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Telematyka Transportu 

Główne obszary działalności ITS 
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•  Certyfikacja i dopuszczanie pojazdów do ruchu 

•  Legislacja na poziomie krajowym i międzynarodowym 

•  Zapisywanie i dzielenie się danymi z pojazdów 

•  Bezpieczeństwo systemów 

•  Cyberbezpieczeństwo 

•  Szkolenia i edukacja konsumentów 

•  Prywatność danych 

•  Kwestie etyczne 

Kompetencje Instytutu wpisują się w wyzwania dotyczące bezpieczeństwa 
użytkowania pojazdów AV zidentyfikowane przez NHTSA 



4 ITS podejmuje wyzwania AV współpracując z narodowymi Partnerami 
jednocześnie podejmując współpracę międzynarodową 

GEAR 2030 
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•  Inicjacja współpracy na rzecz rozwoju rynku elektromobilności i pojazdów autonomicznych 
•  Pierwszy cel: budowa 3D mapy cyfrowej Jaworzna dla pojazdów autonomicznych 
•  Prace nad rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi w zakresie testowania pojazdów autonomicznych w 

Polsce 
•  W procesie rzymskim korytarz północ-południe (A1) jest uwzględniony jako droga do testów transgranicznych 

pojazdów autonomicznych zaplanowanych w programie badawczym Horyzont 2020.  
•  Państwa UE w marcu 2017 w ramach tych testów zobowiązały się do wspólne pracy na rzecz 

interoperacyjności, dostępu do danych i łączności 5G. 

Instytut podjął współpracę z samorządami i firmami IT 
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Celem praktycznym projektu aDrive jest opracowanie narzędzi do oceny systemów 
automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Opracowywane narzędzia są oparte o rozwiązania symulacyjne.  
 

Projekt aDrive  jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach Programu Badań Stosowanych (umowa nr PBS3/B6/28/2015) 

Instytut realizuje projekty badawcze z zakresu autonomizacji transportu  
i wykorzystania metod symulacyjnych do oceny skutków wdrożenia części 
rozwiązań AV 
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Dane do symulacji 

Dane rzeczywiste 
baza danych 

sytuacji drogowych 

Platforma akwizycji I 
przetwarzania danych z 

pojazdów autonomicznych  
skalowalne AI Datacenter  

Platforma z sensorami 
(przystosowana do testów 

różnych dostawców) 

Floty pojazdów 

Platforma testowa algorytmów AI 
AI & ML Software Development Platform 

Rozwój technologii do przetwarzania danych z pojazdów autonomicznych na potrzeby 
przemysłu motoryzacyjnego w ramach konkursu RANB 4.1.2 

Instytut planuje rozbudowę laboratorium do badania pojazdów autonomicznych 
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Konferencja AV Poland zorganizowana przez ITS to pierwsza w Polsce 
międzynarodowa konferencja o pojazdach autonomicznych 


