
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW 1 

AUTONOMICZNYCH W LOGISTYCE 2 

Wojciech TRACZ
1
, Maciej JĘDRUSIK

1*
,  3 

1 
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Studenckie Koło Zarządzania Jakością, Zabrze; 4 

wojciechtracz00@gmail. 5 
1 
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Studenckie Koło Zarządzania Jakością , Zabrze; 6 

Mjedrusik@icloud.com. 7 
* Korespondencja: wojciechtracz00@gmail;  Mjedrusik@icloud.com 8 

Streszczenie: Człowiek niewątpliwie stanął na progu wykorzystywania innowacyjnych 9 

technologii dotyczących samochodów autonomicznych, w różnorakich dziedzinach życia, w 10 

tym także w logistyce. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że próg ten już prawie 11 

przekroczył. Celem pracy jest więc pokazanie wizji i osiągnięć w tym zakresie. Artykuł 12 

zawiera genezę powstania pomysłu, idei oraz pierwsze historie związane z wykorzystaniem 13 

samojeżdżących pojazdów. Bada także możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii 14 

oraz sztucznej inteligencji w najnowszych autonomicznych modelach samochodów. Na 15 

podstawie samojeżdżących pojazdów osobowych analizuje możliwości zastosowania ich 16 

logistycznych odpowiedników w zakresie poruszania się w aglomeracji miejskiej, ich wpływ 17 

na infrastrukturę miastową, minimalizacji nakładów finansowych w różnych dziedzinach 18 

transportu, zwiększenia wydajności oraz upłynnienia szeroko rozumianego transportu. 19 

Słowa kluczowe: pojazdy autonomiczne, logistyka, perspektywy, zarządzanie 20 

 21 

PERSPECTIVES FOR USAGE OF AUTONOMOUS CARS IN 22 

LOGISTIC INDUSTRY 23 

Abstract: A man stands on the threshold, but he can be tempted to say that this threshold is 24 

almost exceeded considering range of the functions of the technology used in autonomous 25 

cars and also in various life frames, including logistics. The article approximate the genesis of 26 

uprising the idea and the original stories connected with using autonomous vehicles. It also 27 

unveils the possibilities of managing progressive technogies and artificial intelligence in the 28 

latest models of unmanned autos. The text analyzes the possibilities of their logistical 29 

counterparts in terms of movement in urban areas, its impact on city infrastructure, 30 

minimization of financial expenditure in various fields of transport, inprovement in efficiency 31 

and correction of broadly understood transport. 32 

Keywords: autonomus cars, Logistics, perspectives, management 33 
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 1 

1. Wprowadzanie  2 

Transport towarów pomiędzy infrastrukturami logistycznymi w dzisiejszych czasach 3 

nieodzownie kojarzony jest z widokiem samochodów ciężarowych, z kierowcą prowadzącym 4 

pojazd, który poszczególne materiały do segmentów logistycznych. Jednakże bardzo szybki 5 

rozwój techniczny świata powoduje konieczność, a wręcz wymusza poszukiwanie przez nas 6 

nowych dróg rozwoju oraz łączenie dotychczas przewozi zupełnie różnych dziedzin nauki. 7 

Inwestycje w badania naukowe i innowacje, a następnie przenoszenie pomysłów z 8 

laboratorium na rynek mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości i rozwoju licznych gałęzi 9 

przemysłu. Wśród głównych oczekiwań znajduje się niewątpliwie stworzenie pojazdu 10 

autonomicznego, czyli pojazdu łączącego nowoczesne technologie w zakresie motoryzacji 11 

oraz sztucznej inteligencji. Wprawdzie człowiek współcześnie spotyka się już z 12 

zaawansowanymi systemami wspomagania pracy kierowcy, lecz dopiero połączenie 13 

wszystkich osiągnięć techniki motoryzacyjnej i sztucznej inteligencji, pozwoli w pełni na 14 

skonstruowanie inteligentnego pilota dla samochodu, a tym samym pojazdu autonomicznego 15 

