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Streszczenie: Jednym ze sposobów poprawy bezpieczestwa pieszych na przejciach w porze nocnej
jest monta dodatkowych opraw owietleniowych. Stosowane rozwizania owietleniowe nie zawsze
zapewniaj odpowiednie warunki owietleniowe. Obecnie brakuje jednoznacznych wytycznych
dotyczcych parametrów owietleniowych, jakie musz by spenione w tym obszarze drogi.
Niezbdne, zatem jest zdefiniowanie jednolitych kryteriów wartociowania stanu owietlenia przej
dla pieszych, uwzgldniajce potrzeby pieszych i kierowców. W artykule przedstawiono propozycj
wytycznych fotometrycznych, które mog znale  zastosowanie w fazie projektowania oraz podczas
oceny stanu owietlenia zainstalowanego na przejciach dla pieszych.
Sowa kluczowe: przejcie dla pieszych, owietlenie, wymagania owietleniowe

1. WSTP
W Polsce dochodzi do duej liczby wypadków z udziaem pieszych [9]. Jedn
z gównych przyczyn wypadków z udziaem pieszych jest brak waciwej widocznoci
pieszych przez kierowców zbliajcych si do przejcia dla pieszych.
Analiza statystyczna wypadków prowadzona przez KGP [9] wykazuje du liczb ofiar
miertelnych. W 2011 roku odnotowano 11220 wypadków z udziaem pieszych (27,9%
ogóu), w których zgino 1419 osób (33,9% ogóu), a 10568 odnioso obraenia ciaa
(21,3% ogóu) (tabl. 1).W wikszoci poszkodowanymi byli piesi tj. 1408 zabitych i 10319
rannych. Naley podkreli, e czsto sprawcami wypadków s sami piesi, którzy swoim
zachowaniem czsto powodowali due zagroenie. W omawianym roku spowodowali oni
10,9% zdarze. W miejscach udostpnionych dla ruchu pieszego odnotowano 7212
wypadków, stanowi to 64,3% wszystkich wypadków z udziaem pieszych. mier ponioso
507 osób (35,7% ogóu zabitych pieszych), rannych zostao 7272 osób (68,8% ogóu
rannych pieszych).
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Tablica 1
Wypadki drogowe i ich skutki w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych
w 2011 roku [9]
Wybrane miejsca ruchu pieszych

Wypadki

Zabici

Ranni

Przejcie dla pieszych

3412

227

3414

Skrzyowanie

3215

245

3246

Chodnik, droga dla pieszych

382

15

406

Pobocze

111

14

110

Przystanek komunikacji publicznej

92

6

96

Ogóem

7212

507

7272

Jak wynika z danych statystycznych Komendy Gównej Policji liczba wypadków na
przejciach dla pieszych malaa od 2000 do 2010 roku, w 2011 roku liczba ta wzrosa
o 105. Ogólnie liczba wypadków w 2011 roku bya wysza ni w roku 2010.

Rys. 1. Liczba wypadków drogowych na przejciach dla pieszych w latach 2000-2011

Jak wynika z danych statystycznych KGP [9] wikszo zdarze z udziaem pieszych
ma miejsce w porze nocnej, w utrudnionych warunkach obserwacji drogi przez
kierowców. Jedn z przyczyn tego stanu jest nieprawidowe owietlenie przej dla
pieszych. Mona podj dziaania majce na celu popraw warunków owietleniowych
wpywajcych na zwikszenie widzialnoci pieszego na przejciu dla pieszych.
Mona zdefiniowa szereg kryteriów wpywajcych bezporednio lub porednio na
wystpowanie wypadków z udziaem pieszych w otoczeniu przejcia dla pieszych. Naley
jednak podkreli, e decydujcym czynnikiem wpywajcym na bezpieczestwo pieszych
na przejciu dla pieszych w porze nocnej jest poziom kontrastu sylwetki pieszego z tem,
jaki postrzega kierowca pojazdu samochodowego zbliajc si do strefy konfliktowej.
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Czynnik ten jest bezporednio uzaleniony od waciwie dobranego i zaprojektowanego
owietlenia. Zapewnienie waciwych warunków obserwacji otoczenia przejcia dla
pieszych przez kierowców umoliwia dostrzeenie pieszego w odlegoci, która uatwia
podjcie waciwej reakcji w sytuacji niebezpieczniej.

