IV  KONFERENCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

LUBIN, 20 - 22 października 1999r.

W dniach 20 - 22 października 1999r. w Lubinie odbyła się IV Konferencja Komunikacji Miejskiej. 
Spotkanie zorganizował Prezydent Miasta Lubina we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Legnicy, a potrzebę jej organizacji potwierdziła analiza ankiet ze spotkania w roku 1997, podczas którego aż 100% uczestników opowiedziało się za jej przeprowadzeniem.
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.
Po otwarciu Konferencji przez Wiceprezydenta Miasta Lubina inż. Zdzisława Kozickiego, uczestnikom zostały odczytane pisma otrzymane od Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Wicewojewody Dolnośląskiego oraz Prezesa Zarządu Głównego SITK z życzeniami owocnych obrad.
Ponadto, dzięki uprzejmości Zakładu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Legnicy, możliwe było połączenie audiowizualne przy wykorzystaniu łącza cyfrowego ISDN z Rzeszowem, skąd Konferencję otworzyli: Sekretarz Generalny SITK Henryk Komorowski i Prezes SITK Oddział w Legnicy – Aleksander Nowak.
W trakcie obrad wygłoszonych zostało 12 referatów obejmujących szeroki wachlarz zagadnień tematycznych od zarządzania i nadzoru komunikacji miejskiej, jej finansowania przy zaangażowaniu środków Unii Europejskiej, po doskonalenie jakości komunikacji 
/w tym referat wygłoszony przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Rudnickiego z Politechniki Krakowskiej/ oraz jej prowadzenia w różnych systemach organizacyjnych.
Ponadto uczestnicy wzięli udział w dyskusji panelowej, która została poprowadzona przez prof. dr hab. Adama Szewczuka i prof. dr hab. Wojciecha Bąkowskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego na temat szans i zagrożeń rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce u progu XXI wieku.
W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce technicznej, która miała na celu zapoznanie ich z systemami funkcjonującymi w komunikacji lubińskiej, tj. emisji biletów okresowych w oparciu o karty plastikowe oraz monitorującym pojazdy 
w oparciu o system satelitarny GPS, jak również praktycznym pokazem zastosowań fotoradaru. Uczestnikom zaprezentowano także jedną z najnowocześniejszych w kraju kręgielni, gdzie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami w rzucie kulą.
O funkcjonowaniu komunikacji w swoich miastach opowiedzieli przedstawiciele zakładów komunikacyjnych z Wrocławia, Jastrzębia Zdroju i Jaworzna.
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 m.in. z:
Łodzi, Legnicy, Głogowa, Zduńskiej Woli, Katowic, Świdnicy, Tarnowa, Inowrocławia, Żor, Lubina
oraz zakładów i przedsiębiorstw komunikacyjnych z:
Grudziądza, Bydgoszczy, Zduńskiej Woli, Tarnowa, Gniezna, Wałbrzycha, Jastrzębia Zdroju, Szczecina, Płocka, Gorzowa Wielkopolskiego, Mrągowa, Katowic, Legnicy, Lubina, Poznania, Białegostoku, Wrocławia,
Jaworzna.
Wśród wystawców obecni byli m.in.: 
Zakłady Samochodowe “Jelcz” S.A. Zasada Group z Jelcza-Laskowic, “Autosan” S.A. 
z Sanoka, “Mercedes-Benz Polska” Sp. z o.o. z Warszawy, “Stomil Olsztyn” S.A., “Digitcard – Unicard” Sp. z o.o. z Krakowa, TIM S.A. z Wrocławia, Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne “Mera-Błonie”, Rafineria Gdańska S.A., Przedsiębiorstwo Wdrażania Techniki “EL-TE” Sp. 
z o.o. z Krakowa, “WSOP Schuffenhauer i Partner” Sp. z o.o. z Gliwic, “Hecot” Sp. z o.o. 
z Głogowa, “Radiotechnika Polska” Sp. z o.o. z Wrocławia, “Radiotechnika-Auto-Diagnostyka” Sp. z o.o. z Wrocławia, “Haldex” Sp. z o.o. z Wielunia, “DCL Trading” Sp. z o.o. z Lubina, 
Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. z Bydgoszczy, “Nederman Polska” Sp. z o.o. z Katowic, Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów S.A., “Alstom Konstal” S.A. z Chorzowa, Telekomunikacja Polska S.A. z Legnicy.
W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele:
Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Krakowskiej, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Rady Miejskiej w Lubinie, SITK Oddział w Legnicy, Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,Biura Planowania Rozwoju Warszawy. 
Ponadto swoją ofertę zaprezentowały również lubińskie salony samochodowe FIAT 
i RENAULT.
Dzięki uprzejmości Rejonu Telekomunikacji Polskiej S.A. z Lubina, uczestnicy spotkania mieli możliwość bezpłatnych /w tym międzynarodowych/ połączeń telefonicznych.
Podczas trwania Konferencji zorganizowany został konkurs “Wyróżniony wśród wystawców”, w wyniku którego przyznano 3 nagrody:
·	I miejsce otrzymał “Digitcard-Unicard” Sp. z o.o. z Krakowa za system sprzedaży biletów okresowych w oparciu o bezstykowe karty plastikowe;
·	II miejsce otrzymał “Stomil Olsztyn” S.A. za opony całostalowe do autobusów miejskich;
·	III miejsce otrzymały Zakłady Samochodowe “Jelcz” S.A. za autobusy do obsługi komunikacji miejskiej.
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, m.in. dwa komplety opon zimowych Stomil Kormoran Winter ufundowane przez ich wytwórcę oraz stanowisko monitorujące pojazd w oparciu o system satelitarny GPS – ufundowane przez PWT “ELTE” Sp. z o.o. z Krakowa.
Zdaniem uczestników imprezę można uznać za bardzo udaną, o czym przekonały organizatorów wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród osób biorących udział 
w Konferencji - ocena 9,6 w skali 10-cio punktowej.
Ponadto uczestnicy wysoko ocenili imprezy towarzyszące, m.in. recital “Uczucia” 
w wykonaniu Michała Bajora i karczmę piwną zorganizowaną w klimacie staropolskiej tradycji górniczej.
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	W dniach 20 – 22 października 1999 roku w Lubinie odbyła się IV Konferencja Komunikacji Miejskiej.
	W trakcie obrad przedstawiono 12 referatów, które objęły szeroką tematykę, w tym: zarządzania i finansowania komunikacji miejskiej, jej sterowania, monitoringu, wyposażenia w nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz relacji pasażer – komunikacja miejska, zarządca transportu miejskiego - przewoźnik. Szczególnie ważną rolę odegrała dyskusja panelowa, podczas której uczestnicy Konferencji wymieniali doświadczenia w prowadzeniu komunikacji miejskiej w nowym podziale administracyjnym kraju.
	Konferencji Komunikacji Miejskiej towarzyszyła również wystawa nowoczesnego sprzętu i taboru oraz urządzeń technicznych zapewniających sprawne i prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej.


