
  

PROGRAM SEMINARIUM 
 „TECHNOLOGIE ITS NA POKŁADACH POJAZDÓW”  

23 listopada 2017 r., Warszawa 
Miejsce: ADN Centrum Konferencyjne 

Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25 
 

09:15 Rejestracja uczestników w recepcji seminarium  
Całodzienny bufet kawowy 

09:30 Powitanie - Tomasz Kamiński, Przewodniczący Zespołu KASI przy ITS POLSKA, Instytut Transportu 
Samochodowego 

09:35 Wyzwania związane z wdrażaniem pojazdów autonomicznych - Marcin Ślęzak, Instytut Transportu 
Samochodowego 

10:00 Pojazdy autonomiczne - nadzieje i dylematy - Włodzimierz Choromański, Politechnika Warszawska  

10:25 Samochód autonomiczny a odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z jego ruchem - 
Piotr Kaczanowski, Akademia Doradców Ubezpieczeniowych 

11:00 Przerwa kawowa 

11:30 Technologie komunikacyjne a pojazdy autonomiczne - Przemysław Staśkowiak, Kapsch Telematic 
Services 

11:55 Pojazd istotną częścią ITS - Mirosław Czerliński, Sprint 

12:20 Rola informacji o ruchu drogowym w nowoczesnych rozwiązaniach ITS i Smart City - Piotr Bieniek i 
Jacek Saczuk, V-Traffic 

12:45 Tematyka transportu autonomicznego w konkursach programu H2020 na lata 2018-2020 
- Zbigniew Turek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

13:15 Lunch 

Panel dyskusyjny 

14:10 Przyszłość autonomicznego transportu w Polsce 
Moderator: Tomasz Kamiński 
 Problemy związane z dopuszczeniem pojazdów autonomicznych do ruchu po polskich drogach 

(infrastruktura, transmisja danych, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, BRD) 
 Doświadczenia innych krajów w zakresie autonomizacji pojazdów 
 Zwiększenie mobilności społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych i starszych 
 Problemy przejęcia kontroli nad pojazdem i ograniczenia umiejętności prowadzenia pojazdu (braku 

doświadczenia) 
 Jak usprawnić proces wdrażania pojazdów autonomicznych w Polsce? 
 Współpraca pojazdów autonomicznych z systemami ITS i wymiana danych z infrastrukturą drogową 
 Polski pojazd autonomiczny - szansa dla gospodarki 

15:10 Podsumowanie 

15:25 Zamknięcie seminarium 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 
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www.PRZEGLAD-ITS.pl: 
www.PRZEGLAD-ITS.pl to najlepsze źródło wiedzy o inteligentnych systemach transportowych w 
Polsce. Wiadomości publikowane są na bieżąco na stronie internetowej oraz w newsletterze. 
Wydawcą portalu jest ITS POLSKA. Celem www.PRZEGLAD-ITS.pl jest popularyzacja zastosowań 
przyjaznych technologii ITS. Nie kwestionując potrzeby budowania w Polsce sieci autostrad i rozwoju infrastruktury miejskiego 
transportu, www.PRZEGLĄD-ITS.pl pragnie przekonać decydentów i opinię publiczną do inwestycji w rozwiązania, 
charakteryzujące się efektywnością ekonomiczną kilkakrotnie wyższą, niż inwestycje „ciężkiej” infrastruktury. Na najbardziej 
skomplikowane zagadnienia odpowiadamy w sposób jasny i przystępny, tak aby wzbudzić zainteresowanie Czytelników i 
zachęcić ich do lektury. 
 

 ITS POLSKA  
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe 
ITS POLSKA jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie 
procesów wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), których zastosowanie 
przyczyniłoby się do rozwoju transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku 
naturalnemu. ITS POLSKA dokłada wszelkich starań, aby aktywnie promować wiedzę ITS w Polsce, przedstawiać 
najnowocześniejsze rozwiązania ze świata oraz wspierać krajowy przemysł transportowy jako godny zaufania partner.  
 
ITS POLSKA zaprasza do: 
 członkostwa jako członek: firma/instytucja lub indywidualny/student 
 powoływania oddziałów regionalnych 
 obecności podczas XI Polskiego Kongresu ITS (maj 2018 r., Warszawa; www.pkits.pl) 

 uczestnictwo * reprezentantów administracji publicznej - bezpłatnie 
                                 * członków ITS POLSKA - 50% zniżki 

 sponsoring i partnerstwo, stolik promocyjny, dołożenie materiału reklamowego itp. 

 prezentacja firmy/instytucji w programie   
 udziału w seminariach prezentujących rozwiązania ITS w miastach 
 udziału w konkursie LIDER ITS (www.liderits.pl) 
 zgłoszenia wpisu do Katalogu Branży ITS 2018 
 oraz codziennej lektury portalu www.Przeglad-ITS.pl wydawanego przez ITS POLSKA. 
 

http://www.pkits.pl/
http://www.przeglad-its.pl/

