
  

 

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

Tytuł:  Prawne, techniczne i ubezpieczeniowe aspekty automatyzacji transportu drogowego 
Data:   9 lutego 2022 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, Centrum Kompetencji Pojazdów 
Autonomicznych i Połączonych – CK:PAP), Maria Perkuszewska (Ministerstwo Infrastruktury), Sławomir Lewandowski 
(Ministerstwo Infrastruktury), Lech Kaniszewski (Kancelaria Adwokacka Adw. Lech Kaniszewski), Ewa Odachowska (ITS, 
CK:PAP), Iwona Grabarek (Politechnika Warszawska), Marcin Ślęzak (ITS, CK:PAP), Małgorzata Pełka (ITS, CK:PAP). 

Godzina Tytuł wystąpienia Występuje 

10:00 Otwarcie seminarium Tomasz Kamiński 

10:10 
Wybrane aspekty automatyzacji transportu drogowego – założenia Mapy 
Drogowej 

Maria Perkuszewska 

10:25 
Założenia zmian w prawie na obecnym etapie wdrażania automatyzacji 
– na podstawie analizy przepisów krajowych i międzynarodowych 

Sławomir Lewandowski 

10:55 
Odpowiedzialność za zdarzenia z udziałem pojazdów 
zautomatyzowanych 

Lech Kaniszewski 

11:25 Dyskusja moderowana z udziałem uczestników seminarium 
Prowadzący: 
Tomasz Kamiński 

12:25 PRZERWA  

12:40 
Badania opinii społecznej dotyczące świadomości w zakresie dostępności 
i wiedzy o pojazdach CAD w Polsce – wstępne wyniki badań 

Iwona Grabarek 

13:00 Zmiana postaw kierowców w kontekście automatyzacji pojazdów Ewa Odachowska 

13:20 
Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu 
Transportu Samochodowego i jego możliwości badawcze 

Marcin Ślęzak 
Małgorzata Pełka 

13:50 Zakończenie seminarium 
Prowadzący: 
Tomasz Kamiński 

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. 

Planowane są kolejne seminaria poświęcone automatyzacji transportu drogowego. Będziemy o nich informowali na 
stronie internetowej Instytutu Transportu Samochodowego – www.its.waw.pl. 

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