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Transport drogowy towarów niebezpiecznych – 
wybrane aspekty analizy ryzyka
W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące analizy ry-
zyka zagrożeń związanego z przewozem drogowym towa-rów 
niebezpiecznych. Przedstawiono metodykę określającą praw-
dopodobieństwo aktywizacji ww. zagrożeń. Zdefiniowano to-
wary niebezpieczne stwarzające największe ryzyko zagrożeń. 
Wykonano analizę polegającą na zestawieniu przestrzennego 
rozmieszczenia: wypadków z udziałem ww. towarów oraz parkin-
gów dla pojazdów transportujących towary niebezpieczne. Opisa-
no również wybrane wyniki badań związane z analizą skutków, 
która została opracowana z uwzględnieniem gradacji gęstości 
zaludnienia dla pory nocnej i dziennej. Omówiono także matrycę 
ryzyka, która unifikuje wyniki wyżej opisanych analiz. Badania 
przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania GIS.

Wstęp
Ryzyko zagrożeń związane z transportem drogowym towarów nie-
bezpiecznych jest czynnikiem, który powinien być brany pod uwa-
gę przy ocenie poziomu bezpieczeństwa ludności. W/w czynnik 
jest szczególnie istotny w przypadku występowania gęsto zalud-
nionych obszarów w bezpośrednim otoczeniu dróg krajowych, po 
których są transportowane towary niebezpieczne. W powyższym 
przypadku straty powstałe w wyniku powstania wypadku z udzia-
łem towarów niebezpiecznych stwarzających największe ryzyko 
zagrożeń mogą być dotkliwe dla społeczeństwa ze względu na 
możliwość wystąpienia wielu ofiar śmiertelnych [1]. 

W niniejszej pracy wykorzystano poniższe definicje:
 ¡ towary niebezpieczne stwarzające największe ryzyko zagrożeń – 

towary niebezpieczne [TN], których przewóz podlegał zgłosze-
niu [2] z wyłączeniem klas: 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 i 7 (są to towary 
niebezpieczne, które są transportowane w małych ilościach 
[7] i z udziałem których w latach 2010-2015 nie odnotowano 
wypadku) oraz TN zaliczone do: klasy 2 grupa F (palne), do 
klasy 3 o numerze rozpoznawczym zagrożenia 33, oraz zali-
czone do klasy 8 posiadające II grupę pakowania, TN stwarza-
jące największe ryzyko zagrożeń generują rozległe obszary na 
których występują skutki wypadku z ich udziałem,

 ¡ towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia wybuchem 
– TN których przewóz podlegał zgłoszeniu [2] oraz które są 
zaliczone do klas: 1, 2, 3, 5.1 i 5.2, dodatkowo uwzględniono 
TN zaliczone  do klasy 2 grupa F (palne) oraz do klasy 3 o nu-
merze rozpoznawczym zagrożenia 33, ww. towary generują 
skutki związane z wystąpieniem promieniowania cieplnego, 
nadciśnienia i odłamkowania,

 ¡ towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia związa-
nego z emisją toksycznych, trujących, żrących par lub gazów – 
towary niebezpieczne których przewóz podlegał zgłoszeniu [2] 
oraz które zaliczono do klas: 2, 6.1 i 8, dodatkowo uwzględnio-
no TN zaliczone do klasy 8 posiadające II grupę pakowania,

 ¡ zagrożenie – możliwość wystąpienia zdarzenia niepożądane-
go (np. wypadku drogowego z udziałem towarów niebezpiecz-

nych), które może spowodować zakłócenia funkcjonowania 
analizowanego systemu lub straty [3],

 ¡ ryzyko– iloczyn prawdopodobieństwa aktywizacji zagroże-
nia (zagrożeniem będzie wystąpienie wypadku drogowego 
z udziałem TN) oraz poziomu spowodowanych w związku 
z tym strat [3],

 ¡ analiza ryzyka – to wykorzystanie wszystkich dostępnych środ-
ków i informacji w celu zidentyfikowania zagrożeń oraz osza-
cowania i hierarchizacji ich ryzyka. Analizę ryzyka powinien 
przeprowadzić zespół analityków w 3 krokach: 

