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1. Wstęp 
 
1a. Słownik pojęć 
 
Reklama – w zależności od kontekstu pod pojęciem reklama rozumiemy urządzenie wykonane w celu 
prezentacji treści reklamowych składających się z napisów, znaków i obrazów. Jednak w pewnych 
sytuacjach pojęcie to stosowano także do opisu samych treści reklamowych przedstawianych na 
danym urządzeniu (np. reklama telewizyjna, reklama produktu, reklama wideo). W całym 
opracowaniu pojęcie reklama odnosi się do reklamy zewnętrznej (instalowanej przy drogach, na 
budynkach). 
 
Reklama elektroniczna (reklama z diodami świecącymi) – urządzenie przeznaczone do 
wyświetlania obrazów reklamowych zbudowane z zastosowaniem diod świecących (LED).  
 
Reklama tradycyjna – urządzenie przeznaczone do prezentacji treści reklamowych w postaci 
wielkoformatowych plakatów. 
 
Reklama oświetlana - urządzenie przeznaczone do prezentacji treści reklamowych w postaci 
wielkoformatowych plakatów, które są oświetlane (zazwyczaj tylko po zapadnięciu zmroku) za 
pomocą zamontowanych na zewnątrz konstrukcji opraw oświetleniowych lub do reklam, w których 
oprawy oświetleniowe są zainstalowane wewnątrz urządzenia, a plakat reklamowy jest przeświecany 
(podświetlany). 
 
Reklama z animacją – przedstawianie treści reklamowych w postaci ruchomych obrazów lub 
napisów. 
 
Reklama wideo (obraz wideo) - przedstawianie treści reklamowych będących odtworzeniem 
zarejestrowanych (lub stworzonych komputerowo) sekwencji ruchomych obrazów najczęściej 
przedstawiających (lub imitujących) rzeczywiste sytuacje i obiekty. 
 
Dioda świecąca, dioda elektroluminescencyjna, LED – element półprzewodnikowy zawierający 
złącze p-n, emitujący promieniowanie optyczne (w odniesieniu do reklam promieniowanie widzialne) 
po wzbudzeniu złącza prądem elektrycznym. 
 
Jaskrawość – subiektywne odczucie obserwatora polegające na tym, że obserwowana powierzchnia 
wydaje się jaśniejsza lub ciemniejsza. Odczucie to może się zmieniać w zależności od panujących 
warunków oświetleniowych (adaptacja obserwatora). Dla przykładu światła mijania samochodów 
wydają się mniej jaskrawe w ciągu dnia, a bardziej jaskrawe w nocy, pomimo że nie zmieniła się 
intensywność ich świecenia. Tą samą sytuację można odnieść do reklam elektronicznych. Reklamy 
obserwowane w ciągu dnia wydają się mniej jaskrawe niż obserwowane w nocy. 
 
Luminancja – obiektywne wyrażenie za pomocą wielkości fizycznej intensywności świecenia 
powierzchni. Jednostką luminancją są kandele przypadające na metr kwadratowy powierzchni (cd/m2). 
Luminancję można mierzyć za pomocą specjalistycznych przyrządów. Należy zaznaczyć, że 
luminancja nie opisuje jednoznacznie jaskrawości obiektu (czyli odczucia obserwatora), a jedynie 
właściwości fizyczne powierzchni wysyłającej lub odbijającej światło.  
 
Natężenie oświetlenia – miara strumienia świetlnego (potocznie ilości światła) padającego na daną 
powierzchnię odniesiona do wielkości tej powierzchni. Jednostką natężenia oświetlenia są luksy (lx). 
 