(Jakubiec. B, 2014). Wykorzystywanie samochodów autonomicznych jest obecnie na tyle 16 

młodą i wciąż jeszcze rozwijaną dziedziną, iż zdobywanie jakichkolwiek informacji na ten 17 

temat jest niebywale trudne. W artykule wykorzystano najnowsze wzmianki, pochodzące z 18 

różnorakich źródeł, nie tylko polskich, ale także i europejskich. Ponadto dołożono starań, aby 19 

dotrzeć do jak najbardziej aktualnych danych na temat najnowszych inwestycji, w tym także 20 

polskich, zbliżających nas do pełnego wykorzystania potencjału drzemiącego w pojazdach 21 

autonomicznych. Celem artykułu jest zatem przedstawienie perspektyw wykorzystania 22 

samochodów autonomicznych w logistyce. 23 

2. Geneza powstania 24 

Wbrew pozorom powstanie pomysłu i idei samochodu autonomicznego nie jest 25 

wytworem czasów współczesnych. O pierwszych  koncepcjach pojazdu poruszającego się bez 26 

udziału kierowcy możemy doszukać się już w dziełach Leonarda da Vinci. Niemniej jednak 27 

przy całym szacunku do dorobku renesansowego geniusza – genialne pomysły nie popychają 28 

świata do przodu. Robią to Ci, którzy poza wymyślaniem, potrafią je zrealizować (Michalik. 29 

Ł, 2015) 30 
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 1 
Rysunek 1.Rysunek koncepcyjny pojazdu autonomicznego Leonarda do Vinci  2 
Źródło: https://gadzetomania.pl/57582,autonomiczne-samochody 3 

Choć obecnie od narodzenia się pomysłu do jego realizacji i wprowadzenia na rynek  mija 4 

co najwyżej kilkadziesiąt lat, tak w przypadku tychże pojazdów przyszło nam czekać aż pięć 5 

wieków. Próby praktycznego wykorzystania samochodów bez kierowcy oraz ich pierwsze 6 

konstrukcje pojawiły się bowiem dopiero w latach 20-tych ubiegłego wieku w Stanach 7 

Zjednoczonych. Jednakże trudno je określić mianem pojazdów autonomicznych, ponieważ 8 

kierowcę bezpośrednio zastąpiono układem zdalnego kierowania, który był kontrolowany z 9 

samochodu jadącego z tyłu. Sam efekt jednak musiał być na tyle spektakularny, że gazeta The 10 

Milwaukee Sentinel z 1926 roku informowała o planowej próbie takiego pojazdu, pisząc o 11 

krążącym po ulicach samochodzie widmo (Michalik. Ł, 2015). Koncepcje, które były 12 

przyjmowane przez człowieka, a które miały służyć stworzeniu idealnego pojazdu 13 

autonomicznego zmieniały się systematycznie przez lata, wraz z rozwojem nauki i techniki.. 14 

W 1953 roku firma RCA Labs stworzyła miniaturowy model samochodu autonomicznego, 15 

który poruszał się dzięki zamocowanym w pasie drogi magnetycznym paskom (Rysunek 2. 16 

Wizja pojazdu futurystycznego 17 

Źródło: https://www.auto-mat.ch/de/content/news/181129_Turn-self-driving-cars-into-18 

offices-That-ll-take-30-years.php Podstawową wadą całej idei była jednak ingerencja w 19 

infrastrukturę, która wymagała posiadania odpowiednich narzędzi sterujących pojazdem.  20 

https://gadzetomania.pl/57582,autonomiczne-samochody
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 1 
Rysunek 2. Wizja pojazdu futurystycznego 2 
Źródło: https://www.auto-mat.ch/de/content/news/181129_Turn-self-driving-cars-into-offices-That-ll-take-30-3 
years.php 4 

 5 

Koncepcja ta prężnie rozwijała się do momentu, kiedy to na początku lat 80-tych XX-w. 6 