 – wskazanie obszaru analiz, 
 – identyfikowanie zagrożeń, które w wyniku ich aktywizacji 

mogą być powodem strat w ww. obszarze analiz,
 – szacowanie i hierarchizacja ryzyka zagrożeń, poprzedzone 

doborem modeli i miar ryzyka [4];
 ¡ ryzyko grupowe – określa prawdopodobieństwo tego że okre-

ślona liczba osób, która znajduje się na danym obszarze jest 
narażona na negatywne skutki zdarzenia niekorzystnego [5].
W pracy opisano wybrane aspekty analizy ryzyka zagrożeń 

związanego z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. 
W analizie ryzyka uwzględniono ryzyko grupowe, które również 
należy zdefiniować jako ryzyko operacyjne. 

Obszarem analiz w przypadku niniejszej pracy jest teren wo-
kół wszystkich dróg krajowych o promieniu do 6 km (zgodnie 
ze stanem na dzień 13.09.2015-08.07.2016 – w zależności od 
województwa). Zagrożenia, które zostały zidentyfikowane doty-
czą możliwości wystąpienia wypadku z udziałem towarów niebez-
piecznych stwarzających największe ryzyko zagrożeń.

Straty powstałe w wyniku aktywizacji zagrożeń związanych 
z transportem drogowym towarów niebezpiecznych dotyczą lud-
ności przebywającej w wyżej opisanym obszarze. Nie analizowa-
no strat dla innych odbiorników narażeń, tj. dla środowiska oraz 
dla techniki [6].

Zgodnie z metodyką, wszystkie drogi krajowe zostały podzie-
lone na odcinki o długości do 1 km. Analiza ryzyka została opra-
cowana indywidualnie dla każdego odcinka wraz z obszarem 
w promieniu 6 km wokół niego. Uwzględniono iloczyn prawdopo-
dobieństwa aktywizacji zagrożenia związanego z wystąpieniem 
wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych oraz poziomu 
strat jakie może spowodować w/w wypadek w kontekście ludzi, 
którzy przebywają na analizowanym obszarze.

Analizę, której przedmiotem jest prawdopodobieństwa akty-
wacji zagrożenia opracowano dla dwóch rodzajów towarów nie-
bezpiecznych: stwarzających ryzyko zagrożenia wybuchem oraz 
stwarzających ryzyko zagrożenia związanego z emisją toksycz-
nych, trujących, żrących par lub gazów.

Analizę związaną z określeniem poziomów strat powstałych 
w wyniku wypadku z udziałem w/w towarów opracowano na ba-
zie gęstości zaludnienia, która znajduje się w obszarze analiz. 

Ze względu na migrację ludności wykonano dwie analizy doty-
czące poziomów strat: dla pory nocnej i dziennej.
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1. Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku z udziałem tn
Czynniki aktywujące zagrożenie związane z wystąpieniem wypad-
ku w transporcie drogowym można pogrupować w następujący 
sposób: człowiek, pojazd, droga, ruch, otoczenie [6].

W związku z ograniczoną dostępnością danych przestrzen-
nych, które byłyby kompletne dla całego kraju, w niniejszej me-
todyce uwzględniono dane, które są zaliczone do następujących 
grup czynników aktywujących zagrożenie związane z wystąpie-
niem wypadku: droga (stan nawierzchni, kolizyjność/bezkolizyj-
ność przejazdu), człowiek (dostępność parkingów dedykowanych 
dla pojazdów transportujących towary niebezpieczne na których 
kierowcy mogą odpocząć i zwiększyć poziom koncentracji) oraz 
ruch (intensywność ruchu została zinterpolowana na podstawie 
analizy historycznych danych na temat ilość wypadków na danym 
odcinku drogi). 