Olśnienie – to stan w procesie widzenia opisywany jako odczucie niewygody lub zmniejszenia 
zdolności widzenia. Olśnienie występuje na ogół wtedy, kiedy w polu widzenia znajduje się obiekt 
(lub obiekty) o zbyt dużej jaskrawości lub kiedy występują zbyt duże różnice w jaskrawości pomiędzy 
obserwowanymi obiektami (np. pomiędzy obserwowanym obiektem, a tłem). Opisywana sytuacja 
może wystąpić kiedy jaskrawa powierzchnia reklamy elektronicznej będzie obserwowana na ciemnym 
tle (obserwacja świecącej reklamy w nocy). 
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1b. Wprowadzenie 
 

Wraz z rozwojem technologii diod świecących w naszych miastach pojawiły się 
wielkopowierzchniowe reklamy zbudowane z diod elektroluminescencyjnych. Reklamy te 
charakteryzują się zazwyczaj dużą powierzchnią, dużą luminancją i bardzo dynamiczną zmianą 
wyświetlanych obrazów. Kierowcy samochodów, autobusów i pojazdów szynowych skarżą się, że 
szczególnie wieczorem i w nocy bardzo jaskrawa powierzchnia reklam znajdujących się w ich polu 
widzenia powoduje dyskomfort i przeszkadza w realizacji normalnych zadań związanych z 
kierowaniem pojazdem. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Zapisy obowiązujących norm dotyczących oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia drogowego nie 
uwzględniają wymagań odnoszących się jednoznacznie do tego typu reklam. W obowiązujących 
aktualnie wymaganiach podaje się maksymalne wartości luminancji i światłości reklam świecących 
(bądź oświetlanych). Nie uwzględnia się natomiast położenia reklamy względem obserwatora, jej 
wielkości kątowej, odległości od głównego kierunku obserwacji oraz dynamicznej zmiany luminancji 
związanej z wyświetlanymi obrazami (rys.1.1). 
 

 
 

Rys. 1.1. Usytuowanie reklamy względem kierunku obserwacji kierowcy 
 

W niniejszym opracowaniu zamieszczono wymagania stawiane tego typu reklamom, przyjęte 
przez samorządy lokalne oraz organizacje rządowe w państwach, w których problem reklam został już 
zauważony. Przedstawiono wyniki pomiarów parametrów fotometrycznych i geometrycznych 
wybranych reklam występujących na terenie Miasta Poznania. Na podstawie wykonanych badań i 
rozpoznania literatury zaproponowano przyjęcie stosownych wymagań odnoszących się do 
wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi. 
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2. Istniejący stan wiedzy 
 
2a. Przegląd literatury 
 
 Badania dotyczące wpływu czynników powodujących rozproszenie uwagi kierowców prowadzone 
były przez różne organizacje na przestrzeni wielu lat. Jako podstawowe czynniki stanowiące 
zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego wymienia się przede wszystkim: 

 wizualny bałagan w obszarze drogi, 
 prędkość pojazdów, 
 warunki atmosferyczne, 
 złożoność skrzyżowań oraz natężenie ruchu, 
 geometria jezdni, 
 reklamy drogowe, 
 wiek kierowcy, 
 roztargnienie i nieuwaga kierowców (rozmowa przez telefon komórkowy, poświęcanie zbyt 

dużej uwagi dziecku obecnemu w samochodzie , obsługa urządzeń wewnątrz pojazdu), 
 prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu, 
 prace drogowe. 
W 1984 roku przeprowadzono jedno z pierwszych badań, w którym brało udział 50 uczestników 