Ernst Dickmanns wykorzystał komputerowe przetwarzanie obrazów w pojeździe. Dzięki 7 

obserwacji otoczenia pojazd posiadał zdolności umożliwiające mu poruszanie się po nowej, 8 

nieznanej mu dotąd drodze (Rysunek 3). 9 

 10 
Rysunek 3.Autonomiczny pojazd Ernsta Dickmannsa 11 
Źródło: https://hybridtechcar.com/2018/08/15/from-wires-on-the-road-to-artificial-intelligence-in-the-car-12 
history-of-autopilot-appearance/ 13 

 14 

Po latach Amerykanie zdecydowali o udostępnieniu sygnału GPS całemu światu 15 

(Michalik. Ł, 2015). Technologia przeciwzakłóceniowa i samo ich łagodzenie oraz usługi 16 

korekcyjne w celu zapewnienia pozycjonowania i integracji czujników (Autononomus 17 

Vehicles, 2019) dały nowe możliwości w zakresie jazdy i poruszania się na drogach, a co za 18 

tym nowe perspektywy rozwoju pojazdów w szeroko rozumianym pojęciu.  19 

 20 

3. Stopnie jazdy autonomicznej. 21 

Nie sposób zacząć opisywać coś, co według producentów nastanie już w najbliższych 22 

latach, bez opisania na jakim stopniu rozwoju znajduje się człowiek w tym zakresie. Dla 23 

https://www.auto-mat.ch/de/content/news/181129_Turn-self-driving-cars-into-offices-That-ll-take-30-years.php
https://www.auto-mat.ch/de/content/news/181129_Turn-self-driving-cars-into-offices-That-ll-take-30-years.php
https://hybridtechcar.com/2018/08/15/from-wires-on-the-road-to-artificial-intelligence-in-the-car-history-of-autopilot-appearance/
https://hybridtechcar.com/2018/08/15/from-wires-on-the-road-to-artificial-intelligence-in-the-car-history-of-autopilot-appearance/


Perspektywy wykorzystania pojazdów autonomicznych 5 

 

potrzeb określania stopnia autonomicznej jazdy organizacja SAE (Society of Automotive 1 

Engineers) wprowadziła sześciostopniową skalę (Rysunek 4): 2 

1. Poziom 0 - Człowiek sprawuje całkowite panowanie nad pojazdem, nawet jeśli 3 

posiada systemy wspomagania kierowcy, takie jak ESP, ABS, tempomat 4 

2. Poziom 1 - Asystent kierowcy dokonuje automatyzacji jedno elementu prowadzenia 5 

pojazdu 6 

3. Poziom 2 - Pojazd kontroluje elementy takie jak: kierunek jazdy, odpowiada za pas 7 

ruchu, przyśpieszenie, hamowanie i kierowanie, natomiast kierowca sprawuje 8 

pozostałe czynności 9 

4. Poziom 3- Samochód zajmuje się wszystkimi aspektami jazdy, a kierowca 10 

interweniuje, gdy wymaga tego sytuacja 11 

5. Poziom 4 - Zasadniczno jazda w pełni autonomiczna. Samochód podejmuje decyzje 12 

bez interwencji człowieka 13 

6. Poziom 5 - Jazda w pełni autonomiczna. 14 

 15 

Na którym więc etapie rozwoju znajduje się człowiek współcześnie? Tesla, firma 16 

produkującą samochody elektryczne od 2016 twierdzi, że jej samochody mogą poruszać 17 

się po drodze autonomicznie. Największe zainteresowanie budzi m. in. Model X, która 18 

posiada najnowszy system autopilota, spełniający  wszystkie wymogi z zakresu poziomu 19 

trzeciego.  20 
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 1 
Rysunek 4. Poziomy autonomicznej jazdy, stworzone w.g. SAE 2 
Źródło: https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-3 
%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles 4 

 5 

A co z innymi markami samochodów? Na którym poziomie skali można jest usytuować? 6 