W związku z dostępnością i opracowaniem ww danych, opra-
cowano wzór określający poziom prawdopodobieństwa wystąpie-
nia wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych:

P1 = 0,35W1 + 0,45K + 0,1N +0,1A
P2 = 0,35W1 + 0,45K + 0,1N +0,1A

gdzie:
W1 – warstwa dróg krajowych podzielona na odcinki z przypisaną 
wartością określającą częstotliwość dotychczasowego występo-
wania wypadków z udziałem autocystern przewożących towary 
niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia wybuchem; skala 
wartości: 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 
W2 – warstwa dróg krajowych podzielona na odcinki z przypisaną 
wartością określającą częstotliwość dotychczasowego występo-
wania wypadków z udziałem autocystern przewożących towary 
niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia związanego z emi-
sją toksycznych, trujących, żrących par lub gazów; skala wartości: 
0; 0,25; 0,5; 0,75; 1;
K – warstwa dróg krajowych podzielona na odcinki z przypisaną 
wartością określającą kolizyjność lub bezkolizyjność drogi; skala 
wartości: 0; 1;
N – warstwa dróg krajowych podzielona na odcinki z przypisaną 
wartością określającą jakość nawierzchni drogi; skala wartości: 
0; 0,2; 0,5; 1;
A – warstwa dróg krajowych podzielona na odcinki z przypisaną 
dostępnością parkingów przystosowanych dla pojazdów przewo-
żących towary niebezpieczne; skala wartości: 0; 0,5; 1.

Przedmiotowy wzór jest przykładem średniej ważonej. Wagi 
poszczególnych komponentów wzoru zostały opracowane na 
podstawie własnych oszacowań z uwzględnieniem n/w danych 
ujętych w  przytoczonej literaturze: 

 ¡ niewłaściwa infrastruktura drogowa przyczynia się w bezpo-
średni lub pośredni sposób do powstawania ok 30% wszyst-
kich wypadków [10],

 ¡ ok. 70% wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych miało 
miejsce na kolizyjnych odcinkach dróg [11].

1.1.Metodyka opracowania warstw związanych z wypadkami z udziałem 
towarów niebezpiecznych 
W pracy została przeprowadzona analiza ryzyka dla towarów nie-
bezpiecznych, które w wyniku wystąpienia wypadku z ich udzia-
łem generują największe ryzyko zagrożeń. Podczas analizowania 
zagrożeń uwzględniono tylko straty związane z wystąpieniem 
osób poszkodowanych. 

Metodyka na bazie której zostały zdefiniowanie grupy towarów 
niebezpiecznych stwarzających największe ryzyko zagrożeń jest 
następująca:

 ¡ uwzględniono towary niebezpieczne, których przewóz podlegał 
obowiązkowi zgłoszenia [2] z wyłączeniem klas: 4.2, 4.3, 5.2, 
6.2 i 7 - są to towary niebezpieczne, które przewozi się w ma-
łych ilościach [7] i z udziałem których w latach 2010-2015 nie 
odnotowano wypadku,

 ¡ ww. towary niebezpieczne podzielono na dwie grupy: towary 
niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia wybuchem oraz 
towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia związa-
nego z emisją toksycznych, trujących, żrących par lub gazów, 
podział wynika z odmienności skutków jakie mogą wystąpić 
podczas wypadku z udziałem danego towaru niebezpiecznego, 
w przypadku gdy towar niebezpieczny stwarza obydwa ryzy-
ka zagrożeń, w celu jego zaklasyfikowania należy wziąć pod 
uwagę te rodzaje skutków, które będą bardziej dotkliwe dla 
ludności,

 ¡ ze względu na fakt występowania dużej ilości wypadków z cy-
sternami przewożącymi skroplone gazy i ciecze palne, do to-
warów stwarzających ryzyko zagrożenia wybuchem zaliczono 
również towary niebezpieczne z klas: 2 należące do grupy F 
(palne) oraz z klasy 3 o numerze rozpoznawczym zagrożenia 
33, argumentem przemawiającym za celowością powyższego 
działania jest fakt, że są one transportowane w największej 
ilości [7] oraz z ich udziałem dochodziło w przeszłości do naj-
tragiczniejszych wypadków, w których śmierć poniosło wiele 
osób [1].