Uczestnicy Konferencji podjęli następujące wnioski:
I.Komunikacja miejska potrzebuje w trybie pilnym systemowego rozwiązania problemów finansowania bieżącej eksploatacji i rozwoju w ramach ogólnego systemu finansowania gmin. Nowe rozwiązania powinny umożliwiać:
1.	Znaczące zwiększenie udziału gmin w podatkach zasilających aktualnie budżet państwa.
2.	Doprowadzenie do refundowania gminom i przewoźnikom ulgowych i bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej, przyznawanych w drodze ustawowej i przez samorządy.
3.	Finansowanie przez państwo wybranych inwestycji w zakresie budowy dróg oraz tras komunikacji szynowej i trolejbusowej, zgodnie z priorytetami polityki transportowej państwa i polityki lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych wiekiem, dzieci zgodnie z zasadą budowy “miasta bez barier”.
4.	Uczestnicy Konferencji z żalem stwierdzają brak zainteresowania przez władzę centralną lokalnymi problemami komunikacji publicznej i oczekują w tym zakresie zmian.

II.Koniecznym staje się podjęcie działań w kierunku racjonalizacji wydatków dywersyfikujących deficyt budżetowy jednostek samorządowych. Należy wymienić następujące podstawowe kierunki działania:
1.	Powinna zostać przeprowadzona prywatyzacja obszarów obejmujących zadania, które mogą być skuteczniej i efektywniej realizowane w sektorze prywatnym.
2.	Koniecznym jest oddzielenie podmiotów decyzyjnych od podmiotów wykonawczych oraz precyzyjne określenie kompetencji i odpowiedzialności.
3.	Istotnym jest, aby przełożyć ciężar inwestycji w podmiotach komunalnych z gmin na te podmioty. Chodzi przede wszystkim o wyzwolenie inicjatyw w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej.
4.	Wypracowanie i zwiększenie środków i sposobów na zwiększanie nowego taboru 
w komunikacji miejskiej.
5.	Zwiększenie bezpieczeństwa podróży zarówno dla obsługi komunikacji publicznej, jak 
i pasażerów. Realizację tego zadania uczestnicy Konferencji widzą we współpracy 
z policją, strażą miejską, w racjonalnym planowaniu inwestycji w infrastrukturze transportowej, taborze (na mikrobusy obsługujące komunikację nocną).

III.Niezbędnym wydaje się przyspieszenie procesu przygotowawczego do urynkowienia komunikacji miejskiej. Należy podjąć następujące działania:
1.	Stworzyć samorządom lokalnym ustawowe uprawnienia do organizowania komunikacji zbiorowej, z uwzględnieniem prawnego upoważnienia do jej kontroli.
2.	Opracować scenariusze przebiegu komercjalizacji dla osiągnięcia założeń strategicznych, w formie uregulowań prawnych.

IV.Uczestnicy Konferencji widzą potrzebę zapoznania społeczeństwa z problemami ekorozwoju w celu przekonania go do niezbędnych w tym kierunku inwestycji.

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