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NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: dobór przewodów 

W następnych aktualizacjach poradnika 
„Instalacje elektryczne w praktyce”

Oświetlenie rekreacyjnych obiektów sportowych
Osobom korzystającym z  rekreacyjnych obiektów sportowych ich 
oświetlenie powinno zapewniać odpowiedni komfort. Czyli umożli-
wiać bezproblemowe rozpoznawanie odległości, koloru, kształtu czy 
ruchu. Ważne są: poziom natężenia oświetlenia, jego równomierność, 
brak olśnienia oraz kolor światła i  współczynnik oddawania barwy. 
Jak osiągnąć właściwe parametry, napiszemy w jednej z najbliższych 
aktualizacji. 
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Systemy oszczędzania energii 
Oszczędzanie energii to już nie tylko moda na bycie ekologicznym, 
ale  konieczność prawna. Od 2006 roku Unia Europejska prowadzi 
politykę wzrostu efektywności energetycznej (dyrektywa 2006/32/
WE). Mamy tu sporo do zrobienia. Efektywność energetyczna polskiej 
gospodarki jest około 3 razy niższa niż gospodarek najbardziej roz-
winiętych krajów europejskich i około 2 razy niższa niż średnia UE. 
W oszczędzaniu energii ważną rolę powinni odegrać elektroinstala-
torzy. To oni mogą pomóc inwestorowi dobrać lub zmodernizować 
urządzenia elektryczne w  taki sposób, aby zużywały znacznie mniej 
energii, czyli były tańsze w użytkowaniu. Dlatego w tekstach z nowego 
cyklu poświęconego oszczędzaniu energii omówimy sposoby oblicza-
nia opłacalności wymiany urządzeń na bardziej oszczędne i inwesto-
wania w nowe proekologiczne technologie. 

Przegląd norm dla linii napowietrznych nN i SN
Napowietrzne linie elektroenergetyczne prądu przemiennego skła-
dają się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu 
oraz innych elementów odpowiadających przeznaczeniu linii niskiego 
i średniego napięcia. W tekście zostaną przedstawione zalecania doty-
czące tych linii zawarte w normach PKN i SEP. 
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Eksperci odpowiadają
na pytania Czytelników

Instalacja powinna być układana 
w podłodze w sposób umożliwiający 
wymianę bez naruszania konstrukcji 

PYTANIE: Proszę o podanie przepisów dotyczących 
układania instalacji w podłodze. Coraz częściej widzę 
takie instalacje kładzione w  peszlach w  wylewce lub 
w ociepleniu. Czy przepisy zezwalają na taki montaż 
instalacji? 

ODPOWIEDŹ: Zapis w  paragrafie 187.1 rozporzą-
dzenia ministra gospodarki przestrzennej i  budow-
nictwa „Warunki techniczne, jakim powinny od-
powiadać budynki i  ich usytuowanie” stwierdza: 
„przewody i kable należy prowadzić w sposób umoż-
liwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania 
konstrukcji budynku”. Obecnie trwają prace nad 
nowelizacją rozporządzenia, w  ich wyniku prawdo-
podobnie wspomniany przepis zostanie rozszerzo-
ny. Przewiduje się następujący nowy zapis paragrafu 
187.1: „Przewody i  kable elektryczne należy pro-
wadzić w  sposób umożliwiający ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymianę bez 
potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Prowa-
dzenie przewodów i  kabli elektrycznych powinno 
odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-HD 
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 Odpowiedzi na pytania Czytelników

60364–5–52 dotyczącej oprzewodowania w  instala-
cjach elektrycznych niskiego napięcia”. 

Tyle mówią (czy będą mówić) przepisy. Na podstawie 
praktyki instalacyjnej zaleca się układanie przewodów 
i kabli elektrycznych w podłodze w osłonie z rur sta-
lowych lub rur sztywnych PVC o pogrubionych ścian-
kach z uwzględnieniem obciążalności prądowej dłu-
gotrwałej przewodów układanych w tych rurach.

mgr inż. Andrzej Boczkowski 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Sprawdzający instalację w domu 
jednorodzinnym powinien mieć 
świadectwo kwalifikacyjne E, 
a kontrolujący protokół – D

PYTANIE: Do kogo mam się zwrócić, aby sprawdził 
instalację elektryczną w  domu jednorodzinnym na 
potrzeby firmy ubezpieczeniowej?

