II   OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

LUBIN, 30 września – 2 października 1996r.

W dniach 30.09-2.10.1996r. w Lubinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Komunikacji Miejskiej. Spotkanie zorganizował Prezydent Miasta Lubina, natomiast potrzebę jej organizacji potwierdziła analiza ankiet z ubiegłorocznej Konferencji, podczas której aż 100% uczestników opowiedziało się za dalszą dyskusją w sprawie usprawnienia usług komunikacyjnych oraz stworzenia systemu prawno-finansowego odciążającego samorządowe budżety w dotowaniu komunikacji zbiorowej.
W spotkaniu wzięło udział około 200 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.
W trakcie obrad wygłoszonych zostało 13 referatów obejmujących szeroki wachlarz zagadnień tematycznych od procesów przekształceń strukturalnych, zarządzania 
i finansowania komunikacji miejskiej /w tym referaty wygłoszone przez prof. dr hab. Adama Szewczuka i prof. dr hab. Wojciecha Bąkowskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego/ poprzez problemy zużycia taboru, systemy komputerowe służące do sterowania funkcjonowaniem komunikacji oraz perspektywy transportu miejskiego w XXI wieku po możliwości kredytowania i finansowania taboru /w tym referat wygłoszony przez 
prof. dr hab. Mariana Rataja z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
w Warszawie/.
Ponadto uczestnicy wzięli udział w cyklu zajęć warsztatowych poprowadzonych przez przedstawicieli Banku Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Krakowskiej. 
Zajęcia te miały na celu bezpośrednie zapoznanie uczestników z procedurą pozyskiwania środków finansowych na zakup taboru autobusowego, wyborem optymalnej drogi przekształceń strukturalnych dla własnej komunikacji miejskiej oraz nowoczesnymi systemami ekspertowymi stosowanymi w transporcie i komunikacji zbiorowej.
Ponadto, o funkcjonowaniu komunikacji w swoich miastach opowiedzieli przedstawiciele zakładów komunikacyjnych z Wrocławia, Jaworzna, Kalisza i Radomia.
Rozważania i dyskusje prowadzone na sali obrad oraz w kuluarach zostały uzupełnione przez organizatorów wystawą taboru, urządzeń zaplecza technicznego, nowoczesnej bazy sprzętowej służącej do efektywniejszego prowadzenia transportu miejskiego. 
Wśród uczestników Konferencji obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych 
i zakładów komunikacyjnych m.in. z: 
Ostrowa Wielkopolskiego, Żagania, Rybnika, Szczecinka, Kołobrzegu, Warszawy, Białegostoku, Kielc, Wałcza, Zduńskiej Woli, Zgierza, Bielawy, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, Myszkowa, Skierniewic, Głogowa, 
Gdyni, Lubonia, Krakowa, Kórnika, Piły, Gorzowa Wielkopolskiego, Żyrardowa, Olkusza, Sokółki, Łasku, Lubina, Jastrzębia Zdroju, Inowrocławia, Kalisza, Jeleniej Góry, Wrocławia, Radomia, Jaworzna.
Wśród wystawców obecni byli m.in.: 
“Volvo Bus Poland” Sp. z o.o. z Wrocławia, Zakłady Samochodowe “JELCZ” S.A. Zasada Group z Jelcza-Laskowic, “MAN Pojazdy Użytkowe Polska” Sp. z o.o. z Góry Kalwarii, “Precyzja – Service” Sp. z o.o. z Bydgoszczy, “Stomil Olsztyn” S.A., Przedsiębiorstwo Zaplecza Transportu Samochodowego “Łączności” z Ostrowa Wielkopolskiego, Przedsiębiorstwo Zagraniczne “ITALCOM” Sp. z o.o. z Katowic, Wytwórnia Podnośników “LIFTEX” z Lublina, “Upex – Chemie” Polska Sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe “MARKGUM” ze Stęszewa, “Malinowski – Benning” z Mnchengladbach /Niemcy/, Rafineria “Trzebinia”, Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych “MERA – POLTIC” z Łodzi, “TAL – BROS” Sp. z o.o. z Gdańska, Przedsiębiorstwo Wdrażania Techniki “ELTE” Sp. z o.o. 
z Krakowa, Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe “TOR” S.A. z Ząbkowic Śląskich, “Digitcard – Unicard” Sp. z o.o. z Krakowa. 
Swoją ofertę zaprezentowały również firmy lubińskie, wśród nich Zakład Usług Technicznych “REMOPOL”, “DCL Trading Co.” Sp. z o.o. oraz Zakład Doświadczalny Sp. z o.o.
W Konferencji uczestniczyli także przedstawiciele:
Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Radomskiej, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z Warszawy, Banku Ochrony Środowiska, Firmy “Sobiesław Zasada Centrum” S.A. z Warszawy, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 
z Warszawy, Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego i Legnickiego, Biura Planowania Rozwoju Warszawy, prasy lokalnej i ogólnopolskiej, w tym “Polskie Drogi”, “Transport Miejski”, “Wspólnota”.
Imprezami towarzyszącymi Konferencji był występ kabaretu “RAK” z Zabrza oraz karczma piwna zorganizowana w klimacie staropolskiej tradycji górniczej.
Dla osób, które wypełniły ankietę dotycząca strony merytorycznej i organizacyjnej spotkania, podczas zakończenia Konferencji rozlosowane zostały atrakcyjne 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 anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród osób biorących udział 
w Konferencji /ocena 9,3 w skali 10-cio punktowej/. 

