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W artykule przedstawiono. efektywny rozwój transportu, który jest 
jednym ze wskaźników rozwoju kraju. Analizując liczbę nowo 
zarejestrowanych pojazdów możemy oszacować zarówno stan rozwoju 
transportu jak i przewidywania przewoźników odnośnie rozwoju kraju. 
Na podstawie danych dotyczących nowo zarejestrowanych ciągników 
siodłowych i pojazdów ciężarowych z okresu 2011 do 2 kwartału 2016 
oszacowano trendy liniowe dla każdego z  szesnastu województw. 
Nierównomierny rozwój transportu w poszczególnych województwach 
może być spowodowany czynnikami ekonomicznymi związanymi z 
rozwojem regionów oraz lokalizacją firm leasingowych. 
 

 
Słowa kluczowe: transport drogowy, rejestracja ciężarówek, 
rozwój gospodarczy 
 
Wstęp 

Transport samochodowy jest podstawową gałęzią 
transportu w Polsce, przewozi blisko 80 % ładunków i 70% 
pasażerów. Transport samochodowy pozwala na dotarcie do 
niemal każdego miejsca. Jest to jedna z głównych zalet gdyż 
nie wymaga to przeładunku towaru, dzięki czemu jest bardziej 
konkurencyjny od innych gałęzi transportu. W ostatnich latach w 
kraju nastąpiło znaczne zwiększenie liczby pojazdów oraz ich 
unowocześnienie. Rozwój transportu drogowego może być 
jednym ze wskaźników (indykatorów) rozwoju gospodarczego. 
Od czasu kiedy prowadzona jest ewidencja pojazdów ilość 
samochodów ciężarowych ciągle wzrasta. 

Transport to w dzisiejszych czasach branża, która w 
największym stopniu napędza gospodarkę [9]. Efektywny rozwój 
transportu jest jednym ze wskaźników rozwoju kraju. Analizując 
liczbę nowo zarejestrowanych pojazdów możemy oszacować 
zarówno stan rozwoju transportu jak i przewidywania 
przewoźników odnośnie rozwoju kraju.   

Zaopatrzenie lokalne i regionalne - przewóz ładunków na 
krótkich trasach (województwo, pomiędzy województwami) 
obsługują zazwyczaj samochody. ciężarowe. Transport 
długodystansowy -przewóz ładunków na długich trasach 
(krajowy, pomiędzy państwami) obsługują zazwyczaj ciągniki 
siodłowe. W oparciu o ich potencjał można ocenić rozwój 
gospodarczy kraju. 

 
1. Analiza rozwoju transportu  
 

Dane o pojazdach samochodowych i ciągnikach, 
motorowerach oraz pojazdach bezsilnikowych zarejestrowanych 

według stanu w dniu 31 XII prezentowane są do 2001 r. według 
ewidencji prowadzonej przez wojewodów, w latach 2002-2008 - 
przez starostów, prezydentów miast i burmistrzów, od 2009 r. 
według centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK) prowadzonej 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (do 17 XI 2012 r. - 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Dane nie 
obejmują pojazdów wyrejestrowanych, a do 2010 r. - również 
pojazdów posiadających pozwolenie czasowe wydawane w 
końcu danego roku. Pozwolenie czasowe wydawane jest na 
okres do około 30 dni w celu załatwienia wszystkich formalności 
związanych z rejestracją pojazdu i niezbędnych do otrzymania 
docelowego dowodu rejestracyjnego [7]. 

Do badania rozwoju transportu drogowego zostały 
wykorzystane dane pochodzące z archiwum Głównego Urzędu 
Statystycznego/ Bank danych lokalnych. Na podstawie danych 
dotyczących nowo zarejestrowanych pojazdów ciężarowych 
oraz ciągników siodłowych (dane kwartalne) [8] z okresu 
1Q2011-2Q2016 wyznaczono tendencje związane z rozwojem 
transportu samochodowego dla każdego z województw. W tym 
celu dla każdego z szesnastu województw dokonano analizy 

szeregów czasowych { } 221 ≤≤t
i
tx , gdzie 16,...,2,1=i  oznacza 

numer województwa (patrz tabela poniżej), natomiast 1=t  
reprezentuję 1Q2011, 2=t  -- 2Q2011,…, 22=t  -- 2Q2016.  
Elementy szeregów przedstawiono jako sumę dwóch 
składników - deterministycznego i losowego: 

 i
t

i
t

i
t fx ε+=  (1) 

dla 161 ≤≤ i  oraz 191 ≤≤ t . Część deterministyczna 
szeregu (1) została  aproksymowana funkcją liniową 

 tf iii
t 10 αα += . (2) 