ODPOWIEDŹ: Sprawdzenie instalacji elektrycz-
nej to niby prosta operacja, którą może wykonać 
„zwykły” elektryk posiadający świadectwo kwalifi-
kacyjne, jest to jednak czynność będąca wbrew po-
zorom skomplikowanym procesem składającym się 
z oględzin, badań i prób. Dlatego osoba dokonująca 
sprawdzenia instalacji poza posiadaniem świadectwa 
kwalifikacyjnego E (eksploatacja)  powinna przede 
wszystkim mieć odpowiednią wiedzę fachową. Po-
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Odpowiedzi na pytania Czytelników  

nadto wykonujący sprawdzenie instalacji elektrycz-
nej musi dysponować odpowiednimi przyrządami 
gwarantującymi wystarczającą jakość wyników, co 
więcej, musi potrafić je obsługiwać i  rozumieć, co 
oznaczają wskazania.

Z czynności pomiarowych elektryk posiadający świa-
dectwo E wykonuje protokół pomiarowy, który następ-
nie trafia do elektryka (może to być ta sama osoba) po-
siadającego świadectwo kwalifikacyjne D (dozór). Ten 
specjalista sprawdza, czy uzyskane wyniki spełniają 
wymagania norm serii 60364.

Kontrola instalacji i osoby odpowiedzialne za jej prze-
prowadzenie są opisane w ustawie Prawo budowlane 
w następujący sposób: 
Art. 62
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użyt-
kowania poddawane przez właściciela lub zarządcę 
kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na 

sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażo-

nych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i nisz-
czące działania czynników występujących pod-
czas użytkowania obiektu,

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na 
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 
budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą po-
winno być objęte również badanie instalacji elek-
trycznej i piorunochronnej w zakresie stanu spraw-
ności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i  środków 



ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów;

1a.W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać spraw-
dzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje 
właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochron-
nych, gazowych i  urządzeń chłodniczych, o  których mowa w  ust.  1 
pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posia-
dające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksplo-
atacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Podsumowując, instalację powinien sprawdzić elektryk posiadający 
świadectwo kwalifikacyjne E, a protokół (dokumenty wymagane przez 
ubezpieczyciela) ze sprawdzenia, który potwierdza wykonanie czynno-
ści sprawdzających, musi podpisać elektryk posiadających świadectwo 
kwalifikacyjne D.

Przy zlecaniu usługi proszę koniecznie przypilnować, żeby wykonaw-
ca rzetelnie wykonał swoje prace – tani wykonawca to prace zrobione 
byle jak i potencjalne narażenie użytkowników obiektu na porażenie 
prądem lub na pożar.

mgr inż. Tomasz Karwat
członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

rzeczoznawca IR SEP i NOT,
wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich



Oświetlenie pieszych traktów 
komunikacyjnych w przepisach 
i normach O 49/01 

Zróżnicowanie przestrzeni, w których poruszają się piesi, wymaga, by 
przy projektowaniu oświetlenia w takich miejscach uwzględniać wy-
magania zawarte w różnych przepisach i normach.

W artykule przedstawione zostały, zebrane z rozporządzeń i Polskich 
Norm, zalecenia dotyczące m.in. oświetlenia schodów, wind, pomiesz-
czeń w placówkach zdrowotnych, na parkingach, stacjach benzyno-
wych. 

Wstęp O 49/02
Podstawowe parametry i definicje O 49/03
Przepisy: ustawa i rozporządzenia O 49/08
Wytyczne zawarte w normach O 49/09
Wykaz przepisów i norm O 49/21

Autor:  
mgr inż. Janusz Strzyżewski
członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycz-
nych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby 
Inżynierów Budownictwa
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receptory 
świetlne

O 49/02  Oświetlenie pieszych traktów komunikacyjnych...

