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Zintegrowany Model Ruchu –
rewolucja w planowaniu transportu i narzędzie dla 

beneficjentów



 ZMR – historia i cel powstania

 ZMR - struktura modelu pasażerskiego

 ZMR – interesariusze

 ZMR – zadania CUPT

 ZMR – korzyści dla interesariuszy

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

 możliwość dalszego rozwoju i tworzenia modeli dla potrzeb

np.: regionów, SUMP

 spełnienie warunku podstawowego (KE)

Zintegrowany Model Ruchu
– co udało się osiągnąć



ZMR - struktura modelu pasażerskiego



Model popytu oraz model podaży

Rok bazowy 2019

Sieć drogowa

Siatka połączeń publicznego 

transportu zbiorowego

sieć kolejowa  

połączenia autobusowe

Porty lotnicze  porty morskie

Sieć dróg śródlądowych

Multimodalny model 4 stopniowy

(zachowania transportowe)

Zmienne objaśniające to m.in.: demografia  PKB  

udział osób zmotoryzowanych

Opracowany model bazowy na rok 2019 - 4 stopniowe modele 

pasażerskie uwzgledniające ruch towarowy na drogach. 



Modele prognostyczne

Modele prognostyczne zawierają analogiczną strukturę obliczeniową jak ta zastosowana

w modelu bazowym – czyli pełną procedurę obliczeniową dla modelu popytu oraz rozkładu

ruchu na sieć

Opracowano następujące horyzonty czasowe

Prognozy ruchu zostały opracowane w oparciu o ZMR na rok bazowy 2019

2025

wariant domykający stan infrastruktury 

transportowej

2030 

wariant prognostyczny zgodny

z projektami dokumentów strategicznych

2040 | 2050

Prognoza sieciowa dla odległych horyzontów 

czasowych

Zmienne objaśniające przygotowano na lata 2025, 2030, 2040, 2050



ZMR - interesariusze



Dla kogo jest przeznaczony ZMR

ZMR jest dostępny nieodpłatnie dla zainteresowanych podmiotów, w szczególności 

takich jak: 

 beneficjenci, 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 uczelnie, 

 instytuty naukowe i badawcze

Firmy konsultingowe oraz wykonawcy analiz mogą korzystać z ZMR na zasadzie 

sublicencji udzielonej przez podmioty zamawiające ww. analizy



Przykładowi interesariusze ZMR

 Urzędy administracji rządowej

 Zarządcy infrastruktury: PKP PLK S.A., GDDKiA

 Urzędy marszałkowskie i regionalne biura planowania 

 Miejskie ośrodki planowania, w tym zarządy dróg

 Inne podmioty państwowe (UTK, KOBIZE) 

 Uczelnie i inne jednostki rozwojowo badawcze



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 

 Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i analiz dla subregionu 

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….



Przykłady



Dokumenty strategiczne dla poszczególnych 
gałęzi transportu

Krajowy Program Kolejowy do roku 2030:

 Wprowadzono nowe inwestycje wraz z parametrami

 Wprowadzono zmiany w zakresie planowanych modernizacji

 Opracowano ofertę przewozową

 Przygotowano dane pod analizę AKK

 Przeprowadzono analizę AKK



Dokumenty strategiczne dla poszczególnych 
gałęzi transportu

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. 

 Wprowadzono nowe inwestycje wraz z parametrami

 Wprowadzono zmiany w zakresie planowanych modernizacji

 Przygotowano dane pod analizę AKK

 Przeprowadzono analizę AKK



Regionalne plany transportowe

Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Mazowieckiego:

 Wykorzystanie ZMR jako modelu referencyjnego

 Wycięcie obszaru analizy

 Doszczegółowienie sieci transportowej

 Kalibracja modelu



Analiza natężeń i zmian ruchu w związku
z budową S10

SIEĆ 2019

Ruch ze Szczecina w kierunku 

Warszawy w znacznym stopniu 

wybiera trasę S3 – A2, na DK10 

ruch z najbliższej okolicy

SIEĆ 2030

Ruch ze Szczecina w kierunku 

Warszawy przeniósł się na 

nową trasę S10, dla takiego 

stanu sieci, połączenie S3 – A2 

jest mniej atrakcyjne



Zmiana napełnienia w pociągach przy 
zmianie cen paliw

Oferta 2030
Podniesienie cen 

paliw

Przy tej samej kolejowej ofercie przewozowej, wzrost cen paliw powoduje 

zwiększenie napełnienia w pociągach



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



ZMR - korzyści dla interesariuszy



Zintegrowany Model Ruchu – korzyści dla interesariuszy

 Kompleksowe narzędzie analityczne o szerokim spektrum zastosowań

 od wykorzystania zbudowanych sieci

 przez analizy wariantowe na gotowym narzędziu

 do wykorzystania struktury i danych ZMR jako podstawy pod inne prace modelowe

(regionalne, lokalne, operacyjne)

 Dostępny w pełni 4 stopniowy multimodalny krajowy model ruchu stworzony przez

niezależną jednostkę ze środków publicznych

 Transparentne i w pełni dostępne założenia wraz z formułami dla wszystkich

4 etapów modelowania dla każdej motywacji podróży



Zintegrowany Model Ruchu – korzyści dla interesariuszy

 ZMR posiada założenia zgodne z najnowszym stanem wiedzy dot. dokumentów

wieloletnich (w tym listy inwestycji konsultowane na bieżąco)

 Współpraca z ekspertami zewnętrznymi oraz pozytywna opinia Inicjatywy Jaspers:

gwarancją wysokiej jakości prac

 Udział w tworzeniu spójnego systemu planowania transportu na poziomie regionalnym

i krajowym m.in. w oparciu o wyniki modelowania i analizę popytu

* Nie szkolimy z zakresu modelowania i obsługi oprogramowania PTV VISUM

* Nie odpowiadamy za wyniki otrzymane przez wykonawców RPT lub SK, którzy bazują na ZMR



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 horyzontalne do programów operacyjnych obsługiwanych

przez CUPT dot. analiz ruchowych przy użyciu modelu krajowego ZMR

 Prace badawczo-rozwojowe w celu poprawy jakości narzędzia przy współpracy

instytucji naukowych i zainteresowanych podmiotów



Zintegrowany Model Ruchu – plany rozwojowe

 Rozpoczynamy cykl spotkań dla użytkowników modelu ZMR

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 na stronie: www.cupt.gov.pl

Pierwsze spotkanie już 29.11.2022 r.*

Zapraszamy do udziału!



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