2. KRYTERIA OCENY OWIETLENIA PRZEJ
DLA PIESZYCH
Ustalenie jednolitych kryteriów wartociowania jakoci owietlenia przej dla pieszych
i ustalenie kluczowych parametrów technicznych moe przyczyni si do podjcia kroków
zapobiegawczych. Istniej zalecenia [1, 2, 3], które nie definiuj wprost wymaga
dotyczcych jakoci owietlenia na przejciach dla pieszych.
Owietlenie przej ulicznych ma do spenienia funkcje odnoszce si do kierowcy
i pieszego.
Kierowcy pojazdu mechanicznego owietlenie powinno zapewni:
x waciwe warunki obserwacji umoliwiajce skuteczne rozpoznanie sytuacji na
drodze (uatwiajce identyfikacj przejcia),
x waciwe warunki obserwacji pieszego znajdujcego si na przejciu lub
w strefach oczekiwania.
Pieszemu owietlenie powinno zapewni:
x waciwe warunki rozpoznania otoczenia przejcia,
x waciwe warunki obserwacji zbliajcych si pojazdów.
Do parametrów fotometrycznych, które powinny by uwzgldniane przy ocenie jakoci
owietlenia zainstalowanego w otoczeniu przej dla pieszych, mona zaliczy:
x poziome natenie owietlenia na przejciu dla pieszych i w strefie
oczekiwania,
x pionowe natenie owietlenia w osi przejcia, mierzone z kierunku ruchu
pojazdu,
x luminancj sylwetki pieszego i ta, obserwowan z kierunku ruchu pojazdu,
x kontrast sylwetki pieszego i ta,
x równomierno pionowego natenia owietlenia wzdu osi przejcia dla
pieszych,
x parametry olnienia kierowcy na odcinku drogi przed przejciem,
x prowadzenie wzrokowe kierowcy na odcinku drogi przed i za przejciem.
Ze wzgldu na moliw zmian warunków owietleniowych, jakie odbiera kierowca
pojazdu zbliajc si do przejcia dla pieszych, w ocenie naley uwzgldni take
waciwoci owietlonej drogi, na której znajduje si przejcie. W szczególnoci badania
naley przeprowadzi na fragmentach drogi bezporednio przylegajcej do ocenianej strefy
konfliktowej (np. 100 m przed i za przejciem dla pieszych).
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3. WYMOGI FORMALNE OWIETLENIA PRZEJ
DLA PIESZYCH W POLSCE
W celu przegldu aktualnych wymogów dotyczcych owietlenia przej dla pieszych
naley na wstpie przytoczy uprzednio obowizujce przepisy, które zostay wycofane z
chwil przyjcia regulacji europejskich.
Zalecenia uprzednio obowizujcej normy PN-76/E-02032 ”Owietlenie dróg
publicznych” [2] wprowadzonej w 1976r. dotyczyy oceny parametrów owietleniowych
na przejciu dla pieszych, wyraonych wartoci redniego natenia owietlenia
w paszczy nie prostopadej do ruchu pojazdów.
Poniej zacytowano tekst pochodzcy z normy PN-76/ E-02032 ”Owietlenie dróg
publicznych” pkt. 3.3. Owietlenie wyznaczonych przej dla pieszych [2]. „Na
szczególnie niebezpiecznych przejciach dla pieszych, pozbawionych sygnalizacji
wietlnej, przechodnie powinni by widoczni w postaci jasnych sylwetek na ciemnym tle
jezdni. W tym celu rednie natenie owietlenia na paszczy nie pionowej, przechodzcej
przez o przejcia od strony nadjedajcych pojazdów na wysokoci 1m nad przejciem,
wyraone w luksach, powinno by liczbowo co najmniej 50 razy wiksze od redniej
luminancji jezdni na przestrzeni 50 m przed i za przejciem, wyraonej w cd/m2. Natenie
to nie powinno by jednake w adnym przypadku mniejsze od 40lx, a jego warto
minimalna w dowolnym miejscu przejcia cznie ze stref oczekiwania pieszych nie
powinna by mniejsza od 10lx (za stref oczekiwania pieszych naley przyj stref
chodnika stanowica przeduenie przejcia o 1 m). Wymaganie to nie dotyczy przej na
jezdniach, których luminancja w odlegoci 50m przed i za przejciem wynosi co najmniej
2cd/m2, a jej równomierno jest zgodna z wymaganiami wg 3.1.1.
Na wszystkich innych przejciach przechodnie powinni by widoczni w postaci
ciemnych sylwetek na jasnym tle jezdni. W tym celu naley dy do moliwie
najlepszego owietlenia ta (jezdni za przejciem) i moliwie najmniejszego owietlenia
powierzchni pionowej przechodnia od strony nadjedajcych pojazdów.”
W latach 1997 - 2004 opracowano i wdroono w Europie norm EN 13201
„Owietlenie dróg” [3]. Pene czonkowstwo Polski w Unii Europejskiej skutkowao tym,
e Polski Komitet Normalizacyjny, bdcy czonkiem CEN/CENELEC zobowizany by
wprowadzi przepisy europejskie do zbioru Polskich Norm.
