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Uchwała nr XLVIII/1017/05
Rady Miasta Katowice

z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Śląski klaster – system zarządzania
transportem publicznym” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz  art. 24. ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z póź. zm.), w związku
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia
Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  2004-2006  (Dz.  U.
Nr 166 poz. 1745)

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§1. Przystąpić do realizacji projektu  „Śląski klaster – system zarządzania transportem
publicznym”  współfinansowanego  przez Europejski  Fundusz  Społeczny  i  Budżet
Państwa  w  odpowiedzi   na  konkurs  ogłoszony  przez  Urząd  Marszałkowski
Województwa Śląskiego w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie innowacyjne
i  Transfer  Wiedzy  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju
Regionalnego.

§2. Upoważnić  Prezydenta  Miasta  Katowice  do  zatwierdzenia  projektu  i  podpisania
umowy partnerskiej  projektu   „Śląski  klaster  –  system  zarządzania  transportem
publicznym”  w  ramach  działania  2.6  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego
Rozwoju  Regionalnego  „Regionalne  Strategie  Innowacyjne  i  Transfer  Wiedzy”
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa. 

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Katowice

Marek Chmieliński



Załącznik 
do Uchwały Rady Miasta Katowice 

Nr XLVIII/1017/05
z dnia 24 października  2005r

Uzasadnienie 

Do właściwości  gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty   w zakresie lokalnego
transportu  zbiorowego,  które  to  zadanie  realizowane  jest  przez  KZK  GOP.  Jednakże  po  zmianiach
Uzupełenienia  ZPORR beneficjentami  działania  2.6  mogą  być:  jst,  szkoły  wyższe,  jednostki  naukowe,
instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów, organizacje pozarządowe, samorządy gospodarcze i
zawodowe,  przedsiębiorcy,  parterstwa  wszystkich  wymienionych  kategorii  podmiotów.  Zatem
beneficjentem projektu, jak również uczestnikiem konsorcjum nie może być KZK GOP jako typ podmiotu
nie wymieniony w Uzupełenieniu ZPORR. Dlatego propozycja udziału w konsorcjum została skierowana do
Miasta Katowice, które efekty projektu jako członek KZK GOP może przekazać KZK GOP do wdrażania.

Jednym z ograniczeń rozwoju aglomeracji  jest  stale rosnące zatłoczenie w centrum komunikacją
indywidualną.  Poza  tym  w  aglomeracjach  brakuje  zintegrowanych  systemów  łączących  różne  formy
transportu.  Pogarsza  to  warunki życia  i  stanowi  przeszkodę w lokowaniu  nowych inwestycji.  Głównym
celem  naszego  działania  jest  podniesienie  potencjału  województwa  śląskiego  w  sferze  innowacji,
podniesienia konkurencyjności transportu na regionalnym i lokalnym rynku. Równocześnie co za tym idzie
jest  poprawa atrakcyjności  Polski  jako  miejsca  dla  lokowania  inwestycji  zagranicznych,  a  także rozwój
gospodarczo-społeczny  regionów  poprzez  budowę  nowoczesnych  systemów  transportu  publicznego
w aglomeracjach dla zmniejszenia zatłoczenia i zanieczyszczenia. 

Inteligentny  transport  to  transport  wspierany  przez  zintegrowane  rozwiązania  informatyczne,
elektroniczne, telekomunikacyjne oraz automatyczne. Obejmują wszystkie rodzaje transportu od pojazdów
przez  infrastrukturę,  organizacje,  przedsiębiorstwa,  procesy  zarządzania  transportem  i  współdziałanie
z otoczeniem w szczególności z użytkownikami.

Bez  nowoczesnych  technologii  informacyjnych  nie  można  sobie  wyobrazić  dalszego  rozwoju
transportu  publicznego,  który  hamują:  zagęszczenie  ruchu  w  aglomeracjach,  wzrost  liczby  pojazdów,
większa ilość osób korzystających z transportu publicznego, liczne zatory drogowe, wypadki, zakłócenia
pogodowe  i  socjalne.  Najmniejsze  węzły  gminne  wchodzące  w  skład  globalnego  systemu  wyznaczają
szkielet  tej  sieci.  Architektura  przyjęta  do tworzenia  takiego systemu musi  być otwarta  oraz zapewniać
możliwość  rozbudowania,  uzupełniania  i  modernizacji  z  systemami powstającymi  w Trans-Europejskiej
Sieci Transportowej.