Znaczna część nabywców współczesnych samochodów jest już przyzwyczajona albo 7 

oczekuje tego, aby codziennie rano w drodze do pracy usiąść wygodnie w fotelu samochodu i 8 

bezpiecznie odbyć swoją zaplanowaną podróż. Nie chcą martwić się o podstawowe 9 

czynności, które zapewnią im bezpieczną i przepisową jazdę. Nie chcą zaprzątać sobie głowy 10 

takimi rzeczami jak włączenie świateł drogowych, zmianę biegów, przestrzeganie bezpiecznej 11 

odległości od drugiego pojazdu, bezproblemowe parkowanie, itp.  12 

Coraz nowsze modele samochodów, choć oczywiście pozostające jeszcze w tyle za tymi 13 

wysoko już inteligentnymi, często będącymi jeszcze na poziomie testów laboratoryjnych,  w 14 

swoim standardzie dysponują już takimi rozwiązaniami i efektami, które zadziwiają i 15 

jednocześnie całkowicie spełniają oczekiwania nabywców. Oczywiście wszystko to 16 

gwarantuje im jeszcze większy  komfort użytkowania, bardziej ekonomiczną, bezpieczną i 17 

ciekawą  jazdę. I w tym przypadku  możnaby  pokusić się  o zakwalifikowanie ich już  co 18 

najmniej do poziomu drugiego. Obecnie trudno już jest wyobrazić  sobie pojazd bez 19 

obowiązkowych systemów bezpieczeństwa takich jak, ABS, ESP czy też ASR.  Jednak 20 

kolejne generacje aut klasy wyższej/luksusowej stale znacząco poszerzają gamę oferowanych 21 

ulepszeń. Doskonałym przykładem będzie m. in. Jaguar XF, posiadający system „InControl 22 

https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles
https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles
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Touch Park Assist” umożliwiający parkowanie równoległe oraz prostopadłe, a także 1 

bezproblemowe opuszczenie miejsca parkingowego (Rysunek 5).  2 

 3 
Rysunek 5.Ilustracja działania nowoczesnych systemów parkowania. 4 
Źródło:https://i.ytimg.com/vi/GPIJ9G9NvfQ/maxresdefault.jpg?fbclid=IwAR3f-KAN6YxPRVzOOzaxGK0Fxmtv5 
5W6SkwBaNtUnvX0haiDuz52LncMUZlo 6 
 7 

Po naciśnięciu przycisku na desce rozdzielczej Jaguar automatycznie wyszukuje miejsca 8 

po stronie pasażera lub po stronie kierowcy w zależności od obranego kierunku, wszystko 9 

przy uprzednim zwróceniu uwagi na ruch uliczny oraz bezpieczeństwo pieszych.  10 

Oczywiście intuicyjne rozwiązania mogą stać się również źródłem zagrożeń. 11 

Prawdopodobieństwo wystąpienia dekoncentracji, jako efektu używania np. wszelkich  12 

technologii i komunikatorów dostępnych w pojazdach jest bardzo duże podczas jazdy. 13 

Producenci owych środków transportu  zmuszeni są więc do zapobiegania takim sytuacjom.  14 

W dobie ciekawych nowinek znajduje się więc  np. miejsce dla technologii skupiającej  15 

oczy kierowcę na bezpieczeństwie i odpowiednim zachowaniu w podróży. W ogromnej 16 

większości nowoczesnych modeli aut został zastosowany zaawansowany technicznie 17 

wyświetlacz przezierny, wykorzystujący technologię laserową, co pozwala kierowcy 18 

skupić całą uwagę na drodze. Ten supernowoczesny system wyświetla na przedniej szybie 19 

lub szklanym panelu całą gamę ważnych z punktu widzenia kierowcy informacji (Rysunek 20 

