
Uchwała VIII Konferencji Komunikacji Zbiorowej w Lubinie 
 
W dniach 28-29.05.2007r. odbyła się kolejna VIII Konferencja Komunikacji Zbiorowej  
w Lubinie. Przedmiotem konferencji były nw. problemy, przed którymi stają wszystkie 
miasta, w których funkcjonuje transport zbiorowy: 

 centralny system zarządzania ruchem,  

 priorytety dla komunikacji zbiorowej w nowoczesnej organizacji ruchu, 

 przystosowanie transportu zbiorowego, w tym kolei do potrzeb mieszkańców miast, 

 metody pozyskiwania środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej.  
 
Autorzy referatów prezentujący swoje doświadczenia zawodowe wynikające z nauki jak  
i praktyki oraz uczestnicy konferencji podjęli szeroką dyskusję w zakresie poglądów, jakie 
zostały przedstawione w referatach. Wynikiem żarliwych i przekonywujących argumentów 
oraz sporów zostały ustalone wnioski, jakie każde z miast posiadające komunikacje zbiorową 
powinno wziąć pod rozwagę. 
 
1. Z satysfakcją wysoko ocenia się postęp w komunikacji zbiorowej w Polsce, zarówno  

ze względów technicznych jak i organizacyjnych. Stosowane w komunikacji zbiorowej: 
sprzęt i rozwiązania techniczne oraz wspomaganie informatyczne, a także integracja  
z innymi formami transportu i jego infrastrukturą odpowiadają standardom rozwiniętych 
gospodarczo państw Europy.  

2. Rozwinięta komunikacja zbiorowa powinna stanowić skuteczne rozwiązanie alternatywne 
w stosunku do indywidualnego transportu samochodowego. Wymaga to konsekwentnego 
rozwoju i wysokiej jakości systemów komunikacji zbiorowej.  

3. Na polskim rynku są obecnie dostępne środki komunikacji zbiorowej spełniające wszystkie 
międzynarodowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz 
komfortu pasażerów i obsługi. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Polska stała 
się czołowym europejskim producentem autobusów na najwyższym światowym poziomie, 
w tym unikatowych rozwiązań proekologicznych.  

4. Względy ochrony środowiska oraz energetycznego bezpieczeństwa Państwa uzasadniają 
celowość rozwijania w komunikacji zbiorowej zastosowania paliw alternatywnych, przede 
wszystkim gazu ziemnego oraz biopaliw.  

5. Znaczący postęp w komunikacji zbiorowej jest uwarunkowany upowszechnieniem 
zintegrowanych systemów transportowych. Zintegrowane systemy transportowe 
umożliwiają zharmonizowaną komunikację w skali lokalnej i makroregionów oraz  
w zakresie przewozów dalekobieżnych. 

 
 
Uczestnicy konferencji wyrazili opinię o potrzebie kontynuowanie spotkań, na których z dużą 
aktywnością uczestniczą i dzięki temu poszerzają swoje poglądy na sprawy komunikacji 
zbiorowej w swoich miastach. 
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