I   OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

LUBIN, 28 - 29 września 1995r.

W dniach 28 - 29 września 1995r. w Lubinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Komunikacji Miejskiej. Miejscem Konferencji było Centrum Kultury “MUZA”.
Spotkanie zorganizował Prezydent Miasta Lubina, który zapraszając jej uczestników miał przede wszystkim na uwadze wymianę doświadczeń z miastami, które na mocy Ustawy 
o samorządzie terytorialnym zobligowane zostały do zapewnienia jej mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego.
W spotkaniu wzięło udział około 150 osób, wśród których obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych, zakładów komunikacyjnych, jak również przedstawiciele nauki oraz licznie przybyli wytwórcy i dostawcy taboru autobusowego, urządzeń zaplecza technicznego i osprzętu dla potrzeb komunikacji miejskiej.
Należy zaznaczyć, iż Konferencja została zorganizowana w roku, w którym miasto obchodziło swoją 700-ną rocznicę.
W trakcie obrad wygłoszonych zostało 11 referatów obejmujących szeroki wachlarz zagadnień tematycznych od komunikacji miejskiej w procesie przekształceń społeczno-gospodarczych w kraju /referat wygłoszony przez prof. dr hab. Mariana Rataja z Instytutu Gospodarki przestrzennej i Komunalnej w Warszawie/, szans i zagrożeń dla procesu urynkowienia komunikacji miejskiej /referat wygłoszony przez prof. dr hab. Adama Szewczuka z Uniwersytetu Szczecińskiego/ po nowoczesne systemy komputerowe planowania i sterowania komunikację zbiorową.
Ponadto uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem miejskiego transportu zbiorowego 
w Lubinie, Gdańsku, Wrocławiu i Koszalinie, jak również zaprezentowane zostały oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych w stosunku do komunikacji miejskiej.
Rozważania i dyskusje prowadzone na sali obrad oraz w kuluarach zostały uzupełnione przez organizatorów wystawą taboru, urządzeń zaplecza technicznego oraz nowoczesnej bazy sprzętowej służącej do efektywniejszego prowadzenia transportu miejskiego.
Wśród uczestników Konferencji obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych 
i zakładów prowadzących komunikację miejską m.in. z
 Głogowa, Inowrocławia, Kielc, Komornik, Kutna, Legnicy, Łomży, Radomska, Rybnika, Zawiercia, Żyrardowa, Elbląga, Gniezna, Jastrzębia Zdroju, Lubina, Polkowic, Wrocławia, Gdańska, Krakowa,Koszalina.
Wśród wystawców obecni byli m.in.:
 Zakłady Samochodowe “Jelcz” S.A. z Jelcza-Laskowic, “Stomil Olsztyn” S.A., “Rafineria Gdańska” S.A., Przedsiębiorstwo Wdrażania Techniki “EL-TE” Sp. z o.o. z Krakowa, Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. z Bydgoszczy, “Tal-Bros” Sp. z o.o. z Gdańska, “Upex-Chemie” Polska Sp. z o.o. z Grudziądza, “Carsystem-Voss” Sp. z o.o. ze Szczecina, “ESSO Polska” Sp. z o.o. z Poznania, “LOKO” Sp. z o.o. z Krakowa, PHU “Pd-Inwest” s.c. z Białegostoku, “DCL Trading” Sp. z o.o. z Lubina, “GOBI” S.A. z Gdańska, Przedsiębiorstwo Maszyn Budowlanych “Famaba” z Głogowa, “AUTOSAN” S.A. z Sanoka, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych z Warszawy Zakład Doświadczalny KGHM Polska Miedź S.A. z Lubina, Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej “R&G” z Mielca, PPHS “JAAX” z Bydgoszczy, “VOLVO Bus Poland” z Wrocławia, “De La Ru Holographics” z Warszawy, “RASCO” Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Krakowa, “Servipol” S.A. Pekaes Group z Warszawy, PUHP “Pilawa” z Kołobrzegu, PTH “Compact” Sp. z o.o. z Gliwic
oraz wystawcy zagraniczni, tj.:
“MAN Nutzfahrzeuge” z Salzgitter RFN i “Carrus Oy Wiima” z Finlandii.
