
Oświetlenie. 

 

Znaczenie oświetlenia  
Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. 
Znaczenie właściwego oświetlenia miejsca pracy dla jej 
bezpieczeństwa wynika z dwóch grup czynników.  
• im szybciej i wyraźniej dostrzega się zagrożenia, tym łatwiej 

ich uniknąć.  
• światło niskiej jakości powoduje bóle głowy, zmęczenie oczu, 

zdenerwowanie i pogorszenie koncentracji.  
Do podstawowych parametrów otoczenia świetlnego, 
uwzględniających zarówno światło sztuczne, jak  i światło dzienne, 
zalicza się: 
– rozkład luminancji w otoczeniu, 
– natężenie oświetlenia na polu pracy i w jego otoczeniu, 
– kierunkowość światła, oświetlenie w przestrzeni wnętrza, 
– zmienność światła (poziomy i barwa światła), 
– olśnienie (przeszkadzające, przykre i odbiciowe), 
– oddawanie barw i barwy postrzeganej, 
– migotanie światła i efekty stroboskopowe. 
 
 Kryteria oceny rozkładu luminancji we wnętrzu zależą od 
przeznaczenia danego pomieszczenia i rodzaju wykonywanej 
pracy. 

Zasady i rodzaje oświetlenia 

Właściwe widzenie na stanowisku pracy występuje gdy są 
spełnione:  
• zdolność rozróżniania szczegółów jest pełna 
• spostrzeganie jest sprawne, pozbawione ryzyka dla człowieka 
• spostrzeganie nie prowadzi do odczucia pewnej przykrości, 

niewygody, nadmiernego zmęczenia, a przeciwnie jest 
połączone z pewną przyjemnością. 

Zasady oświetlenia dzielą się na trzy podstawowe grupy:  
 

 

• zasady fizjologiczne 



• zasady estetyczne 
• zasady ekonomiczne. 

Najważniejszymi, z punktu widzenia narządu wzroku, są zasady 
fizjologiczne.  
 

Oświetlenie wnętrz powinno zapewniać:  
 

 

• bezpieczeństwo ludziom przebywającym we wnętrzu 
• odpowiednie warunki do wykonywania zadań wzrokowych 
• pomoc w kreowaniu właściwego otoczenia świetlnego. 

 
Ze względu na sposób rozmieszczania opraw oświetleniowych we 
wnętrzu wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje oświetlenia:  

• oświetlenie ogólne  
• oświetlenie miejscowe  
• oświetlenie złożone  

 
 
Natężenie oświetlenia we wnętrzach 

 Zgodnie z PN- EN 12464-1:2012 zaleca się, aby natężenia 
oświetlenia we wszystkich zamkniętych miejscach powinny mieć 
następujące wartości: 
Eśr > 50 lx z δ ≥ 0,10 na ścianach, 
Eśr > 30 lx z δ ≥ 0,10 na suficie 
gdzie: 
δ – równomierność oświetlenia elektrycznego; 
Eśr – średnia wartość natężenia oświetlenia. 
 
w niektórych zamkniętych miejscach, takich jak pomieszczenia 
biurowe, szkolne, opieki zdrowotnej  



Eśr > 75 lx z δ ≥ 0,10 na ścianach, 
Eśr > 50 lx z δ ≥ 0,10 na suficie. 
 

Olśnienie 

     Olśnienie jest to pewien stan w procesie widzenia, przy którym 
występuje odczucie niewygody lub zmniejszenie zdolności 
rozpoznawania przedmiotów w polu widzenia – w wyniku 
nadmiernego poziomu luminancji w polu widzenia lub 
niewłaściwego rozkładu luminancji w czasie lub w przestrzeni. 

Migotanie i efekty stroboskopowe 

     Tętnienie światła jest jednym z czynników, który obok rozkładu 
widmowego oświetlenia i jego natężenia, wpływa na komfort 
widzenia przy oświetleniu stanowiska pracy. Tętnienie oświetlenia 
objawia się szybkimi, periodycznymi zmianami natężenia światła. 
W normalnych warunkach nie ma możliwości zobaczyć tętnienie 
światła o częstotliwości powyżej 80 Hz, którą uznaje się za 
częstotliwość graniczną dla oświetlenia LED. 
 


