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Tło prezentacji

Opracowanie zrealizowane na
zlecenie Skarbu Państwa –
Ministra Infrastruktury

WR-D-72
Wytyczne projektowania
urządzeń do oświetlenia dróg
zamiejskich i ulic

Lider:
Politechnika Krakowska 
Wykonawcy: 
Politechnika Warszawska, 
Politechnika Gdańska, 
Transprojekt Gdański

Opracowanie finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 
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Tło prezentacji

Wersja 01 
obowiązuje od 2022.12.21 
Rekomendował: 
Minister Infrastruktury 
w dniu 21 grudnia 2022 r. 
(DDP-4.0600.27.2022)
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Cel opracowania wytycznych WR-D-72

Głównym celem wytycznych jest zapewnienie komfortu,
bezpieczeństwa i płynności ruchu, bezpieczeństwa publicznego i
właściwych warunków widzenia dla wszystkich uczestników
ruchu drogowego przez ujednolicenie zasad projektowania,
instalowania, odbioru i utrzymania urządzeń do oświetlenia.

•

•

•

•

•
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Działania w cyklu życia
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Klasy oświetlenia drogowego
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Rozsyły światłości opraw drogowych C - gamma 

Krzywą rozsyłu światłości zwykle przedstawia się we współrzędnych 
biegunowych C-γ (gamma) w podstawowych płaszczyznach:
a) C0-C180 – płaszczyzna wzdłuż drogi,
b) C90-C270 – płaszczyzna w poprzek drogi, 
c) oraz często dla uzupełnia opisu w wielu płaszczyznach dodatkowych 
(np. C45-C225).
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Rozsył światłości typowej oprawy drogowej 
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Procedura projektowania oświetlenia
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Modernizacja oświetlenia drogowego
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Dystrybucja światła
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Strefy oświetleniowe
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Wymagania dla stref oświetleniowych
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Światło intruzyjne
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Oprawy i ich montaż
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Zasady oświetlenia drogi 

•

•
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Ocena konieczności oświetlenia drogi
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Przejścia dla pieszych i urządzenia alternatywne

• Przejścia dla pieszych oświetla się
zgodnie z WR-D-41-4. Zaleca się, aby
na odcinku nie mniejszym niż 15 [m]
przed przejściem dla pieszych
zastosować oświetlenie drogi dla
pieszych, pod warunkiem, że przejście
jest oświetlone.

• Ocenę konieczności oświetlenia
urządzeń alternatywnych określa się
na podstawie WR-D-41-4 (rozdział 5),
przyjmując procedurę jak dla przejść
dla pieszych.

• Urządzenia alternatywne do
przekraczania jezdni wymagające
oświetlenia, oświetla się
standardowym oświetleniem
drogowym (nie stosuje się
rozwiązania dedykowanego).
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Opracowanie WR-D-41-4

http://www.krbrd.gov.pl/

1. WYTYCZNE ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO RUCHU PIESZYCH - WYTYCZNE PRAWIDŁOWEGO
OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH.

2. WYTYCZNE ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO RUCHU PIESZYCH - RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH
STUDIÓW I ANALIZ.

3. RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH STUDIÓW I ANALIZ - ZAŁĄCZNIKI.

Opracowanie zrealizowane na zlecenie Skarbu Państwa – Ministra Infrastruktury,
reprezentowanego przez Sekretariat Krajowej Rady BRD.
Wykonawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska oraz
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, w Partnerstwie z Politechniką Warszawską.

WR-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia 
przejść dla pieszych
Wersja: 02. Obowiązuje od: 2021.07.01
Rekomendował: Minister Infrastruktury w dniu 20 lipca 2018 r. (SKR.1.033.1.2018.KD.1)
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Wymagania dla słupów oświetleniowych – poziomy 
pochłaniania energii
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Redukcja klasy oświetleniowej (strumienia, mocy)

Poziom podstawowy Prawidłowa redukcja klasy oświetleniowej

Nieprawidłowa redukcja klasy oświetleniowej – wyłączenie co 2 oprawy
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Scenariusze redukcji klasy oświetleniowej (strumienia, 
mocy)

Przykładowy stałoczasowy profil pracy instalacji oświetlenia
drogowego – dwa poziomy redukcji strumienia świetlnego (mocy)
poza godzinami szczytu komunikacyjnego do jednej, niższej klasy
oświetleniowej.

