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W Centrum Unijnych Projektów Transportowych trwają prace nad Zintegrowanym Modelem Ruchu (ZMR),
którego celem będzie wypełnienie warunków ﬁnansowania inwestycji transportowych w perspektywie
ﬁnansowej 2021 – 2027 oraz wsparcie planowania strategicznego w sektorze transportu. Model
transportowy na poziomie krajowym obejmie między innymi: transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny
śródlądowy.
Jednym z działań, których rezultaty zostaną wykorzystane przy budowie ZMR, są rozpoczęte w sierpniu br.
ogólnopolskie badania społeczne, mające dostarczyć wiedzę na temat sposobów podejmowania decyzji
związanych z realizowaniem podróży przez mieszkańców Polski. Badania potrwają do października.
Na zlecenie CUPT, niniejsze badania realizuje konsorcjum ﬁrm badawczych: Grupa BST Sp. z o.o. i EUConsult Sp. z o.o. Metodologia badania opiera się na analizie zebranych kwestionariuszy oraz wnioskach
wyciągniętych z indywidualnych rozmów z moderatorami. Uczestnicy badań pozostaną całkowicie
anonimowi, a uzyskane wyniki przedstawione zostaną w formie zbiorczej, uniemożliwiającej jakąkolwiek
identyﬁkację osób z udzielonymi odpowiedziami.
Mając na uwadze istotny cel badań, apelujemy o Państwa zaangażowanie i współpracę z zespołem
realizującym zadanie. Udzielone wsparcie będzie istotnym warunkiem sukcesu i umożliwi zebranie
informacji niezbędnych do sformułowania wiarygodnych wniosków. Jeśli zatem na swojej drodze spotkają
Państwo badacza wyposażonego w list przewodni oraz identyﬁkator, to zachęcamy do udziału w badaniu!
Będzie to nieoceniony wkład w opracowanie najbardziej optymalnego ZRM dla Polski!

Na wszelkie Państwa wątpliwości z przyjemnością udzielą odpowiedzi nasi przedstawiciele, dostępni w dni
robocze w godzinach 8-16:
ze strony ﬁrm badawczych, pod numerem tel. 32 722 84 54 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony
przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ze
strony CUPT, pod numerem tel. 22 375 37 14 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed
spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

