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Projektowanie oświetlenia na przejściach
dla pieszych

Podróże piesze stanowią istot-
ny element życia człowieka. Jak 
wynika z danych statystycznych, 
człowiek pokonuje pieszo 20–25%
ogółu podróży [1]. Według pol-

skiego prawa pieszy jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu 
drogowego, niestety często jest lekceważony przez innych 
uczestników ruchu. W konsekwencji piesi są uczestnikami 
co trzeciego wypadku drogowego w Polsce. 

Analiza danych statystycznych, prowadzona przez Ko-
mendę Główną Policji [2], wskazuje pieszych jako grupę 
najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo. W 2016 roku 
piesi byli uczestnikami 8461 wypadków drogowych (ok. 25% 
ogółu wypadków drogowych), w których śmierć poniosło 
868 osób, a 7974 zostało rannych. Przeprowadzone analizy 
wykazują, że najwięcej wypadków drogowych z udziałem 
pieszych ma miejsce na przejściach dla pieszych. W tabeli 
1. przedstawiono liczbę wypadków drogowych i ich skutki 
w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego. 

Z danych przedstawionych w tabeli 1. wynika, że pieszy 
narażony jest na największe ryzyko w czasie przechodzenia 

przez jezdnię. W 2016 roku w rejonie przejść dla pieszych do-
szło do 4074 wypadków drogowych, co stanowi 48% wypad-
ków drogowych z udziałem pieszych. W ubiegłym roku na 
przejściach dla pieszych zginęło 250 osób (32% ogółu ofiar 
śmiertelnych), a 4054 zostało rannych (51% ogółu rannych).

Ta b e l a  1. Liczba wypadków drogowych i ich skutki w miejscach 

przeznaczonych do ruchu pieszego w 2016 r. [2]

Wybrane miejsca ruchu 

pieszych

Liczba 

wypadków

Liczba 

zabitych

Liczba 

rannych

Przejście dla pieszych 4074 250 4054

Skrzyżowanie 2402 151 2383

Chodnik, droga dla pieszych  393  16  401

Pobocze   58   7   56

Przystanek komunikacji publicznej   89   2   88

Ogółem: 7016 426 6982

Analiza danych udostępnionych przez Komendę Główną 
Policji wykazuje, że zarówno liczba wypadków drogowych, 
jak i ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych maleje od 

2000 roku (rys. 
1.). W 2016 roku 
liczba wypadków 
drogowych na 
przejściach dla 
pieszych, w sto-
sunku do 2000 
roku, zmniejszy-
ła się o ok. 33%. 
Natomiast liczba 
ofiar śmiertel-
nych zmniejszyła 
się o 21%.
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Rysunek 1. Wypadki 
drogowe na przej-
ściach dla pieszych 
do 2016 roku [2]
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Pomimo podejmowanych działań i postępu w zakresie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, w Polsce notowany jest wy-
soki poziom wskaźnika demograficznego wypadków śmier-
telnych. Przejścia dla pieszych, które z założenia powinny być 
miejscem szczególnie bezpiecznym stanowią największe za-
grożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Istnieje szereg czynników wpływających na poprawę sta-
nu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Wśród nich 
jako najistotniejszy należy wskazać wzajemną widoczność 
uczestników ruchu drogowego w różnych warunkach atmos-
ferycznych i porach doby. W przypadku dobowych ograni-
czeń widoczności należy stosować odpowiednie oświetlenie. 

Wymagania dotyczące oświetlenia przejść 

dla pieszych

Według Rozporządzenia [3] oświetlenie należy stosować 
m.in. w obrębie przejścia dla pieszych i dojść do przystanków 
komunikacyjnych na terenie zabudowy. W Polsce [4], [5] przej-
ścia dla pieszych należą do grupy stref konfliktowych, w przy-
padku których istnieją dodatkowe wymagania oświetleniowe. 

