy autonomiczna koparka będzie w stanie pracować, pomimo 
przeciążeń, żeby pomóc szybciej wydobyć zasypanych w wykopie 
robotników?



Robot nie może skrzywdzić ludzkości, 
lub poprzez zaniechanie działania 

doprowadzić do uszczerbku dla 
ludzkości.



Jednostkowe decyzje a obraz całości

• Pojedyncze podmioty gospodarcze podejmują decyzje o 
wprowadzeniu automatyzacji i robotyzacji w sposób 
racjonalny w ujęciu lokalnym i teraźniejszym.

• Podniesienie rentowności, wydajności i jakości przez 
pojedynczy podmiot buduje jego przewagę konkurencyjną.

• Krótkoterminowo – nakłady na robotyzację i rozwój SI 
zwiększają globalne zapotrzebowanie na specjalistów i 
tworzą nowe miejsca pracy.

• Automatyzacja niebezpiecznych procesów zmniejsza ryzyko 
wypadków i chorób zawodowych.



Jednostkowe decyzje a obraz całości

• W ujęciu globalnym szereg jednostkowo pozytywnych decyzji 
może wywoływać sumaryczny skutek ujemny:

• Spadek podaży miejsc pracy dla osób o niskich kwalifikacjach i 
potencjale,

• Spadek wpływów budżetowych z tytułu podatków dochodowych 
od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych,

• Spadek konsumpcji związany ze zmniejszoną podażą pieniądza,
• Pogłębiające się rozwarstwienia społeczne,
• Negatywne skutki socjologiczne i psychologiczne (rosnąca ilość 

ludzi żyjąca z zasiłków i bez określonego celu w życiu),
• W przypadku decyzji podejmowanych przez SI – nie sposób już dziś 

przeanalizować i ustalić, dlaczego taka decyzja została podjęta i kto 
ponosi odpowiedzialność, jeżeli była błędna. 



Robotyzacja: tak, czy nie?

• W krajach o ujemnych wskaźnikach demograficznych 
zawansowana robotyzacja, wykorzystanie SI i jednostek 
autonomicznych staje się koniecznością:

• Spada ilość osób w wieku produkcyjnym,

• Rośnie ilość osób w wieku podeszłym, wymagających opieki.

• W krajach o dodatnim przyroście naturalnym masowa 
robotyzacja może skutkować niepokojami społecznymi i 
powtórzeniem scenariuszy z okresu rewolucji przemysłowej.



Robotyzacja: tak, czy nie?

• Rozwój autonomicznych maszyn i SI wybiega przed regulacje 
prawne i unormowania społeczne.

• Wymagane są działania, które uregulują zarówno kwestie 
etyczne, społeczne, jak i finansowe związane z rozwojem 
zaawansowanej, inteligentnej automatyki:

• „Parlament Europejski poparł pomysł stworzenia prawa dla 
robotów, chcąc ustanowić zasady odpowiedzialności za wypadki z 
udziałem np. samochodów autonomicznych”*

• „Bill Gates uważa, że wprowadzenie tego rodzaju podatku 
(podatku od pracy robotów) jest wysoce prawdopodobne skoro 
praca ludzi już jest opodatkowana”*.

* - https://automationtrader.com/news/czy-roboty-powinny-byc-opodatkowane-jak-ludzie-bill-gates-o-podatku-od-robotow/

https://automationtrader.com/news/czy-roboty-powinny-byc-opodatkowane-jak-ludzie-bill-gates-o-podatku-od-robotow/


Robot - Jeden z nas

https://www.youtube.com/watch?v=2yCmZHILkm8
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