Wstęp 

Do pieszych traktów komunikacyjnych należą zarów-
no schody i korytarze w budynkach, jak i chodniki na 
zewnątrz obiektów. Trasy piesze na zewnątrz krzyżują 
się z jezdniami na drogach i ulicach. Są ponadto prze-
strzenie, w których piesi, rowerzyści i pojazdy poruszają 
się po tych samych trasach. Należą do nich m.in. par-
kingi oraz niektóre tereny osiedlowe i alejki w kuror-
tach i parkach. Właściwe oświetlenie tych miejsc jest 
ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo 
ruchu, ponieważ około 80% wrażeń zewnętrznych od-
bieramy wzrokiem.

Oko ludzkie wyposażone jest w receptory świetlne do-
stosowujące się do skrajnie różnych warunków oświet-
leniowych (rys. 1). 

Rys. 1. Oko jako przyrząd optyczny (PHILIPS)
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natężenie 
oświetlenia

Oświetlenie pieszych traktów komunikacyjnych... O 49/03

Jest to zakres od 50 000 luksów w letnie południe w peł-
nym słońcu do części luksa w nocy. W procesie widze-
nia biorą udział dwa rodzaje receptorów usytuowanych 
na siatkówce oka. Zgromadzone przede wszystkim 
w centrum żółtej plamki czopki rozróżniają barwy, ale 
są mniej czułe niż pręciki. Pręciki rozmieszczone głów-
nie na obrzeżu żółtej plamki mają dużo większą czu-
łość, ale nie rozróżniają barw. Dlatego tzw. widzenie 
zmierzchowe to widzenie w szarych barwach. Jeżeli 
oświetlenie elektryczne jest na zbyt niskim poziomie, 
oko ludzkie nie odróżnia kolorowych sygnałów świet-
lnych i kolorów napisów ostrzegawczych. Nie rozróż-
nia się także rysów ludzkich twarzy.

W  ostatnim czasie odkryto trzecią grupę receptorów, 
tzw. neuronów odpowiedzialnych za efekty fizjologicz-
ne wywoływane w  organizmie ludzkim przez światło. 
Jednym z nich jest wydzielanie melatoniny – hormonu 
stymulującego aktywność człowieka. Zjawisko to należy 
brać pod uwagę przy oświetlaniu miejsc pracy na II i III 
zmianie. Bliższe omówienie tego zagadnienia wykracza 
poza ramy tego artykułu.

Podstawowe parametry i definicje

W technice oświetlania mamy do czynienia z kilkoma 
podstawowymi parametrami. Należą do nich natężenie 
oświetlenia, równomierność oświetlenia, współczyn-
nik ujednoliconej oceny olśnienia i wskaźnik oddawa-
nia barw. Wielkością określającą efekt oświetleniowy 
jest natężenie oświetlenia. Rozróżnia się przy tym 
natężenie oświetlenia w danym punkcie oraz natęże-
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O 49/04  Oświetlenie pieszych traktów komunikacyjnych...

nie oświetlenia na danej płaszczyźnie. Może to być 
płaszczyzna pozioma, pionowa lub usytuowana w spo-
sób dowolny. Ponadto na obszarach, w których poru-
szają się ludzie (np. przechodnie na ulicy, zawodnicy 
na boisku lub aktorzy na scenie), rozróżnia się także 
cylindryczne, półcylindryczne i sferyczne natężenie 
oświetlenia.
 

Cylindryczne natężenie oświetlenia w danym punkcie 
jest wartością określoną dla chwilowych położeń pio-
nowych płaszczyzn w trakcie ich pełnego obrotu wokół 
pionowej osi przechodzącej przez dany punkt.
Półcylindryczne natężenie oświetlenia w  danym 
punkcie jest wartością określoną dla chwilowych poło-
żeń pionowych płaszczyzn w trakcie ich półobrotu wo-
kół pionowej osi przechodzącej przez dany punkt.
Sferyczne natężenie oświetlenia w danym punkcie jest 
wartością określoną dla wszystkich chwilowych położeń 
płaszczyzn zawierających dany punkt.

