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Szanowny Pan
Krzysztof śuk
Prezydent Miasta Lublin
Dotyczy: Przygotowywanego "Studium komunikacyjnego Lublina" oraz "Koncepcji organizacji ruchu w centrum".
centrum".

Szanowny Panie Prezydencie,
Dziękujemy za zaproszenie na spotkanie dotyczące Studium Komunikacji Miejskiej organizowane dn.
11 października 2012 przez firmę TransEko. Dotarło ono do nas oficjalnie w poniedziałek 8 października, a
więc maksymalnie szybko po ogłoszeniu spotkania na stronie Urzędu Miasta w piątek 5 października
(http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=175629).

Zatem

osoba

zainteresowana

debatą

o

przyszłości komunikacji w Lublinie miała 5 dni (w tym 3 dni robocze) na zapoznanie się z dwoma
specjalistycznymi dokumentami liczących w sumie 120 stron i zaplanowanie swojej obecności na spotkaniu w
swoim czasie wolnym.
Organizowanie spotkań przez TransEko jest godne pochwały i gorąco je popieramy. Jednak narzucone w tym
wypadku przez Firmę terminy oceniamy jako działanie przeciwskuteczne i degradujące jakość społecznej
debaty w Lublinie. Jeśli zaprasza się interesariuszy do wyraŜenia opinii na jakiś temat, to trzeba im dać realny
czas pozwalający na zapoznanie się tym tematem.
Dziwi nas fakt, Ŝe Urząd Miasta nie reaguje na tak nielogiczne postępowanie w sprawie przez siebie zleconej.
Co prawda formalnie konsultacje TransEko sytuują się poza procedurami Urzędu i prawnymi wymogami, ale
faktycznie aktywność ta organizuje debatę publiczną, od której postępowanie Urzędu i przyszłość miasta są
uzaleŜnione. Zatem od jakości debaty zaleŜy jakość wybranych w przyszłości rozwiązań. W tym przypadku,
jeśli chodzi o jakość debaty, nie wyszliśmy poza alarmistyczne tytuły w gazetach typu "Rewolucja w
komunikacji". UwaŜamy, Ŝe przygotowywane „Studium komunikacyjne...” jest jednym z najistotniejszych
dokumentów wyznaczających politykę miasta, a tym samym naleŜy poświęcić mu odpowiednią ilość czasu
oraz przeprowadzić moŜliwie szeroką debatę w tym zakresie. Oczekujemy, Ŝe po 11 października 2012,
odbędą się kolejne spotkania poświęcone tym waŜnym dokumentom.
Przez kilka ostatnich lat przeszliśmy w Lublinie dobrą szkołę elementarnych zasad partycypacji, w tym
umiejętności wyboru najlepszych narzędzi konsultacyjnych do danych okoliczności i tematu. Drobiliśmy się
teŜ kilku środowisk, które słuŜą dość fachową opinią reprezentującą interesy szerszych kręgów
uŜytkowników przestrzeni Lublina. Oczekujemy, Ŝe te doświadczenia będą wdraŜane w praktyce przez Urząd
Miasta we współpracy ze środowiskami, które je nabyły.
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