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Piotr TOMCZUK 

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 

Streszczenie 
Przejście dla pieszych jest w Polsce miejscem szczególnie niebezpiecznym. Potwierdzają to dane 

statystyczne i raporty Komendy Głównej Policji. Niezmiennie dochodzi na nich do dużej liczby wypad-
ków, gdzie głównym poszkodowanym jest pieszy. Jedną głównych z przyczyn tego stanu jest niewła-
ściwe oświetlenie stref konfliktowych przeznaczonych dla ruchu pieszego.  

Autor niniejszej publikacji uznał, że można podjąć działania mające na celu obiektywną poprawę 
widoczności, w szczególności w miejscach, na których piesi powinni czuć się bezpiecznie, czyli na 
przejściach dla pieszych.  

Ustalenie jednolitych kryteriów wartościowania stanu technicznego oświetlenia przejść dla pie-
szych i ustalenie kluczowych parametrów technicznych może przyczynić się do podjęcia kroków zapo-
biegawczych, pośrednio ograniczających liczbę osób poszkodowanych. Stworzenie zaleceń projekto-
wych i wykonawczych może być podstawą do stworzenia zasad i kryteriów jakimi będą kierowali się 
zarządcy dróg podczas przeprowadzania okresowej oceny przejść dla pieszych. 

Pierwszym i najważniejszym warunkiem bezpiecznego przejścia dla pieszych jest jego właściwe 
oświetlenie w porze nocnej. Zapewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla 
pieszych przez kierowców pozwala na dostrzeżenie pieszego w odległości która umożliwia podjęcie 
właściwej reakcji w sytuacji niebezpieczniej. 

W artykule zostaną zaprezentowane wymogi formalne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych. 
Dokonany zostanie przegląd obowiązujących przepisów oraz przeprowadzona zostanie analiza kryte-
riów przyjętych do oceny oświetlenia przejść dla pieszych. 

WSTĘP 
Analiza statystyczna wypadków prowadzona przez Komendę Główną Policji [17] wyka-

zuje utrzymujący się i bardzo niekorzystny bilans śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. 
Średnio rocznie na polskich drogach ginie ok. 5,5 tys. osób. Badania wskazują, że najwięcej 
wypadków ma miejsce w obszarze zabudowanym (ok.70%) a najczęstszym rodzajem wypad-
ków jest najechanie na pieszego (ok. 30%). Według danych z raportów rocznych piesi stano-
wią drugą co do wielkości grupę ofiar wypadków drogowych (tj. 1852 zabitych w 2008r.). 
Około 37% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” 
uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ 
w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią 
samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. 
W 2009 roku odnotowano 12834 wypadki z udziałem osób pieszych (29% ogółu), w których 
zginęło 1477 osób (32,3% ogółu), a 12328 odniosło obrażenia ciała (22% ogółu). W większo-
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ści poszkodowanymi byli sami piesi, którzy swoim zachowaniem często powodują duże za-
grożenie. W 2009 roku spowodowali oni 11,3% zdarzeń. 
Tab. 1. Wypadki drogowe i ich skutki w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych w 2009 roku [17] 

Wybrane miejsca ruchu pieszych Wypadki Zabici Ranni 
Przejście dla pieszych 3775 230 3809 
Skrzyżowanie  3711 246 3741 
Chodnik, droga dla pieszych  420 21 450 
Pobocze  159 22 165 
Przystanek komunikacji publicznej  146 11 155 
Ogółem 8211 530 8320 

W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego (tabela 1) zanotowano 8211 wypadków, 
co stanowi 64% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 530 osób 
(36,1% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało 8320 osób (69,2% ogółu rannych pie-
szych). Jak wykazują prowadzone analizy, obszar przejścia dla pieszych, który z założenia 
powinien być miejscem bezpiecznym dla niechronionych uczestników ruchu drogowego (pie-
szych, rowerzystów), jest miejscem niebezpiecznym, w którym dochodzi do ok. 10% wypad-
ków drogowych. Szczegółowa analiza przyczyn wypadków drogowych z udziałem pieszych 
wskazuje, że bardzo często do wypadków dochodzi na wskutek nieostrożnego wejścia piesze-
go na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd, zza pojazdu lub przeszkody (ograniczenie widzial-
ności geometrycznej). Najliczniejszą grupą pieszych – sprawców wypadków są dzieci w wie-
ku od 7-14 lat, zaś najliczniejszą grupę ofiar śmiertelnych stanowią osoby w wieku 50-59 lat. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że do największej liczby wypadków z udziałem pieszych do-
chodzi w miesiącach jesiennych i zimowych. Jak wynika z danych statystycznych [17], 
w 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych 
i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano także w miesiącach (październik-grudzień). Zesta-
wienie wypadków przedstawiono w tabeli 2. 
Tab. 2. Zestawienie wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych w układzie miesięcznym w Polsce 

w 2009 r. [17] 

Miesiące Wypadki Zabici Ranni 
Ogółem % Ogółem % Ogółem % 

1 2 3 4 5 6 7 
Styczeń 1092 8,5 131 8,9 1064 8,6 
Luty  892 7,0 89 6,0 859 7,0 
Marzec  1035 8,1 126 8,5 971 7,9 
Kwiecień  899 7,0 98 6,6 893 7,2 
Maj  855 6,7 68 4,6 851 6,9 
Czerwiec  889 6,9 78 5,3 884 7,2 
Lipiec  792 6,2 89 6,0 797 6,5 
Sierpień  872 6,8 106 7,2 851 6,9 
Wrzesień  1050 8,2 119 8,1 1008 8,2 
Październik  1475 11,5 190 12,9 1368 11,1 
Listopad  1556 12,1 210 14,2 1450 11,8 
Grudzień  1427 11,1 173 11,7 1332 10,8 
Ogółem  12834 100,0 1477 100,0 12328 100,0 

Pierwotnego źródła tego zjawiska należy upatrywać w złych warunkach atmosferycz-
nych, szybko zapadającym zmierzchu, słabej widoczności pieszych i wydłużonej drogi ha-
mowania. W miesiącach tych w godz. od 16-19 miało miejsce 40% wszystkich wypadków 
powodowanych przez pieszych. 