Wprowadzenie nowej normy Europejskiej PN-EN 13201 [3] na mocy ustawy z dnia 12
wrzenia 2002r. „o normalizacji” skutkuje zmian podejcia do sposobu do projektowania
owietlenia drogowego w tym obszarów przej dla pieszych. Stosowanie normy jest
dobrowolne, a sama norma pozostaje dokumentem normalizacyjnym, który nie jest aktem
prawnym. Jednoczenie ta sama ustawa okrela, e norma (midzy innymi PN-EN 13201
[3]), moe by powoywana w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w jzyku
polskim, przy jednoczesnej zmianie statusu na postanowienie prawne.
Projektant owietlenia drogowego ma, zatem dowolno w stosowaniu istniejcych, ale
nie obowizkowych przepisów normy. Naley podkreli fakt, e norma [3] (niebdca
aktem obowizkowym) pojawia si w wytycznych projektowych dla nowopowstajcych
inwestycji drogowych. Fakt ten moe wiadczy o istnieniu zapotrzebowania na
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precyzyjne wytyczne projektowe dla owietlenia ulicznego, w tym stref konfliktowych
oraz przej dla pieszych.
Od roku 2007 w Polsce stosowana jest norma owietlenia drogowego PN-EN
13201:2007 [3]. Nowa norma zakada odmienne warunki owietlenia stref konfliktowych,
w tym przej dla pieszych. Zalecenia dotyczce poziomu luminancji lub natenia
owietlenia nie s jednolite dla kadego przejcia, co wynika z przyjtej klasy owietlenia
na danym odcinku drogi okrelonej z uwzgldnieniem szeregu parametrów drogi, w tym
stref konfliktowych.
Stan obecny zalece formalnych dotyczcych owietlenia przej dla pieszych opisano
poniej w zacytowanym fragmencie normy PN-EN 13201:2007. Zacznik B
(informacyjny) Owietlenie przej dla pieszych [3]. „Przejcia dla pieszych mog
wymaga szczególnej uwagi. W niektórych krajach istniej normy dajce dodatkowe
wskazania uwzgldniajce praktyki narodowe. Jeeli moe by wytworzony wystarczajco
wysoki poziom luminancji jezdni, to moliwe jest rozmieszczenie opraw owietleniowych
normalnego owietlenia drogowego tak, aby piesi byli widoczni w dobrym ujemnym
kontracie, to znaczy jako ciemna sylwetka na jasnym tle (rys. 2). W innych przypadkach
owietlenie jest rozwizane za pomoc dodatkowych opraw owietleniowych
(wytworzenie kontrastu dodatniego – przypis autora publikacji). Ich celem jest owietlenie
pieszych znajdujcych si na przejciu lub obok niego i zwrócenie uwagi kierowców
pojazdów silnikowych na obecno przejcia dla pieszych.
Typ dodatkowych opraw owietleniowych, ich rozmieszczenie i ukierunkowanie
wzgldem powierzchni przejcia dla pieszych, powinny by takie, aby osign dodatni
kontrast (rys. 3) i nie powodowa nadmiernego olnienia kierowców. Jednym z rozwiza
jest monta opraw w maej odlegoci przed przejciem, zwróconych w kierunku zgodnym
z kierunkiem ruchu motorowego i kierujcych wiato w stron pieszych znajdujcych si
przed kierujcymi pojazdami.
W przypadku dróg bez rozdzielonych kierunków ruchu, oprawa jest montowana przed
przejciem w kadym kierunku strumienia ruchu po stronie drogi, na której odbywa si
ruch. Do tego celu przeznaczone s oprawy owietleniowe o asymetrycznym
wyprowadzeniu wiata powodujce mniejsze olnienie kierowców. Owietlenie lokalne
moe by tak rozmieszczone, aby wystarczajco owietlao pieszych po stronie zwróconej
w kierunku ruchu przy wszystkich usytuowaniach powierzchni przejcia drogi. Zaleca si,
aby natenie owietlenia mierzone w paszczy nie pionowej byo znacznie wysze ni
poziome natenie owietlenia drogowego na jezdni. Zaleca si, aby strefy przy kocach
przejciach przez drog, gdzie piesi oczekuj na przejcie, byy odpowiednio owietlone.
Owietlenie ograniczone do wskiego pasa wokó powierzchni przejcia powoduje bardzo
silny efekt towarzyszcy wzrostowi uwagi.”
Jak wynika z zaprezentowanego fragmentu normy [3] wartoci kontrastu zarówno
dodatniego jak i ujemnego, s zdefiniowane nieprecyzyjnie. Niejednoznacznie moe by
zinterpretowanie pojcie „dobry kontrast ujemny”. Na podstawie przeprowadzonych przez
autora bada terenowych [8] za „dobry kontrast ujemny” naley przyj wartoci bliskie
minus 1. W normie [3] nie zdefiniowano jakie wartoci ma przyjmowa kontrast dodatni.
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Rys. 2. Ujemny kontrast luminancji sylwetki
pieszego z tem