Rozróżnia się wartości minimalne, maksymalne i śred-
nie natężenia oświetlenia. W pewnym uproszczeniu 
natężenie oświetlenia jest ilorazem strumienia świet-
lnego padającego na daną powierzchnię i wielkości tej 
powierzchni wyrażonym wzorem:

E = Φ/S [lx]

Przy obliczeniach natężenia oświetlenia istotne jest, 
aby odległość pomiędzy źródłem światła a oświetlaną 
powierzchnią była co najmniej pięciokrotnie większa 
od największego wymiaru gabarytowego źródła świat-
ła, a w praktyce od wymiaru oprawy oświetleniowej.
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Istotną rolę odgrywa równomierność oświetlenia okre-
ślana jako stosunek wartości minimalnej do średniej. 
Przy rozmieszczaniu opraw oświetleniowych należy więc 
zadbać, aby parametr ten był bezwzględnie utrzyma-
ny na poziomie określonym w normie. W przeciwnym 
przypadku powstaną przestrzenie niedoświetlone, co na 
traktach komunikacyjnych może stwarzać zagrożenia. 

Unikanie olśnienia
Jeżeli do oczu dociera zbyt dużo światła lub w polu wi-
dzenia znajdują się przedmioty o silnie zróżnicowanej 
luminancji (np. reflektor samochodowy na ciemnej szo-
sie), występuje stan zwany olśnieniem. Ze względu na 
skutki olśnienie dzieli się na:
• przykre, powodowane przez znajdujący się w polu 

obserwacji jaskrawy obiekt,
• przeszkadzające, powodowane przez nadmiar światła 

padającego na siatkówkę oka i zmniejszające zdol-
ność oka do prawidłowego odbierania bodźców 
świetlnych (por. rys. 1),

• oślepiające, powodowane przez znajdujące się w bli-
skiej odległości od oczu przedmioty o ekstremalnie 
wysokiej luminancji (np. niewyłączone światła dro-
gowe lub źle ustawione światła mijania nadjeżdżają-
cego z przeciwka samochodu).

Ze względu na warunki powstawania rozróżnia się:
• olśnienie bezpośrednie powodowane przez jaskrawy 

obiekt znajdujący się w tym samym lub prawie tym 
samym położeniu co obiekt obserwowany,

• olśnienie pośrednie powodowane przez jaskrawy 
obiekt znajdujący się w polu widzenia, ale w pewnej 
odległości kątowej od kierunku obserwacji,
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• olśnienie odbiciowe powodowane przez znajdujące 
się w polu obserwacji obrazy odbitych jaskrawych 
przedmiotów, np. źródeł światła o dużej luminancji.

Norma rozróżnia olśnienie przykre lub przeszkadza-
jące. Olśnienie spowodowane odbiciami od lustrza-
nych powierzchni norma kwalifikuje jako olśnienie 
dekoncentrujące lub odbiciowe. Celem ograniczenia 
olśnienia jest zmniejszenie liczby błędów oraz zmęcze-
nia wzroku, a także unikanie wypadków. W tabelach 
określających minimalne wartości poziomu natężenia 
oświetlenia podano więc maksymalnie dopuszczalne 
wartości wskaźnika ujednoliconej oceny olśnienia UGR 
(Unified Glare Rating). Przy wskaźniku tym w tabelach 
widnieje indeks „L” (limits) podkreślający, że w tabelach 
zawarto maksymalnie dopuszczalne wartości. Warto-
ści wskaźnika UGR określane są wg następującej skali: 
10–13–16–19–22–25–28. Skala ta została utworzona na 
podstawie przeprowadzonych badań. Wartość UGR po-
niżej 10 oznacza brak olśnienia. Przy wskaźniku 16 jest 
ono mało odczuwalne, wartość 22 odpowiada olśnie-
niu powodującemu niewygodę, natomiast wartość 28 
odpowiada olśnieniu nieznośnemu. Wartości wskaź-
nika dla poszczególnych opraw i ich usytuowania ob-
licza się podobnie jak wartości natężenia oświetlenia, 
stosując odpowiedni program komputerowy. W tabli-
cy 1 zestawiono wartości minimalnych kątów ochrony 
określonych przez normę (rys. 2).

