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WYPADKI W TRANSPORCIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH  
– ANALIZA ZDARZEŃ Z LAT 2010-2015 

 
W pracy przedstawiono statystykę wypadków w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Statystyka została opra-

cowana na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska. Wnioski płynące z jej analizy są podstawą do określenia poziomu ryzyka jakie stwarza drogowy transport towarów nie-
bezpiecznych. Artykuł zawiera także szczegółowe kryteria kwalifikacyjne, na podstawie których opracowano statystykę. Zostały 
również zaprezentowano mapy z przestrzennym rozmieszczeniem wypadów w transporcie drogowym z udziałem towarów nie-
bezpiecznych. 

 

WSTĘP 

Wypadki, które mają miejsce podczas transportu drogowego 
towarów niebezpiecznych mogą stanowić duże zagrożenie dla 
społeczeństwa. Analiza zdarzeń z przeszłości pokazuje, że realne 
jest powstanie wypadku drogowego z udziałem towarów niebez-
piecznych w wyniku którego zostaje poszkodowanych wiele osób 
postronnych. Przykładem jednego z najbardziej tragicznych zdarzeń 
jest wypadek, który miał miejsce w 1978 roku w hiszpańskiej miej-
scowości Los Alfagues. W wyniku rozszczelnienia autocysterny 
przewożącej 23 tony propylenu, doszło do wybuchu, który przyczynił 
się do śmierci 217 osób [1]. Kolejnym przykładem tragicznego w 
skutkach wypadku jest eksplozja cysterny z paliwem która miała 
miejsce w 2010 roku w miejscowości Sagne w Demokratycznej 
Republice Konga. W wyniku wybuchu śmierć poniosło około 230 
osób [2]. Jednym z czynników które łączą obydwa w/w zdarzenia 
jest fakt, że transport towarów niebezpiecznych odbywał się przez 
obszary gęsto zaludnione. 

Mając na uwadze potencjalne zagrożenia jakie mogą wystąpić 
podczas transportu szczególnie groźnych towarów niebezpiecznych 
należy stwierdzić, że jest to duże wyzywanie dla wszystkich służb 
zaangażowanych w system ratowniczy istniejący na terenie nasze-
go kraju. Aby ocenić poziom ryzyka jakie niosą za sobą potencjalne 
wypadki w transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecz-
nych, warto przeanalizować liczbę tego typu zdarzeń w naszym 
kraju w skali roku oraz jakie stwarzały one zagrożenie. Szczegółowa 
analiza rodzajów towarów niebezpiecznych z udziałem których 
dochodziło do wypadków oraz przeanalizowanie ich prawdopodob-
nych przyczyn mogą ułatwić określenie przedmiotowego ryzyka.  

Istotnym argumentem przemawiającym za zasadnością osza-
cowania poziomu ryzyka jest opracowany przez Najwyższą Izbę 
Kontroli raport który wskazuje, że co dziesiąty pojazd transportujący 
towary niebezpieczne stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. Raport 
„Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie 
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych” został opubli-
kowany w 2012 roku.[3]. 

Obszernym zasobem wiedzy na temat wypadków w transporcie 
drogowym z udziałem towarów niebezpiecznych są statystyki po-
szczególnych służb zaangażowanych w likwidacje tego typu zda-
rzeń. W niniejszej pracy zostały zaprezentowane statystyki Pań-
stwowej Straży Pożarnej, która jest wiodącą służbą w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym.  Jednocześnie w ramach zadań 

przewidzianych przez ustawodawcę jest odpowiedziana na likwido-
wane skutków zagrożeń o charakterze chemicznym i ekologicznym. 
Dla porównania zestawiono również dane na temat zdarzeń o zna-
mionach poważnych awarii w transporcie. Dodatkowo dane uzupeł-
niono z zasobów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dla 
ułatwienia porównania w/w danych, w pracy zestawiono szczegóło-
we kryteria na podstawie których dane zdarzenia zostały odpowied-
nio sklasyfikowane.  
W pracy przestawiono statystyki obejmujące lata 2010-2015 dla 
zdarzeń Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz lata 2007 – 2013  
dla danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

1. KRYTERNIA KWALIFIKACYJNE ZDARZEŃ  

1.1. Kryteria kwalifikacyjne przyjęte dla statystyki  
przeprowadzonej na podstawie danych Komendy Głów-
nej Państwowej Straży Pożarnej  