6) 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

https://i.ytimg.com/vi/GPIJ9G9NvfQ/maxresdefault.jpg?fbclid=IwAR3f%1eKAN6YxPRVzOOzaxGK0Fxmtv5W6SkwBaNtUnvX0haiDuz52LncMUZlo
https://i.ytimg.com/vi/GPIJ9G9NvfQ/maxresdefault.jpg?fbclid=IwAR3f%1eKAN6YxPRVzOOzaxGK0Fxmtv5W6SkwBaNtUnvX0haiDuz52LncMUZlo
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 1 
Rysunek 6. Koncepcja wyświetlania informacji na przedniej szybie pojazdu 2 
Źródlo:https://cndjaguarlandrover.com/api/v1//image/11562?fbclid=IwAR2aUhykX0jSjWknX3NZUGK5b7xBN63 
FfJVLyK-HRGUYcK0LgXi8rBS2WbiQ 4 

 5 

Wyraźny, jasny obraz wyświetlany za pomocą lasera, który jest doskonale widoczny 6 

nawet w pełnym słońcu, wskazuje prędkość pojazdu, wyświetla dane nawigacyjne oraz 7 

informacje z tempomatu. Jeżeli pojazd wyposażony jest w odpowiedni system, kierowca 8 

widzi również ikonki rozpoznanych znaków drogowych. 9 

 10 

 11 

 12 

4. Miasto a autonomiczny samochód.  13 

Skoro osiągnięto już tak wiele w tworzeniu autonomicznych pojazdów można 14 

przymierzyć się do rozpatrzenia wpływu najbardziej zautomatyzowanych ich wersji, na 15 

otaczającą infrastrukturę w aglomeracjach. Bardzo ważnym aspektem jest to, że samochody te 16 

obierają możliwie najkrótszą trasę przy wyznaczaniu celu czy też, zwracają uwagę uprzednio 17 

na występujące w trasie utrudnienia. Dzieje się tak dzięki posiadaniu przez nie możliwości, 18 

aktualizowania informacji dotyczących ruchu w danym okręgu, przy uwzględnieniu godziny 19 

czy warunków atmosferycznych, obierania odpowiednich pozycji, w celu wykonania 20 

określonego manewru. Można więc stwierdzić, że są świetnymi optymalizatorami drogi.  21 

Popularyzacja zjawiska występowania samochodów bezzałogowych rodzi zatem 22 

obiecujące perspektywy dla elementów przestrzennych, począwszy od zajmowania miejsca na 23 

parkingu, po przejazdy wąskimi ulicami. Odnosząc się do pokonywanej drogi samochody 24 

utrzymują możliwie najmniejsze bezpieczne odstępy, utrzymują się w przestrzeni 25 

przeznaczonej do poruszania się na danym pasie, tak by nie utrudniać poruszania innym 26 
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pojazdom będącym w ruchu i jednocześnie funkcjonalnie wykorzystywać wszystkie ciągi 1 

komunikacyjne.  2 

Kolejnym aspektem wartym wspomnienia jest poprawienie się okazałości i prezentacji 3 

wyglądu ulic poprzez redukcję, np. sygnalizatorów mających głównie w prosty i przystępny 4 

dla każdego sposób przekazać określoną informację, zmianę, ale pozostają zbędne, pojazdy 5 

bezzałogowe odbierają odpowiednie sygnały głównie drogą radiową.    6 

Korzystające zaś z napędu spalinowego auta ograniczają emisję spalin z uwagi na 7 

ekonomiczną jazdę oraz posiadają zwiększoną pojemność na bagaże, czy transportowanych 8 

ludzi(autonomiczne taksówki), redukują także liczbę kolizji i incydentów, w których ludzka 9 

reakcja jest zbyt wolna.  Oczywiście przy rozważaniu powyższych zalet musimy brać pod 10 

uwagę, że mają one sens jedynie w warunkach idealnych, czyli w tym przypadku 11 

dopuszczenia do ruchu wyłącznie pojazdów autonomicznych.  12 

 13 

5. Logistyka, a samochody przyszłości 14 

Opisywane wyżej systemy przytaczano na podstawie aut osobowych, służących do 15 

transportu ludzkiego. Jednakże tworzenie takich pojazdów tylko do tego rodzaju transportu 16 