Wartości te muszą być stosowane w zależności od lumi-
nancji lamp określonego typu. W pewnych sytuacjach 
dla spełnienia tego wymogu niezbędne jest stosowanie 
dodatkowych osłon.
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Rys. 2. Kąt ochrony 

Tablica 1. Minimalne kąty ochrony wg PN-EN 12464–
1:2012

Luminancja lampy
[kcd/m²]

Minimalny kąt
ochrony

20 do < 50 15°

50 do < 500 20°

500 lub więcej 30°

Dla eliminacji lub ograniczenia olśnienia dekoncentru-
jącego i odbiciowego (od powierzchni lustrzanych) nor-
ma zaleca m.in. następujące środki:
• odpowiednie rozmieszczanie opraw oświetlenio-

wych,
• ograniczanie luminancji opraw (np. stosowanie 

opraw wyposażonych w klosz),
• zwiększanie powierzchni świecących (np. stosowanie 

kloszy o dużych powierzchniach).

W oświetleniu istotną rolę odgrywa barwa światła za-
leżna od temperatury barwowej źródła światła. Z war-
tością temperatury barwowej wiąże się oddawanie barw 
oświetlanych przedmiotów. Wskaźnik oddawania barw 
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oznaczony jest symbolem Ra. Im wyższa wartość tego 
wskaźnika (maksymalnie 100), tym oddawanie barw 
lepsze. W tabelach zawartych w normie oprócz pozio-
mu natężenia oświetlenia i wskaźnika UGR określono 
także zalecaną wartość wskaźnika Ra. Wartość wskaźni-
ka oddawania barw wiąże się z możliwością odróżnia-
nia barw bezpieczeństwa. Z tego względu jego wartość 
należy brać pod uwagę także przy oświetleniu traktów 
pieszych.

Przepisy: ustawa i rozporządzenia 

Ustawa prawo budowlane [1] zawiera tylko ogólne za-
lecenia dotyczące wyposażenia technicznego obiektów, 
w tym także ich oświetlania. Bardziej sprecyzowane 
wymagania znajdują się w rozporządzeniach wyko-
nawczych. 

W odniesieniu do obiektów budowlanych jest to przede 
wszystkim rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 
kwietnia 2002 r. dotyczące warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[2]. Natomiast wymagania dla oświetlenia drogowego 
zawiera rozporządzenie ministra transportu i gospo-
darki morskiej z 2 marca 1999 r. [3]. Wszystkie te akty 
prawne w sprawie szczegółowych wymagań odsyłają 
do odpowiednich Polskich Norm.

Zgodnie z rozporządzeniem [2] (§ 59 ust. 1) oświetlenie 
elektryczne powinno być zainstalowane we wszystkich 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 
w pomieszczeniach komunikacyjnych (schody, kory-
tarze itp.). Jego poziom powinien być dostosowany do 
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przeznaczenia pomieszczenia. Oświetlenie to powin-
no zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej 
powierzchni pomieszczenia przeznaczonego na stały 
pobyt ludzi. Rozporządzenie zawiera także istotne za-
lecenie dotyczące eliminacji możliwości powstawania 
olśnień. Natężenie oświetlenia w połączonych ze sobą 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
oraz do komunikacji powinno być na zbliżonym po-
ziomie, aby uniknąć olśnienia osób przechodzących 
z jednego pomieszczenia do drugiego.

Rozporządzenie [3] nakazuje oświetlać drogę w tere-
nie zabudowanym w rejonie przejścia dla pieszych oraz 
dojść do przystanków komunikacji zbiorowej (§ 109 
ust. 1 pkt 12). Ponadto oświetlenia wymagają miejsca 
obsługi podróżnych oraz parkingi i dostępne dla po-
dróżnych rejony stacji paliw (§ 109 ust. 2). Oświetlenie 
nie może zmieniać barwy znaków drogowych (§ 109 
ust. 3). Wymieniony akt prawny w zakresie parametrów 
zastosowanego oświetlenia odsyła do Polskiej Normy 
(§ 109 ust. 7).

