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TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – PROGNOZA NA LA-

TA 2015-2020 

 

W pracy przedstawiono metodykę opracowania prognozy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Założenia do 

niniejszej prognozy dają możliwość zastosowanie jej do oceny zmiany poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Arty-

kuł zawiera również prognozy trendów wzrostu przewozu drogowego poszczególnych klas towarów niebezpiecznych. W pracy 

omówiono także stan regulacji prawnych związanych z monitoringiem i kontrolą przewozu towarów niebezpiecznych. 

 

WSTĘP 

Postęp cywilizacyjny determinuje coraz większe zastosowanie 
szerokiego spektrum związków chemicznych [1]. Potwierdzeniem są 
informacje na temat zwiększania się popytu na przewóz towarów 
niebezpiecznych w poprzednich latach [2,3,4,5]. Jest to naturalny 
proces, któremu sprzyja poprawiająca się z każdym rokiem dostęp-
ność infrastruktury drogowej i kolejowej. Pomimo wielu zalet zwią-
zanych z rozwojem gospodarki i wzrostem PKB, przewóz towarów 
niebezpiecznych jest czynnikiem mającym wpływ na poziom bez-
pieczeństwa wewnętrznego w Polsce [6]. Aktualizacja przepisów 
ADR realizowana w dwuletnich cyklach zazwyczaj skutkuje posze-
rzeniem listy towarów niebezpiecznych [7]. Biorąc powyższe po 
uwagę, można wywnioskować dalszy wzrost przewozu towarów 
niebezpiecznych w najbliższych latach.  

W niniejszym artykule przeanalizowano dotychczasowy stan 
regulacji prawnych związany z monitoringiem i kontrolą przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych. Ze względu na brak syste-
mowych rozwiązań związanych z szczegółowym monitoringiem ich 
przewozu, trudno jest obecnie określić jak duży wpływ ma on na 
poziom bezpieczeństwa [6].  

W pracy przedstawiono metodykę określania prognozy doty-
czącej skali przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w 
najbliższych latach. Dane do przeprowadzenia analizy pochodzą  
z dostępnych oficjalnych źródeł [2,3,4,5]. Metodyka polega na po-
równaniu historycznych danych dotyczących przewozu drogowego 
wszystkich towarów (WT) uwzględniających również ich oficjalne 
prognozy z dostępnymi danymi dotyczącymi szacunkowej ilości 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (TN). Prognoza 
przewozu TN została opracowana na podstawie: 

 interpolacji dotychczasowych trendów w przewozie WT i TN,  

 prognoz przewidzianych dla WT, 

 wyników analizy polegającej na wyznaczeniu trendów związa-
nych z procentowym udziałem przewozu TN w stosunku do 
przewozu WT. 
W pracy omówiono również kształtowanie się dotychczaso-

wych trendów udziału poszczególnych klas w przewozie TN oraz 
zaprognozowano ich zmianę w najbliższych latach.  

W niniejszej pracy we wszystkich zestawieniach wykorzystano 
dane opisujące pracę przewozową. Biorąc pod uwagę potencjalne 
przyszłe zastosowanie prognoz przewozu drogowego TN do oceny 
poziomu bezpieczeństwa i analizy ryzyka jest ona najbardziej wia-
rygodnym miernikiem, lepszym niż sama masa łącznie przewiezio-

nych towarów. Praca przewozowa to iloczyn długości drogi mierzo-
nej w kilometrach i liczby ton przewiezionego materiału. Jednostka-
mi pracy przewozowej są tonokilometry (tkm) oraz ich wielokrotno-
ści: mln tkm i mld tkm.  

1. MONITORING I KONTROLA PRZEWOZU DRO-
GOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – STAN RE-
GULACJI PRAWNYCH 

Obecnie w Polsce nie ma systemowych prawnych rozwiązań 
mających na celu organizacje monitoringu transportu towarów 
niebezpiecznych. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych nie 
określa żadnego organu odpowiedzialnego w przedmiotowym za-
kresie [8]. W przeszłości obowiązywało rozporządzenie w sprawie 
towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlegał obo-
wiązkowi zgłoszenia [9], które przestało obowiązywać w 2012 roku. 
Rozporządzenie to nakazywało zgłaszanie wybranych przewozów 
towarów niebezpiecznych komendantom wojewódzkim Policji i 
Państwowej Straży Pożarnej. Uregulowania prawne dotyczyły tylko 
transportu drogowego oraz towarów niebezpiecznych stwarzających 
największe zagrożenie. W tabeli 1 zestawiono wykaz oraz ilości 
towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy wymagał 
obowiązkowi zgłoszenia. Omawiane rozporządzenie było jedyną 
próbą stworzenia systemowego rozwiązania mającego na celu 
zbieranie informacji o przewozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych. 