Jak wynika z danych statystycznych Komendy Głównej Policji [17] liczba wypadków na 
przejściach dla pieszych maleje od 2001 roku (rys.1). Tym niemniej utrzymująca się, wysoka 
liczba potrąceń na przejściu dla pieszych powinny budzić niepokój. Przejście dla pieszych 
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powinno gwarantować niechronionym uczestnikom ruchu drogowego bezpieczne przekrocze-
nie jezdni. 

 
Rys. 1. Liczba wypadków drogowych na przejściach dla pieszych w latach 2000-2009 [17] 

Udział procentowy wypadków w tych miejscach w stosunku do liczby wypadków z pie-
szymi systematycznie rósł z 28,9% w 2000 roku, do 30,4% w roku 2005. W roku 2006 
zmniejszył się do 27,4%, w 2007 i 2008 wyniósł 28,5%, a w 2009 roku zanotowano wzrost do 
wartości 29,4%.  

Główne ogólne grupy przyczyn wypadków z udziałem pieszych to: nieostrożność kie-
rowców, nieostrożność pieszych oraz brak właściwej widoczności pieszych użytkowników 
dróg. Na ostrożne i racjonalne podejście zarówno kierowców, jak i pieszych, nie ma możli-
wości oddziaływania w sposób bezpośredni. Można prowadzić akcje prewencyjne w szkołach 
i szkolić kierowców na kursach prawa jazdy. Jednakże czynnik nieostrożnego zachowania jest 
niezależny od czasu poświęconego na działania prewencyjne. 

Badania statystyczne prowadzone przez Europejską Komisję ds. Transportu [4] świadczą 
o niekorzystnej sytuacji pieszych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Zestawie-
nie wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych na przestrzeni lat 2008-2009 (rys. 2) zapre-
zentowane w 2010 roku jednoznacznie wskazują na ten problem. Przejście dla pieszych jest 
obszarem o podwyższonym ryzyku doznania obrażeń lub utraty życia na skutek kolizji pie-
szego z szybko poruszającymi się pojazdami. Jak wykazują badania prowadzone w roku 2003 
w Wielkiej Brytanii [7], 22% wszystkich wypadków ze skutkiem śmiertelnym miało miejsce 
na przejściach dla pieszych. Jest to między innymi przyczyną specjalnego traktowania tych 
fragmentów drogi. Pieszy ma priorytet nad innymi pojazdami, a przekraczanie przez niego 
drogi w dozwolonym miejscu zmniejsza ryzyko wystąpienia sytuacji wypadkowej. Jak usta-
lono, ok. 30% pieszych nie stosuje się do wytyczonych stref ruchu i przekracza drogę w nie-
dozwolonym miejscu [7]. Pomimo zwiększonych wysiłków w infrastrukturę drogową [6] 
nadal blisko jedna-czwarta wszystkich wypadków ma miejsce na lub w okolicy przejścia dla 
pieszych. Z zaprezentowanych wyników badań wynika, że czynnikiem decydującym o moż-
liwości dostrzeżenia pieszego są kierunkowe współczynniki odbicia materiałów stosowanych 
na ubrania noszone przez pieszych.  
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Rys. 2. Zestawienie graficzne wypadków z udziałem pieszych w Unii Europejskiej [4]  

Można zdefiniować szereg kryteriów wpływających bezpośrednio lub pośrednio na wy-
stępowanie wypadków z udziałem pieszych w otoczeniu przejścia dla pieszych. Należy jed-
nak podkreślić, że decydującym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo pieszych na 
przejściu dla pieszych w porze nocnej jest poziom widzialności sylwetki pieszego, jaki po-
strzega kierowca pojazdu samochodowego zbliżając się do strefy konfliktowej. Czynnik ten 
jest bezpośrednio uzależniony od właściwie dobranego i zaprojektowanego oświetlenia. Za-
pewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla pieszych przez kierow-
ców pozwala na dostrzeżenie pieszego w odległości, która umożliwia podjęcie właściwej re-
akcji w sytuacji niebezpieczniej. 

1. KRYTERIA OCENY OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 
Ustalenie jednolitych kryteriów wartościowania stanu przejść dla pieszych i ustalenie 

kluczowych parametrów technicznych może przyczynić się do podjęcia kroków zapobiegaw-
czych. Istnieją zalecenia [1, 2], które mogą być podstawą do stworzenia kryteriów oceny 
oświetlenia przejścia dla pieszych. Tematyka ta była omawiana między innymi w badaniach 
prowadzonych w USA [3, 6] oraz Europie [7, 9, 12]. 

Do parametrów fotometrycznych, które powinny być uwzględniane przy ocenie jakości 
oświetlenia przejść dla pieszych, można zaliczyć: 
– luminancja sylwetki pieszego i tła, mierzona z kierunku ruchu pojazdu, 
– kontrast sylwetki pieszego i tła, 
– widzialność pieszego na przejściu, 
– pionowe natężenie oświetlenia w osi przejścia, mierzone z kierunku ruchu pojazdu, 
– równomierność pionowego natężenia oświetlenia wzdłuż osi przejścia dla pieszych, 
– poziome natężenie oświetlenia na przejściu dla pieszych i w strefie oczekiwania, 
– parametry olśnienia kierowcy na odcinku drogi przed przejściem, 
– prowadzenie wzrokowe kierowcy na odcinku drogi przed i za przejściem. 

Ze względu na możliwą zmianę warunków oświetleniowych, jakie odbiera kierowca po-
jazdu zbliżając się do przejścia dla pieszych, w ocenie należy uwzględnić także właściwości 
oświetlonej drogi, na której znajduje się przejście. W szczególności badania należy przepro-
wadzić na fragmentach drogi bezpośrednio przylegającej do ocenianej strefy konfliktowej 
(np. 100 m przed i za przejściem dla pieszych). 
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1.1. Wymogi formalne oświetlenia przejść według Międzynarodowej Komisji 
Oświetleniowej CIE 

Wytyczne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych pochodzą w głównej mierze z na-
stępujących źródeł: 
– zaleceń Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE 
– wytycznych normalizacyjnych stosowanych na świecie w których istnieją zalecenia for-

malne dotyczące przejść dla pieszych, 
– raportów z badań i publikacji międzynarodowych. 

Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa CIE w wytycznych zawartych w CIE115 
z roku 2000 [2] nie ustaliła precyzyjnie zaleceń dotyczących przejść dla pieszych. Zalece-
niach dotyczące wytycznych oświetlenia stref konfliktowych w których może znajdować się 
pieszy podano w uprzednich zaleceniach z roku 1995 (tabela 3). Strefom tym przypisano od-
powiednie wartości poziomego natężenia oświetlenia. 
Tab. 3. Zalecenia oświetleniowe dla pieszych wg CIE [2] 

Opis sytuacji drogowej Poziome natężenie oświetlenia Eh (lx)
Ehśr (lx) Ehmin (lx) 

Droga o szczególnym znaczeniu 20 7,5 
Droga o dużym natężeniu ruchu pieszych lub rowerzystów 10 3 
Droga o umiarkowanym natężeniu ruchu rowerzystów 7,5 1,5 
Droga o niskim natężeniu ruchu rowerowego i pieszego 5 1 
Droga o niskim natężeniu ruchu rowerowego i pieszego w obszarze gdzie 
ważne jest zachowanie funkcji architektonicznej lub obszar ten jest obję-
ty ochroną środowiska 

3 0,6 

Droga o bardzo niskim natężeniu ruchu rowerowego i pieszego w obsza-
rze gdzie ważne jest zachowanie funkcji architektonicznej lub obszar ten 
jest objęty ochroną środowiska 

1,5 0,2 

1.2. Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych w USA 
W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieją wymagania formalne dotyczące 

stref konfliktowych w tym także przejść dla pieszych. Regulacje te zawarte są w Normie  
IESNA-RP-8-00 [1]. W przypadku przejść dla pieszych wprowadzono podział na trzy pod-
grupy oświetleniowe uzależnione od strumienia pieszych na przejściu. Natężenie ruchu pie-
szego w normie zdefiniowano za pomocą określeń: niski, średni i wysoki. Za przejścia o wy-
sokim poziomie należy uznać te przejścia na których w porze nocnej występuje duży ruch 
pieszy tj. usytuowane w pobliżu centrów handlowych, kin, sal koncertowych i miejsc prze-
siadkowych. Średni poziom natężenia ruchu pieszego w porze nocnej występuje np. w pobli-
żu obiektów biurowych, mieszkalnych i sklepów osiedlowych. Przejścia o niskim natężeniu 
ruchu w porze nocnej to takie które występują np. na obszarach podmiejskich. 

W przeciwieństwie do wytycznych oświetlenia dróg, gdzie zalecana jest metoda pomia-
rów luminancji lub warunkowo natężenia oświetlenia, wytyczne IESNA [1] dotyczące oświe-
tlenia przejść dla pieszych zdefiniowane są wyłącznie za pomocą wartości natężenia oświe-
tlenia. 

Poszczególne klasy oświetlenia przejść dla pieszych zestawiono w tabelach 4, 5 i 6. 

Tab. 4. Wymagane wartości natężenia oświetlenia dla stref konfliktowych w tym przejść dla pieszych 
o wysokim natężeniu ruchu pieszego w porze nocnej [1] 

Wartości zalecane dla dróg pieszych / rowerowych 
Uczestnik ruchu Eh (lux) Ev min (lux) Ehśr/Eh min 

Pieszy i pojazd 20 10 4 
Tylko pieszy 10 5 4 
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Tab. 5. Wymagane wartości natężenia oświetlenia dla stref konfliktowych w tym przejść dla pieszych 
o średnim natężeniu ruchu pieszego w porze nocnej [1] 

Wartości zalecane dla dróg pieszych / rowerowych 
Uczestnik ruchu Eh (lux) Ev min (lux) Ehśr/Eh min 

Tylko pieszy 5 2 4 

Tab. 6. Wymagane wartości natężenia oświetlenia dla stref konfliktowych w tym przejść dla pieszych 
o niskim natężeniu ruchu pieszego w porze nocnej [1] 

Wartości zalecane dla dróg pieszych / rowerowych 
Rodzaj obszaru Eh (lux) Ev min (lux) Ehśr/Eh min 

Wiejski/podmiejski 2 0,6 10 
Podmiejski o niskim natężeniu ruchu 3 0,8 6 
Podmiejski o średnim natężeniu ruchu 4 1 4 
Oznaczenia w tabeli: Eh – poziome natężenie oświetlenia, w płaszczyźnie jezdni; Ev – pionowe natężenie oświe-
tlenia mierzone 1,5m nad poziomem jezdni mierzone dla obydwu kierunków ruchu pieszego od strony nadjeż-
dżających pojazdów. 

Na podstawie normy IESNA RP-8-00 [1] stworzono zalecenia projektowe [3]. Jak wyni-
ka z przytoczonego dokumentu w USA można stosować różne kryteria projektowania 
i pomiaru oświetlenia na przejściu dla pieszych, w tym dotyczące kryteriów widzialności 
(Small Target Visibility). Szczegółowe zalecenia przedstawiono w tabeli 7. Wymagania te 
dotyczą wszystkich przejść dla pieszych bez względu na to czy istnienie sygnalizacja świetl-
na. Jednym z wymogów jest usytuowanie oprawy przed przejściem dla pieszych w taki spo-
sób aby pieszy oświetlony był z kierunku nadjeżdżających pojazdów.  
Tab. 7. Kryteria projektowania oświetlenia na przejściu dla pieszych [3] 

