SPRAWOZDANIE Z
VII KONFERENCJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

LUBIN, 31 maja – 1 czerwca 2005r.

	W dniach 31 maja – 1 czerwca 2005r. w Lubinie odbyła się VII Konferencja Komunikacji Miejskiej.
Spotkanie zorganizował Urząd Miejski w Lubinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Lubinie.
Głównym celem konferencji, poza wymianą doświadczeń oraz poznawaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, była potrzeba przeprowadzenia kolejnej dyskusji i wypracowania wniosków, których ewentualna realizacja pozwoliła by usprawnić system zbiorowego transportu miejskiego.
Tematami wiodącymi tegorocznego spotkania były: 
-	organizacja i zarządzanie miejską komunikacją zbiorową, 
-	priorytety dla komunikacji miejskiej w nowoczesnej organizacji ruchu,
-	przystosowanie transportu miejskiego do potrzeb mieszkańców miast,
-	badania jakości komunikacji miejskiej.
Podczas konferencji wygłoszonych zostało 8 referatów, tj.:
-	“Organizacja komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim – strategiczne aspekty rozwoju Miejskiego Zakładu Komunikacji” – mgr inż. Roman Maksymiak z MZK w Gorzowie Wielkopolskim,
-	“Poszukiwania efektywnych rozwiązań w zarządzaniu komunikacją miejską na przykładzie Lubina i Wrocławia” – mgr inż. Marek Wierzbicki z firmy Traco we Wrocławiu,
-	“Porównanie jakości świadczenia usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym w Lubinie i Gorzowie Wielkopolskim” – prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz z Politechniki Krakowskiej,
-	“Porównanie struktury wykorzystywanych biletów przez pasażerów korzystających z usług komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wielkopolskim i Lubinie” – mgr inż. Grzegorz Sapoń z Politechniki Krakowskiej,
-	“Porównanie systemów organizacji i zarządzania komunikacją miejską na przykładzie miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Lubina” – prof. dr hab. Wojciech Bąkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego,
-	“Rozwiązania w zakresie organizacji ruchu usprawniające i preferujące komunikację zbiorową” – mgr inż. Andrzej Sambor z Politechniki Warszawskiej,
-	“Priorytety dla komunikacji autobusowej – przegląd metod i rozwiązań wykorzystujących dynamiczne sterowanie ruchem” – dr inż. Maciej Kruszyna z Politechniki Wrocławskiej,
-	“Rozwiązania organizacji ruchu preferujące komunikację zbiorową” – Zygmunt Użdalewicz i Augustyn Dobiecki z Klubu Inżynierii Ruchu.
	W spotkaniu wzięło udział około 90 osób, wśród których obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych, zarządów i zakładów komunikacyjnych, przedstawiciele nauki oraz producenci taboru i urządzeń dla potrzeb transportu zbiorowego.
	W czasie spotkania, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce technicznej, która obejmowała m.in. pokaz funkcjonowania satelitarnego systemu kontroli i nadzoru komunikacji miejskiej opartego na technice GPS oraz najciekawsze miejsca w Lubinie, w tym pobyt na kręgielni.
Rozważania i dyskusje prowadzone na sali obrad oraz w kuluarach, zostały uzupełnione przez organizatorów wystawą taboru, w tym takich firm jak: Jelcz, Autosan, MAN, Solbus i Kapena oraz urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu miejskiego transportu zbiorowego.
	Podczas trwania konferencji zorganizowany został konkurs “Najlepszy wystawca”, w wyniku którego przyznano 3 nagrody:
-	I miejsce otrzymała firma Polskie Autobusy Sp. z o.o. w Warszawie za autobus miejski Jelcz typ M121 I,
-	II miejsce otrzymała firma Elte Sp. z o.o. z Krakowa za system zarządzania komunikacją miejską,
-	III miejsce otrzymała firma Polskie Autobusy Sp. z o.o. w Warszawie za autobus miejski Autosan typ A1012T.
	Na zakończenie obrad, uczestnicy konferencji podjęli wnioski jakie każde z miast posiadające komunikacje zbiorową powinno wziąć pod rozwagę przy jej prowadzeniu (przedstawione w załączniku).
Dla najbardziej wytrwałych, tj. osób, które obecne były na sali obrad podczas zakończenia konferencji, organizatorzy ufundowali atrakcyjne nagrody.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali stosowne zaświadczenia o udziale i odbyciu szkolenia z tematyki ujętej w jej harmonogramie. 
Wydany został również bilet okolicznościowy, upoważniający uczestników do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Lubinie w czasie jej trwania.
Zdaniem uczestników imprezę można uznać za bardzo udaną, o czym przekonały organizatorów wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród osób biorących udział w konferencji - ocena 9,7 w skali 10-cio punktowej. 
	Uczestnicy wysoko ocenili także imprezy towarzyszące, w tym m.in. karczmę piwną zorganizowaną w klimacie staropolskiej tradycji górniczej.
Dlatego też organizatorzy VII Konferencji Komunikacji Miejskiej już dzisiaj podejmują wyzwanie i dziękując za przybycie i udział wszystkim uczestnikom, gościom oraz sponsorom, serdecznie zapraszają do udziału w VIII Konferencji Komunikacji Miejskiej, która odbędzie się w maju 2007r.