Zalecenia formalne dotyczące oświetlenia przejść dla pie-
szych opisano w normie PN-EN 13201:2007. Załącznik B
(informacyjny) Oświetlenie przejść dla pieszych [4]. Jako 
jedno z wymagań wymienionej normy należy przyjąć wytwo-
rzenie wysokiego poziomu luminancji jezdni, poprzez roz-
mieszczenie opraw oświetlenia ulicznego tak, aby piesi byli 
widoczni w dobrym, ujemnym kontraście (tzn. jako ciemna 
sylwetka na jasnym tle). Jeśli nie ma możliwości osiągnięcia 
omawianego efektu, należy zastosować dodatkowe oprawy 
oświetleniowe. Celem tych opraw jest doświetlenie obszaru 
przejścia dla pieszych włącznie ze strefą oczekiwania, a tak-
że zwrócenie uwagi innych uczestników ruchu drogowego. 
Dodatkowe oprawy oświetleniowe powinny być dobrane 
w sposób umożliwiający osiągnięcie dodatniego kontrastu, 
a także nie powodować olśnienia kierowcy. Jako rozwiązanie 
proponowane, zaleca się montaż opraw w małej odległości 
przed przejściem, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu 
kołowego i kierujących światło w stronę pieszych znajdują-
cych się przed kierującymi pojazdami. W przypadku dróg, 
na których kierunek ruchu nie został rozróżniony, zaleca się 
montaż opraw przed przejściem w każdym kierunku strumie-
nia ruchu po stronie drogi, na której ruch się odbywa. W tym 
celu należy stosować oprawy oświetleniowe z  asymetryczną 
bryłą światłości, zmniejszające olśnienie kierowcy. Oświetle-
nie lokalne powinno być tak rozmieszczone, aby wystarcza-
jąco oświetlało pieszych po stronie zwróconej w kierunku 
ruchu przy wszystkich usytuowaniach powierzchni przejścia 
dla pieszych. Natężenie oświetlenia mierzone w płaszczyźnie 
pionowej powinno być znacznie wyższe niż poziome natę-
żenie oświetlenia drogowego na jezdni. Strefy oczekiwania 
w obszarze przejścia dla pieszych powinny być odpowiednio 
oświetlone, tak, aby powodowały wzrost uwagi kierowcy.

W 2016 roku została wprowadzona norma PN-EN 13201-
2:2016-03 Oświetlenie Dróg [5]. Podobnie jak w przypadku 
normy [4] przepisy w zakresie wymagań dotyczących oświe-
tlenia przejść dla pieszych nie zostały uszczegółowione. Brak 
jednoznacznych wytycznych skutkuje dowolnością doboru 
rozwiązań oświetleniowych na przejściach dla pieszych.

Uwzględniając warunki geometryczne drogi i lokalizację 
przejścia dla pieszych, każde przejście należy traktować 
indywidualnie. W zależności od geometrii jezdni i stosowa-
nych rozwiązań przejścia będą różniły się sytuacją oświe-
tleniową na przejściu i w strefie oczekiwania.

Oświetlenie przejść dla pieszych należy projektować tak, 
aby spełniało ono odpowiednie funkcje oświetleniowe za-
równo w odniesieniu do pieszych, jak i kierujących pojaz-
dami (tabela 2.). 

Ta b e l a  2. Funkcje oświetlenia przejść dla pieszych w odniesieniu 

do realizacji zadań wzrokowych przez kierowców i pieszych [6], 

[7], [8]

Użytkownik Kierowca Pieszy

Funkcja 

oświetlenia

Zapewnienie odpowiedniego 
poziomu widoczności umożli-
wiającego obserwację sytuacji 
drogowych przed, na i za 
przejściem dla pieszych

Zapewnienie właści-
wych warunków roz-
poznania otoczenia 
przejścia 

Zapewnienie odpowiedniego 
poziomu widoczności piesze-
go, znajdującego się w rejonie 
przejścia dla pieszych