Kryterium 
Projektowania 

Zakres luminancji Równomierność
Współczynnik lumi-

nancji zamglenia Poziom 
widoczności 

Średnie pionowe 
natężenie oświetlenia

cd/m2 LVmax/LVśrednia lx 

Luminancja 0,3 ÷ 0,8 3,0 ÷ 6,0 
(średnia/max) 0,4 - - 

Natężenie oświetlenia - 4,0 ÷ 6,0 
(średnia/max) 0,4 - 4,3 ÷ 12,9 

STV 0,3 ÷ 0,6 6,0 ÷ 10 
(max/min) - 1,6 ÷ 3,8 - 

1.3. Wymagania oświetlenia przejść dla pieszych w Republice Federalnej 
Niemiec  

Jednym z nielicznych krajów w Europie w którym istnieją odrębne wymagania dotyczące 
oświetlenia przejść dla pieszych jest Republika Federalna Niemiec. Wymagania dotyczące 
przejść dla pieszych zawarto w normie DIN 67523 [8]. Pierwsze regulacje ustalające wyma-
gania przyjęto w 1988 roku. W 2010 roku wprowadzono zmiany do wymagań fotometrycz-
nych, jednocześnie uwzględniając wymagania zawarte w normie DIN-EN 13201-2:2004-04 
Oświetlenie dróg [11]. Według aktualnych regulacji prawnych obszar na odcinku 50 m za 
i przed przejściem dla pieszych powinien być oświetlony wg klasy ME2. Ze względu na ad-
aptację wzroku kierowcy do warunków oświetleniowych na odcinku pomiędzy 100 m a 50 m, 
zarówno przed jak i za przejściem dla pieszych zalecana jest klasa ME6. Pomiary na przejściu 
dla pieszych powinny być wykonane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu pojazdów samo-
chodowych. W przypadku gdy występuje rozdzielenie jezdni bądź wysepka rozdzielająca na 
przejściu dla pieszych (azyl) pole pomiarowe przyjmuje się dla każdego kierunku ruchu 
osobno. Badania wartości natężenia oświetlenia prowadzi się w założonej geometrii, przyjmu-
jąc siatkę pomiarową, którą przedstawiono na rysunku 3. Wymagania dotyczącą zarówno 
samego przejścia dla pieszych jak i odcinka jezdni w odległości 50 m przez i za przejściem 
dla pieszych. W tabelach 8 i 9 zestawiono wymagania normy DIN 67523 [8]. 
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Rys. 3. Geometria pomiaru pionowego natężenia oświetlenia na przejściu dla pieszych zdefiniowana 

zgodnie z normą DIN 67523: c – szerokość przejścia dla pieszych, b – szerokość całkowita 
jezdni, w – szerokość strefy oczekiwania, A, B, C, D – punkty pomiarowe, E-F prosta 
pomiarowa w osi przejścia, ΔL – odległość pomiędzy punktami pomiarowymi – 1 m [8] 

Tab. 8. Wymagania normy DIN 67523-1 z 1988 roku dla odcinka jezdni 50m przed i za przejściem [8] 
DIN 67523-1 : 1988-04 

Luminancja drogi (wartość nominalna) L = 2 cd/m2 
Równomierność ogólna  UO = 0,4 
Klasa ograniczenia olśnienia  
(DIN 5044-1 w płaszczyźnie C180  
I80

o = 30cd/klm , co najwyżej I=1000cd) 
KB=1 

Tab. 9. Wymagania normy DIN 67523-1 z 2010 roku dla odcinka jezdni 50 m przed i za przejściem [8] 
DIN 67523-1: 2010 

Luminancja drogi (wartość średnia) L ≥ 1,5 cd/m2 
Równomierność ogólna  UO ≥ 0,4 
Równomierność wzdłużna  UI ≥ 0,7 
Przyrost wartości progowej kontrastu TI ≤ 10% 
Współczynnik otoczenia  SR ≥ 0,5 
Pionowe natężenie oświetlenia na osi E-F EV ≥ 4 lx 

W celu poprawnej adaptacji wzroku kierowcy zbliżającego się do obszaru konfliktowego 
wprowadzono wymagania dotyczące oświetlenia jezdni na odcinku 100 m przed i za przej-
ściem dla pieszych. W tabelach 10 i 11 przedstawiono wymagania normy DIN 67523 [8] dla 
tego odcinka jezdni. 

Tab. 10. Wymagania normy DIN 67523-1 z 1988 roku dla odcinka jezdni 100 m przed i za 
przejściem [8] 

DIN 67523-1 : 1988-04 
Luminancja drogi (wartość nominalna) L = 0,3 cd/m2 
Równomierność ogólna  UO ≥ 0,3 

Tab. 11. Wymagania normy DIN 67523-1 z 2010 roku dla odcinka jezdni 100 m przed i za 
przejściem [8] 

DIN 67523-1: 2010 
Luminancja drogi (wartość średnia) ME6 L ≥ 0,3 cd/m2 
Równomierność ogólna  UO ≥ 0,35 
Równomierność wzdłużna  UI  ≥ 0,4 
Przyrost wartości progowej kontrastu TI ≤ 15% 
Pionowe natężenie oświetlenia na osi E-F EV ≥ 4 lx 



AUTOBUSY   399 

W tabeli 12 przedstawiono zmianę wymagań normy DIN 67523 [8] w poszczególnych la-
tach dotyczące pionowego natężenia oświetlenia mierzonego w siatce pomiarowej zaprezen-
towanej na rysunku 3. 
Tab. 12. Różnice w wymaganiach pionowego natężenia oświetlenia na przejściu dla pieszych wg 

normy DIN 67523 w latach 1988-2009 [8] 

Wymagania DIN 67523 
1988 2010 

Wartość średnia pionowego natężenia oświetlenia mierzona 
na osi E-F przejścia dla pieszych  EV = 40lx EV = 30lx 

Wartość pionowego natężenia oświetlenia mierzona we 
wszystkich punktach pomiarowych przejścia dla pieszych EV  ≥ 5 lx EV  ≥ 4 lx 

1.4. Wymogi formalne oświetlenia przejść dla pieszych w Polsce  
W celu dokonania przeglądu aktualnych wymogów dotyczących oświetlenia przejść dla 

pieszych należy na wstępie przytoczyć uprzednio obowiązujące przepisy, które zostały wyco-
fane z chwilą przyjęcia regulacji europejskich. 

Zalecenia uprzednio obowiązującej normy PN-76/E-02032 „Oświetlenie dróg publicz-
nych” [10] wprowadzonej w 1976 r. dotyczyły oceny parametrów oświetleniowych na przej-
ściu dla pieszych, wyrażonych wartością średniego natężenia oświetlenia w płaszczyźnie pro-
stopadłej do ruchu pojazdów. 