Przykładowy stałoczasowy profil pracy instalacji oświetlenia
drogowego – trzy poziomy redukcji strumienia świetlnego (mocy)
poza godzinami szczytu komunikacyjnego, stopniowo o dwie klasy
oświetleniowe.

Przykładowy dynamiczny profil pracy instalacji oświetlenia
drogowego – trzy poziomy redukcji strumienia świetlnego (mocy) o
dwie klasy oświetleniowe, sterowanie dynamiczne, np. na
podstawie zmiany natężenia ruchu lub obecności pojazdów.

Przykładowy stałoczasowy profil pracy instalacji oświetlenia
drogowego – jeden poziom strumienia świetlnego (mocy) 100%
przez cały czas pracy instalacji.
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Typowe systemy sterowania oświetleniem

• Typowe systemy zarządzania oświetleniem:
a) autonomiczne sterowanie oświetlaniem,
b) systemy telezarządzania,
c) sterowanie zintegrowane z platformami Smart City.
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Autonomiczne sterowanie oświetlaniem
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Systemy telezarządzania
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Energochłonność rozwiązania

• Wskaźniki efektywności energetycznej należy stosować na etapie wyboru projektu.

• Na energochłonność przyjętego rozwiązania oświetlenia drogowego wpływają
głównie:
a) formalne wymagania normatywne – realizowana klasa oświetleniowa i jej

poziom,
b) rodzaje zastosowanych źródeł światła i konstrukcji opraw oświetleniowych,
c) geometria i przekrój drogi (powierzchnia oświetlana),
d) zastosowany system ustawienia słupów i opraw oświetlenia drogowego,
e) klasa odbiciowa nawierzchni drogowej,
f) realizowany harmonogram redukcji strumienia świetlnego (mocy) opraw

oświetleniowych (np. adaptacyjny lub stały) i wynikający stąd czas pracy instalacji,
g) pasożytnicze zużycie energii przez urządzenia oświetleniowe w okresie, gdy

oświetlenie nie jest wykorzystywane (np.: przez system sterowania),
h) przyjęte procedury eksploatacji i wynikające z nich czasookresy konserwacji

instalacji.
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Wskaźniki energetyczne

a) Wskaźnik gęstości mocy (PDI) Power Density Indicator DP dla danego odcinka oświetlonego
oświetleniem drogowym, podzielonego na podobszary:

𝑫𝒑 =
𝑷𝒊

σ𝒊=𝟏
𝒏 (ഥ𝑬𝒊∗ 𝑨𝒊)

𝑾 ∗ 𝒍𝒙−𝟏 ∗ 𝒎−𝟐

gdzie:
Dp – wskaźnik gęstości mocy [W·lx-1·m-2],
ത𝐸𝑖 –średnie poziome natężenie oświetlenia z podobszaru i [lx],
𝑃𝑖 – moc instalacji oświetleniowej stosowanej do oświetlenia odpowiednich obszarów i [W],
Ai – powierzchnia podobszaru oświetlonego przez instalację oświetleniową [m2],
n – liczba oświetlanych obszarów.

b) Wskaźnik rocznego zużycia energii DE (AECI) Annual Energy Consumption Indicator:

𝑫𝑬 =
σ𝒋=𝟏
𝒎 𝑷𝒋∗𝒕𝒋

𝑨
𝑾𝒉 ∗𝒎−𝟐

gdzie:
DE - roczny wskaźnik zużycia energii dla instalacji oświetlenia drogowego [Wh·m-2],
Pj – moc operacyjna związana z j-tym okresem eksploatacji [W],
tj – czas trwania j-tego okresu eksploatacji gdy Pj jest zużywana w ciągu roku [h],
A – powierzchnia obszaru oświetlonego przez ten sam układ oświetlenia [m2],
m – liczba okresów o różnej mocy instalacji Pj; brany jest również pod uwagę okres spoczynkowy zasilania

(cząstkowe zużycie energii).