Zapewnienie wła-
ściwych warunków 
obserwacji nadjeż-
dżających pojazdów

Przy projektowaniu oświetlenia przejść dla pieszych 
szczególnie niebezpiecznych, jako zasadę należy przyjąć 
zastosowanie dodatniego kontrastu luminancji sylwetki pie-
szego z tłem. Należy pamiętać, aby przed przystąpieniem 
do projektowania przeprowadzić kompleksową inspekcję 
stanu oświetlenia w celu ustalenia warunków oświetlenio-
wych. Ustalenie warunków oświetleniowych na odcinku 
drogi pozwoli na prawidłowy dobór oprawy oświetleniowej. 
Innym czynnikiem wpływającym na wybór oprawy jest geo-
metria przejścia. Zaleca się zwiększenie, na przejściu dla 
pieszych, natężenia oświetlenia w płaszczyźnie horyzontal-
nej Eh w stosunku do wartości horyzontalnych uzyskanych 
dla zastosowanego oświetlenia ulicznego. Innym zabie-
giem, pozytywnie wpływającym na zwrócenie uwagi kie-
rowcy jest zmiana barwy światła na przejściu dla pieszych. 
Projektując przejście dla pieszych należy unikać wywołania 
efektu olśnienia oraz pamiętać o zapewnieniu poprawnego 
prowadzenia wzrokowego kierowcy. 

Tematyka oceny oświetlenia na przejściach dla pieszych 
została omówiona w pracach [7], [8], [9], [10], [11], w któ-
rych opisano sposoby badania oświetlenia oraz aktualny 
stan prawny i  wymagania związane z oświetleniem przejść 
dla pieszych. Wymagania oświetleniowe na przejściach 
dla pieszych zawarto w obowiązującej normie [5]. Jednak 
cześć przejść dla pieszych została zaprojektowana przed 
rokiem 2005 na podstawie wymagań ujętych w normie [4]. 
Tematyka dotycząca ogólnych zasad oświetlenia przejść 
dla pieszych została omówiona w pracy [12]. 

Projekt systemu oświetlenia 

przejść dla pieszych

W niniejszej części artykułu przedstawiono przykładowy 
projekt oświetlenia przejścia dla pieszych. Projekt został 
przygotowany dla przejścia zlokalizowanego na drodze 
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dwupasmowej dwukierunkowej. Na ulicy zlokalizowano 
oprawy oświetleniowe w ustawieniu jednostronnym – je-
den z najczęściej stosowanych systemów rozmieszczenia 
latarni w Polsce. Oprawy ustawione są w odległościach, co 
37 m. Wybór lokalizacji przejścia w stosunku do położenia 
opraw ulicznych jest przypadkowy. Dla zaproponowanego 

przypadku najbliższa oprawa oświetleniowa znajduje się 
10 m za przejściem dla pieszych (dla kierunku 2). W celu 
symulacji warunków oświetleniowych na odcinku drogi za-
stosowano oprawy dedykowane dla oświetlenia ulicznego 
[13]. Na rysunku 2. przedstawiono geometrię przejścia dla 
pieszych. 

Wykorzystując funkcje programu DIALux [14] zaprojek-
towano sytuację oświetleniową na odcinku drogi. Na ry-
sunku 3. przedstawiono model ulicy oraz panujące warunki 
oświetleniowe. 

W tabeli 3. przedstawiono wartości natężenia oświetlenia 
na przejściu dla pieszych w płaszczyźnie poziomej Eh oraz 
płaszczyźnie pionowej Ev. Prezentowane wartości otrzyma-
no w wyniku symulacji przeprowadzonych w programie 
DIALux [14].

Z analizy danych zamieszczonych w tabeli 3 wynika, 
że dla omawianego przejścia dla pieszych średnia war-
tość natężenia oświetlenia wyniosła 15,3 [lx] w płaszczyź-
nie poziomej Eh. Minimalna wartość natężenia oświetlenia 
w płaszczyźnie Eh wyniosła 7,5 [lx], natomiast maksymal-
na 33,0 [lx]. Otrzymane wartości natężenia oświetlenia 
w płaszczyźnie poziomej klasyfikują oświetlenie przejścia 
dla pieszych do klasy C5.

W przypadku płaszczyzny pionowej Ev wartość średnia 
natężenia oświetlenia wyniosła 20,9 [lx] – kierunku 1 i 6,9 
[lx] – kierunku 2. Minimalna wartość natężenia oświetlenia 
wyniosła 11,0 [lx] w przypadku kierunku 1 i 4,7 [lx] w przy-
padku kierunku 2, natomiast wartości maksymalne wyniosły 
odpowiednio 34,0 [lx] – w przypadku kierunku 1 i 13,0 [lx] 
w przypadku kierunku 2. Do oświetlenia płaszczyzny pio-
nowej w przypadku kierunku 1 otrzymano klasę oświetlenia 
EV3, natomiast w przypadku kierunku 2 – EV5.