Poniżej zacytowano tekst pochodzący z normy PN-76/ E-02032 „Oświetlenie dróg pu-
blicznych” Pkt. 3.3. Oświetlenie wyznaczonych przejść dla pieszych [10].  

„Na szczególnie niebezpiecznych przejściach dla pieszych, pozbawionych sygnalizacji 
świetlnej, przechodnie powinni być widoczni w postaci jasnych sylwetek na ciemnym tle 
jezdni. W tym celu średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pionowej, przechodzącej 
przez oś przejścia od strony nadjeżdżających pojazdów na wysokości 1 m nad przejściem, 
wyrażone w luksach, powinno być liczbowo co najmniej 50 razy większe od średniej lumi-
nancji jezdni na przestrzeni 50 m przed i za przejściem, wyrażonej w cd/m2. Natężenie to nie 
powinno być jednakże w żadnym przypadku mniejsze od 40 lx, a jego wartość minimalna 
w dowolnym miejscu przejścia łącznie ze strefą oczekiwania pieszych nie powinna być 
mniejsza od 10 lx (za strefę oczekiwania pieszych należy przyjąć strefę chodnika stanowiąca 
przedłużenie przejścia o 1 m). Wymaganie to nie dotyczy przejść na jezdniach, których lumi-
nancja na przestrzeni 50 m przed i za przejściem wynosi co najmniej 2 cd/m2, a jej równo-
mierność jest zgodna z wymaganiami wg 3.1.1. 

Na wszystkich innych przejściach przechodnie powinni być widoczni w postaci ciemnych 
sylwetek na jasnym tle jezdni. W tym celu należy dążyć do możliwie najlepszego oświetlenia 
tła (jezdni za przejściem) i możliwie najmniejszego oświetlenia powierzchni pionowej prze-
chodnia od strony nadjeżdżających pojazdów.” 

W latach 1997-2004 opracowano i wdrożono w Europie normę EN 13201 „Oświetlenie 
dróg” [11]. Pełne członkowstwo Polski w Unii Europejskiej skutkowało tym, że Polski Komi-
tet Normalizacyjny, będący członkiem CEN/CENELEC zobowiązany był wprowadzić prze-
pisy europejskie do zbioru Polskich Norm.  

Wprowadzenie nowej normy Europejskiej PN-EN 13201 [11] na mocy ustawy z dnia 12 
września 2002 r. „o normalizacji” skutkuje zmianą podejścia do sposobu do projektowania 
oświetlenia drogowego w tym obszarów przejść dla pieszych. Stosowanie normy jest dobro-
wolne, a sama norma pozostaje dokumentem normalizacyjnym, który nie jest aktem praw-
nym. Jednocześnie ta sama ustawa określa, że norma (między innymi PN-EN 13201), może 
być powoływana w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim, przy jed-
noczesnej zmianie statusu na postanowienie prawne. Dotychczas nie opublikowano pełnego 
tekstu normy PN-EN 13201 [11] w języku polskim. 
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Projektant oświetlenia drogowego ma zatem dowolność w stosowaniu istniejących ale nie 
obowiązkowych przepisów normy. Należy podkreślić fakt, że norma (pomimo, że nie jest ak-
tem obowiązkowym) pojawia się w wytycznych projektowych dla nowopowstających inwesty-
cji drogowych. Fakt ten może świadczyć o istnieniu zapotrzebowania na precyzyjne wytyczne 
projektowe dla oświetlenia ulicznego, w tym stref konfliktowych oraz przejść dla pieszych. 

Od roku 2007 w Polsce obowiązuje norma oświetlenia drogowego PN-EN 13201:2007 
[11], składająca się z następujących części:  
– Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Wybór klas oświetlenia; 
– PN-EN 13201-2:2007 Wymagania oświetleniowe; 
– PN-EN 13201-3:2007 Obliczenia oświetleniowe; 
– PN-EN 13201-4:2007 Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 

Nowa norma zakłada odmienne warunki oświetlenia stref konfliktowych, w tym przejść 
dla pieszych. Zalecenia dotyczące poziomu luminancji lub natężenia oświetlenia nie są jedno-
lite dla każdego przejścia, co wynika z przyjętej klasy oświetlenia na danym odcinku drogi 
określonej z uwzględnieniem szeregu parametrów drogi, w tym stref konfliktowych. 

Stan obecny zaleceń formalnych dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych opisano 
poniżej w zacytowanym fragmencie normy PN-EN 13201:2007. Załącznik B (informacyjny) 
Oświetlenie przejść dla pieszych [11]. 

„Przejścia dla pieszych mogą wymagać szczególnej uwagi. W niektórych krajach istnieją 
normy dające dodatkowe wskazania uwzględniające praktyki narodowe. Jeżeli może być wy-
tworzony wystarczająco wysoki poziom luminancji jezdni, to możliwe jest rozmieszczenie 
opraw oświetleniowych normalnego oświetlenia drogowego tak, aby piesi byli widoczni w 
dobrym ujemnym kontraście, to znaczy jako ciemna sylwetka na jasnym tle. W innych przy-
padkach oświetlenie jest rozwiązane za pomocą dodatkowych opraw oświetleniowych. Ich 
celem jest oświetlenie pieszych znajdujących się na przejściu lub obok niego i zwrócenie 
uwagi kierowców pojazdów silnikowych na obecność przejścia dla pieszych.  

Typ dodatkowych opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenie i ukierunkowanie względem 
powierzchni przejścia dla pieszych, powinny być takie, aby osiągnąć dodatni kontrast i nie po-
wodować nadmiernego olśnienia kierowców. Jednym z rozwiązań jest montaż opraw w małej 
odległości przed przejściem, zwróconych w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu motorowe-
go i kierujących światło w stronę pieszych znajdujących się przed kierującymi pojazdami.  