Kontrolowanie transportu drogowego towarów niebezpiecznych 
jest w zakresie kompetencji wielu służb i instytucji w naszym kraju 
[10]. Największy zakres uprawnień związany z kontrolą posiada 
Inspekcja Transportu Drogowego, której działalność w ciągu ostat-
niej dekady spowodowała znaczną poprawę bezpieczeństwa prze-
wozu towarów niebezpiecznych na drogach [11]. Ustawodawca 
określając zakres obowiązków Inspekcji Transportu Drogowego, nie 
uwzględnił jednak regulacji prawnych mających na celu realizacje 
zadań związanych z monitoringiem przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych w sposób systemowy [8]. Pomimo wielu instytucji 
odpowiadających za kontrolę przewozu drogowego towarów nie-
bezpiecznych problem jego monitoringu jest więc nadal nierozwią-
zany. Powstaje coraz więcej inicjatyw mających na celu jego roz-
wiązanie zarówno w Europie jak i w Polsce [12].  

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie „Wykonywanie za-
dań przez administracje publiczną w zakresie bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych” opublikowanym w 2013 roku 
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przedstawiła informacje na temat nieprawidłowości związanych z 
kontrolą i monitowaniem przewozu towarów niebezpiecznych. We-
dług raportu, w wyniku przytoczonych zaniedbań, w transporcie 
drogowym co dziesiąty pojazd stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa 
[13]. Jest to istotny argument, aby dążyć w najbliższej przyszłości 
do wdrożenia systemowego rozwiązania mającego na celu monito-
ring wszystkich rodzajów transportu towarów niebezpiecznych.  

2. ŹRÓDŁA DANYCH NA TEMAT TRANSPORTU 
DROGOWEGO TOWARÓW I TOWARÓW NIEBEZPIECZ-
NYCH 

W pracy jako źródła danych dla przewozów wszystkich towa-
rów (WT) wykorzystano: 

 „Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą 
do 2030 roku)”, dokument opracowany przez Ministerstwo 
transportu, budownictwa i gospodarki wodnej w styczniu 2013 
roku, zawierający dane aktualne na rok 2010 [2,3],  

 „Transport wyniki działalności w 2014”, dokument opracowany 
przez Główny Urząd Statystyczny w 2015 roku, zawiera dane 
aktualne na rok 2014 [4],  

 bazy danych EUROSTAT dotyczące transportu drogowego, 
aktualizowane corocznie, umożliwiające obecnie dostęp do 
danych z 2014 roku [5]. 
Źródłem danych dla przewozu drogowego towarów niebez-

piecznych (TN) były bazy danych EUROSTAT, również aktualizo-
wane corocznie i umożliwiające dostęp do danych z 2014 roku [5].  

„Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 

2030 roku)” zawiera: dane dotyczące przewozu drogowego wszyst-
kich towarów (WT) w zakresie: dotychczasowych przewiezionych 
ilości oraz prognozy wzrostu popytu na ich przewóz. Prognoza 
wzrostu popytu została opracowana w lutym 2012 roku w dwóch 
wariantach: maksymalnym i minimalnym. Swoim zasięgiem obejmu-
je rok 2030. Prognoza uwzględnia m. in. trend wzrostu PKB oraz 
czynniki kształtujące koniunkturę na rynkach transportowych [2,3]. 
Na potrzeby niniejszej pracy uwzględniono prognozowany trend do 
2020 roku w wariancie maksymalnym. 

„Transport wyniki działalności w 2014” zawiera historyczne da-
ne na temat przewozu drogowego wszystkich towarów (WT)  [10], 
Bazy danych EUROSTAT są opracowywane zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE nr 70/2012 z 
dnia stycznia 2012 roku w sprawie sprawozdań statystycznych w 
odniesieniu do transportu drogowego rzeczy. Dzięki temu przedmio-
towe bazy danych są zunifikowane we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Ze względu na sposób zbierania danych nie można 
ich traktować jako bezbłędne [6,14]. Wykorzystanie bazy danych to: 

 „Goods transport by roads” dla danych o przewozie drogowym 
wszystkich towarów (WT), 

 „Annual road freight transport of dangerous goods, by type of 
dangerous goods and broken down by activity” dla danych o 
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (TN), przed-
miotowa baza zawiera również podział na poszczególne klasy 
towarów niebezpiecznych [5]. 
Wybór powyższych źródeł danych wynikał z ich wiarygodności, 

kompletności w badanym dziesięcioletnim horyzoncie czasowym 
jaki przyjęto do wykonania analiz oraz dostępności pracy przewo-
zowej jako miernika.  