Wartości ocen ,  parametrów strukturalnych modelu 
(2) wyznaczamy za pomocą metody najmniejszych kwadratów 
(MNK) (patrz 11],3,6). Również dokonano identyfikacji części 
losowej w szeregu (1). W tym celu z szeregu  

wydzielony szereg reszt { }  jako: 
 = − , (3) 

gdzie 161 ≤≤ i , 221 ≤≤ t . Badanie normalności rozkładu 
składnika losowego zostało przeprowadzone za pomocą testu 
Kołmogorowa-Smirnowa (patrz 1, 3,5). Badanie stacjonarności 
reszt przeprowadzono zostało za pomocą rozszerzonego testu 
Dickey-Fuller’a (test ADF) (patrz 2,3,6) i  testu Kwiatkowski-
Phillips-Schmidt-Shin’a (test KPSS) (patrz np. 3,4,6) . 
2. Analiza transportu lokalnego 
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Dla każdego z województw na podstawie danych dotyczących 

nowo zarejestrowanych pojazdów ciężarowych (dane kwartalne) z 
okresu 1Q2011-2Q2016 oszacowano trend liniowy (2) w modelu 
(1). Rysunek 1 przedstawia liczbę nowo zarejestrowanych 
pojazdów ciężarowych (krzywa granatowa) oraz  trend liniowy 
(linia czerwona). Analizując współczynnik {∝ }  (patrz 
tab.1) widzimy, że największe tendencje wzrostowe występuję w 
województwach Mazowieckim, Śląskim, Wielkopolskim 
Dolnośląskim oraz Pomorskim. Tendencji spadkowych nie 
odnotowano w żadnym z województw. 

 
Tabela 1.  Wartości parametrów strukturalnych trendu liniowego 

dla każdego z województw, wartości statystyk 2R i F , poziom 
istotności dla testu F-Snedecora, wartości odchyleń 
standardowych reszt. 

i Województwo i
1α  

i
0α  2R  F  p  σ  

1 Łódzkie 9.02 528.5 0,138 3,21 0,088 149.86 

2 Mazowieckie 70.94 2948 0,46 17,04 0,001 511.38 

3 Małopolskie 5.34 970.3 0,038 0,8 0,382 177.76 

4 Śląskie 27.94 1172.5 0,334 10,04 0,005 262.42 

5 Lubelskie 4.31 283.35 0,122 2,78 0,111 76.82 

6 Podkarpackie 1.5 379.8 0,013 0,26 0,613 86.95 

7 Podlaskie 1.75 224.1 0,058 1,23 0,28 46.84 

8 Świętokrzyskie 4.36 183.1 0,164 3,91 0,062 65.61 

9 Lubuskie 8.04 175.2 0,491 19,31 0.0001 54.42 

10 Wielkopolskie 24.6 1251.7 0,274 7,56 0,012 266.25 

11 Zachodniopomorskie 8.56 313.7 0,334 10,02 0,005 80.51 

12 Dolnośląskie 24.8 640.1 0,538 23,32 0.0001 152.9 

13 Opolskie 2.96 171.04 0,231 6,02 0,023 35.92 

14 Kujawsko-
Pomorskie 

10.04 344.9 0,418 14,34 0,001 78.89 

15 Pomorskie 16.62 552.7 0,483 18,7 0.0001 114.38 

16 Warmińsko-
Mazurskie 

2.76 292.3 0,157 3,71 0,068 42.58 

 
 
    Na poziomie istotności 0,1 nie ma podstaw do odrzucenia 
hipotezy roboczej mówiącej o braku korelacji  wielorakiej ( :0H  

współczynnik korelacji wielorakiej R  nieistotnie różni się od 
zera) dla województw: Małopolskiego, Lubelskiego, 
Podkarpackiego i Podlaskiego (patrz tab.1, poziom istotności 
dla testy Fishera-Snedecora). Dla w/w województw 
dopasowanie modelu do danych jest dość słabe. Dla 
województw Łódzkie, Mazowieckie, Śląskie, Świętokrzyskie, 
Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie, 
Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-
Mazurskie współczynnik korelacji jest istotny, natomiast stopień 

wyjaśnienia zmiennej zależnej (współczynnik determinacji 2R ) 
nie jest wysoki. 
 