W przypadku dróg bez rozdzielonych kierunków ruchu, oprawa jest montowana przed 
przejściem w każdym kierunku strumienia ruchu po stronie drogi, na której odbywa się ruch. 
Do tego celu przeznaczone są oprawy oświetleniowe o asymetrycznym wyprowadzeniu świa-
tła powodujące mniejsze olśnienie kierowców. Oświetlenie lokalne może być tak rozmiesz-
czone, aby wystarczająco oświetlało pieszych po stronie zwróconej w kierunku ruchu przy 
wszystkich usytuowaniach powierzchni przejścia drogi. Zaleca się, aby natężenie oświetlenia 
mierzone w płaszczyźnie pionowej było znacznie wyższe niż poziome natężenie oświetlenia 
drogowego na jezdni. Zaleca się, aby strefy przy końcach przejściach przez drogę, gdzie piesi 
oczekują na przejście, były odpowiednio oświetlone. Oświetlenie ograniczone do wąskiego pasa 
wokół powierzchni przejścia powoduje bardzo silny efekt towarzyszący wzrostowi uwagi.” 

2. BADANIA SYMULACYJNE 
Korzystając z możliwości obliczeniowych współczesnych programów wspomagających 

projektowanie oświetlenia można wykonać wstępne badania symulacyjne, w tym oświetlenia 
ulicznego i przejść dla pieszych. Poniżej zostaną zaprezentowane wyniki badań symulacyj-
nych wykonanych w programie Dialux 4.9 [14]. Rozważania dotyczyć będą dwóch przypad-
ków oświetlenia przejść dla pieszych. Obydwa przypadki bazować będą na oświetleniu sta-
cjonarnym oświetlenia ulic, przy czym w przypadku drugim zostaną zastosowane dodatkowe 
oprawy dedykowane dla przejść dla pieszych. 
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2.1. Oświetlenie przejścia dla pieszych oprawami ulicznymi 
W pierwszej symulacji przedstawione zostaną wyniki uzyskane dla przypadku oświetle-

nia przejścia dla pieszych za pomocą opraw oświetlenia ulicznego, ustawionych tak, że jedna 
z opraw znajduje się w odległości 3 m przed przejściem. Jest to najczęściej spotykany sposób 
oświetlenia przejścia dla pieszych. Oprawy uliczne zainstalowano jednostronnie wzdłuż ulicy 
jednojezdniowej, dwukierunkowej, o jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Całkowita 
szerokość jezdni wynosi 9 m. Dla potrzeb obliczeń wybrano asfaltowe pokrycie nawierzchni 
jezdni w klasie R3. Ulica jest oświetlona wg standardu ME2. 

Do oświetlenia stacjonarnego ulicy zastosowano oprawę ELGO YU-WO0038-39 
ACRON / ACRON 200S2, 250W, t2C, PC [13] dedykowaną dla tego typu zastosowań, 
umieszczoną w odstępach 36 m. Zastosowana oprawa cechuje się niesymetrycznym rozsyłem 
wiązki świetlnej przedstawionym na rysunku 4. 

 
 

Rys. 4. Oprawa ELGO ACRON ACRON 200S2, 250W, t2C, PC oraz rozsył wiązki świetlnej oprawy 
w płaszczyznach C0-C180 oraz C90-C270 [13] 

Spełnienie zakładanych na wstępie wartości dla klasy ME2 potwierdzają wykonane obli-
czenia rozkładu luminancji na nawierzchni drogi dla dwóch kierunków obserwacji przedsta-
wione na rysunku 5 oraz w tabeli 13: 
Tab. 13. Spełnienie wymogów oświetlenia odcinka 50 m przed i za przejściem dla pieszych 
 Lm [cd/m2] Uo [-] UI [-] TI [%] 
Wymagania klasy ME2 ≥ 1,5 ≥ 0,4 ≥ 0,7 ≤10 
Wartości obliczone dla kierunku 1 2,4 0,6 0,8 8 
Wartości obliczone dla kierunku 2 2,6 0,5 0,8 8 

 

 
Rys. 5. Rozkład luminancji na jezdni dla dwóch kierunków obserwacji  
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Przejście dla pieszych usytuowano na prostym odcinku jedni (rys. 6). Na rysunku zapre-
zentowano także kierunki obserwacji płaszczyzn pionowych usytuowanych na przejściu dla 
pieszych. 

 
Rys. 6. Usytuowanie przejścia dla pieszych oraz kierunki obserwacji 

Widok oświetlonej ulicy wraz z przejściem dla pieszych przedstawia rysunek 7.  

 
Rys. 7. Oświetlenie przejścia dla pieszych uprawami ulicznymi, w taki sposób że jedna z nich 

znajduje się w pobliżu przejścia 

W celu przeprowadzenia oceny natężenia oświetlenia na sylwetce pieszego zaprezentowano 
rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pionowej usytuowanej w osi przejścia dla pie-
szych dla pierwszego kierunku obserwacji (rys. 8) oraz drugiego kierunku obserwacji (rys. 9). 
Wyniki rozkładu natężenia oświetlenia przedstawiono na rysunkach zamieszczonych poniżej 
a wartości liczbowe w tabeli 14. 

 
Rys. 8. Rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pionowej usytuowanej w osi przejścia dla 

pieszych dla pierwszego kierunku obserwacji 
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Rys. 9. Rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pionowej usytuowanej w osi przejścia dla 

pieszych dla drugiego kierunku obserwacji 

Tab. 14. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia w płaszczyźnie pionowej usytuowanej w osi przejścia 
dla pieszych dla pierwszego i drugiego kierunku obserwacji 

Kierunek 
obserwacji Eśr [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin/Eśr [-] Emin/Emax [-]

1 22 9,69 35 0,462 0,286 
2 9,41 6,62 19 0,703 0,349 

Natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej przejścia dla pieszych odpowiada za wy-
różnienie przejścia jako strefy konfliktowej. Rozkład wartości natężenia oświetlenia prezentu-
je rysunek 10. Wyniki obliczeń symulacyjnych tej wartości przedstawiono w tabeli 15.  