Aby wyselekcjonować te zdarzenia, które bezpośrednią mają 
związek z wypadkami z udziałem towarów niebezpiecznych w 
transporcie drogowym zastosowano następujące kryteria: 
– uwzględniono akcje dla których został przypisany numer UN  

oraz jednocześnie miały miejsce w transporcie drogowym, 
– podzielono akcje na następujące rodzaje: akcje z udziałem 

cystern, akcje z udziałem opakowań typu DPPL, pozostałe ak-
cje, 

– uwzględniono akcje w których liczba zastępów jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej które brały udział w zdarzeniu była więk-
sza niż dwa, 

– nie uwzględniono akcji związanych z uszkodzeniem baków 
(benzyna i olej napędowy) oraz uszkodzeniem instalacji LPG.  

1.2. Kryteria kwalifikacyjne przyjęte dla statystyki zdarzeń 
przeprowadzonej na podstawie danych Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska 

Aby zdarzenie było zaklasyfikowane do zdarzenia o znamio-
nach poważnej awarii w transporcie drogowym musi spełniać kryte-
ria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie po-
ważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska [6]. Niniejsze rozporządzenie sta-
wia m. in. następujące kryteria, które są podzielone na 4 rodzaje 
skutków (skutki wobec ludzi, szkody w środowisku, szkody w mie-
niu, negatywne skutki wykraczające poza terytorium naszego kraju): 
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– śmierć co najmniej jednej osoby, 
– ewakuacja przynajmniej 250 osób na czas dłuższy niż 2 godziny 

albo innej liczby osób, jeżeli iloczyn liczby osób i czasu ewaku-
acji (określonego w godzinach) wynosi co najmniej 500, 

– trwałe uszkodzenie lub zniszczenie środowiska, o powierzchni  
co najmniej 1 ha. 

2. STATYSTYKA PSP 

Zestawienie łącznej liczby wypadków w transporcie drogowym 
 z udziałem towarów niebezpiecznych zostało przedstawione na 
rysunku 1. Analizując dane, w Polsce dochodzi średnio około 70 
wypadków rocznie spełniających kryteria opisane w pkt. 1.1. W 
latach 2010-2015 doszło łącznie do 456 wypadków. Pomimo po-
prawy infrastruktury drogowej oraz systemu kontroli przewozu dro-

gowego towarów niebezpiecznych, trend jest wzrostowy. Może być 
to związane z coraz większym natężeniem przewozu towarów 
niebezpiecznych w transporcie drogowym [7].  

Na rysunku 2 przedstawiono statystykę wypadów z uwzględ-
nieniem podziału na formę przewozu, tj.: transport w cysternie, 
transport w DPPL (duży pojemnik do przewozu luzem) oraz pozo-
stałe formy transportu do których w większości przypadków można 
zaliczyć inne rodzaje sztuk przesyłki z wyjątkiem DPPL. 

 W wyniku analizy należy stwierdzić, że przeważająca liczba 
wypadków jest związana z transportem w cysternach. Wypadki z 
udziałem cystern stanowią średnio ok. 75% wszystkich wypadków w 
skali roku. Tren określający liczbę ich występowania utrzymuje się 
na stałym poziomie. 
Wypadki z udziałem DPPL oraz związane z pozostałymi formami 
transportu zdarzają się coraz częściej. Z uwagi na wzrastającą ilość 

Rys. 1. Zestawienie łącznej liczby wypadków w transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecznych w poszczególnych latach, 
opracowanie własne na podstawie [5] 

Rys. 2. Wypadki w transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecznych w zależności od sposobu transportowania w poszczegól-
nych latach, opracowanie własne na podstawie [5] 
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przewożonych towarów niebezpiecznych jest prawdopodobne, że 
ten trend utrzyma się w najbliższych latach [7]. 

Na rysunku 3 zestawiono statystykę dotyczącą przyczyn wy-
padków w transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecz-
nych. Do wypadków najczęściej dochodziło w wyniku niezachowa-
nia zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (ok 56% zda-
rzeń). Wady środków transportu stanowiły przyczynę średnio jedne-
go na dwadzieścia wypadków. 
Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu była przyczyną 
około 3,5% wszystkich zdarzeń. W/w dane są spójne z trendami, 

które obejmują statystyki dotyczące wypadków w całym transporcie 
drogowym [6].  