Wytyczne zawarte w normach

Wśród norm w zasobach PKN znajdują się:
• norma dotycząca wymagań oświetleniowych dla 

miejsc pracy i przestrzeni we wnętrzach wydana po 
polsku w grudniu 2012 roku [4], – norma dotyczą-
ca terenów zewnętrznych dostępna w dwu wersjach, 
polskiej z roku 2008 [5] oraz angielskiej wydanej 
w maju 2014 roku [6], – dwie normy wydane w wersji 
polskiej w roku 2007, określające zasady dla oświet-
lenia awaryjnego [7] i [8], przy czym druga z nich 
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występuje także w wersji angielskiej wydanej w li-
stopadzie 2013 roku [9], – czteroczęściowa norma 
dotycząca oświetlenia drogowego wydana po polsku 
w 2007 roku [10], [11], [12] i [13].

W każdej z wymienionych norm znajdują się wytycz-
ne dotyczące przestrzeni, w których poruszają się piesi. 
W normie PN-EN 12464–1:2012 [4] znajdują się waż-
ne zalecenia dotyczące oświetlania takich przestrzeni. 
W punkcie 4.6 podkreślono znaczenie eksponowania 
faktury i kształtów obiektów występujących na trak-
tach i w przestrzeniach komunikacyjnych oraz sylwetek 
poruszających się osób. Norma wprowadza określe-
nia „średniego cylindrycznego natężenia oświetlenia”, 
„modelowania światłem” i „oświetlenia kierunkowe-
go” związane z oświetleniem płaszczyzn pionowych. 
Norma określa minimalne wartości średniego eks-
ploatacyjnego cylindrycznego natężenia oświetlenia 
w płaszczyźnie pionowej na obszarach, w których po-
ruszają się ludzie. Przy czym norma określa wartość 
natężenia oświetlenia, w przypadku osób chodzących 
lub stojących, na płaszczyźnie poziomej usytuowanej 
na wysokości 1,6 m od podłogi. Średnie eksploatacyj-
ne natężenie tego oświetlenia nie powinno być niższe 
niż 50 lx przy równomierności Uo ≥ 0,1. Norma zale-
ca, aby siatka punktów dla cylindrycznego i poziomego 
natężenia oświetlenia była zbieżna. Określone w nor-
mie pojęcie modelowania jest stanem równowagi po-
między oświetleniem rozproszonym a oświetleniem 
kierunkowym.

Norma zawiera obszerne tablice, w których zostały po-
dane normatywne parametry oświetlenia dla konkret-
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nych czynności lub przestrzeni. Przykładowe wybrane 
dane związane z tematem niniejszego tekstu zestawiono 
w tabeli 1. Zwraca uwagę zwiększenie wymagań jakoś-
ciowych, m.in. dotyczących wskaźnika barw i równo-
mierności dla korytarzy i innych tras komunikacyjnych 
w obiektach opieki zdrowotnej.

Tabela 1. Przykładowe dane zaczerpnięte z  PN-EN 
12464–1:2012[4] 
Oznaczenia: 
Ēm – średnie minimalne eksploatacyjne natężenie 
oświetlenia, 
UGRL – współczynnik ujednoliconej oceny olśnienia, 
Uo – równomierność natężenia oświetlenia (Emin / E śr),
Ra – wskaźnik oddawania barw. 
Obszar, zadanie wzro-

kowe lub czynności Ēm [lx] UGRL Uo Ra Wymagania specyfi czne

Obszary ruchu 
i korytarze

100*  28 0,40 40 – wartości na poziomie 
podłogi
– UGRL i R a podobne do 
sąsiadujących obszarów
– oświetlenie wyjść i wejść 
powinno tworzyć strefę 
przejściową, aby uniknąć 
nagłych zmian w natęże-
niu oświetlenia między 
wnętrzem i na zewnątrz 
w ciągu dnia i nocy
– zaleca się dołożenie 
wszelkich starań, aby 
uniknąć olśnienia kierow-
ców i pieszych