 
Rys. 1. Liczba nowo zarejestrowanych pojazdów ciężarowych 
oraz prosta regresji dla każdego z województw. 
 
 

 

Rys. 2. Porównanie rozkładów empirycznych ciągów reszt z 

rozkładami normalnymi ( )2,0 iN σ   dla 16,...,2,1=i . 

 
    Dla każdego z województw za pomocą testu Kołmogorowa-
Smirnowa (test KS) przeprowadzono badanie normalności 
rozkładów reszt. Tabela 2 zawiera wyniki tych analiz. Rysunek 2 
przedstawia wykresy rozkładów empirycznych (krzywa 

granatowa) oraz rozkładu normalnego ( )2,0 iN σ  (krzywa 
czerwona) dla 161 ≤≤ i . Dla poziomu istotności 0,05 wartość 
krytyczna statystyki testowej wynosi 0,2809. Ponieważ 

2809,0<id  dla 16,...,2,1=i  (patrz tab.2), to dla każdego z 
województw nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy roboczej (

:0H ciąg reszt { } 221 ≤≤t
i
tε   ma rozkład normalny). 

 
    Do analizy stacjonarności ciągów reszt wykorzystane zostały 
testy ADF i KPSS (patrz 2,3,4,6). Dla testu ADF wartości 
krytyczne statystyki testowej wynoszą odpowiednio 

668,21,0 −=DF , 074,305,0 −=DF , 978,301,0 −=DF . Z 
tabeli 2 dla testu ADF widzimy, że na poziomie istotności 0,1 dla 
województw Mazowieckiego, Małopolskiego, Śląskiego i 
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Dolnośląskiego nie ma podstaw do odrzucenia hipotez 
roboczych, zatem elementy ciągów reszt { } 221 ≤≤t

i
tε ,

{ }12,4,3,2∈i  są niestacjonarne. Dla pozostałych województw 
hipotezy robocze należy odrzucić na korzyść hipotez 
alternatywnych, tzn. ciągi reszt { } 221 ≤≤t

i
tε , 

{ }16,15,14,13,11,10,9,8,7,6,5,1∈i  spełniają warunek 
stacjonarności. Na poziomie istotności 0.01 tylko dla 
województwa Opolskiego możemy stwierdzić spełnienie 
warunku stacjonarności ciągu reszt { } 221

13
≤≤ttε .  Zatem istnieją 

dodatkowe czynniki ekonomiczne, terytorialne, psychologiczne, 
itp.  wpływające na liczbę nowo rejestrowanych samochodów, 
które nie zostały zidentyfikowane w modelu (1). 
 
Tabela 2. Poziomy istotności oraz  wartości statystyk testowej 
dla testów ADF, KPSS i  Kołmogorowa-Smirnowa. 
 
 
 i 

 
 Województwo 

Test KS Test ADF Test KPSS 

p  id  iDF  p  iη  p  

1 Łódzkie 0,308 0,199 -3,352 0.01<p<0.05 0,054 p>0.1 

2 Mazowieckie 0,889 0,117 -2,466 p>0.1 0,129 p>0.1 

3 Małopolskie 0,952 0,104 -2,562 p>0.1 0,172 p>0.1 

4 Śląskie 0,773 0,134 -2,651 p>0.1 0,114 p>0.1 

5 Lubelskie 0,64 0,151 -4,608 p<0.01 0,056 p>0.1 

6 Podkarpackie 0,663 0,149 -3,57 0.01<p<0.05 0,057 p>0.1 

7 Podlaskie 0,721 0,141 -3,221 0.01<p<0.05 0,071 p>0.1 

8 Świętokrzyskie 0,727 0,14 -3,382 0.01<p<0.05 0,062 p>0.1 

9 Lubuskie 0,911 0,113 -2,777 0.05<p<0.1 0,151 p>0.1 

10 Wielkopolskie 0,502 0,169 -3,484 0.01<p<0.05 0,059 p>0.1 

11 Zachodniopomorskie 0,713 0,142 -3,419 0.01<p<0.05 0,056 p>0.1 

12 Dolnośląskie 0,944 0,106 -2,616 p>0.1 0,111 p>0.1 

13 Opolskie 0,689 0,145 -4,57 p<0.01 0,047 p>0.1 

14 Kujawsko-Pomorskie 0,803 0,13 -3,258 0.01<p<0.05 0,09 p>0.1 

15 Pomorskie 0,865 0,121 -2,962 0.05<p<0.1 0,117 p>0.1 

16 Warmińsko-Mazurskie 0,988 0,089 -3,482 0.01<p<0.05 0,042 p>0.1 

 
 