 ¡ do towarów stwarzających ryzyko zagrożenia związane-
go z emisją toksycznych, trujących, żrących par lub gazów 
uwzględniono towary niebezpieczne zaliczone do klasy 8 po-
siadające II grupę pakowania, wynika to z faktu że po analizie 
literatury [8] oraz po przeprowadzeniu obliczeń w programie 
ALOHA - służącym do prognozowania zasięgów stref niebez-
piecznych, ustalono, że przedmiotowe materiały generują ww. 
strefy o promieniu powyżej 300 metrów.
Ponadto towary niebezpieczne spełniające powyższe kryteria 

charakteryzują się tym, że skutki które powstaną w wyniku wypad-
ku z ich udziałem będą obejmować swym zasięgiem obszary o zna-
czącej powierzchni (o promieniu do 6 km od miejsca wypadku).

Koresponduje to z ideą analizy ryzyka, zgodnie z którą 
uwzględnione zostało ryzyko operacyjne grupowe na jakie jest 
narażona ludność przebywająca wokół dróg krajowych w promie-
niu do 6 km.

Dane do opracowania przedmiotowej warstwy zostały pozyska-
ne  z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

W tabeli 1 zestawiono wykaz towarów niebezpiecznych, któ-
rych przewóz podlegał obowiązkowi zgłoszenia na podstawie nie 
obowiązującego obecnie aktu prawnego [9] oraz przedstawiono 
informacje na temat: 

 ¡ zaszeregowania danej klasy do jednej z dwóch w/w grup to-
warów niebezpiecznych wraz z uwzględnieniem dodatkowych 
towarów niebezpiecznych nie ujętych w przedmiotowym akcie 
prawnym, które zostały zaliczone do towarów stwarzających 
największe ryzyko zagrożeń,

 ¡ odstąpieniu od przeprowadzania analizy dla danej klasy.
W tabelach 2 i 3 przedstawiono wykaz towarów niebezpiecz-

nych stwarzających największe ryzyko zagrożeń, z którymi do-
chodziło do wypadków w latach 2010-2015 [11]. Towary po-
dzielono na dwie grupy zgodnie z wyżej opisaną metodyką. Na 
rysunku 1 przestawiono przestrzenne rozmieszczenie zdarzeń 
z ich udziałem.
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Łącznie odnotowano 119 zdarzeń z udziałem towarów nie-
bezpiecznych stwarzających ryzyko zagrożenia wybuchem oraz 
21 akcji z towarami niebezpiecznymi stwarzającymi ryzyko za-

Tab. 1. Zestawienie wykazu towarów niebezpiecznych, których przewóz podlegał zgłoszeniu oraz informacji na temat zaszeregowania danej klasy do grup 
towarów niebezpiecznych stwarzających największe ryzyko zagrożeń, źródło opracowanie własne na podstawie [7, 9]

Klasa Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlegał obowiązkowi zgłoszenia Zaliczenie do grupy towarów
1 •	 materiały wybuchowe i przedmioty wybuchowe, przewożone w ilości, która zgodnie z umo-

wą ADR wymaga oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia wybuchem

2 •	 gazy grup: T, TF, TC, TO, TFC i TOC, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości więk-
szej niż 3 000 litrów

towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia związanego z 
emisją toksycznych, trujących, żrących par lub gazów – wszystkie wy-
mienione grupy, dla towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie 
wybuchem dodatkowo uwzględniono towary zaliczone do grupy F

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

towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia wybuchem, dodat-
kowo uwzględniono TN o numerze rozpoznawczym 33

4.2, 4.3 •	 towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości 
większej niż 3 000 litrów

ze względu na bardzo małą liczbę przewozów, oraz brak wypadków z 
udziałem tej klasy w pracy nie przeprowadzono analizy ryzyka dla tej 
grupy TN

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

ze względu na bardzo małą liczbę przewozów, oraz brak wypadków z 
udziałem tej klasy w pracy nie przeprowadzono analizy ryzyka dla tej 
grupy TN