Rys. 3. Dodatni kontrast luminancji sylwetki
pieszego z tem

4. PROPOZYCJA ZALECE FOTOMETRYCZNYCH
DOTYCZCYCH OWIETLENIA PRZEJ DLA
PIESZYCH
Zaprezentowane poniej zalecenia s autorsk propozycj przyjcia wymaga
fotometrycznych dla modernizowanych lub nowoprojektowanych przej dla pieszych.
Jezdnia, na której znajduje si przejcie dla pieszych powinna by owietlona zgodnie
z przyjtym standardem zdefiniowanym norm PN-EN 13201 [3]. Autor niniejszej
publikacji, na podstawie analizy wymaga formalnych, przeprowadzonych bada
terenowych [8] i oblicze komputerowych [6, 7], zaleca wprowadzenie dodatkowych
wymaga dla owietlenia odcinków znajdujcych si bezporednio przed i za przejciem
dla pieszych w odlegociach 50m (tabl. 2) oraz 100m (tabl. 3).
Tablica 2
Wymagania dotycz ce odcinka jezdni 50m przez i za przej ciem dla pieszych
Parametr
Luminancja drogi (warto rednia) ME2
Równomierno ogólna
Równomierno wzduna
Przyrost wartoci progowej kontrastu
Wspóczynnik otoczenia

Warto
L  1,5[cd/m2]
UO  0,4
UI  0,7
TI 10[%]
SR  0,5

Tablica 3

Wymagania dotycz ce odcinka jezdni 100m przez i za przej ciem dla pieszych
Parametr
Luminancja drogi (warto rednia) ME6
Równomierno ogólna
Równomierno wzduna
Przyrost wartoci progowej kontrastu

Warto
L  0,3[cd/m2]
UO  0,35
UI  0,4
TI 15[%]
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Decyzja o instalacji dodatkowego owietlenia na przejciu dla pieszych oraz
parametrach technicznych róde wiata powinna by podejmowana indywidualnie na
podstawie wstpnego audytu owietleniowego, warunków wynikajcych z sytuacji
owietleniowej na ulicy oraz ogranicze zwizanych z organizacj ruchu drogowego.
Badania na przejciu dla pieszych naley prowadzi w ustalonej geometrii pomiarowej.
Na rysunku 4 przedstawiono podstawow geometri przejcia dla pieszych z zaznaczeniem
kierunków i miejsc pomiaru.

Rys. 4. Podstawowa geometria przejcia dla pieszych

Autor zaleca prowadzenie pomiarów natenia owietlenia w dwóch paszczyznach
pomiarowych, pionowej Ev i poziomej Eh, zaprezentowanych na rysunku 5.