Na rysunku 4 przedstawiono dane dotyczące najczęściej wystę-
pujących towarów niebezpiecznych z którymi udział miały miejsce 
wypadki w transporcie drogowym .  W latach 2010 – 2015 najczę-
ściej dochodziło do wypadków z udziałem paliwa do silników DIE-
SLA, LPG oraz benzyny. Wynika to faktu, że w/w towary niebez-
pieczne są zaliczone do klasy 3 i 2, które są najczęściej transporto-
wane. Potwierdzają to analizy związane z procentowym udziałem 
poszczególnych klas w transporcie drogowym towarów niebez-

Rys. 3. Przyczyny powstania wypadków w transporcie drogowym podczas przewozu towarów niebezpiecznych, opracowanie własne 
na podstawie [5] 

 
Rys. 4. Zestawienie udziału procentowego towarów niebezpiecznych w wypadkach w transporcie drogowym, opracowanie własne na 
podstawie [5] 
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piecznych [7]. W zestawieniu uwzględniono tylko towary niebez-
pieczne, których udział w wypadkach był większy niż 0,5%.   

W celu przygotowania danych niezbędnych do przeprowadzenia 
analizy ryzyka związanego z transportem towarów niebezpiecznych, 
oszacowano poziom zagrożenia, jakie niosą ze sobą wypadki  
z udziałem wymienionych na rysunku 4 towarów niebezpiecznych.  
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie w/w towarów niebezpiecz-
nych wraz z danymi na temat zagrożenia jakie stwarzają. Aby okre-
ślić poziom zagrożenia, w tabeli zestawiono dane na temat numeru 
rozpoznawczego zagrożenia, grupy pakowania oraz stanu skupie-
nia. W/w dane pochodzą z Umowy Europejskiej ADR. W tabeli 
umieszczono dane na temat zasięgów szacunkowych stref zagro-
żenia oraz stref ostrzegania w przypadku dużego uwolnienia. Dane 

pochodzą z Zasad postepowania ratowniczego, które zostały wyda-
ne w 2008 roku. 

Przeanalizowanie wszystkich w/w danych na temat zagrożeń 
jest podstawą do opracowania metodyki, na podstawie której będzie 
można określić poziom zagrożenia jaki niesie za sobą uwolnienie 
danego towaru niebezpiecznego podczas transportu drogowego w 
gęsto zaludnionym terenie. Tabela 1 zawiera również dane na temat 
określenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia z udziałem 
danego towaru niebezpiecznego. Prawdopodobieństwo jest nie-
zbędnym elementem potrzebnym do określenia poziomu ryzyka 
wystąpienia zdarzenia z poszczególnymi towarami niebezpieczny-
mi.  
Została przeprowadzona analiza przestrzennego rozmieszczenia  

Tab. 1. Towary niebezpieczne z udziałem których najczęściej dochodzi do wypadków wraz z zagrożeniami jakie stwarzają [5] 
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PALIWO DO DIESLA 1202 30 III ciecz b.d b.d 26,0% duże 

LPG 1965 23 - skroplony gaz b.d b.d 13,5% duże 

BENZYNA 1203 33 II ciecz b.d b.d 5,2% średnie 
AZOT SKROPLONY 1977 22 - skroplony gaz b.d b.d 3,8% średnie 

MAT. O PODWYŻSZONEJ TEMP, CIEKŁY  3257 99 III ciecz b.d b.d 3,6% średnie 

KWAS AZOTOWY 2031 885 I ciecz 150 m 600m /1100m 2,2% średnie 
TLEN SKROPLONY 1073 225 - skroplony gaz b.d b.d 2,0% małe 

MAT. ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOW., CIEKŁY I.N.O 3082 90 III ciecz b.d b.d 1,8% małe 

ACETYLEN 1001 239 - rozpuszcz. gaz b.d b.d 1,6% małe 
FARBY 1263 33 I,II ciecz b.d b.d 1,6% małe 

WODOROTLENEK SODOWY 1824 80 II, III ciecz b.d b.d 1,3% małe 

KSYLENY 1307 33 II,III ciecz b.d b.d 1,3% małe 
DWUTLENEK WĘGLA SKROPLONY 2187 22 - skroplony gaz b.d b.d 1,1% małe 

NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F, CIEKŁY 3109 539 - ciecz b.d b.d 1,1% małe 

KWAS SOLNY 1789 80 II ciecz b.d b.d 1,1% małe 
PROPAN 1978 23 - skroplony gaz b.d b.d 0,9% b. małe 

MATERIAŁ ŻRĄCY, CIEKŁY, KWAŚNY I.N.O 3264 88 I,II,III ciecz b.d b.d 0,9% b. małe 

MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY, TRUJĄCY I.N.O 1993 33 I,II ciecz b.d b.d 0,9% b. małe 

PODCHLORYN, ROZTWÓR 1791 80 II,III ciecz b.d b.d 0,9% b. małe 

ETANOL 1170 33 II ciecz b.d b.d 0,7% b. małe 

MAT. ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOW., STAŁY, I.N.O 3077 80 III ciało stałe b.d b.d 0,7% b. małe 

KWASY ALKILO/ARYLO-SULFONOWE, CIEKŁE 2586 80 III ciecz b.d b.d 0,7% b. małe 

TLEN SPRĘŻONY 1072 25 - sprężony gaz b.d b.d 0,7% b. małe 

OCTAN ETYLU 1173 33 II ciecz b.d b.d 0,7% b. małe 

HEPTANY 1206 33 II ciecz b.d b.d 0,7% b. małe 

FORMALDECHYD 2209 80 III ciecz b.d b.d 0,7% b. małe 

METAN, SKROPLONY 1972 223 - skroplony gaz b.d b.d 0,7% b. małe 

AMONIAK W ROZTWORZE WODNYM 2672 80 III ciecz b.d b.d 0,7% b. małe 

MAT. ŻRĄCY, CIEKŁY, TRUJĄCY I.N.O 2922 88 I,II ciecz b.d b.d 0,7% b. małe 
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wypadków w transporcie drogowym z udziałem towarów niebez-
piecznych (rysunek 5). Dokonano podziału akcji ze względu na ilość 
zastępów która brała w nich udział. Jest to istotna analiza w kontek-
ście określenia poziomu zagrożenia. Przyjęto zasadę, że zdarzenia 
w których likwidacje było zaangażowanych wiele zastępów stwarza-
ją większe zagrożenie niż pozostałe akcje. Przestrzenne rozmiesz-
czeni zdarzeń oraz ich podział na ilość zastępów uczestniczących w 
akcji zostały opracowane w programie QGIS. Dzięki naniesieniu 
aktualnej sieci dróg było możliwe również opracowanie analizy 
mającą na celu określenie jaki procent akcji miał miejsce na dro-

gach krajowych, ekspresowych i autostradach. Około 46% akcji 
spełniło powyższe kryterium. Podczas przeprowadzania analizy 
wykonano bufor 500 metrów od dróg w celu wyeliminowania drob-
nych potencjalnych pomyłek, które mogły powstać podczas wpro-
wadzania współrzędnych geograficznych w trakcie sporządzania 
informacji ze zdarzenia. Analizując przestrzenne rozmieszczenie 
akcji, największe zagęszczenie zdarzeń, w których było zaangażo-
wana znaczna ilość zastępów Państwowej Straży Pożarnej wystę-
puje w województwie śląskim oraz dolnośląskim. 

 

Rys. 5. Przestrzenne rozmieszczenie wypadków w transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecznych, opracowanie własne 
na podstawie [5] 
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W celu uszczegółowienia analiz związanych z przestrzennym 
rozmieszczeniem akcji, na rysunku 6 przedstawiono obszary, w 
których występuje największe prawdopodobieństwo powstania 
wypadku. Aby można było to określić, w programie QGIS wykonano 
analizę skupień. 

Z przeprowadzonej analizy wynika że obszary o największym 
prawdopodobieństwie wystąpienia wypadku w transporcie drogo-
wym z udziałem towarów niebezpiecznych są zlokalizowane w 
następujących województwach: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, 
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie oraz podlaskie. 
Lokalizacja w/w obszarów może wynikać m. in. z umiejscowienia w 
ich pobliżu zakładów chemicznych oraz szlaków drogowych o du-
żym natężeniu ruchu.  