5.2 •	 towary przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia wybuchem
6.1 •	 towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości 

większej niż 3 000 litrów
towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia związanego z 
emisją toksycznych, trujących, żrących par lub gazów

6.2 •	 materiały zakaźne kategorii A
ze względu na bardzo małą liczbę przewozów oraz brak wypadków z 
udziałem tej klasy w pracy nie przeprowadzono analizy ryzyka dla tej 
grupy TN

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 krytycznościowe-

go dla sztuk przesyłki przekracza 50
•	 wypalone paliwo jądrowe
•	 materiały promieniotwórcze przewożone w warunkach specjalnych

ze względu na bardzo ze względu na bardzo małą liczbę przewozów oraz 
brak wypadków z udziałem tej klasy w pracy nie przeprowadzono analizy 
ryzyka dla tej grupy TN

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

towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia związanego z emi-
sją toksycznych, trujących, żrących par lub gazów, dodatkowo uwzględ-
niono towary zaliczone do II grupy pakowania

Tab. 2. Towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia związanego z emisją 
toksycznych, trujących, żrących par lub gazów z którymi dochodziło do wypadków

Numer 
UN

Numer  
rozpoznawczy 

zagrożenia
Grupa 

pakowania Nazwa towaru niebezpiecznego Liczba 
zdarzeń

1824 80 II Wodorotlenek sodowy w roztworze 3
1791 80 II Podchloryn w roztworze 3
1789 80 II Kwas solny 2
2789 83 II Kwas octowy lodowaty 2
1823 80 II Wodorotlenek sodowy stały 1
2031 885 I Kwas azotowy 1
3264 88 I Materiał żrący ciekły kwaśny I.N.O. 1
3267 88 I Materiał żrący ciekły zasadowy I.N.O. 1
1005 268 - Amoniak 1
1755 80 II Kwas chromowy w roztworze 1
1830 80 II Kwas siarkowy 1
2032 856 I Kwas azotowy czerwony dymiący 1
2810 66 I Materiał trujący ciekły organiczny I.N.O. 1
2811 66 I Materiał trujący stały organiczny I.N.O. 1
3145 88 I Alkilofenole ciekłe I.N.O. 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11].

Tab. 3. Towary niebezpieczne stwarzające ryzyko zagrożenia wybuchem z któ-
rymi dochodziło do wypadków
Numer 

UN
Numer rozpoznaw-

czy zagrożenia
Grupa 

pakowania Nazwa towaru niebezpiecznego Liczba 
zdarzeń

1965 23 - Lpg 51
1203 33 II Benzyna 23
1268 33 I Destylaty z ropy naftowej 8
1307 33 II Ksyleny 3
1170 33 II Etanol 3
1173 33 II Octan etylu 3
1972 223 - Metan skroplony 3
1863 33 I Paliwo lotnicze 2
1978 23 - Propan 2
1993 33 I Materiał zapalny ciekły I.N.O. 2
1263 33 I Farby 2
1917 339 II Akrylan etylu 1
1942 50 III Azotan amonowy 1
1500 56 III Azotyn sodowy 1
1267 33 I Ropa naftowa surowa 1
1274 33 II N-propanol 1
1146 33 II Cyklopentan 1
1992 336 I Materiał zapalny ciekły trujący I.N.O. 1
1090 33 II Aceton 1
1495 50 II Chloran sodowy 1
2426 59 – Azotan amonowy ciekły 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11].
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grożenia związanego z emisją toksycznych, trujących, 
żrących par lub gazów.

Analizując mapę przestawioną na rysunku 1 należy 
stwierdzić, że akcje z udziałem towarów niebezpiecz-
nych stwarzających ryzyko zagrożenia wybuchem są 
równomiernie rozlokowane na obszarze Polski. Wyni-
ka to z faktu, że ponad 40% wszystkich akcji stanowią 
zdarzenia z udziałem autocystern przewożących LPG, 
którego transport jest powszechny na terenie całego 
kraju. 