Rys. 5. Widok paszczyzn pomiarowych na przejciu dla pieszych: Ev pionowego natenia
owietlenia Eh - poziomego natenia owietlenia

W tablicy 4 zdefiniowano propozycj wymaga dla wartoci natenia w paszczy nie
Eh przejcia dla pieszych.
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Tablica 4
Wymagania dotycz ce nat enia o wietlenia w paszczynie poziomej Eh
Wymagania
Warto rednia poziomego natenia owietlenia
mierzona w caej paszczy nie przejcia dla pieszych
Warto poziomego natenia owietlenia mierzona
we wszystkich punktach pomiarowych przejcia dla
pieszych

Pionowe natenie owietlenia Eh [lx]
Eh  100
Eh  25

Wymagania dla punktów pomiarowych usytuowanych w paszczy nie pionowej Ev
zdefiniowano w tablicy 5.
Tablica 5
Wymagania dotycz ce nat enia o wietlenia w paszczyznach pionowych Ev
Wymagania
Warto pionowego natenia owietlenia mierzona
w punktach A, B, C, D
Warto pionowego natenia owietlenia mierzona
dla wszystkich punktów z kierunku 1 na odcinku E-G
Warto pionowego natenia owietlenia mierzona
dla wszystkich punktów z kierunku 1 na odcinku G-F
Warto pionowego natenia owietlenia mierzona
dla wszystkich punktów z kierunku 2 na odcinku G-F
Warto pionowego natenia owietlenia mierzona
dla wszystkich punktów z kierunku 2 na odcinku E-G

Pionowe natenie owietlenia Ev [lx]
Ev  5
Ev  10
Ev  20
Ev  10
Ev  20

Na podstawie danych pomiarowych oraz przeprowadzonych analiz symulacyjnych
[5, 6, 7] okrelono zalecane wartoci kontrastu luminancji, jaki powinna tworzy sylwetka
pieszego z tem (tabl. 6). Sposób pomiaru luminancji zosta szczegóowo opisany
w publikacji autora [4].
Tablica 6
Wymagania dotycz ce kontrastu luminancji obiektu z tem
Kontrast luminancji
obiektu z tem C
Warto kontrastu dla kierunku obserwacji 1 na odcinku E - G
Warto kontrastu dla kierunku obserwacji 1 na odcinku G - F
Warto kontrastu dla kierunku obserwacji 2 na odcinku E - G
Warto kontrastu dla kierunku obserwacji 2 na odcinku G - F

C 1
C 3
C 1
C 3

W celu uniknicia olnienia kierowców pojazdów zgodnie z norm PN-EN 13201:2007
[N22] zaleca si wprowadzenie wymogu przyjcia klasy rozsyu wiatoci oprawy - G3.
W celu ograniczenia olnienia przeszkadzajcego pieszych zaleca si przyjcie klasy
maksymalnego wska nika olnienia - D5. Dodatkowo mona zdefiniowa parametr
odpowiadajcy za ograniczenie emisji wizki wietlnej oprawy w kierunkach
niepodanych. Zwizany on jest z zanieczyszczeniem nieboskonu wiatem. Parametr
UWLR (ang. Upward Waste Light Ratio) jest procentow wartoci strumienia
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emitowanego przez opraw powyej kta 90º (powyej osi poziomej) w porównaniu do
strumienia cakowitego. Dla przej dla pieszych zaleca si emisj równ 0%.
Zmierzone wartoci natenia owietlenia w paszczyznach i punktach pomiarowych,
luminancje obiektów i ta oraz uzyskane wyniki oblicze wartoci kontrastu obiektu z tem
dla poszczególnych obiektów na przejciu dla pieszych powinny by przedstawione
w formie tabelarycznej, z uwzgldnieniem kierunków obserwacji i geometrii przejcia.
Zaleca si wprowadzenie odmiennej barwy róde wiata dla opraw zainstalowanych
na przejciu dla pieszych w stosunku do warunków panujcych na poprzedzajcej go
jezdni. Zabieg ten wyrónia miejsce, w którym dochodzi do skrzyowania potoków ruchu:
pieszych i pojazdów. Kierowcy niewiadomie reaguj na zmian barwy wiata,
koncentrujc uwag na owietlonym odmiennie obszarze.