Klasa Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlegał obowiązkowi zgłoszenia 

1 
 materiały wybuchowe i przedmioty wybuchowe, przewożone w ilości, która zgodnie z umową ADR wymaga 

oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej 

2 
 gazy grup: T, TF, TC, TO, TFC i TOC, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości  

większej niż 3 000 litrów 

3, 4.2, 4.3 
 towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej  

niż 3 000 litrów 

5.1 

 towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej  
niż 3 000 litrów 

 nadchlorany, azotan amonowy oraz nawozy na bazie azotanu amonowego, przewożone  
w cysternie (cysternach) lub luzem w ilości większej niż 3 000 litrów lub 3 000 kg 

5.2  towary przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów 

6.1 
 towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej  

niż 3 000 litrów 

6.2  materiały zakaźne kategorii A 

7 

 materiały promieniotwórcze o łącznej aktywności większej niż 3 000 A1 lub 3 000 A2, przewożone  
w sztukach przesyłki typu B(U) i typu C 

 materiały promieniotwórcze przewożone w sztuce przesyłki typu B(M) 

 materiały rozszczepialne, dla których suma wskaźników bezpieczeństwa krytycznościowego  
dla sztuk przesyłki przekracza 50 

 wypalone paliwo jądrowe 

 materiały promieniotwórcze przewożone w warunkach specjalnych 

8 
 towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach)  

w ilości większej niż 3 000 litrów 
 

Tab. 1. Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlegał obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z obecnie nie obowiązującym 
rozporządzeniem [9] 
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3. PROGNOZY DLA PRZEWOZU DROGOWEGO TOWA-
RÓW NIBEZPIECZNYCH 

W celu wykonania prognoz przewozu towarów niebezpiecz-
nych w transporcie drogowym, w pierwszej kolejności przeprowa-
dzono analizę polegającą na wyznaczeniu trendów związanych z 
procentowym udziałem przewozu towarów niebezpiecznych (TN) w 
stosunku do przewozu WT. Wykorzystano do tego dane EURO-
STATU [5]. 

Z przeprowadzonej analizy przedstawionej na rysunku 1 wyni-
ka, że w ciągu ostatniej dekady zauważalny jest nieznaczny wzrost 
przewozu TN w stosunku do ilość przewozu WT. Wydaje się praw-
dopodobne utrzymanie się tego trendu w przyszłości.  

  

Na rysunku 2 zestawiono dane dotyczące: 

 przewozu wszystkich towarów (WT) z trzech źródeł danych 
[2,3,4,5] 

 oficjalnej prognozy przewozu wszystkich towarów (WT) pocho-
dzącej z Strategii Rozwoju Transportu [2,3],  

 przewozu towarów niebezpiecznych (TN) 
Do przeprowadzenia prognozy dla przewozu TN wykorzystano 

trend wzrostu przewozu TN w stosunku do ilość przewozu WT oraz 
oszacowaną prognozę dla przewozu WT dla danych EUROSTATU, 
którą opracowano na podstawie oficjalnej prognozy dla przewozu 
WT zamieszczonych w Strategii Rozwoju Transportu.  

Z przeprowadzonej analizy można wywnioskować że zarówno 
przewóz wszystkich towarów (WT) 

oraz towarów niebezpiecznych (TN) w najbliższych latach bę-

 
Rys. 2. Zestawienie ilości przewozu wszystkich towarów (WT) oraz przewozu towarów niebezpiecznych (TN) wraz z uwzględnieniem 
prognoz na najbliższe lata (skala log.), opracowanie własne na podstawie [2,3,4,5] 
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Rys. 1. Procentowy udział przewozu towarów niebezpiecznych (TN) w stosunku do przewozu wszystkich towarów (WT) wraz uwzględnie-
niem prognoz na najbliższe lata; opracowanie własne na podstawie [5] 
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dzie wzrastał, jednakże z mniejszą dynamiką niż dotychczas. Moż-
na się spodziewać że w latach 2015 - 2020  przewóz wszystkich 
towarów (WT) może wzrosnąć o około 28% w porównaniu do da-
nych ogłoszonych za rok 2014. Natomiast przewóz towarów nie-
bezpiecznych (TN) dla tego samego okresu czasu może wzrosnąć o 
około 32 %.   