W wyniku analizy przestrzennego rozmieszczenia 
zdarzeń z udziałem towarów niebezpiecznych stwarza-
jącymi ryzyko zagrożenia związanego z emisją toksycz-
nych, trujących, żrących par lub gazów stwierdzono, że 
obszary w których występuje największe zagęszczenie 
przedmiotowych akcji są w bezpośrednim otoczeniu 
dużych zakładów chemicznych oraz na obszarach 
o wysokim stopniu uprzemysłowienia.

1.2. Warstwy związane z jakością nawierzchni dróg oraz ich 
kolizyjnością lub bezkolizyjnością
Na rysunku 2 przedstawiono mapę z przestrzennym 
rozmieszczeniem dróg krajowych, z przypisaną warto-
ścią określającą kolizyjność lub bezkolizyjność drogi. 
Mapa uwzględnia wszystkie odcinki dróg bezkolizyj-
nych zarówno dwupasmowe (w tym: autostrady, drogi 
ekspresowe) oraz jednopasmowe odcinki dróg krajo-
wych. Rysunek 3 przedstawia mapę z przestrzennym 
rozmieszczeniem dróg krajowych z przypisaną war-
tością określająca stan nawierzchni drogi. Obecnie, 
większość odcinków dróg krajowych w Polsce posiada 
bardzo dobry stan nawierzchni dróg. Tylko nieliczne 

Rys. 1. Mapa przestrzennego rozmieszczenia wypadków w transporcie drogowym 
z udziałem towarów niebezpiecznych stwarzających największe ryzyko zagrożeń
Źródło: opracowanie własne, program QGIS na podstawie [11].

Rys. 2. Mapa z przestrzennym rozmieszczeniem dróg krajowych z przy-
pisaną wartością określającą kolizyjność lub bezkolizyjność drogi
Źródło: program QGIS na podstawie [12].

Rys. 3. Mapa z przestrzennym rozmieszczeniem dróg krajowych 
z przypisaną wartością określającą stan nawierzchni drogi
Źródło: program QGIS na podstawie [13].



bezpieczeństwo i ekologia

64 Autobusy 10 /2017

odcinki charakteryzują się mocno pogorszonym lub bardzo złym 
stanem nawierzchni.

1.3. Warstwa z dostępnością parkingów dedykowanych dla pojazdów 
przewożących towary niebezpieczne

Warstwa związana z dostępnością parkingów dedykowanych 
dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne została opra-
cowana na podstawie danych udostępnionych przez GDDKiA. 
Analizując mapę przedstawioną na rysunku 4 można wywnio-
skować że występowanie wypadków z udziałem towarów nie-
bezpiecznych stwarzających największe ryzyko zagrożeń jest 
skorelowane z przestrzennym rozmieszczeniem parkingów de-
dykowanych dla pojazdów przewożących ww. towary, które są 
zlokalizowane przy drogach krajowych. Powyższa zależność jest 
możliwa do zaobserwowania na terenie województw: lubuskiego 
i lubelskiego. Ponadto należy stwierdzić, że w większości obsza-
rów, na których występuje duże zagęszczenie przedmiotowych 
parkingów odnotowano mniejszą liczbę wypadków niż w obsza-
rach sąsiednich.

2. Analiza skutków wystąpienia wypadku z udziałem towarów 
niebezpiecznych  
Analiza skutków wystąpienia wypadku z udziałem towarów nie-
bezpiecznych została oparta na określeniu gęstości zaludnienia 
dla obszarów znajdujących się wokół dróg krajowych. Gęstość 
zaludnienia została opracowana na podstawie niżej opisanej 
metodyki.

Metodyka polega na przypisaniu średniej liczby 
ludności do każdego budynku (dla wybranych budyn-
ków w których mogą przebywać ludzie) zarówno dla 
pory nocnej i dziennej. Metodyka uwzględnia rodzaj 
i wielkość budynku. Na podstawie rodzaju budynku 
została przypisana dostępność ludzi zarówno w po-
rze nocnej i dziennej [15, 16]. Na rysunku 5 przed-
stawiono przykłady map z gęstością zaludnienia, 
które zostały opracowane dla wybranych aglomeracji 
z uwzględnieniem pory nocnej i dziennej.

