V  KONFERENCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

LUBIN, 10 - 11 maja 2001r.

	W dniach 10 - 11 maja 2001r. w Lubinie odbyła się V Konferencja Komunikacji Miejskiej.
Spotkanie zorganizował Zarząd Miasta Lubina we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Legnicy, a potrzebę jej organizacji potwierdziła analiza ankiet ze spotkania w roku 1999, podczas którego aż 100% uczestników opowiedziało się za potrzebą kontynuacji spotkań.
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 miejski transport zbiorowy w miastach.
Przychylając się do licznych wniosków uczestników poprzednich spotkań, tegoroczna Konferencja odbywała się tylko w czasie dwóch dni.
Zmieniony został również termin jej przeprowadzenia z okresu jesiennego na maj, w którym to miesiącu odbywać się już będą one cyklicznie co dwa lata.
Tematami wiodącymi spotkania były: prowadzenie miejskiego transportu zbiorowego 
w różnych systemach organizacyjnych, jego logistyka oraz poprawa jego jakości 
i produktywności.
	W spotkaniu wzięło udział około 150 osób, wśród których obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych, zarządów i zakładów komunikacyjnych, jak również przedstawiciele nauki oraz producenci taboru i urządzeń dla potrzeb miejskiego transportu zbiorowego.
	W trakcie obrad wygłoszonych zostało 8 referatów obejmujących szeroki wachlarz zagadnień tematycznych.
	W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce technicznej, która obejmowała pokaz funkcjonowania satelitarnego systemu kontroli 
i nadzoru komunikacji miejskiej opartego na technice GPS, funkcjonowania systemu emisji biletów okresowych na kartach plastikowych oraz nowoczesnej centralnej dyspozytorni Przedsiębiorstwa PKS w Lubinie.
Uczestnikom zaprezentowano także jedną z najnowocześniejszych w kraju kręgielni, gdzie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami w rzucie kulą. Mogli oni również uczestniczyć w przejażdżce czterokołowymi rowerami.
	Rozważania i dyskusje prowadzone na sali obrad oraz w kuluarach zostały uzupełnione przez organizatorów wystawą taboru oraz osprzętu i urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu miejskiego transportu zbiorowego.
	Wśród uczestników Konferencji obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz zarządów i zakładów komunikacyjnych z: 
Jaworzna, Łaska, Ostrowa Wlkp., Szczecina, Warszawy, Chełma, Poznania, Wałbrzycha, Tych, Ciechanowa, 
Gorzowa Wlkp., Rybnika, Białegostoku, Kielc, Olkusza, Głogowa, Legnicy, Krakowa, Kalisza, Lubina.
Wśród wystawców obecni byli przedstawiciele m.in.: 
Zakładów Samochodowych Jelcz S.A z Jelcza-Laskowic, Firmy Autosan S.A z Sanoka, Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego Budotechnika Sp. z o.o. z Pilchowic, Rafinerii Gdańskiej S.A., Radiotechniki-Polska Sp. z o.o. z Wrocławia, Zakładów Elektroniki 
i Mechaniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o. z Mielca, Firmy Digitcard-Unicard S.A. z Krakowa, Przedsiębiorstwa Tal-Bros Sp. z o.o. z Gdańska, Firmy Drabpol Sp. jawna z Częstochowy, Firmy Rasco Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Krakowa, Zakładu Doświadczalnego Sp. 
z o.o. z Lubina.
W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele: 
Firmy Connex Polska Sp. z o.o. z Warszawy, Instytutu Pojazdów Szynowych “Tabor”
 z Poznania, Centralnych Warsztatów Sp. z o.o. ze Szczecina, BPRW Planowanie Projektowanie Doradztwo S.A. z Warszawy, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z Warszawy, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Radomskiej, Komendy Powiatowej Policji z Lubina, Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego “ABM” Sp. z o.o. 
z Legnicy, a także 
radni Rady Miejskiej w Lubinie i prasy, w tym “Wspólnoty”i “Municipium”.
W konferencji uczestniczyli także zaproszeni goście z zagranicy, tj. Günther Henne z Urzędu Porządku Publicznego oraz Gottfried Dollansky z Urzędu Prasowego w mieście partnerskim Lubina - Böblingen w Niemczech.
W czasie trwania Konferencji dzięki uprzejmości Pana Wojciecha Wiszniowskiego 
z Lubina zorganizowano wystawę kart telefonicznych z całego świata przedstawiających branżę transportową – przede wszystkim miejski transport zbiorowy, a także wystawę plakatów 11 zorganizowanych dotychczas konferencji komunalnych i wystawę biletów komunikacji miejskiej prowadzonej w Polsce w postaci kart plastikowych.
Wydany został również okolicznościowy numer Biuletynu Lubińskiego.
	Podczas trwania Konferencji zorganizowany został konkurs “Wyróżniony wśród wystawców”, w wyniku którego przyznano 3 nagrody:
·	I miejsce otrzymały Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R & G Sp. z o.o. z Mielca za system pobierania opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej,
·	II miejsce otrzymały Zakłady Samochodowe JELCZ S.A. z Jelcza-Laskowic za autobusy do obsługi komunikacji miejskiej,
·	III miejsce otrzymała firma RASCO Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Krakowa za zintegrowany system obsługi ruchu.
	Na zakończenie obrad uczestnicy Konferencji podjęli uchwałę, 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. okolicznościowe kufle, pozycje książkowe, modele autobusów i liczne upominki.
Na zakończenie Konferencji z programem artystycznym dla jej uczestników wystąpił kabaret “JURKI” z Zielonej Góry.
Zdaniem uczestników imprezę można uznać za bardzo udaną, o czym przekonały organizatorów wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród osób biorących udział 
w Konferencji - ocena 9,0 w skali 10-cio punktowej. 
	Ponadto uczestnicy wysoko ocenili imprezy towarzyszące, m.in. karczmę piwną zorganizowaną w klimacie staropolskiej tradycji górniczej.