Schody, schody 
ruchome, chodniki 

ruchome

100 25 0,40 40 wymagane jest wzmocnie-
nie kontrastu na stopniach 
schodów
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Obszar, zadanie wzro-
kowe lub czynności Ēm [lx] UGRL Uo Ra Wymagania specyfi czne

Windy i dźwigi 100 25 0,40 40 zaleca się, aby poziom 
natężenia oświetlenia przed 
wejściem do windy wynosił 
co najmniej Ēm = 200 lx

Pomieszczenia opieki 
zdrowotnej – korytarze 
w dzień oraz w czasie 

czyszczenia 

100 22 0,40 80 natężenie oświetlenia na 
poziomie posadzki

Pomieszczenia opieki 
zdrowotnej – korytarze 

w nocy 

 50 22 0,40 80 natężenie oświetlenia na 
poziomie posadzki

Pomieszczenia opieki 
zdrowotnej – korytarze 

wielofunkcyjne

200 22 0,60 80 natężenie oświetlenia na 
poziomie wykonywanych 
czynności

Schody ruchome, win-
dy dla personelu i gości

100 22 0,60 80 natężenie oświetlenia na 
poziomie posadzki

Publiczne parkingi 
samochodowe – rampy 
wjazdowe/wyjazdowe 

w dzień

300 25 0,40 40 – natężenie oświetlenia na 
poziomie posadzki
– konieczne rozpoznawanie 
barw bezpieczeństwa

Publiczne parkingi 
samochodowe – rampy 
wjazdowe/wyjazdowe 

w nocy

75 25 0,40 40 – natężenie oświetlenia na 
poziomie posadzki
– konieczne rozpoznawanie 
barw bezpieczeństwa

Publiczne parkingi 
samochodowe – linie 

ruchu

75 25 0,40 40 – natężenie oświetlenia na 
poziomie posadzki
– konieczne rozpoznawanie 
barw bezpieczeństwa

Obszary parkingowe 75  – 0,40 40 – natężenie oświetlenia na 
poziomie posadzki
– konieczne rozpoznawanie 
barw bezpieczeństwa
– zalecane pionowe natęże-
nie oświetlenia umożliwia-
jące rozpoznawanie twarzy 
i podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa
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Obszar, zadanie wzro-
kowe lub czynności Ēm [lx] UGRL Uo Ra Wymagania specyfi czne

Zadaszone perony 
(przejścia podziem-

ne) – mała liczba 
pasażerów

 50 28 0,50 40 – natężenie oświetlenia na 
poziomie posadzki

Zadaszone perony 
(przejścia podziem-

ne) – duża liczba 
pasażerów

100 28 0,50 40 – natężenie oświetlenia na 
poziomie posadzki

* w hotelach w porze nocnej dopuszcza się niższy po-
ziom natężenia oświetlenia korytarzy 

Także norma PN-EN 12464–2:2008 [4] oraz jej wer-
sja angielska PN-EN 12464–2:2014–05 [5] zawierają 
zapisy dotyczące oświetlenia miejsc, po których poru-
szają się piesi. Są to otwarte parkingi przede wszyst-
kim przy centrach handlowych i obiektach sportowych 
oraz rejony przystanków i stacji transportu kolejowego 
i tramwajowego. Przykładowe wybrane dane zestawio-
no w tabeli 2.

Tabela 2. Przykładowe dane zaczerpnięte z  PN-EN 
12464–2:2008[4] oraz PN-EN 12464–2:2014–05 [5] 
Oznaczenia:
Ēm – średnie minimalne eksploatacyjne natężenie 
oświetlenia,
Uo – równomierność natężenia oświetlenia (Emin / E śr),
GRL – graniczna dopuszczalna wartość oceny olśnienia 
(obliczana wg wzoru podanego w normie),
Ra – wskaźnik oddawania barw. 