3. Hierarchizacja ryzyka – matryca ryzyka
Końcowym etapem analizy ryzyka jest szacowanie 
i hierarchizacja ryzyka, które powinny być poprze-
dzone doborem modeli ryzyka. 

Zaproponowana matryca ryzyka (rysunek 6) po-
zwala na jego hierarchizację, biorąc pod uwagę 
iloczyn poziomu prawdopodobieństwa związanego 
z wystąpieniem wypadku w transporcie drogowym 
z udziałem towarów niebezpiecznych oraz poziom 
strat powstałych w związku z tym wypadkiem.

Zgodnie z matrycą przedstawioną na rysunku 6, 
poziom istotności skutków ma większe znaczenie niż 
poziom prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia 
generującego w/w skutki. Jest to spójne z ideą pracy, 
która zakłada, że skutki w postaci ofiar śmiertelnych 
są dużo bardziej istotne niż prawdopodobieństwo po-
wstania wypadku z udziałem TN.

Podsumowanie
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane aspekty 
analizy ryzyka związanego z transportem drogowym 

TN. Przytoczone w pracy badania i analizy nie wyczerpują przed-
miotowej tematyki. Są jednak podstawą do sformułowania na-
stępujących wniosków.

W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia 
wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych, w kontekście 
czynnika ludzkiego rekomenduje się w pierwszej kolejności wy-
budowanie parkingów dedykowanych dla pojazdów przewożących 
towary niebezpieczne w województwach: lubuskim i lubelskim.

Gradacja gęstości zaludnienia ze względu na porę dnia 
w znaczącym stopniu wpływa na poziom skutków związanych 
z wystąpieniem wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych 
szczególnie w dużych scentralizowanych aglomeracjach. Pod-
czas planowania przejazdu pojazdów transportujących towary 
niebezpieczne stwarzające największe ryzyko zagrożeń, należy 
wybierać takie godziny przejazdu, które na danym obszarze będą 
generowały najmniejsze ryzyko zagrożeń.
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Rys. 5. Przykłady map gęstości zaludnienia opracowanych dla wybranych aglomeracji z uwzględnieniem pory nocnej i dziennej
Źródło: opracowanie własne, program QGIS na podstawie [15, 16].
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Road transport of dangerous goods – selected aspects of risk analysis
The article describes selected issues related to the risk analy-
sis of dangers associated with the road transport of dangerous 
goods. The methodology for determining the probability of the ac-
tivation of the aforementioned dangers is presented. Dangerous 
goods that pose the highest risk of dangers have been identified. 
The analysis was made on the basis of the comparison of spatial 
distribution: accidents involving the aforementioned goods and 
car parks for vehicles transporting dangerous goods. Moreover, 
the selected research results connected to the impact analysis  
that have been developed taking into account the gradation of 
population density for both the night and the day are deecribed. 
The risk matrix that unifies the results of the above analysis is 
also discussed. The research was conducted using GIS.

5 – bardzo duże 
prawdopodobieństwo małe ryzyko średnie ryzyko duże ryzyko bardzo duże ryzyko bardzo duże ryzyko

4 – duże 
prawdopodobieństwo małe ryzyko małe ryzyko średnie ryzyko duże ryzyko bardzo duże ryzyko

3 – średnie 
prawdopodobieństwo bardzo małe ryzyko małe ryzyko średnie ryzyko duże ryzyko bardzo duże ryzyko

2 – małe 
prawdopodobieństwo bardzo małe ryzyko małe ryzyko małe ryzyko średnie ryzyko duże ryzyko

1 – bardzo małe 
prawdopodobieństwo bardzo małe ryzyko bardzo małe ryzyko małe ryzyko średnie ryzyko duże ryzyko

1 – bardzo małe skutki 2 – małe skutki 3 – średnie skutki 4 – duże skutki 5 – bardzo duże skutki

Rys. 6. Przykładowa matryca ryzyka uwzględniająca większą wagę skutków względem prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, które 
będzie generować ww. skutki