   Dla testu KPSS wartości krytyczne statystyki testowej 

wynoszą odpowiednio 347,01,0 =η , 463,005,0 =η , 

739,001,0 =η . Ponieważ dla każdego 160 ≤≤ i  spełniona 

jest nierówność 1,0ηη <i , to dla każdego z województw na 

poziomie istotności 0,1 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy 
roboczej. Wobec powyższego przyjmujemy, że reszty w modelu 
(1) dla każdego z województw spełniają warunek stacjonarności 
(należy je identyfikować za pomocą  modeli rodziny ARMA). 
Wyniki uzyskane za pomocą testów ADF i KPPS dla niektórych 
województw są różne, nie mniej jednak uwzględnienie (oprócz 
czynnika czasu) w modelu (1) dodatkowych czynników 
ekonomicznych pozwoli dokładniej zidentyfikować strukturę 
rozwoju transportu w poszczególnych województwach.  
 

3. Analiza transportu dalekobieżnego 
 

Na podstawie danych dotyczących nowo zarejestrowanych 
ciągników siodłowych (dane kwartalne) z okresu 1Q2011-
2Q2016 oszacowano trendy liniowe (2) w modelu (1) dla 
każdego z  szesnastu województw. Rysunek 1 przedstawia 
liczbę nowo zarejestrowanych pojazdów (krzywa granatowa) 
oraz  trend liniowy (linia czerwona). Analizując współczynnik {∝ }  (patrz tab.3) widzimy, że największe tendencje 
wzrostowe występują w województwach Mazowieckim, Śląskim, 
Wielkopolskim. Nieduże tendencje spadkowe odnotowano w 
województwach Lubelskim, Podlaskim, Warmińsko-Mazurskim. 

Na poziomie istotności 0,1 nie ma podstaw do odrzucenia 
hipotezy roboczej mówiącej o braku korelacji  wielorakiej ( :0H  

współczynnik korelacji wielorakiej R  nieistotnie różni się od 
zera) dla województw: Lubelskiego,  Podlaskiego, 
Świętokrzyskiego, Zachodniopomorskiego, Kujawsko-
Pomorskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego (patrz 
tab.3, poziom istotności dla testy Fishera-Snedecora). Dla w/w 
województw dopasowanie modelu do danych jest dość słabe. 
Dla pozostałych województw współczynnik korelacji jest istotny. 
Stopień wyjaśnienia zmiennej zależnej (współczynnik 

determinacji 2R ) jest wysoki dla województw Śląskiego i 
Wielkopolskiego. 

 
Tabela 3.  Wartości parametrów strukturalnych trendu liniowego 

dla każdego z województw, wartości statystyk 2R i F , poziom 
istotności dla testu F-Snedecora, wartości odchyleń 
standardowych reszt. 

i Województwo i
1α  i

0α  2R  F  p  σ  

1 Łódzkie 2,59 65,17 0,339 10,26 0,004 24,1 

2 Mazowieckie 42,53 1081,68 0,332 9,92 0,005 401,82 

3 Małopolskie 6,45 114,91 0,251 6,7 0,018 74,15 

4 Śląskie 10,61 86,86 0,692 44,93 0 47,08 

5 Lubelskie -0,73 80,94 0,03 0,63 0,438 27,46 

6 Podkarpackie 3,39 31,05 0,371 11,79 0,003 29,42 

7 Podlaskie -0,48 66,48 0,015 0,31 0,582 25,33 

8 Świętokrzyskie 0,05 10,21 0,004 0,08 0,779 5,55 

9 Lubuskie 2,51 66,84 0,148 3,46 0,077 40,15 

10 Wielkopolskie 24,92 200,25 0,637 35,15 0 125,05 

11 Zachodniopomorskie 2,83 97,09 0,128 2,92 0,103 49,18 

12 Dolnośląskie 3,04 56,12 0,394 12,99 0,002 25,08 

13 Opolskie 1,98 15,08 0,401 13,38 0,002 16,12 

14 Kujawsko-Pomorskie 0,78 64,57 0,019 0,39 0,538 37,29 

15 Pomorskie 3,41 182,99 0,107 2,4 0,137 65,59 

16 Warmińsko-Mazurskie -0,75 78,95 0,027 0,56 0,464 29,89 
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Rys. 3 Liczba nowo zarejestrowanych pojazdów ciężarowych 
oraz prosta regresji dla każdego z województw. 

