


Warszawa, 29 listopad 2022

Jak wykorzystywać ZMR do planowania 
regionalnego – praktyczne przykłady



9.50-10.00 Powitalna kawa wirtualnie

10.00 – 10.10 Otwarcie

Ewa Zofka – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

10.10 – 10.30 Zintegrowany Model Ruchu – narządzie przyjazne dla użytkowników

Mateusz Wójcik – ekspert, Wydział Modelowania i Prognozowania Ruchu , CUPT

10.30 – 12:00 Wykorzystanie Zintegrowanego Modelu Ruchu w praktyce

Doświadczenia w ramach prac nad modelem ruchu dla województwa łódzkiego - Mateusz Szpórnóg, VIA VISTULA Sp. z o.o.

Doświadczenia w ramach prac nad modelem ruchu dla województwa mazowieckiego - dr inż. Jacek Chmielewski, Wydział

Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

Doświadczenia w ramach prac nad modelem ruchu dla województwa pomorskiego - dr inż. Krystian Birr, Wydział Inżynierii

Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

12.00 – 12.30 Zintegrowany Model Ruchu – FAQ/Podsumowanie wyników ankiety

Marzena Majewska - naczelnik, Wydział Modelowania i Prognozowania Ruchu, CUPT

12.30 - 13.00 Plany rozwojowe – co dalej z ZMR

Ewa Zofka - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

13:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Ewa Zofka - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

Spotkanie użytkowników ZMR - Agenda



ZMR  - historia i cel powstania



 dyskusje dotyczące potrzeby/konieczności zbudowania nowego modelu ruchu

o zasięgu krajowym

 potrzeba budowy modelu w ośrodku (podmiocie) niebędącym bezpośrednio

reprezentantem określonej gałęzi transportu

 potrzeba posiadania narzędzia do kompleksowego planowania na szczeblu

krajowym

 potrzeba spełnienia warunku podstawowego w ramach nowej perspektywy

finansowej 2021 – 2027 (wymaganego przez KE)

Zintegrowany Model Ruchu – historia 
powstania



 pierwszy multimodalny 4 stopniowy model ruchu o zasięgu krajowym

 narzędzie do kompleksowego planowania transportu

 umiejscowione w CUPT – ośrodku niezależnym od poszczególnych zarządców i

gestorów infrastruktury transportowej: powstał dedykowany wydział - WMR

 możliwość dalszego rozwoju i tworzenia modeli dla potrzeb np.: regionów, SUMP

 spełnienie warunku podstawowego (KE)

Zintegrowany Model Ruchu – co udało się 
osiągnąć



Do czego obecnie wykorzystywany jest ZMR

Sporządzanie analiz i prognoz ruchu, wykorzystywanych w szczególności przy 

opracowywaniu:

 dokumentów strategicznych dla poszczególnych gałęzi transportu 

 Regionalnych Planów Transportowych (16 udzielonych licencji)

 Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i analiz dla subregionu (13 udzielonych 

licencji)

Jak również:

 analizy na potrzeby jednostek administracji państwowej  

 prace badawcze i dydaktyczno - rozwojowe



Do czego może być wykorzystywany ZMR

Sporządzanie analiz i prognoz ruchu, wykorzystywanych w szczególności przy 

opracowywaniu:

 Studiów Wykonalności 

 Analiz wariantowych 

 Analiz kosztów i korzyści 

 Dostępności komunikacyjnej

 Symulacji emisji zanieczyszczeń na drogach

 Itd….



ZMR  - zadania CUPT



Podstawowe zadania CUPT związane z ZMR

 Zapewnienie aktualizacji/optymalizacji/utrzymania/rozwoju ZMR

 Analizy na zlecenie i potrzeby ministerstw i innych podmiotów

 Budowanie świadomości i systematyki w zbieraniu danych

 Udostępnienie modelu ruchu na rok bazowy oraz okresy prognostyczne

 Konsultacje w zakresie możliwości wykorzystania ZMR

 Udzielanie informacji o założeniach ZMR

 Zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników ZMR



Podstawowe zadania CUPT związane z ZMR

Zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników ZMR

 Bieżący kontakt z Zespołem CUPT

 Cykl Spotkań użytkowników ZMR

 przedstawienie najważniejszych tematów związanych z pracą z ZMR

 dobre praktyki

 wystąpienia ekspertów

 dodatkowe zagadnienia związane z modelowaniem ruchu

Jesteśmy otwarci na dyskusję i wsparcie eksperckie z Państwa strony jako 

użytkowników ZMR i ekspertów w zakresie modelowania ruchu i planowania



ZMR  - plany rozwojowe



Zintegrowany Model Ruchu – plany rozwojowe

 Pracujemy nad wytycznymi dotyczącymi modelowania przy użyciu ZMR

 Pracujemy nad wytycznymi dotyczącymi wykonywania analiz AKK na modelu ZMR

 Opracowujemy wytyczne do wniosków do programów operacyjnych obsługiwanych

przez CUPT dot. analiz ruchowych przy użyciu modelu krajowego ZMR

 Prace rozwojowo-badawcze w celu poprawy jakości narzędzia przy współpracy

instytucji naukowych i zainteresowanych podmiotów

 Model Towarowy



Zintegrowany Model Ruchu – plany rozwojowe

 Kontynuujemy cykl Spotkań dla użytkowników ZMR*

– kwartalne spotkania online w ramach dialogu wykonawców opracowań i analiz

bazujących na naszym narzędziu: przedstawimy metodykę pracy na modelu, najlepsze

praktyki i wykorzystania oraz rozwiązania na potencjalne problemy

*szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej www.cupt.gov.pl

Zapraszamy do udziału!



Podsumowanie Spotkania

 Przedstawiono 3 podejścia do użycia ZMR do tworzenia modeli regionalnych i ich

ulepszania i aktualizacji

 Po-covidowy systemowy niedobór danych i badan i wręcz chęci robienia – trzeba

powrócić do wykonywania kompleksowych badan ruchu i wszelkich pomiarów w celu

lokalnej kalibracji

 ZMR: darmowa baza danych do różnych analiz transportowych

 Czas obliczeń związany z jakością modelu (w pełni 4 stopniowy) i przyjętych założeń

*szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej www.cupt.gov.pl



Zatrudniamy do WMR– prześlij swoje CV już dzisiaj!

Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę z modelarzami, analitykami, programistami i 

ekspertami z dziedziny modelowania i prognozowania ruchu

Kogo szukamy? Jakich kompetencji?

 Praca w oprogramowaniu dedykowanemu modelowaniu ruchu (PTV VISUM)

 Biegła znajomość MS EXCELL

 Umiejętność budowy, obsługi i pracy na bazach danych, np. MS ACCESS

 Znajomość programów do tworzenia, edycji, analizowania i wyświetlania danych geoprzestrzennych (GIS)

 Znajomość zagadnień związanych z tematyką modelowania i prognozowania ruchu

 Znajomość zagadnień związanych ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi i mobilnością ludności



Zatrudniamy do WMR– prześlij swoje CV już dzisiaj!

Jesteś zainteresowany? Posiadasz takie 

kompetencje napisz do na adres:

zmr@cupt.gov.pl



Zintegrowany Model Ruchu

Dziękuję za uwagę

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2  00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00  fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl  e-mail: zmr@cupt.gov.pl