Ponadto, korzystając z okazji Prezydent Miasta Lubina oraz Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy równie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Drogownictwa, której organizację wstępnie zaplanowano na maj 2006r.


Zał.
Wnioski

W dniach 31.05-01.06.2005r. odbyła się kolejna VII Konferencja Komunikacji Miejskiej w Lubinie. Przedmiotem konferencji były dwa istotne problemy, przed którymi stają wszystkie miasta, w których funkcjonuje transport zbiorowy:
-	jakość obsługi przewozowej oraz systemy organizacji i zarządzania miejską komunikacja zbiorową,
-	priorytety dla komunikacji miejskiej w nowoczesnej organizacji ruchu.

Autorzy referatów prezentujący swoje doświadczenia zawodowe wynikające z nauki jak i praktyki oraz uczestnicy konferencji podjęli szeroką dyskusję w zakresie poglądów, jakie zostały przedstawione w referatach. Wynikiem żarliwych i przekonywujących argumentów oraz sporów zostały ustalone wnioski, jakie każde z miast posiadające komunikacje zbiorową powinno wziąć pod rozwagę.

W odniesieniu do pierwszego problemu, który wywołuje dyskusje, polemiki i emocje związane z organizacją i zarządzaniem miejską komunikacją zbiorową, wnioski są następujące:
1.Każde miasto z uwagi na uwarunkowanie, do których głównie należą:
-	powiązania transportowe miasta z regionem,
-	układ geograficzno-demograficzny w mieście,
-	wielkość budżetu-kondycja  finansowa miasta,
-	własne miejskie doświadczenia historyczno-społeczne,
-	wiedza uczestników sprawujących władzę (rada miasta, radni, administracja miejska - prezydent)
powinno wypracować swój model rozwiązań organizacyjno-prawny zarządzania komunikacją zbiorową.
2.W naszym kraju występuje mnogość przykładów rozwiązań organizacyjno- prawnych, jakie w komunikacji zbiorowej występują. Mamy przykłady, gdzie występuje organizator i kilku przewoźników (operatorów) i takie miasta gdzie działa tylko jeden przewoźnik. Są z kolei miasta, gdzie przewoźnik jest jeden, ale jego majątek jest własnością miasta (spółka ze 100% lub częściowym kapitałem miasta oraz zakład budżetowy) i takie miasta, gdzie przewoźnik lub przewoźnicy są “zewnętrzni” (np. PKS). Z tych przykładów można wybrać najlepsze rozwiązanie, jakie dane miasto zastosuje.
3.W szerszym zakresie należy stosować narzędzia, jakie dostarcza bechmarking. Korzystać należy z najlepszych praktyk, jakie są stosowane w komunikacji zbiorowej naszego kraju i krajach Unii Europejskiej, a dotyczy to:
-	poziomu podnoszenia jakości obsługi transportowej,
-	systemu taryfowego, cen i rozwiązań systemowych w stosowaniu tzw. biletu elektronicznego,
-	kontroli biletów prowadzonej pośród podróżnych,
-	regulacji ruchu,
-	rozwiązań przyjaznych dla pasażera (przystanki, wysepki, zwiększenie bezpieczeństwa podróży),
-	przeobrażeń strukturalnych, jakie z racji rozwoju miasta należy wprowadzać w systemie finansowym, prawnym i organizacyjnym komunikacji zbiorowej,
-	innych sprawnych rozwiązań.
4.Priorytetem powinna być dbałość o jakość usługi przewozowej, oferty przewozowej, ale także dbałość o jakość życia codziennego mieszkańców obniżana ruchem samochodów osobowych i komunikacją zbiorową. Należy tworzyć uwarunkowania prawne, ekonomiczne, organizacyjne, które będą wymuszały na przewoźnikach podnoszenie jakości przewozów zgodnej z preferencjami pasażerów.

Natomiast w odniesieniu do problemów, jakie zarysowały się w nadawaniu priorytetów dla zbiorowej komunikacji miejskiej w organizacji ruchu, zarysowały się następujące wnioski.
1.W miastach, gdzie działa komunikacja miejska, tylko w nielicznych z nich prowadzone są badania i wdraża się rozwiązania usprawniające ruch drogowy z uwzględnieniem dwóch podstawowych kryteriów:
-	bezpieczeństwa podróżnych, przechodniów i sytuacji kryzysowej (pożar, wypadek, katastrofa chemiczna itp.),
-	ułatwienia ruchu środków przewozowych komunikacji zbiorowej.
2.Współczesne środki techniczne, ich dostępność, taniość, stosowane w regulacji ruchu pozwalają podnieść jakość: 
-	życia mieszkańców miasta (obniżka szeroko pojmowanej uciążliwości ruchu pojazdów),
-	usprawnienia ruchu dla pieszych, samochodów osobowych i komunikacji zbiorowej,
-	przemieszczania komunikacją zbiorową.
3.Występuje potrzeba ponoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy pośród pracowników zajmujących się sprawami ruchu w danym mieście.

Występowały i zostały zgłaszane inne jeszcze wnioski, ale uznano wspólnie, że te powyżej sformułowane są akceptowane przez wszystkich obecnych na konferencji. 

Uczestnicy konferencji wyrazili opinię o potrzebie kontynuowanie spotkań, na których z dużą aktywnością uczestniczą i dzięki temu poszerzają swoje poglądy na sprawy komunikacji zbiorowej w swoich miastach.
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