 

 

Rys. 4 Porównanie rozkładów empirycznych ciągów reszt z 

rozkładami normalnymi ( )2,0 iN σ   dla 16,...,2,1=i . 

Dla każdego z województw za pomocą testu Kołmogorowa-
Smirnowa przeprowadzono badanie normalności rozkładów 
reszt (patrz tab. 4). Rysunek 4 przedstawia wykresy rozkładów 
empirycznych (krzywa granatowa) oraz rozkładu normalnego 

( )2,0 iN σ  (krzywa czerwona) dla 161 ≤≤ i  (dla każdego z 

województw). Dla poziomu istotności 0,05 wartość krytyczna 
statystyki testowej wynosi 0,2809. Dla województwa Kujawsko-
Pomorskiego postulat normalności rozkładu reszt nie jest 
spełniony. Dla pozostałych województw 2809,0<id  dla 

161 ≤≤ i , 14≠i  (patrz tab.4) nie ma podstaw do odrzucenia 

hipotezy roboczej ( :0H ciąg reszt { } 191 ≤≤t
i
tε   ma rozkład 

normalny). 
Do analizy stacjonarności ciągów reszt wykorzystane 

zostały testy ADF i KPSS. Dla testu ADF wartości krytyczne 

statystyki testowej wynoszą odpowiednio 668,21,0 −=DF , 

074,305,0 −=DF , 978,301,0 −=DF . Z tabeli 4 dla testu ADF 
widzimy, że na poziomie istotności 0,1 dla województw 
Łódzkiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Śląskiego, 
Podlaskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego nie ma podstaw 

do odrzucenia hipotez roboczych, zatem elementy ciągów reszt 
{ } 221 ≤≤t

i
tε  są niestacjonarne. Dla pozostałych województw 

hipotezy robocze należy odrzucić na korzyść hipotez 
alternatywnych, tzn. ciągi reszt spełniają warunek 
stacjonarności. Dla województwa Kujawsko-Pomorskiego 
możemy stwierdzić spełnienie warunku stacjonarności nawet dla 
poziomu istotności 0.01. 

 
Tabela 4. Poziomy istotności oraz  wartości statystyk 

testowej dla testów ADF, KPSS i  Kołmogorowa-Smirnowa. 