poruszających się po drodze w Melbourne w Australii [34]. W przeprowadzonym eksperymencie 
badano wpływ reklam na rozproszenie uwagi kierowców. Głównym wnioskiem zawartym w 
publikacji jest to, że w ocenie wpływu reklam na rozproszenie uwagi uczestników ruchu drogowego 
bardzo ważne są stan koncentracji kierowców oraz kąt środkowy pomiędzy obserwatorem a obiektem. 
Autorzy wskazują także na istotną rolę wizualnego otoczenia, jakie znajduje się na drogach. Wnioski 
te mają duże znaczenie dla dzisiejszych reklam drogowych. Projektanci reklam elektronicznych 
celowo tworzą je w taki sposób, aby jak najbardziej wyróżniały się na tle otoczenia i aby przyciągały 
wzrok i uwagę kierowców. Należy je traktować jako obiekty przyczyniające się do wizualnego 
zatłoczenia środowiska na drogach, a zatem mogące zmniejszyć widoczność znaków drogowych, 
sygnalizacji świetlnej oraz innych uczestników ruchu. Biorąc pod uwagę kąt obserwacji obiektu 
względem linii wzroku obserwatora, właściciele reklam umieszczają je tak blisko krawędzi drogi jak 
jest to możliwe, co powoduje, że są one dłużej widziane przez kierowców. 
Podobne wnioski zaprezentowano w 2007 roku w raporcie, w którym zajęto się wpływem reklam 
elektronicznych na warunki widzenia kierowców [39]. Autor zwrócił uwagę, że ze względu na duży 
koszt reklam, producenci dążą do umieszczania ich przede wszystkim w obszarach o dużym natężeniu 
ruchu, w których mogą być oglądane przez jak największą liczbę kierowców. To wyjaśnia, dlaczego 
reklamy często znajdują się w pobliżu autostrad, węzłów komunikacyjnych i na zakrętach, czyli w 
miejscach, w których mogą pojawić się bezpośrednio w kącie widzenia zbliżających się kierowców na 
dłuższych dystansach powodując tym samym dłuższe przyciąganie uwagi i stworzenie potencjalnej 
możliwości wystąpienia kolizji. Jednym ze sposobów ograniczenia ilości kolizji jest określenie jak 
duża uwaga potrzebna jest kierowcom do prowadzenia pojazdu, jednak najczęściej spotykanym 
problemem jest brak umiejętności przewidzenia, w jaki sposób jakiekolwiek nagłe zmiany na drodze 
wpłyną na kierowcę. 
W 2006 roku opublikowano raport Komitetu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Australii 
(Road Safety Committee) [38]. Należy zauważyć, że nie był to projekt badawczy, ale zbiór wiedzy 
uzyskanej z wielu źródeł (badania, raporty rządu, grupy dyskusyjne). W sprawozdaniu reklamy 
przedstawione zostały w wielu formach, w tym jako reklamy na poruszających się pojazdach. We 
wnioskach stwierdzono, że gdy w ruchu drogowym widoczne są migotania, filmy, czy też ruchome 
obrazy bardziej prawdopodobne staje się odwrócenie uwagi kierowcy. Jako ludzie jesteśmy podatni na 
ruch, więc zwłaszcza ruchome reklamy, umieszczane są na skrzyżowaniach i na bardzo złożonych 
drogach mogą rozpraszać uwagę kierowcy. 

W 1989 roku opublikowano raport, w którym autor określił swój cel jako „ocenę skutków 
chwilowego odwracania uwagi kierowców przez reklamy elektroniczne” [33]. W ramach projektu 
badawczego przeprowadzono badania laboratoryjne, w których zasymulowano jazdę samochodem. 
Wyświetlano film wideo przedstawiający ruch drogowy. Zadaniem kierowców było zareagowanie na 
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pojawiające się czerwone światło drogowe, podczas gdy w lewej części ekranu pokazywały się serie 
białych reklam na czarnym tle. Jednak reklamy elektroniczne prezentowane podczas symulacji 
charakteryzowały się innymi cechami niż te znajdujące się na ulicach (jasność, dynamiczność). Gdyby 
badania zostały przeprowadzone w terenie wyniki wyraźniej wskazywały by na wpływ reklam. 

W raportach opublikowanych w 1996 i 2002 roku [30, 31, 32] autorzy podtrzymują poprzednie 
wnioski, że umieszczanie reklam w złożonych i trudnych lokalizacjach, takich jak skrzyżowanie dróg 
oraz na zakrętach może prowadzić do rozproszenia uwagi kierowców, dodatkowego obciążenia 
psychicznego, a także do spadku aktywności ruchowej i zdolności podejmowania decyzji. Dodatkowo 
wskazują, że zbyt duży wizualny bałagan w pobliżu skrzyżowań może utrudniać znajdowanie przez 
kierowców znaków drogowych, istotnych dla ruchu tablic informacyjnych i w efekcie prowadzić do 
wypadku.  