 
3. STATYSTYKA GIOŚ 

Ze względu na brak dostępnych danych dla roku 2014 i 2015 
dane statystyczne GIOŚ przytoczono za lata 2007 -2013. Analizując 
dane, można określić zniżkujący trend występowania zdarzeń o 

znamionach poważnej awarii przemysłowej w transporcie drogo-
wym.  

Zestawiając w/w statystykę z danymi PSP prognozy dla wy-
padków w transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecz-
nych są odmienne. Wynika to z faktu, że dane GIOŚ obejmują 
zdarzenia, które zostały zaklasyfikowane na podstawie bardziej 
rygorystycznych kryteriów. Ze względu na te kryteria, nie wszystkie 
wypadki stwarzające duże zagrożenie są zaklasyfikowane do zda-
rzeń o znamionach poważnej awarii przemysłowej w transporcie 
drogowym. 
 
PODSUMOWANIE 

Temat wypadków w transporcie drogowym z udziałem towarów 
niebezpiecznych jest szczególnie istotny w kontekście zmieniają-
cych się na przestrzeni ostatniej dekady zagrożeniach cywilizacyj-
nych. Eskalacja zagrożenia terroryzmem jest w ostatnich latach 
coraz większa. Nie można zatem wykluczyć, że transport drogowy 
towarów niebezpiecznych nie będzie przedmiotem zainteresowań 

Rys. 6. Analiza skupień akcji w transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecznych, opracowanie własne na podstawie [5] 
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terrorystów. Z uwagi na potencjalne skutki, zdarzenia o charakterze 
CBRNE w transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecz-
nych mogą być szczególnie niebezpieczne. Jest to kolejny czynnik 
wpływający na powstanie wypadku i jego eskalacje. Jest nie mniej 
ważny niż stan pojazdu, stan infrastruktury drogowej [4], czy gę-
stość zaludnienia na obszarze przejazdu. Po przeanalizowaniu 
statystyk nasuwają się następujące wnioski: 

1. Ze względu na kryteria kwalifikacyjne zdarzeń, dane po-
chodzące z PSP mogą w bardziej wiarygodny sposób 
przedstawiać skalę zagrożeń związaną z wypadkami w 
transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecz-
nych  
niż dane pochodzące z GIOŚ.  

2. Biorąc pod uwagę statystyki Państwowej Straży Pożarnej, 
zauważalny jest wzrost liczby wypadków w transporcie 
drogowym z udziałem towarów niebezpiecznych.  

3. Analizując dane PSP na temat przyczyn powstania wy-
padków należy stwierdzić, że najczęściej dochodzi do nich  
w wyniku błędów ludzkich, w małym stopniu są powodo-
wane przez wady środków transportu. 

4. Aby określić ryzyko które jest generowane przez transport 
poszczególnych towarów niebezpiecznych warto opraco-
wać metodykę określania poziomu zagrożenia. Dzięki 
analizie statystki PSP jest możliwość określenia prawdo-
podobieństwa wystąpienia wypadku z towarami niebez-
piecznymi – jest to niezbędne do określenia ryzyka. 

5. Analizując przestrzenne rozmieszczenie wypadków dla 
danych PSP, największe prawdopodobieństwo ich po-
wstania występuję na wybranych obszarach województw: 
śląskiego małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, 
kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. 

6. w „Zasadach postępowania ratowniczego” nie zostały wy-
znaczone strefy zagrożenia i strefy ostrzegania dla prawie 
wszystkich towarów niebezpiecznych z którymi dochodzi 
najczęściej do wypadków (według danych PSP). Niniejsze 
zasady są źródłem wiedzy dla wszystkich służb. Podczas 
przyszłych aktualizacji warto je rozszerzyć o towary nie-
bezpieczne wymienione w tym artykule 
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Accidents in road transport of dangerous goods - analysis of 
events in the years 2010 -2015     

The paper presents the statistics of accidents in road 
transport of dangerous goods. The statistics is based on data 
of the National Headquarters of The Fire Service and the 
Chief Inspectorate for Environmental Protection. The con-
clusions of its analysis are the base for determining the risk 
level  posed by road transport of dangerous goods. The arti-
cle also provides detailed eligibility criteria that are the base 
of the statistics . The maps of the spatial distribution of acci-
dents in road transport of dangerous goods were also pre-
sented. 
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Rys. 7.  Łączna liczba zdarzeń o znamionach poważnej awarii przemysłowej, opracowanie własne na podstawie [4] 
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