i Województwo 

Test KS Test ADF Test KPSS 

p  id  iDF
 

p  iη  p  

1 Łódzkie 0,967 0,099 -2,268 p>0.1 0,115 p>0.1 

2 Mazowieckie 0,825 0,127 -1,998 p>0.1 0,175 p>0.1 

3 Małopolskie 0,702 0,144 -2,502 p>0.1 0,132 p>0.1 

4 Śląskie 0,334 0,194 -2,584 p>0.1 0,134 p>0.1 

5 Lubelskie 0,75 0,137 -3,008 p<0.01 0,132 p>0.1 

6 Podkarpackie 0,907 0,114 -2,802 0.05<p<0.1 0,125 p>0.1 

7 Podlaskie 0,755 0,137 -2,589 p>0.1 0,123 p>0.1 

8 Świętokrzyskie 0,876 0,119 -3,418 0.01<p<0.05 0,078 p>0.1 

9 Lubuskie 0,768 0,135 -3,832 0.01<p<0.01 0,078 p>0.1 

10 Wielkopolskie 0,956 0,103 -1,958 p>0.1 0,199 p>0.1 

11 Zachodniopomorskie 0,983 0,092 -3,076 0.01<p<0.05 0,103 p>0.1 

12 Dolnośląskie 0,956 0,103 -1,626 p>0.1 0,261 p>0.1 

13 Opolskie 0,962 0,101 -3,404 0.01<p<0.05 0,144 p>0.1 

14 Kujawsko-Pomorskie 0,044 0,286 -4,184 p<0.01 0,079 p>0.1 

15 Pomorskie 0,752 0,137 -3,872 0.01<p<0.05 0,066 p>0.1 

16 Warmińsko-
Mazurskie 

0,532 0,165 -2,855 0.05<p<0.1 0,08 p>0.1 

 
Dla testu KPSS wartości krytyczne statystyki testowej 

wynoszą odpowiednio 347,01,0 =η , 463,005,0 =η , 

739,001,0 =η . Ponieważ dla każdego 160 ≤≤ i  spełniona 

jest nierówność 1,0ηη <i , to dla każdego z ciągów reszt 

{ } 221 ≤≤t
i
tε , 16,...,2,1=i  na poziomie istotności 0,1 nie ma 

podstaw do odrzucenia hipotez roboczych. Zatem przyjmujemy, 
że reszty w modelu (1) dla każdego z województw spełniają 
warunek stacjonarności. Wyniki uzyskane za pomocą testów 
ADF i KPPS dla niektórych województw są różne, nie mniej 
jednak uwzględnienie (oprócz czynnika czasu) w modelu (1) 
dodatkowych czynników np. ekonomicznych, terytorialnych, 
psychologicznych pozwoli dokładniej zidentyfikować strukturę 
rozwoju transportu w poszczególnych województwach.  

 
Wnioski 

 
Ogólnie w Polsce w latach 2011-2015 występują tendencje 

wzrostowe dotyczące nowo zarejestrowanych pojazdów 
wykorzystywanych w transporcie samochodowym.  W różnych 
województwach występują zarówno wyraźne tendencje 
wzrostowe liczby zarejestrowanych pojazdów jak i słabe 
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tendencje spadkowe. Wyraźne tendencje wzrostowe dla nowo 
zarejestrowanych samochodów ciężarowych występują w 
województwach Mazowieckim, Śląskim, Wielkopolskim i 
Dolnośląskim, natomiast dla ciągników siodłowych - 
Mazowieckim, Śląskim i Wielkopolskim. Nierównomierny rozwój 
transportu w poszczególnych województwach może być 
spowodowany czynnikami ekonomicznymi związanymi z 
rozwojem regionów, rozwojem przedsiębiorstw zlecających 
usługi (usługodawców), co bezpośrednio wpływa na liczbę 
przewozów, a tym samym na rozwój przedsiębiorstw 
transportowych. Umiejscowienie firm leasingowych również 
bezpośrednio wpływa na liczbę nowo zarejestrowanych 
pojazdów w poszczególnych województwach. 

 
Bibliografia 
1. CHOW G.C., Ekonometria, PWN, Warszawa 1995. 
2. DICKEY D.A., FULLER U.A., Distributions of the 

Estimators for Autoregressive Time Series with unit Root, 
“Journal of the American Statistical Association”, vol. 74, 
1979, s. 427-431. 

3. KOZŁOWSKI E., Analiza i identyfikacja szeregów 
czasowych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2015. 

4. KWIATKOWSKI D., PHILIPS P.C.B.,SCHMIDT P.,SHIN Y., 
Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the 
Alternative of a Unit Root, “Journal of Econometrics” vol. 
54, 1992, s. 159-178. 

5. ROGOWSKI A., Podstawy metod probabilistycznych w 
transporcie, Wyd. Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, Radom, 
2012. 

6. YAFFEE R.A., McGEE M., An Introduction to Time Series 
Analysis and Forecasting with Applications of SAS and 
SPSS, Academic Press Inc., 2000. 

7. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat/8/239 
8. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat 
9. http://www.innowacje-transport.pl/ 

 
Autorzy:  
dr inż. Leszek Gil – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w 
Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki, 20 -209 Lublin, ul. 
Projektowa 4, 
dr Edward Kozłowski – Politechnika Lubelska, Wydział 
Zarządzania, Lublin, ul. Nadbystrzycka 38, 
Karol Paul – Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, 
Lublin, ul. Nadbystrzycka 38,  
dr hab. inż. Krzysztof OLEJNIK, Politechnika Opolska, 
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Organizacji 
Procesów Wytwórczych, Katedra Logistyki, 45-272 Opole, 
ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31. 
 
 

The development of road transport in Poland in 2011-2015 
The article presents the effectiveness development of transport, which 
is one of the indicators of development of the country. Analyzing the 
number of newly registered vehicles, we can estimate both the state of 
development of transport and the  forecasting of carriers regarding the 
development of the country. Based on data on newly registered trucks 
from the period 2011 to Q2 2016 it was estimated the linear trends for 
each of the sixteen provinces. The non-uniform  development of 
transport in the individual provinces may be caused by economic 
factors associated with the development of regions and the locations of 
leasing companies. 

Key words: road transport, registration trucks, economic 
development. 

 