W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele:
Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Rady Miejskiej w Lubinie, 
SITK Oddział w Legnicy, Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z Warszawy, Biura Planowania Rozwoju Warszawy, Firmy “Sobiesław Zasada Centrum” S.A. z Warszawy, 
Przedsiębiorstwa “Intechmat” z Gliwic, Przedsiębiorstwa “Budotechnika” 
z Gliwic,Przedsiębiorstwa “Transgór” z Rybnika, prasy lokalnej i ogólnopolskiej, w tym “Polskie Drogi”, “Transport Miejski”, “Wspólnota”.
Konferencję swoją obecnością zaszczycił także Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności, Handlu i Usług Pan Andrzej Szarawarski.
Imprezami towarzyszącymi Konferencji był występ kabaretu “Koń Polski” z Koszalina oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku połączone z pieczeniem barana i występem muzycznym.
Dla osób, które wypełniły ankietę dotycząca strony merytorycznej i organizacyjnej spotkania, podczas zakończenia Konferencji rozlosowane zostały nagrody.
Na zakończenie obrad uczestnicy Konferencji podjęli uchwałę końcową, która skierowana została m.in. do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, merytorycznych komisji sejmowych, parlamentarzystów oraz samorządów lokalnych.
Zdaniem uczestników imprezę można uznać za bardzo udaną, o czym przekonały organizatorów wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób biorących udział w Konferencji. 
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Warunki transportowe w miastach i obszarach zabudowanych są obecnie bardzo trudne. 
W wyniku wzrostu motoryzacji pojawiają się różne problemy w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, które będą ulegały wraz z upływem czasu dalszemu pogorszeniu. Materiały 
i dyskusje przeprowadzone na konferencji umożliwiają sformułowanie następujących wniosków:
1.Doświadczenie 5-letniego okresu wdrażania nowego ładu społeczno-gospodarczego wskazują, że władze gminne nie są w stanie same rozwiązywać problemy transportu lokalnego.
2.Problemem jest brak odpowiedzialności na szczeblu centralnym za obecny stan transportu miejskiego. W tej sytuacji konieczne jest włączenie problemów polityki transportu lokalnego do kompetencji jednego z ministerstw.
3.Do podstawowych zadań tego ministerstwa należałoby:
-ukształtowanie zasad polityki transportowej w stosunku do obszarów zurbanizowanych,
-programowanie rozwoju systemu transportu miejskiego,
-stworzenie systemu finansowania transportu lokalnego w zakresie jego rozwoju 
i utrzymania,
-programowanie i finansowanie prac naukowo-technicznych i rozwojowych,
-prowadzenie przygotowawczych prac legislacyjnych związanych z transportem miejskim.
4.W przekształceniach organizacyjno-prawnych komunikacji miejskiej zastosować różne rozwiązania. Celowe jest przeprowadzenie ocen efektywności funkcjonalnej i ekonomicznej wdrażanych rozwiązań, co przyczyni się do racjonalizacji kontynuowania restrukturyzacji 
w tej dziedzinie gospodarki komunalnej.
5.Istnieje konieczność wsparcia działań integrujących różne systemy transportu: PKP, PPKS, MPK.
6.Należy zwiększyć nakłady na urządzenia automatyki i komputerowe systemy planowania 
i sterowania ruchem w komunikacji miejskiej.
7.Należy zwiększyć nakłady na remonty, modernizację i rozbudowę dróg dla usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej.
8.W ocenie niezwykle krytycznej sytuacji w zakresie taboru autobusowego celowe byłoby:
-stworzenie warunków do odbudowy eksploatowanych w Polsce autobusów przez:
v	zastosowanie silnika o wymaganiach Euro-1
v	zwiększenie trwałości nadwozia
v	zwiększenie estetyki wewnętrznej i zewnętrznej
v	zwolnienie odbudowanych autobusów od podatku VAT
9.Konieczne jest wprowadzenie obowiązkowego instalowania akustycznych i graficznych informacji (na przystankach autobusowych i autobusach komunikacji miejskiej) dla osób niepełnosprawnych.
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