5. PODSUMOWANIE
Przedstawione w artykule propozycje dotyczce owietlenia przej dla pieszych mog
by podstaw do wprowadzenia wytycznych normatywnych lub zalece formalnych.
Problematyka waciwego owietlania przejcia dla pieszych powinna by uwzgldniana
w fazie projektowania owietlenia drogi. Ruch pieszy jest nieodcznym skadnikiemruchu
drogowego i dlatego naley pamita o zapewnieniu maksymalnego bezpieczestwa
pieszych, zwaszcza na przejciach ulicznych stanowicych strefy kolizyjne z ruchem
motorowym.
Obserwacja pieszego na przejciu dla pieszych przez kierowc pojazdu w warunkach
kontrastu ujemnego, jest najczstsz sytuacj owietleniow. Wystpuje w przypadku
owietlenia przejcia jedynie za pomoc opraw owietlenia drogowego. Kontrast ujemny
wystpuje przy dostatecznie wysokim poziomie luminancji jezdni w odniesieniu do
luminancji na pionowej paszczy nie sylwetki pieszego na przejciu. Wysoka luminancja
jezdni moe by uzyskana np. dziki odpowiedniemu rozmieszczeniu opraw owietlenia
drogowego lub dziki umieszczeniu dodatkowej oprawy owietlajcej odpowiednio
rozleg powierzchni jezdni za przejciem, na kadym z kierunków ruchu. W praktyce,
tak wysoki poziom luminancji jezdni moe okaza si trudny lub nieekonomiczny do
uzyskania za pomoc standardowego, stacjonarnego owietlenia drogi. Dodatkowo
w uzyskaniu widzenia na zasadzie kontrastu ujemnego, przeszkadzaj np. reklamy i jasne
witryny sklepów umiejscowione w tle przejcia lub wiata nadjedajcych pojazdów,
które zmniejszaj kontrast ujemny owietlajc sylwetk pieszego na przejciu. Wszystkie
jasne obiekty obserwowane przez kierowc w tle przejcia mog spowodowa, e sylwetka
pieszego stanie si trudna do rozpoznania.
Dobre warunki owietleniowe na przejciach dla pieszych w porze nocnej mog by
zapewnione dziki owietleniu sztucznemu tworzcemu dodatni kontrast luminancji.
Dodatni kontrast sylwetki pieszego z tem moe by uzyskany w sposób skuteczny
i ekonomiczny np. za pomoc dodatkowych opraw owietleniowych o specjalnie
uksztatowanym rozsyle wiatoci, umieszczonych zgodnie z kierunkami ruchu pojazdów,
przed przejciem dla pieszych. Celem montau dodatkowych opraw jest wytworzenie
skadowej pionowej natenia owietlenia na sylwetce pieszego. Dziki temu kierowca
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obserwuje pieszego jako jasny obiekt na ciemnym tle jezdni, czyli w kontracie dodatnim
w caym obszarze przejcia dla pieszych [8]. Stosowanie dodatkowych opraw
owietleniowych charakteryzujcych si asymetrycznym rozsyem strumienia wietlnego,
skierowanym w kierunku przejcia, zdecydowanie uatwia obserwacj pieszego przez
kierowc pojazdu.
Wanym elementem poprawnie zaprojektowanego i wykonanego owietlenia przejcia
dla pieszych jest ograniczenie olnienia oczu kierowcy. Suy temu dobór opraw
owietleniowych o odpowiednim rozsyle strumienia wietlnego i ich waciwe
usytuowanie. Olnienie bezporednie kierowców zbliajcych si do przejcia dla pieszych
moe wystpowa np. w przypadku zbyt niskiego lub niewaciwego usytuowania opraw
lub zamontowania ich pod nieodpowiednim ktem. Olnienie porednie wystpuje
w przypadku zbyt duej luminancji pojawiajcej si w polu widzenia kierowcy.
Realizacja odpowiednich warunków owietleniowych na przejciu dla pieszych
powinna wiza si z przeprowadzeniem pomiarów fotometrycznych zarówno na etapie
odbioru inwestycji jak i eksploatacji.
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REQUIREMENTS AND RECOMMENDATION CONCERNING PEDESTRIAN
CROSSING LIGHTING
Summary: One of the ways of improving pedestrian safety on pedestrian crossings at nighttime is
application of additional light frames. Currently used lighting solutions do not always ensure proper lighting
conditions. At present, there is a lack of unambiguous guidelines referring to lighting parameters which must
be fulfilled on this area of the road. It is therefore indispensable to define unified evaluation criteria of the
state of pedestrian crossing lighting taking into account the needs of pedestrians and drivers. The paper shall
present a proposal of photometric guidelines which may be applicable within the designing stage, as well as
during the assessment of the state of lighting installed on pedestrian crossings.
Keywords: pedestrian crossings, lighting requirements, contrast