W celu poprawy warunków panują-
cych na przejściu dla pieszych zasto-
sowano dodatkową oprawę dedykowa-
ną do oświetlenia przejść dla pieszych 
[13]. Oprawa zamontowana została na 
wysokości 6 m, w odległości 0,5 m od 
przejścia dla pieszych. Oprawy zosta-
ły umiejscowione po obydwu stronach 
jezdni, przed przejściem dla pieszych. 
Na rysunku 4 przedstawiono lokaliza-
cję oprawy oświetlenia ulicznego przy 
przejściu dla pieszych. 

Rysunek 3. Model omawianego odcinka ulicy oraz odwzorowany sys-
tem oświetleniowy

Ta b e l a  3. Wartości natężenia oświetlenia w płaszczyźnie poziomej E
h 
oraz płaszczyźnie 

pionowej E
v
 przed doświetleniem przejścia dla pieszych

Lokalizacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Płaszczyzna pozioma E
h

KR1 – krawędź 1 28,0 30,0 33,0 27,0 20,0 13,0 12,0 11,0 10,0 10,0

ŚR – środek przejścia 24,0 24,0 21,0 18,0 15,0 11,0  9,0  7,5  7,5  7,5

KR2 – krawędź 2 18,0 17,0 16,0 15,0 13,0  9,9  7,7  7,7  7,5  7,5

Płaszczyzna pionowa E
v

K1 – kierunek 1 11,0 12,0 13,0 15,0 16,0 21,0 24,0 30,0 34,0 33,0

K2 – kierunek 2 13,0 10,0  7,8  6,5  6,3  5,6  5,2  5,0  4,8  4,7

Rysunek 2. 
Geometria 
omawiane-
go przejś-
cia dla pie-
szych
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Rysunek 4. Schemat omawianego przejścia dla pieszych po zastoso-
waniu dodatkowych opraw oświetleniowych

W tabeli 4 przedstawiono wartości natężenia oświetlenia 
na przejściu dla pieszych w  płaszczyźnie poziomej Eh oraz 
płaszczyźnie pionowej Ev po zastosowaniu dodatkowego 
oświetlenia przejścia dla pieszych. Prezentowane wartości 
otrzymano w wyniku symulacji przeprowadzonych w pro-
gramie DIALux [14].

Po zastosowaniu dodatkowego oświetlenia na przejściu 
dla pieszych średnia wartość natężenia oświetlenia wynio-
sła 57,0 [lx] w płaszczyźnie poziomej Eh. Minimalna wartość 
natężenia oświetlenia w płaszczyźnie Eh wyniosła 31,0 [lx], 
natomiast maksymalna 94,0 [lx]. Zastosowanie dodatkowej 
oprawy spowodowało zaklasyfikowanie oświetlenia przej-
ścia dla pieszych w płaszczyźnie poziomej do klasy C1. 

Na rysunku 5. przedstawiono rozkład natężenia oświetlenia 
w płaszczyźnie poziomej. 

Rysunek 5. Rozkład natężenia oświetlenia w płaszczyźnie poziomej

W przypadku płaszczyzny pionowej Ev wartość średnia 
natężenia oświetlenia wyniosła 55,5 [lx] przy kierunku 1 
i 45,3 [lx] przy kierunku 2. Minimalna wartość natężenia 
oświetlenia wyniosła 35,0 [lx] przy kierunku 1 i 25,0 [lx] 
przy kierunku 2, natomiast wartości maksymalne wynio-
sły odpowiednio 64,0 [lx] w przypadku kierunku 1 i 58,0 
[lx] w przypadku kierunku 2. W efekcie nastąpił wzrost 
klasy pionowego natężenia oświetlenia z klasy EV3 do 
EV2 przy kierunku 1 oraz z klasy EV5 do EV3. Na ry-
sunku 6. przedstawiono rozkład natężenia oświetlenia 
w płaszczyźnie pionowej odpowiednio dla 1 i 2 kierunku
ruchu.