 
Rys. 10. Rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej usytuowanej na przejściu dla 

pieszych 

Tab. 15. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej usytuowanej na przejściu 
dla pieszych 

Eśr [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin/Eśr [-] Emin/Emax [-] 
45 5,58 61 0,125 0,092 

2.2. Oświetlenie przejścia dla pieszych oprawami dedykowanymi  
Druga symulacja przedstawia przypadek oświetlenia obszaru przejścia dla pieszych, znaj-

dującego się na ulicy na której zainstalowano oprawy o takim ustawieniu, że przejście znajdu-
je się w równej odległości (18 m) pomiędzy oprawami oświetlenia ulicznego. Wszystkie inne 
parametry są identyczne jak dla przypadku symulacji przedstawionej w punkcie 3.1. Dodat-
kowo do oświetlenia przejścia dla pieszych zastosowano dwie oprawy w ustawieniu krzyżo-
wym dedykowane dla tego typu zastosowań. Umieszczone one zostały zgodnie z zaleceniami 
producenta w odległości 4 m od środka przejścia dla pieszych, oraz 0,5m od krawędzi drogi 
na wysokości 5 m. Ten sposób instalacji oraz właściwie ukierunkowana wiązka świetlna po-
zwala doświetlić sylwetkę pieszego od strony zbliżających się pojazdów. Zastosowana opra-
wa cechuje się niesymetrycznym rozsyłem wiązki świetlnej który przedstawiono na rys. 11. 
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Rys. 11. Oprawa Thorn IVS - Les Andelys 96256448 (STD - Standard) CIVIC 2 A/A 250 W 230 V 

oraz rozsył wiązki świetlnej oprawy w płaszczyznach C0-C180 oraz C90-C270 [15] 

Wizualizację sytuacji oświetleniowej przedstawia rysunek 12. 

 
Rys. 12. Widok oświetlonej ulicy z zainstalowanymi dodatkowymi oprawami Thorn IVS [15] na 

przejściu 
Rysunki 13 i 14 przedstawiają rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pionowej 

usytuowanej w osi przejścia dla pieszych dla pierwszego i drugiego kierunku obserwacji przy 
zastosowaniu oprawy dedykowanej dla oświetlenia obszarów przejść dla pieszych (Thorn IVS 
[15]). W tabeli 16 dokonano podsumowania wyników. 

 

Rys. 13. Rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pionowej usytuowanej w osi przejścia dla 
pieszych dla pierwszego kierunku obserwacji 

 

Rys. 14. Rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pionowej usytuowanej w osi przejścia dla 
pieszych dla drugiego kierunku obserwacji 
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Tab. 16. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia w płaszczyźnie pionowej usytuowanej w osi przejścia 
dla pieszych dla pierwszego i drugiego kierunku obserwacji 

Kierunek 
obserwacji 

Eśr [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin/Eśr [-] Emin/Emax [-] 
     

1 112 22 241 0,194 0,090 
2 113 24 248 0,214 0,098 

Na rysunku 15 przedstawiono rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej 
przejścia dla pieszych. W tabeli 17 zamieszczono wyniki obliczeń symulacyjnych. 

 
Rys. 15. Rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej usytuowanej na przejściu dla 

pieszych 

Tab. 17. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej usytuowanej na przejściu 
dla pieszych 

Eśr [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin/Eśr [-] Emin/Emax [-] 
162 53 239 0,328 0,222 

2.3. Oświetlenie przejścia dla pieszych oprawami dedykowanymi LED Solarnego 
Systemu Oświetlania Dróg 

System Solarnego Oświetlenia Dróg [16] wykorzystuje unikalne rozwiązanie pozwalające 
na oświetlanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach w tym przejść dla pieszych. 
Zaletą systemu jest wykorzystanie hybrydowego zasilania ogniw fotowoltaicznych współpra-
cujących z generatorem wiatrowym, akumulatorem oraz oprawą LED. Zaletą sytemu jest 
możliwość doświetlenia tych przejść, na których nie ma możliwości doprowadzenia konwen-
cjonalnej linii zasilającej. W systemie wykorzystywana jest specjalnie zaprojektowana opra-
wa LED (model 18/2) o rozsyle symetrycznym o następujących parametrach [16]: napięcie 
zasilania – 12 V, pobór mocy – 26,5 W,  diody LED –  CREE 130lm/W 18 szt., trwałość –  
50 000 godzin, klasa ochronności –  III, maksymalna zmierzona temperatura oprawy –  34°C, 
masa – 3,1 kg, powierzchnia boczna oprawy – 0,027 m2. 

Oświetlenie pieszych znajdujących się na przejściu realizowane jest za pomocą dwóch 
opraw LED rozmieszczonych w systemie krzyżowym w stosunku do osi przejścia dla pie-
szych. Oprawy umieszczone zostały zgodnie z zaleceniami producenta w odległości 3 m od 
osi przejścia dla pieszych, oraz centralnie nad osią pasa ruchu na wysokości 5,4 m. Zastoso-
wana oprawa cechuje się symetrycznym rozsyłem wiązki świetlnej który przedstawiono na 
rysunku 16. Na potrzeby symulacji oprawa została ustawiona pod kątem 30 stopni w kierunku 
sylwetki pieszego znajdującego się na przejściu. 
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Rys. 16. Oprawa LED Solarnego Systemu Oświetlania Dróg zamontowana na drodze oraz jej 

symetryczny rozsył wiązki świetlnej w płaszczyznach C0-C180 oraz C90-C270 [16] 

Wizualizację sytuacji oświetleniowej przedstawia rysunek 17. 

 
Rys. 17. Widok oświetlonego przejścia dla pieszych za pomocą opraw LED Solarnego Systemu 

Oświetlania Dróg [16] 

Rysunki 18 i 19 przedstawiają rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pionowej usytu-
owanej w osi przejścia dla pieszych dla pierwszego i drugiego kierunku obserwacji przy zastoso-
waniu oprawy dedykowanej dla oświetlenia obszarów przejść dla pieszych za pomocą opraw 
LED Solarnego Systemu Oświetlania Dróg. W tabeli 18 dokonano podsumowania wyników. 

 
Rys. 18. Rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pionowej usytuowanej w osi przejścia  dla 

pieszych dla pierwszego kierunku obserwacji 
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Rys. 19. Rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pionowej usytuowanej w osi przejścia dla 

pieszych dla drugiego kierunku obserwacji 

Tab. 18. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia w płaszczyźnie pionowej usytuowanej w osi przejścia 
dla pieszych dla pierwszego i drugiego kierunku obserwacji 

Kierunek obserwacji Eśr [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin/Eśr [-] Emin/Emax [-] 
1 112 22 241 0,194 0,090 
2 113 24 248 0,214 0,098 

Na rysunku 20 przedstawiono rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej 
przejścia dla pieszych. W tabeli 19 zamieszczono wyniki obliczeń symulacyjnych. 

