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AGENDA

▪ NIECHLUBNE STATYSTYKI

▪ WARUNKI WIDZENIA NA DROGACH 

▪ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W NOCY-ASYMETRIA WARUNKÓW 
WIDZENIA KIEROWCY I PIESZEGO

▪ CZY WSZYSTKIE PRZEJŚCIA OŚWIETLAĆ (AUDYT WARUNKÓW 
WIDZENIA) 

▪ JAK OŚWIETLAĆ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH?

▪ LUKA FORMALNO-PRAWNA

▪ ZWIĄZEK LOKALIZACJI   I SPOSOBU OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA 
PIESZYCH

▪ INNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO



NIECHLUBNE STATYSTYKI

Wybrane 
miejsca ruchu 

pieszych
Wypadki Zabici Ranni

Przejście dla 
pieszych

3 400 232 3 411

Skrzyżowanie 2 675 182 2 713

Chodnik, droga 
dla pieszych

397 27 406

Pobocze 114 14 120

Przystanek 
komunikacji 
publicznej

78 3 76

Razem 6664 458 6726



FAKTY

Większość wypadków ma 
miejsce w porze po zmierzchu, 

mimo, że natężenie ruchu 
spada,  średnio do poziomu 

25%

Potrącenia pieszych 
największe nasilenie mają 

pomiędzy godziną 

16:00 – 19:00

W skali roku do największej 
liczby zdarzeń dochodzi w 

listopadzie, grudniu i styczniu . 
Najbezpieczniej jest 

w VII

Najliczniejszą grupą 
poszkodowanych są seniorzy, 
czyli osoby w wieku powyżej 

60 roku życia

Sugeruje to, że dużym problem jest właściwe oświetlenie  ulic w tym przejść dla pieszych i ich okolic. 

Oświetlenie uliczne, o ile jest 
prawidłowe , jest w stanie 

zredukować ilość wypadków 

o 30%

Prawidłowe oświetlenie 
przejść dla pieszych powoduje 
redukcję liczby wypadków  w 

miejscu przejścia aż 

o 2/3

KAŻDA PRÓBA NIEUZASADNIONEJ 
REDUKCJI OŚWIETLENIA, 
WYŁĄCZEŃ, SKRÓCENIA CZASU 
ZAŁĄCZENIA SKUTKUJE WZROSTEM 
LICZBY WYPADKÓW!



Warunki widzenia na drogach 



Warunki widzenia na drogach 



Warunki widzenia na drogach 



Oświetlenie drogowe

Kontrast pozytywowy i negatywowy

Oświetlenie drogowe











ASYMETRIA WARUNKÓW WIDZENIA

Asymetria warunków widzenia kierowcy i pieszego na przejściu dla pieszych

Pieszy- doskonale widzi 
powierzchnię przejście, 

z daleka dostrzega reflektory 
samochodu, dostrzega jego 
prędkość, może dłuższy czas 
obserwować nadjeżdżający 

pojazd

Kierowca – słabo   widzi 
pieszego, na obserwację jego 

zachowania i decyzji ma krótki 
czas, bardzo często obserwacji 

towarzyszy olśnienie



Wskazania:

• lokalizacja przejścia na odcinku 
prostym pomiędzy skrzyżowaniami,

• lokalizacja przejścia uniemożliwiająca 
odpowiednio wcześniejsze 
dostrzeganie,

• utrudnione warunki spostrzegania 
(duże  natężenie ruchu, duże 
zadrzewienie, niejednorodna 
nawierzchnia itp.)

• duża uczęszczalność przejścia

• inne (wypadki, niski kontrast 
negatywowy)

Czy wszystkie przejścia oświetlać?
Audyt stanu oświetlenia (warunków widzenia) 

Przeciwskazania:

• zatrzymywanie ruchu przez 
sygnalizację świetlna,

• lokalizacja przejścia w okolicach 
skrzyżowania (ronda)

• wystarczający kontrast negatywowy,

• przeważnie dzienne wykorzystywanie 
przejścia,

• inne



PODSTAWA: 
PRĘDKOŚĆ I WIDOCZNOŚĆ

Czy wszystkie przejścia oświetlać?





W zasadzie istnieje jeden sprawdzony, uzasadniony
logicznie sposób oświetlenia przejścia dla pieszych

Jak oświetlać przejścia dla pieszych?
ASYMETRYCZNE 
OŚWIETLENIE 
PŁASZCZYZNY PIONOWEJ





Oświetlenie asymetryczne, czy zawsze poprawne i skuteczne?



Luka formalno-prawna w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych

BRAK NORMY

Na jakiej podstawie dokonano audytu oświetleniowego i zrealizowano dotychczasowe projekty oświetlenia 
przejść dla pieszych w Polsce?

BRAK ZALECEŃ: 
JAK OŚWIETLAĆ, 

KIEDY OŚWIETLAĆ 
ITD.

BRAK WYMAGAŃ 
FOTOMETRYCZNYCH

W USA, Niemczech, Włoszech 
i Czechach wykonano 
odpowiednie prace legislacyjne. 
Istnieje podstawa prawna.
Zapisy zawarte w PN-EN 13201 -
2;2016 sa zbyt lakoniczne.



▪ O tym , co się dzieje na płaszczyźnie jezdni wiemy wszystko (luminancja, równomierność, 
olśnienie, charakterystyki odbiciowe itp.)

▪ O oprawach wiemy i potrafimy wszystko (zaprojektować, dobierać, badać, itp.)

▪ Nic nie wiemy o oświetleniu płaszczyzn pionowych (a może jednak wiemy???).

A przecież zarówno  kontrast pozytywowy i negatywowy wywoływany jest dzięki oświetleniu 
zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej!

Związek lokalizacji i sposobu oświetlenia przejścia dla pieszych



POD LATARNIĄ NAJCIEMNIEJ (W PŁASZCZYŹNIE 
PIONOWEJ) I NAJJAŚNIEJ (NA JEZDNI) 

Zalecana lokalizacja przejść dla 
pieszych











Działania  wspomagające 
spostrzeganie na przejściach  (dostrzeganie przejść)





Przejście dla pieszych w Pile

https://drive.google.com/file/d/0B97lg7fjOkwqUktSUlZ2TkEwbVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B97lg7fjOkwqUktSUlZ2TkEwbVU/view?usp=sharing


Dziękuję!


