III KONFERENCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

LUBIN, 22 - 24 października 1997r.

W dniach 22-24 października 1997r. w Lubinie odbyła się III Konferencja Komunikacji Miejskiej. 
W spotkaniu wzięło udział około 200 osób, wśród których obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych, zakładów komunikacyjnych, wytwórcy i dostawcy taboru autobusowego i urządzeń zaplecza technicznego, jak również przedstawiciele środowisk naukowych.
W trakcie obrad wygłoszonych zostało 14 referatów obejmujących zagadnienia od marketingu usług, sterowania, zarządzania, organizacji i finansowania komunikacji miejskiej /w tym referat wygłoszony przez prof. dr hab. Mariana Rataja z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie/ po nowoczesne rozwiązania techniczne.
Ponadto uczestnicy wzięli udział w dyskusji panelowej poprowadzonej przez prof. dr hab. Adama Szewczuka z Uniwersytetu Szczecińskiego na temat procesów restrukturyzacyjno-dostosowawczych w komunikacji miejskiej z uwzględnieniem oceny zmian, szans i zagrożeń.
W czasie spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w zorganizowanej wycieczce technicznej, która miała na celu zapoznanie się z systemami funkcjonującymi w komunikacji lubińskiej, tj. emisji biletów okresowych w oparciu o karty plastikowe oraz monitorującym pojazdy 
w oparciu o system satelitarny GPS.
Ponadto, o funkcjonowaniu komunikacji w swoich miastach opowiedzieli przedstawiciele zakładów komunikacyjnych z Wrocławia, Gdyni i Jaworzna.
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 z: 
Bolesławca, Katowic, Olkusza, Wałbrzycha, Białegostoku, Częstochowy, Bielawy, Jeleniej Góry, Mielca, Warszawy, Myszkowa, Jawora, Łodzi,Lubina 
oraz zakładów i przedsiębiorstw komunikacyjnych z: 
Rybnika, Zgierza, Płocka, Sosnowca, Lubina, Świerklańca, Zduńskiej Woli, Kórnika, Wałbrzycha, Białegostoku, Jeleniej Góry, Ostrowca Świętokrzyskiego, Elbląga, Radomia, Kraśnika, Łasku, Jaworzna, Tych, 
Głogowa, Gdyni,Wrocławia.
Wśród wystawców obecni byli m.in.: 
Zakłady Samochodowe “JELCZ” S.A. Zasada Group z Jelcza-Laskowic, “MAN Pojazdy Użytkowe Polska” Sp. z o.o. z Góry Kalwarii, “Neoplan Polska” z Bolechowa k.Poznania, “Stomil Olsztyn” S.A., “Digitcard – Unicard” Sp. z o.o. z Krakowa, TIM S.A. z Wrocławia, Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne “MERA-BŁONIE”, 
Zakład Elektroniczny “PIXEL” z Bydgoszczy, Rafineria Gdańska S.A., Zakłady Elektroniki 
i Mechaniki Precyzyjnej “R i G” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wdrażania Techniki “EL-TE” Sp. z o.o. z Krakowa, Petrochemia Płock S.A., “Mercedes-Benz Polska” Sp. z o.o. z Warszawy, “WSOP Schuffenhauer i Partner” Sp. z o.. z Gliwic, Przedsiębiorstwo “TALBROS” Sp. z o.o. 
z Gdańska.
Ponadto swoją ofertę zaprezentowały również firmy lubińskie, wśród nich Zakład Usług Technicznych “REMOPOL” i “DCL Trading” Sp. z o.o. 
Podczas trwania Konferencji zorganizowany został konkurs “Wyróżniony wśród wystawców”, w wyniku którego przyznano 3 nagrody:
·	I miejsce otrzymały Zakłady Samochodowe “JELCZ” S.A. Zasada Group za autobusy do obsługi komunikacji miejskiej;
·	II miejsce otrzymał “NEOPLAN Polska” Sp. z o.o. za autobusy do obsługi komunikacji miejskiej;
·	III miejsce otrzymał “STOMIL Olsztyn” S.A. za opony Stomil Steel C.
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.
Dla najbardziej wytrwałych - tj. osób, które obecne były na sali obrad podczas zakończenia Konferencji, organizatorzy ufundowali atrakcyjne nagrody.
Zdaniem uczestników imprezę można uznać za bardzo udaną, o czym przekonały organizatorów wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród osób biorących udział 
w Konferencji /ocena 9,2 w skali 10-cio punktowej/. 
Ponadto uczestnicy wysoko ocenili imprezy towarzyszące, m.in. program kabaretowy Jacka Ziobro i karczmę piwną zorganizowaną w klimacie staropolskiej tradycji górniczej.
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	W dniach 22 - 24 października 1997r. w Lubinie odbyła się III Konferencja Komunikacji Miejskiej.
W trakcie obrad przedstawiono 14 referatów obejmujących szeroki wachlarz tematyczny od marketingu usług, sterowania, zarządzania i finansowania komunikacji miejskiej, po nowoczesne rozwiązania ekologiczne.
Ważnym elementem Konferencji była wystawa sprzętu prezentująca nowoczesny tabor oraz urządzenia techniczne zapewniające sprawne i prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej.


Uczestnicy Konferencji podjęli następujące wnioski:
1.Konieczne jest zaangażowanie administracji rządowej w tworzenie warunków do systemowego rozwiązania problemów komunikacji miejskiej w skali kraju przez odpowiednie regulacje prawne, poprawę warunków finansowania tej komunikacji, jak ma to miejsce 
w krajach Unii Europejskiej.
2.Należy zweryfikować zasady przeprowadzania przetargów publicznych tak, by firmy zatrudniające polskich pracowników, korzystające z polskich poddostawców oraz krajowych materiałów i surowców, przyczyniające się w sposób istotny do zmniejszenia bezrobocia - miały dodatkowe preferencje.
3.Należy dążyć do wykreowania wizji własnego systemu rozwoju transportu publicznego dla każdego z miast, z uwzględnieniem obniżenia ekologicznej uciążliwości autobusów komunikacji miejskiej.
4.Należy wprowadzić mechanizmy dofinansowania prac modernizacyjnych przy starych autobusach, jak i przy zakupach nowych autobusów ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, gdyż zanieczyszczenia niskie stanowią w miastach duże zagrożenie zdrowia ludności.
5.Pilną potrzebą, jest konieczność wsparcia działań integrujących różne systemy transportu, tj. PKP, PPKS wraz z jednostkami realizującymi komunikację miejską.
6.Widzi się potrzebę tworzenia wyspecjalizowanych  ośrodków zarządzania i sterowania komunikacją miejską, będących w bezpośrednim zarządzie samorządu terytorialnego - jako płacącego i odpowiadającego za funkcjonowanie komunikacji.
7.W finansowaniu komunikacji miejskiej należy dążyć do systemowego rozwiązania problemu ulg i kosztów przejazdów bezpłatnych, w tym ich refundacji.

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