
  

 

SEMINARIUM 
AV-PL-ROAD 
POLSKA DROGA DO AUTOMATYZACJI 
TRANSPORTU DROGOWEGO 

Tytuł:  Rola człowieka w autonomicznym transporcie przyszłości 
Data:   8 grudnia 2021 r. 
Godzina:  10:00 
Miejsce:  Wydarzenie odbywające się zdalnie, za pośrednictwem systemu Cisco Webex 
 

Seminarium jest wydarzeniem upowszechniającym wyniki realizacji projektu AV-PL-ROAD, pt. „Polska droga do 
automatyzacji transportu drogowego” sfinansowanego przez NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. W ramach 
projektu przeprowadzono szereg analiz i opracowano raporty, które zostaną zaprezentowane i omówione podczas 
cyklu spotkań. Dotyczą one m.in.: badań pojazdów zautomatyzowanych, kwestii dopuszczenia do ruchu i badań 
technicznych pojazdów, prognozowanych zmian modeli funkcjonowania transportu, problemów odpowiedzialności za 
zdarzenia i akceptacji społecznej, a także zmian w zakresie infrastruktury i zmian w prawie. 
 

Występują: Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego – ITS), Adrian Mazur (Ministerstwo Infrastruktury), 
Mikołaj Kruszewski (ITS), Kamila Gąsiorek (ITS), Iwona Caputa (Instytut Badań Edukacyjnych), Magdalena Szymańska 
(Urząd Miejski w Gdańsku), Mikołaj Kwiatkowski (Trapeze Poland) 

Godzina Tytuł wystąpienia Występuje 

10:00 Otwarcie seminarium Tomasz Kamiński 

10:10 Rola człowieka w autonomicznym transporcie przyszłości – wprowadzenie Adrian Mazur 

10:20 Czynnik ludzki w transporcie zautomatyzowanym Mikołaj Kruszewski  

10:50 Wyzwania stojące przed szkoleniem kierowców zawodowych Kamila Gąsiorek 

11:10 
Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe kwalifikacje niezbędne w procesie 
wdrażania pojazdów autonomicznych 

Iwona Caputa 

11:30 Dyskusja moderowana z udziałem uczestników seminarium 
Prowadzący: 
Tomasz Kamiński 

12:30 PRZERWA  

12:45 
Autonomiczny transport ostatniej mili w Gdańsku - pilotaże na drodze 
publicznej i w obszarze zamkniętym 

Magdalena 
Szymańska 

13:05 
Polskie doświadczenia w testowaniu pojazdów autonomicznych. Wnioski 
Trapeze Poland z pilotażu przeprowadzonego w Gdańsku 

Mikołaj 
Kwiatkowski 

13:25 Zakończenie seminarium 
Prowadzący: 
Tomasz Kamiński 

Kolejne seminarium – Zagadnienia prawne i ubezpieczeniowe, planowane jest w dniu 9.02.2022 r. o godz. 10:00 (termin 
może ulec zmianie). 

Wszelkie pytania, a także zgłoszenie udziału w seminarium, należy kierować pod adres: seminaria.av@its.waw.pl. 

UWAGA: Udział w wydarzeniu wymaga przesłania zgłoszenia na adres seminaria.av@its.waw.pl. Dzięki temu, dzień 
przed seminarium, otrzymają Państwo bezpośredni link umożliwiający udział w spotkaniu. Dostęp do wydarzenia 
będzie możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub po zainstalowaniu dedykowanego oprogramowana 
Cisco Webex, znajdującego się na stronie internetowej (instalacja jednorazowa): 
https://www.webex.com/pricing/index.html. 

Zapraszamy do udziału w seminarium i do poinformowania innych osób o tym wydarzeniu !  
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