Źródło: Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych na oświetlenie drogowe i sygnalizację świetlną UE, Bruksela, dnia 10.12.2018 r. SWD(2018) 494 final
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Wskaźniki energetyczne – Wartości referencyjne

Źródło: Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych na oświetlenie drogowe i 
sygnalizację świetlną UE, Bruksela, dnia 10.12.2018 r. SWD(2018) 494 final
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Wskaźniki środowiskowe

Źródło: Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii
elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów
cieplarnianych i innych substancji za 2020 rok, Krajowy Ośrodek Bilansowania i
Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa, 2021.

Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla odbiorców 
końcowych energii elektrycznej 2020: 
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Przykłady usytuowania słupów 
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Procedura odbioru rozwiązań oświetleniowych 
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Pomiary odbiorcze

• Zaleca się, aby pomiary odbiorcze oświetlenia drogowego
przeprowadzała jednostka niezależna i niepowiązana w
strukturach firmy od wykonawcy.

• Na etapie odbioru instalacji oświetleniowej ocenę zgodności
wykonania z dokumentacją projektową, pomiary elektryczne
i oświetleniowe powinien przeprowadzić zespół w skład,
którego powinna wchodzić minimum jedna osoba
posiadająca doświadczenie w zakresie pomiarów oświetlenia
drogowego, oraz stosowne świadectwo kwalifikacji w
zakresie dozoru technicznego sprawującego nadzór nad
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

• Z pomiarów przy odbiorach powinien powstać stosowny
raport, w którym imiennie podpisany autor raportu,
powinien ocenić czy spełniono założenia projektu.

• Zarządca oświetlenia powinien traktować uzyskane wyniki
pomiarów jako dane początkowe, określające parametry i
stan techniczny instalacji oświetleniowej na drodze w
momencie przekazania jej do eksploatacji.
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Przyrządy pomiarowe
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Pomiary kontrolne

• Z uwagi na postępującą w czasie degradację infrastruktury drogowej, opraw
oświetleniowych oraz źródeł światła, zmiany zagospodarowania przestrzennego w
obszarze oświetlanym, brak kontroli nad zewnętrznymi źródłami światła oraz rozwój
zieleni, prowadzi się cykliczne pomiary kontrolne warunków oświetleniowych i stanu
technicznego instalacji.

• Monitorowanie stanu warunków oświetleniowych prowadzi się na wszystkich częściach
drogi, a zarządca oświetlenia powinien gromadzić i przetwarzać dane w postaci
systematycznie aktualizowanej bazy danych.

• Zalecana jest przynajmniej comiesięczna kontrola funkcjonowania oświetlenia w porze
nocnej w formie objazdów kontrolnych. Przy czym na drogach wyższych klas zaleca się
dokonać kontroli częściej np. raz w tygodniu.

• Kontrolę instalacji oświetlenia wraz z pomiarami kontrolnymi przeprowadza się przed
okresem jesienno-zimowym.

• Zaleca się, aby przed realizacją kontrolnych pomiarów oświetleniowych dokonać
przeglądu i konserwacji instalacji.

• Pomiary kontrolne oświetlenia przeprowadza się w siatkach projektowych zgodnych z
normami lub z WR-D-41-4.

• Protokół z pomiarów kontrolnych dla określenia stanu technicznego instalacji
oświetlenia drogowego powinien być sprawdzony i podpisany przez osobę z
uprawnieniami dozoru technicznego sprawującego nadzór nad eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci.
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Terminy pomiarów kontrolnych 
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Wnioski 

• Uporządkowano obszar przygotowania inwestycji drogowych,
związany z zagadnieniem oświetlenia dróg zamiejskich i ulic.

• Ujednolicono zasady projektowania, instalowania, odbioru
i utrzymania urządzeń do oświetlenia dróg publicznych.

• Opisane zasady wynikają z wymagań norm:

▪ PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg.

▪ PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie. Oświetlenie
miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.

• Zaleca się korzystanie z zaleceń norm branżowych oraz Wzorców
i standardów (WiS - Ministerstwo Infrastruktury) na każdym
etapie cyklu życia instalacji.
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