W pracy przeanalizowano także kształtowanie się trendów dla 
procentowego oraz ilościowego udziału przewozu poszczególnych 
klas towarów niebezpiecznych. Analizę opracowano na podstawie 
danych EUROSTAT [5].  

Na rysunku 3 zestawiono procentowy udział poszczególnych 
klas w przewozie towarów niebezpiecznych (TN).  

Z analizy wynika, że roku na rok coraz większy udział procen-
towy w łącznej ilości transportowanych towarów niebezpiecznych 
mają klasy: 3 (materiały ciekłe zapalne), 8 (materiały żrące) oraz 
pozostałe nie wymienione klasy (4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7). 
Jednocześnie zauważalny jest spadek procentowego udziału w 
transporcie klasy 2 (gazy) oraz klasy 9 (różne materiały i przedmioty 
niebezpieczne). Procentowy udział transportu materiałów wybucho-
wych (klasa 1) utrzymuje się na podobnym poziomie.  

Kontynuacja przedmiotowej analizy znajduję się na rysunku 4, 
na którym przedstawiono zestawienie przewozu poszczególnych 
klas towarów niebezpiecznych wraz z uwzględnieniem prognozy na 
najbliższe lata. Przedmiotowa prognoza jest interpolacją dotychcza-
sowych trendów. 

Z przeprowadzonej analizy przedstawionej na rysunkach 3 i 4 
wynika, że najbardziej dynamicznie wzrasta przewóz klasy 3 do 
której są zaliczane paliwa. Pomimo zmniejszania się procentowego 
udziału klasy 2, do której jest zaliczane m. in. LPG stanowiące także 
powszechnie stosowane paliwo, można przewidywać dalszy wzrost 
tej klasy, bardziej dynamiczny niż dotychczas. Za tym scenariuszem 
przemawia m. in. perspektywa transportu znacznych ilości LNG z 
nowo otwartego gazoportu w Świnoujściu. 

PODSUMOWANIE 

Prognoza przewozu drogowego towarów niebezpiecznych jest 
jednym z czynników niezbędnych do oszacowania jak w najbliż-
szych latach będzie zmieniać się poziom bezpieczeństwa we-
wnętrznego w Polsce. Brak systemowych rozwiązań dotyczących 
szczegółowego monitoringu przewozu drogowego towarów niebez-
piecznych utrudnia wiarygodną ocenę obecnego poziomu bezpie-
czeństwa i opracowanie przedmiotowej prognozy. W niniejszej 
pracy opracowano tą prognozę na podstawie ogólnodostępnych 
danych o średnim stopniu szczegółowości. Oszacowano, że prze-
wóz TN w latach 2015-2020 może wzrosnąć o ok 32% w porówna-
niu do danych za rok 2014. Oznacza to wzrost średnio w granicach 
4,8% w skali roku. Biorąc pod uwagę transport poszczególnych klas 
towarów niebezpiecznych, można zaprognozować, że do 2020 roku 
najbardziej dynamicznie będzie wzrastać przewóz klas: 2, 3 i 8. 
Mając na uwadze określenie jaki wpływ na poziomu bezpieczeństwa 
wewnętrznego w Polsce ma przewóz towarów niebezpiecznych, nie 
jest to prognoza optymistyczna. Stwierdzenie to wynika m. in. z 
doświadczeń związanych z prowadzeniem działań ratownictwa 
chemicznego, według których największe zagrożenie najczęściej 
jest powodowane przez gazy. W celu potwierdzenia tej tezy, warto 
szczegółowo przeanalizować wypadki związane z przewozem 
drogowym towarów niebezpiecznych w ostatnich latach. 

Aby w przyszłości można było opracować bardziej wiarygodną 
prognozę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, należy 
jak najszybciej wdrożyć monitoring ich przewozu w sposób syste-
mowy. 
 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3 8 pozostałe (suma) 1 2 9

 
Rys. 3. Procentowy udział poszczególnych klas w przewozie towarów niebezpiecznych (TN), opracowanie własne na podstawie [5]. 
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The transport of dangerous goods by roads – forecast for 
2015-2020 

The paper presents a methodology for the forecast elabora-

tion of the road transport of dangerous goods. The assump-

tions for this forecast gives the opportunity to apply it to 

evaluate changes in the level of internal security in Poland. 

The article includes also forecasts of trends in growth of 

individual classes of the road transport of dangerous goods. 

The paper discusses also the status of regulations related to 

monitoring and control of the transport of dangerous goods.       
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