byłoby zmarnotrawieniem idei i pomysłu. Pomimo różnicy w transporcie logistycznym, a 17 

osobowym  można dostrzec wiele podobieństw. Przecież TIR, ciężarówka to również auta, a 18 

co za tym idzie, mogą być i pojazdami autonomicznymi. Wykorzystanie samochodów 19 

transportowych ze sztuczną inteligencją doprowadziłoby do niespotykanych jak dotąd 20 

możliwości zarządzania transportem oraz jakością i optymalizacją w tym zakresie. Człowiek 21 

przecież od zawsze dążył do zautomatyzowania swojej pracy, by ograniczyć jej koszty, a więc 22 

zwiększyć zysk swojego przedsięwzięcia. 23 

Analiza ekonomiczna wprowadzenia pojazdów autonomicznych, jako środka transportu z 24 

pewnością ucieszy właścicieli firm logistycznych. Samochody takie bowiem nie potrzebują 25 

kierowców, postojów, mogą przemieszczać się nieustannie 24 godziny na dobę. Nie istnieje 26 

potrzeba opłacania hoteli, noclegów dla kadry firmowej. (Dlahandlu, 2018). Co więcej 27 

systemy obsługi autonomicznych pojazdów będą współpracować z oprogramowaniem do 28 

realizacji zamówień. Rola człowieka sprowadzać się będzie więc wyłącznie do akceptacji 29 

proponowanych działań przez algorytmy wyliczające (Piotr Rojek). Człowiek doskonaląc 30 

technologie samoprowadzących się pojazdów jest w stanie ograniczyć również wydatki 31 

finansowe na koszty ubezpieczenia oraz eksploatacji samochodów, ponieważ sztuczna 32 

inteligencja sama wybierze idealne przełożenie biegów, a także dostosuje trasę do warunków 33 

atmosferycznych. Ważnym aspektem tego rozwiązania jest również zaniżenie kosztów 34 

operacji logistycznych. Wiąże się to również ze zwiększeniem płynności oraz 35 

przyśpieszeniem realizacji dostaw w samym tylko obszarze gospodarki magazynowej.  36 
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 1 
Rysunek 7. Samochód transportowy przyszłości Mercedesa  2 
Źródło: http://datahacker.rs/top-5-self-driving-trucks-in-the-world/ 3 

 4 

Najważniejszą zaletą, wspomnianą już wyżej, jest ograniczenie liczby wypadków. W 5 

dzisiejszych czasach już można jasno stwierdzić, iż autopilot radzi sobie na drodze lepiej niż 6 

człowiek. Nie podlega on bowiem dekoncentracji, nie używa telefonu oraz nie męczy się, 7 

czego nie można powiedzieć o człowieku. 8 

Przez ostatnie lata w gospodarce transportowej można było dostrzec dynamiczny rozwój 9 

przedsiębiorstw oraz europejskich firm logistycznych, które dążyły do rozwijania 10 

przedsiębiorstw – rozbudowywania floty czy zwiększenia zatrudnienia. Jednakże deficyt 11 

kierowców, którego doświadcza transport, a co za tym idzie usługi logistyczne powoduje 12 

rezygnację z tych  planów. Wiadomym jest, że  praca zawodowego kierowcy bywa często 13 

złudnie postrzegana jako praca łatwa, jednak wiąże się z nią niespotykana odpowiedzialność. 14 

Poza dokładną znajomością przepisów ruchu drogowego, wymagane jest również całkowite 15 

skupienie na drodze oraz terenach do niej przyległych. Naprzeciw deficytowi zatrudnienia 16 

wyłania się więc w perspektywie aspekt zastosowania samochodów autonomicznych, które 17 

dadzą możliwości dalszego rozwijania biznesu.   18 

 19 

 20 

 21 

6. Pojazdy autonomiczne w Polsce 22 

Pojęcie logistyki dotyczy również aspektu komunikacji związanej z przewozem ludzi.  23 

