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Przewozy ładunków
niebezpiecznych w Polsce w 2021 r.
10.05.2022

W 2021 r. w stosunku do 2020 r. zwiększyły
się przewozy ładunków niebezpiecznych.
Koleją przetransportowano 29,5 mln ton
ładunków tego typu wykonując przy tym
pracę przewozową na poziomie 9,7 mld tono-
km. W porównaniu rok do roku masa
przewiezionych towarów wzrosła o 13%, a
praca przewozowa o 9,5%.

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 29,5 mln ton
ładunków  niebezpiecznych.  W  porównaniu  z  2020  r.  masa
ładunków  wzrosła  o  ponad  3,3  mln  ton  (13%).  Praca
przewozowa w analizowanym okresie wyniosła 9,7 mld tono-km
i  wzrosła  o  ponad  0,8  mld  tono-km  (9,5%).  Udział  przewozów
towarów  niebezpiecznych  w  rynku  kolejowym  według  masy
wyniósł  12,1%  (11,7%  w  2020  r.),  a  według  wykonanej  pracy
przewozowej  17,4%  (17,0%  w  2020  r.).  W  2021  r.  średnia
odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła 330 km (340 km w
2020 r.).

Przewozy towarów niebezpiecznych realizowane są głównie w
komunikacji krajowej. W 2021 r. było to 68,1% (68,6% w 2020
r.) według masy oraz 73,6% (71,6% w 2020 r.) według pracy
przewozowej. Wg masy import stanowił 21,9%, eksport 7,6%, a



tranzyt 2,4% ogółu przewozów towarów niebezpiecznych.
Największą klasą ładunków w 2021 r. były materiały zapalne
ciekłe (klasa 3.). Ich udział w rynku przewozów niebezpiecznych
według przewiezionej masy wyniósł 63,7% (61,7% w 2020 r.), a
według wykonanej pracy przewozowej 69,0% (66,8% w 2020
r.). Klasyfikacja towarów niebezpiecznych znajduje się
Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów

niebezpiecznych RID
[1]

.

„W 2021  r.  odnotowano  wzrost  masy  oraz  pracy  przewozowej
ładunków niebezpiecznych  w stosunku  do  2020  r.  Wyniki  były
również  lepsze  niż  w  2019  r.  czyli  przed  pandemią
koronawirusa.  Kolej,  która  jest  bezpieczniejsza  od  transportu
drogowego,  powinna  być  na  większą  skalę  wykorzystywana
do  transportu  ładunków  niebezpiecznych”  –  podsumowuje  dr
inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe  wyniki  przewozów  ładunków  niebezpiecznych
można  znaleźć  na  portalu  statystycznym  Urzędu  Transportu
Kolejowego.

[1]
  Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów

niebezpiecznych (RID) stanowi załącznik C do Konwencji o
międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) (załącznik do
Oświadczenia Rządowego z dnia 15 lutego 2021 r., Dz. U. z
2021 r. poz. 992).
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