UCHWAŁA “II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ”
LUBIN 2 PAŹDZIERNIKA 1996 ROKU

	W dniach 29.09. - 02.10. 1996 r. w Lubinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Komunikacji Miejskiej. W trakcie obrad przedstawiono 13 referatów obejmujących zagadnienia przekształceń strukturalnych, finansowania oraz zarządzania w komunikacji miejskiej. Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu prezentująca nowoczesny tabor oraz urządzenia techniczne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie transportu miejskiego.

Uczestnicy konferencji podjęli następujące wnioski:
1.Aktualny system funkcjonowania komunikacji zbiorowej nie rozwiązuje problemu zapewnienia właściwej obsługi ludności na obszarach zurbanizowanych. W tych warunkach konieczne jest stworzenie systemu finansowania inwestycji i eksploatacji komunikacji miejskiej w całym kraju.  Obecnie tabor autobusowy eksploatowany w komunikacji jest już w większości przestarzały a władze samorządowe nie posiadają środków na zakup nowoczesnych, ekologicznych pojazdów.
2.Na obszarach miejskich i zurbanizowanych brak jest właściwej koordynacji funkcjonowania wszystkich rodzajów komunikacji prowadzonych przez różne przedsiębiorstwa. W wyniku takich zjawisk komunikacja zbiorowa traci swoją atrakcyjność 
i stwarza warunki zachęcające do korzystania z komunikacji indywidualnej co prowadzi do kongestii w ruchu ulicznym. Ewolucja ta jest wysoce niepożądana z uwagi na pogorszenie warunków ruchu w mieście. Brak koordynacji zwiększa koszty funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Za niezbędną uczestnicy konferencji uznają potrzebę koordynacji wszystkich rodzajów transportu zbiorowego. Jest to zadanie władz samorządowych i Państwa.
3.Procesy restrukturyzacji w komunikacji miejskiej nie są jeszcze zakończone, stosowane są różne rozwiązania. Konieczne jest opracowanie analiz porównawczych tych rozwiązań w celu stworzenia materiałów pomocniczych do dalszych prac organizacyjno-prawnych 
w komunikacji miejskiej.
4.Wniosek przyjęty przez uczestników I Ogólnopolskiej Konferencji Komunikacji Miejskiej dotyczący włączenia problemów polityki transportu miejskiego do kompetencji jednego 
z ministerstw jest nadal aktualny i konieczna jest jego szybka realizacja.
5.W systemie finansowania komunikacji miejskiej należy dążyć do wprowadzenia refundacji ulg i kosztów przejazdów bezpłatnych.
6.W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji zbiorowej konieczna jest współpraca:
n	z policją i strażą miejską w zakresie przeciwdziałania wandalizmowi (niszczenie infrastruktury przystankowej)
n	z zarządami dróg: priorytet w ruchu, priorytet remontowy dla ciągów komunikacyjnych, szczególnie torowisk
7.Bilety przejazdowe należy unifikować. Powinny one służyć jednocześnie jako karty płatnicze np.: bilety wstępu do muzeum, w telekomunikacji, sklepach i bankach.

Wnioski II Ogólnopolskiej Konferencji Komunikacji Miejskiej zostaną przekazane do Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, merytorycznych komisji sejmowych, parlamentarzystów oraz samorządów lokalnych.
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