UCHWAŁA V KONFERENCJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
LUBIN 11 MAJA 2001 ROKU

W dniach 10-11 maja 2001 r. odbyła się  w Lubinie V Konferencja Komunikacji Miejskiej. 
W trakcie obrad przedstawiono osiem referatów, które dotyczyły następującej tematyki:
	miejski transport zbiorowy w różnych systemach organizacyjnych,
	logistyka, a miejska komunikacja zbiorowa,
	poprawa jakości i produktywności transportu zbiorowego.

Szczególnie ważną rolę odegrała dyskusja panelowa podczas, której uczestnicy konferencji wymieniali doświadczenia związane z finansowaniem komunikacji miejskiej oraz jakością usług przewozowych.
Konferencji towarzyszyła wystawa nowoczesnego sprzętu, taboru oraz urządzeń technicznych zapewniających sprawne i prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Na zakończenie obrad podjęto następujące wnioski:

	Uczestnicy V Konferencji Komunikacji Miejskiej w Lubinie zwracają się z apelem do Parlamentarzystów RP oraz Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
o przyspieszenie prac legislacyjnych związanych z uchwaleniem pakietu ustaw regulujących funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Polsce, m.in. ustawy 
o inspekcji drogowej, o transporcie drogowym, o czasie pracy kierowców... Ustawowe uregulowania są obecnie niezbędne i stanowią szansę zapanowania nad aktualnie zaistniałym bałaganem komunikacyjnym, który nie ma nic wspólnego z gospodarką rynkową. Przez ten bałagan zyskują niesolidni przewoźnicy działający poza prawem /przewozowym, prawem pracy, prawem podatkowym, itp./ oraz niezgodnie z już posiadanymi koncesjami, a tracą przewoźnicy przestrzegający prawa. 


	Uczestnicy V Konferencji uważają, że jednostki samorządu terytorialnego potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego z budżetu państwa, aby mogły wziąć całkowitą odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych w zakresie komunikacji zbiorowej. Niezbędnym wydaje się stworzenie samorządom lokalnym ustawowego uprawnienia do skutecznego kontrolowania komunikacji zbiorowej.


	Uczestnicy V Konferencji zwracają się z apelem do jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, aby więcej uwagi i troski poświęciły organizacji transportu zbiorowego na swoim terenie, aby starały się tworzyć zręby “polityki transportowej”, na bazie obowiązującego prawa. Ponadto samorządy lokalne powinny podjąć skuteczniejsze działania mające na celu eliminację “dzikiej konkurencji”, która w znaczny stopniu dezorganizuje rynek usług transportowych.



Lubin, 11 maja 2001r.