Inicjatorem wśród miast wykorzystujących bezzałogowe pojazdy w transporcie zbiorowym 24 

okazał się Gdańsk. W ramach programu unijnego o nazwie „Sohjoa Baltic”, którego celem 25 

http://datahacker.rs/top-5-self-driving-trucks-in-the-world/
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było weryfikacja, rozpowszechnienia oraz testy zautomatyzowanych, bezzałogowych 1 

minibusów w konspekcie przewozu ludzi, mieszkańcy miasta  mieli okazję korzystać z 2 

przejazdu dowożącego ich do okolicznego zoo. Mogli również dokonać interaktywnej oceny 3 

busa. Bus kursował codziennie  od 6 września do 4 października 2019r., przez 5 godzin na 4 

odcinku 1 kilometra. W tym czasie przewiózł 3325 osób. W wyniku interaktywnej ankiety 5 

opartej o pytania dotyczące między innymi pozytywnych i negatywnych stron elektrycznego 6 

minibusa, idei wdrożenia tego pojazdu do miejskiego transportu gdańskiego oraz zamiaru 7 

korzystania z przejazdów w razie napotkania takowej możliwości, autonomiczny bus zyskał 8 

przychylność mieszkańców Gdańska. Ocena przejazdu nie była uzależniona od danych socjo-9 

demograficznych. Po przeanalizowaniu wniosków z badania wynikało, że osoby, które 10 

przejechały minibusem, w zdecydowanej większości były z tego bardzo zadowolone i 11 

zachowały pozytywne wspomnienia związane z mobilnością autonomiczną. Dzięki temu 12 

eksperymentowi w przyszłości miasto Gdańsk planuje iść dalej w kierunku uruchomienia 13 

autonomicznych linii autobusowych, jako rozwiązania uzupełniającego dla istniejących 14 

połączeń autobusowych i tramwajowych.  15 

 16 

7. Podsumowanie 17 

Od ponad wieku ludzie wyrażają aspiracje do jak najbardziej zoptymalizowanego sposobu 18 

przemieszczania nie tylko siebie, ale również i towarów, a skłonność ta z dnia na dzień 19 

przybiera coraz to lepsze efekty i rozwiązania. Współcześni kierowcy wykazują chęć ciągłego 20 

testowania nowych koncepcji, systemów i designu. Jednakże mimo pozytywnego 21 

zapatrywania się na idee autonomicznych pojazdów, sam jego wybór nie jest już taki 22 

oczywisty.  23 

Przyszły nabywca podejmuje decyzje nie tylko przez pryzmat własnych preferencji, a 24 

także możliwości finansowych. Poczucie bezpieczeństwa oraz swoboda jazdy dla każdego 25 

kierowcy mogą oznaczać coś innego, stąd też część z nich pozostaje tradycjonalistami w tym 26 

zakresie stawiając na własne umiejętności prowadzenia pojazdu, jedynie wspierając się przy 27 

tym systemami ułatwiającymi to zadanie. Technika ma na celu dążenie do porządku, ochrony 28 

ludzkiego życia i równowagi, a  schemat ten pozytywnie zapowiada przyszłość również miast 29 

jako bezwypadkowych, ekonomicznych i usprawnionych do granic możliwości.  30 

Ujmując wszelkie pytania na temat przyszłości samochodów autonomicznych nie sposób 31 

jest przewidzieć realne potoczenie się spraw w tym zakresie. Niewątpliwie na podstawie 32 

aktualnych doniesień ze świata autonomicznej motoryzacji możemy przewidywać,  iż rozwój 33 
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samojeżdżących pojazdów jest nieunikniony i nic tego nie zatrzyma. Dążenie do 1 

minimalizacji kosztów, usprawnienia i upłynnienia transportu, czy też zwiększenia 2 

bezpieczeństwa na drogach transportowych przyniesie oczywiście korzyści. Tylko jak 3 

wpłynie to na pozycję człowieka. Czy okaże się w tym wszystkim  niepotrzebny? A może 4 

wręcz przeciwnie. 5 

 6 
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