Zastosowanie dodatkowych opraw oświetleniowych 
zwiększyło wartości natężenia oświetlenia na przejściu 

dla pieszych o ok. 75%. Obliczone pa-
rametry natężeniowe na płaszczyźnie 
pionowej mogą świadczyć o poprawie 
warunków obserwacji pieszego przez 
kierowcę. Zaprezentowany przykład 
sytuacji oświetleniowej ma zadanie zo-
brazować możliwości wykonania pro-
jektu oświetleniowego z uwzględnie-
niem obszaru przejścia dla pieszych. 
W celu zastosowania proponowanego 
oświetlenia należy dokonać indywi-
dualnej analizy warunków oświetle-

Ta b e l a  4. Wartości natężenia oświetlenia w płaszczyźnie poziomej E
h 
oraz płaszczyźnie 

pionowej E
v
 po doświetleniu przejścia dla pieszych

Lokalizacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Płaszczyzna pozioma E
h

KR1 – krawędź 1 54,0 62,0 60,0 55,0 48,0 45,0 42,0 46,0 47,0 41,0

ŚR – środek przejścia 77,0 92,0 94,0 82,0 76,0 73,0 75,0 79,0 82,0 81,0

KR2 – krawędź 2 44,0 51,0 53,0 41,0 39,0 38,0 37,0 35,0 34,0 31,0

Płaszczyzna pionowa E
v

K1 – kierunek 1 35,0 45,0 59,0 63,0 57,0 55,0 63,0 64,0 58,0 53,0

K2 – kierunek 2 33,0 54,0 58,0 44,0 42,0 39,0 97,0 32,0 29,0 25,0
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niowych i otrzymanych wartości w przypadku konkretnej 
lokalizacji przejścia dla pieszych.

Podsumowanie

W celu poprawy stanu infrastruktury drogowej należy 
przeprowadzać kompleksową kontrolę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Jako jeden z aspektów kontroli należy 
przyjąć inspekcję stanu oświetlenia przejść dla pieszych. 
Umożliwi to zaproponowanie rozwiązań poprawiających 
warunki oświetleniowe i bezpieczeństwo pieszych, uczest-
ników ruchu drogowego wporze nocnej. 

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych jest 
złożonym procesem obejmującym szereg prac przygoto-
wawczych. Przed przystąpieniem do prac projektowych 
projektanci powinni posiadać wiarygodne dane dotyczą-
ce istniejących warunków oświetleniowych występujących 
w otoczeniu przejścia dla pieszych. Należy jednak pamię-
tać, że obok materiałów wyjściowych i odpowiedniego 
oprogramowania, projektant powinien wykazywać się wie-
dzą w dziedzinie techniki świetlnej wykorzystując zalecenia 
projektowe oraz normy oświetleniowe. 

Aktualnie w ramach prac badawczych są prowadzone 
ustalenia dotyczące wymogów oświetlenia przejść dla pie-
szych w różnych konfiguracjach geometrycznych jezdni.
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Od Redakcji:

W dniach 11–12 maja na Politechnice Gdańskiej od-
było się I Trójmiejskie Ogólnopolskie Seminarium Trans-
portowe (TOST), zorganizowane przez Koło Naukowe 
Inżynierii Drogowej i Kolejowej, którego celem była in-
tegracja ambitnych studentów i doktorantów kierunków 
związanych z transportem z całej Polski. Podczas dwóch 
dni obrad uczestnicy konferencji przedstawili swoje pra-
ce, którymi zajmują się w ramach prac dyplomowych, 
projektów lub prywatnych zainteresowań. Artykuł powstał 
na podstawie pracy prezentowanej w trakcie konferencji 
TOST. Był to jeden z czterech nagrodzonych projektów. 
W porozumieniu z Komitetem organizacyjnym TOS T Re-
dakcja „Drogownictwa” publikuje opracowane na pod-
stawie materiałów konferencyjnych artykuły celem wspie-
rania i promocji Wyróżnionych Studentów i Doktorantów.

Rysunek 6. Rozkład 
natężenia oświetle-
nia w płaszczyźnie 
pionowej (A – rys. 
od góry – kierunek 
1, B – rys. od dołu – 
kierunek 2)


