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Rząd wesprze rozwój pojazdów autonomicznych
Rozpoczęcie współpracy na szczeblu rządowym w zakresie automatyzacji
ruchu drogowego w Polsce zostało sformalizowane. Przedstawiciele
ministerstw: infrastruktury i budownictwa, rozwoju, energii i cyfryzacji
oraz Instytutu Transportu Samochodowego podpisali list intencyjny
w sprawie wdrażania technologii pojazdów autonomicznych w Polsce.
List intencyjny o współpracy w zakresie automatyzacji ruchu drogowego został podpisany
19 września 2017 r. w Warszawie pomiędzy: wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem
rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim, ministrem infrastruktury i budownictwa
Andrzejem Adamczykiem, ministrem energii - Krzysztofem Tchórzewskim, minister
cyfryzacji Anną Streżyńską oraz Instytutem Transportu Samochodowego, reprezentowanym
przez dyrektora Marcina Ślęzaka.
Strony porozumienia podkreślają, że wdrażanie nowych technologii w zakresie
automatyzacji transportu drogowego jest zagadnieniem horyzontalnym, dotykającym wielu
dziedzin gospodarki. Dlatego mając na uwadze Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, przyjętą przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku oraz Plan Rozwoju
Elektromobilności w Polsce „Energia do Przyszłości”, przyjęty przez Radę Ministrów 16
marca 2017 r., Partnerzy wyrażają konieczność zbudowania Polskiego Centrum Kompetencji
w zakresie automatyzacji transportu.
- Rolą Instytutu Transportu Samochodowego będzie opracowanie koncepcji stworzenia
Polskiego Centrum Kompetencji, w tym laboratorium badawczego na potrzeby testowania
tych technologii. Instytut powoła również Krajowy Punkt Kontaktowy dla producentów
pojazdów i podzespołów, firm technologicznych, samorządów, instytucji nauki oraz innych
organizacji zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem systemów CAD (współpracujących,
zautomatyzowanych i autonomicznych pojazdów - connected and automated driving).
ITS będzie służył także wsparciem eksperckim i merytorycznym dla Partnerów - tłumaczy
prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS.
W celu zapewnienia komplementarności działań administracji publicznej w zakresie
innowacyjności w sektorze transportu, strony porozumienia deklarują ścisłą współpracę na
rzecz automatyzacji transportu drogowego, wdrażania nowych technologii z zakresu
współpracujących, zautomatyzowanych i autonomicznych pojazdów, w tym ich testów oraz
uregulowań prawnych.
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- Zainicjowanie współpracy na szczeblu rządowym, z wykorzystaniem liderów polskiej myśli
naukowo-technicznej, jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii samosterujących
pojazdów. Jeśli Polska ma liczyć się w branży motoryzacyjnej w tej części Europy, musi skupić
się również na najnowszych trendach i technologiach - podkreślił minister infrastruktury
i budownictwa Andrzej Adamczyk.
- Kreowanie propozycji zmian obowiązujących przepisów, wsparcie instytucjonalne
w pozyskiwaniu finansowania projektów dla pojazdów autonomicznych, czy wreszcie
inicjowanie działań angażujących polskich ekspertów w celu rozwoju polskich programów na
rzecz autonomizacji i elektromobilności, to jedne z priorytetów polskiego rządu - dodał
minister Adamczyk.
***
List intencyjny o współpracy w zakresie automatyzacji ruchu drogowego został zawarty
19 września 2017 r. w Warszawie podczas pierwszej w Polsce, międzynarodowej konferencji
pn. „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego”, zorganizowanej przez Instytut
Transportu Samochodowego.
Wydarzenie zostało objęte patronatem ministerstw: infrastruktury i budownictwa, energii,
rozwoju i cyfryzacji oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Konferencję
Transportu.
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