Uczestnicy komunikacji miejskiej domagają się sprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Wykorzystując  łączność  bezprzewodową,  systemy pozycjonowania  (GPS) i  ciągłe  uaktualnianie  danych,
pasażerowie mają stały dostęp do informacji o rzeczywistym rozkładzie jazdy autobusów. Na przystankach
jak i  wewnątrz  autobusu  oprócz  tradycyjnego rozkładu jazdy,  znajduje  się  tablica  świetlna  informująca
o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów. Informacja o faktycznym czasie odjazdu autobusów dostępna
jest przez WAP w telefonach komórkowych, a także w Internecie. 

O jakości usług transportowych w coraz większej  mierze decydują badania naukowe, do których
w IV  i  V  Programie  Ramowym Unia  przywiązywała  dużą  wagę,  traktując  problematykę  transportową
priorytetowo. Kładziono w nich akcent nie tyle na poszukiwania nowych konstrukcji środków transportu,
ale  na  tworzenie  sprawnych  i  efektywnych  systemów  transportowych,  tworzenie  harmonii  między
funkcjonowaniem  transportu  a  środowiskiem  naturalnym,  przygotowanie  nowoczesnych  narzędzi
dla decydentów realizujących założenia polityki transportowej.

Utworzenie konsorcjum w skład którego będą wchodzić: jednostki administracji publicznej  (Miasto
Katowice)  jednostki  z  sektora  badawczo-naukowego  (Politechnika  Śląska,  Akademia  Ekonomiczna),
przedsiębiorcy (ENTE, HOGA.PL S.A.), zapewniają pełne spectrum pokrycia problemu. Przygotowywany
wspólnie projekt koncepcji nowoczesnego transportu będzie skupiać się na systemie dla pasażerów, lepszej
komunikacji  z  przewoźnikiem,  operatorem  (KZK  GOP).  Do  tego  celu  planowane  jest  rozpoznanie
nowoczesnych  technologii  pojawiających  się  na  rynku,  bądź  funkcjonujących  od  krótkiego  czasu.
Koncepcja powstanie na bazie doświadczeń i wiedzy wszystkich partnerów projektu. Szczególnie chcemy
w projekcie  rozpoznać  obszary  związane  z  funkcjonowaniem systemów pobierania  opłat  w  transporcie
zbiorowym  opartym  na  karcie  elektronicznej,  za  pośrednictwem  telefonu  komórkowego.  Opracowanie
koncepcji będzie podzielone na fazy:
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· przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.6 ZPORR (HOGA.PL),
· określenia potrzeb, (KZK GOP, UM Katowice)
· rozpoznanie możliwych technologii (Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna),
· przygotowanie konferencji i spotkań z przedstawicielami operatorów systemów pobierania

opłat/zarządzania transportem publicznym (HOGA.PL), 
· spotkania na miejscu wdrożonych systemów (Londyn, Paryż, Eindhoven, Oslo, Wenecja,

Rotterdam, Pekin), (HOGA.PL),
· spotkania z dostawcami technologii bezkontaktowej komunikacji (Philips, Infineon, Nokia),

(HOGA.PL),
· wybór najlepszej dostępnej technologii do zrealizowania postawionych celów (ENTE), 
· konsultacje publiczne (UM Katowice),
· przygotowanie projektu technicznego z podziałem na część:

o sprzętową (ENTE)
o oprogramowania (Pol.Śl, AE,),

· wdrożenie pilota systemu.

Projekt dotyczący budowy  Śląski klaster – system zarządzania transportem publicznym składany
będzie  w  ramach  Działania  2.6  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego:
Regionalne  Strategie  Innowacyjne  i  Transfer  Wiedzy  współfinansowanego  przez  Europejski  Fundusz
Społeczny (75%) i Budżet Państwa (25%). 

Upoważnienie  Prezydenta  Miasta  Katowice  do  podpisania  umowy  partnerskiej   umożliwi
przystąpienie Miasta Katowice do powyższego projektu. 

Dalsze finansowanie powstającej inicjatywy klastrowej ma zostać zapewnione ponownie z funduszy
strukturalnych  UE,  gdyż  w  ramach  perspektywy  finansowej  2007-2013  przewiduje  się  realizację
i  współfinansowanie  działań  typowych  dla  polityki  rozwoju  opartej  o  klastery  (wstępne  prace  nad
zawartością  programów  operacyjnych  obejmują  tworzenie  odrębnych  działań  wspierających  inicjatywy
klastrowe). 