 
Rys. 20. Rozkład natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej usytuowanej na przejściu dla 

pieszych oświetlonym za pomocą opraw LED Solarnego Systemu Oświetlania Dróg 

Tab. 19. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej usytuowanej na przejściu 
dla pieszych oświetlonym za pomocą opraw LED Solarnego Systemu Oświetlania Dróg  

Eśr[lx] Emin[lx] Emax[lx] Emin/Eśr[-] Emin/Emax[-] 
47 5,04 102 0,108 0,05 

PODSUMOWANIE  
Wykonane badania symulacyjne potwierdzają możliwość wykorzystania narzędzi wspo-

magających projektowanie oświetlenia drogowego do wstępnej analizy przyjętego rozwiąza-
nia oświetlenia przejść dla pieszych. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania 
można dokonać analizy kilku koncepcji i wybrać rozwiązanie optymalne. Stosowanie opraw 
dodatkowych na przejściach dla pieszych zdecydowanie poprawia warunki oświetleniowe 
zarówno dla pieszego jak i kierowcy zbliżającego się do przejścia. W przedstawionych w po-
wyższym artykule badaniach symulacyjnych skorzystano z kryterium natężenia oświetlenia. 
Jak wynika z badań dla przeprowadzonych wyników symulacji oświetlenie dodatkowe stoso-
wane na przejściach dla pieszych może zapewnić kilku krotnie wyższe poziomy natężenia 
oświetlenia zarówno w płaszczyznach pionowych jak i poziomych. Jednocześnie uzyskiwane 
wartości natężenia oświetlenia są symetryczne względem osi poprzecznej przejścia dla pie-
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szych co jest korzystne z punktu widzenia kierowców, zapewniając im zbliżone warunki ob-
serwacji dla każdego kierunku jazdy. Korzystając z kryterium natężenia oświetlenia można 
wykonać wstępne badania oświetlenia przejść dla pieszych. Jednak na jego podstawie nie 
można wnioskować o kontraście sylwetki człowieka, czyli luminancji sylwetki człowieka na 
tle otoczenia przejścia dla pieszych. Należy więc uznać, że nie jest ono najlepszym wskaźni-
kiem określającym warunki obserwacji pieszego przez kierowcę pojazdu samochodowego. 
Realizacja zaleceń aktualnej normy w zakresie doboru standardu oświetlenia dróg wiąże się 
z powykonawczym przeprowadzeniem badań terenowych oświetlenia. Oznaczać to powinno 
w praktyce wykorzystanie metody luminancyjnej do oceny właściwości fotometrycznych wy-
branego odcinka drogi, w tym przejścia dla pieszych. Efektywnym sposobem oceny właści-
wości oświetlenia zastosowanego na przejściu dla pieszych jest wykonanie badań rozkładów 
luminancji. Na podstawie pomiarów luminacji można określić kontrast sylwetki człowieka 
z tłem, a stosując metody obliczeniowe określić kontrast i widzialność z perspektywy kierują-
cego pojazdem. Obecnie dostępne są narzędzia pomiarowe umożliwiające wykonanie precy-
zyjnych pomiarów zarówno natężenia oświetlenia, jak i luminancji. Nie ma więc przeszkód, 
aby prowadzić badania oświetlenia infrastruktury drogowej z zastosowaniem kryterium lumi-
nancyjnego. Należy podkreślić, że w Polsce brak jest ujednoliconych wymagań co do sposobu 
wykonania pomiarów i przeprowadzenia oceny parametrycznej oświetlenia na przejściu dla 
pieszych co prowadzi do sytuacji, w których pomiarów oświetlenia nie prowadzi się w ogóle 
lub wykonuje się je tylko w sposób wybiórczy. Ten stan rzeczy przekładać się może na liczbę 
wypadków na przejściach dla pieszych. 

Podjęte działania mają na celu określenie i likwidację zagrożeń wynikających z niewła-
ściwego oświetlenia stosowanego na przejściach dla pieszych. Zaprezentowane powyżej za-
gadnienie nie wyczerpuje całego spektrum problemów związanych z bezpieczeństwem pie-
szych i oświetleniem zainstalowanym na przejściu dla pieszych. Jest zaledwie wstępem do 
prowadzenia dalszych prac badawczych. Aktualnie prowadzone prace badawcze zmierzają do 
ustalenia zaleceń dotyczących wartości luminancji uzyskiwanych na przejściu dla pieszych 
i stworzenia jednolitego sposobu oceny zastosowanego rozwiązania oświetleniowego. 

FORMAL REQUIREMENTS CONCERNING PE-
DESTRIAN CROSSING LIGHTING 

Abstract  
Pedestrian crossing is in Poland a particularly dangerous place which is confirmed by statistical 

data and the National Police Headquarters’ reports. A large number of accidents invariably occur on 
pedestrian crossings where the main injured party is the pedestrian. One of the main reasons of this 
state of affairs is improper lighting of conflict areas dedicated to pedestrian traffic. 

The author of the present paper assumed that efforts should be made in order to improve visibil-
ity, particularly at places where pedestrians should feel safe, that is on pedestrian crossings.  

Establishing unified judgment criteria of the technical state of pedestrian crossing lighting and 
determining key technical parameters can contribute to taking preventive measures indirectly reduc-
ing the number of casualties. Creating designing and executive recommendations can constitute a 
basis for creating rules and criteria for road administrators to be taken into account during periodical 
assessment of pedestrian crossings.  

The first and most important condition for pedestrian crossing safety is its proper lighting at 
nighttime. Ensuring appropriate conditions for observation of pedestrian crossing area by drivers allows 
for noticing a pedestrian at a distance which enables a proper reaction in a dangerous situation. 

The article shall present formal requirements concerning lighting of pedestrian crossings. 
A review of currently binding regulations shall be made and an analysis shall be conducted of adopted 
criteria for assessment of pedestrian crossing lighting. 
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