Problemem wizualnego bałaganu zajęto się również w innych pracach badawczych. W publikacji 
z 2009 roku [36] wizualny bałagan podzielony został na trzy kategorie: 

 wywołany zabudową (budynki, przewody, mosty, okna wystawowe, reklamy), 
 zaprojektowany przez władze ruchu drogowego (sygnalizacja świetlna, drogowskazy), 
 sytuacyjny wizualny bałagan (wywołany ilością pojazdów w ruchu drogowym, ilością 

dróg, pogodą). 
Podczas prowadzonych badań na symulatorze autorka raportu ustaliła wizualny bałagan 

sytuacyjny na stałym poziomie. Obserwowała reakcję kierowców na urządzenia ruchu drogowego 
oraz ich sposób jazdy podczas zmieniającego się wizualnego bałaganu: zaprojektowanego i 
wywołanego zabudową. Widząc reklamy kierowcy zwalniali, dłużej zajmowała im zmiana pasa 
jezdni, popełniali więcej błędów zmieniając pas, częściej spoglądali na pobocze niż na drogę. Autorka 
zaznacza, że podczas jej badań w symulatorze nie pojawiało się tyle dodatkowych pojazdów ile 
spotyka się na drogach w rzeczywistości. Reklamy były również prostsze i mniej skomplikowane niż 
te na drogach. Zatem gdyby badania przeprowadzić w rzeczywistości efekty wyraźniej wskazywałyby 
na wpływ reklam.  

W raporcie opublikowanym w 1998 roku [42] starano się wyjaśnić, czy ludzkie oko może być 
przyciągane przez reklamy elektroniczne kosztem prowadzenia pojazdu nawet wtedy, gdy kierowca 
nie ma zamiaru na nie patrzeć. Przeprowadzono eksperyment polegający na wyświetlaniu ekranu 
zawierającego sześć szarych okręgów. Po określonym czasie, pięć kół zmieniło się na czerwone 
(jedno pozostało szare). Zadaniem uczestników było pokierowanie swojego wzroku w stronę koła, 
którego kolor nie uległ zmianie, a następnie wciśnięcie przycisku, aby zidentyfikować literę 
znajdującą się w tym okręgu. W połowie badania, w tym samym momencie, w którym inne koła 
zmieniały swoją barwę, wyświetlono w jednej z czterech możliwych lokalizacji na ekranie, 
dodatkowe, czerwone kółko. We wnioskach wskazuje się na zaobserwowane dwa ruchy gałek 
ocznych, pierwszy do nowego obiektu, a drugi do obiektu, który był celem zadania. Czas reakcji 
okazał się znacznie wolniejszy, gdy pojawiał się nowy obiekt. Bardzo ważnym spostrzeżeniem jest to, 
że uczestnicy nie byli świadomi, że nowy obiekt miał jakikolwiek wpływ na ruch gałek ocznych. Ten 
sam problem został poruszony także w 2002 roku [30]. W przeprowadzonym na 25 uczestnikach 
eksperymencie nagrywano ruchy gałek ocznych obserwatorów. Po obu stronach drogi umieszczono 
61 reklam, które różniły się rozmiarem, odległością zamontowania w stosunku do jezdni oraz 
sposobem wyświetlania wiadomości. Sformułowano stwierdzenie "długiego spojrzenia", które 
określono jako każde spojrzenie trwające dłużej niż 0,75 sekundy. Wyniki badania dowodzą, że 
uczestnicy patrzyli pięciokrotnie częściej na reklamy wideo niż na pozostałe. Według autora, reklamy 
znajdujące się w centralnym polu widzenia, bez względu na ich odległość od krawędzi jezdni, były 
częściej obserwowane przez kierowców, niż umieszczone na peryferiach. W późniejszych latach na 
podstawie podobnych badań wysunięto wnioski, że znacznie większą uwagę kierowców przyciągają 
reklamy dynamiczne niż statyczne. Kierowcy, których wzrok jest skierowany poza obszar drogi przez 
dłużej niż 2 sekundy mogą potencjalnie spowodować wypadek. 
 W 2008 roku zajęto się problemem dotyczącym informacji prezentowanych na reklamach [40]. 
Autorzy raportu uważają, że gdy reklamy zawierają zbyt wiele wiadomości uwaga kierowców jest 
odwrócona na tyle długo, że mogą oni nie zauważyć włączającego się do ruchu pojazdu, 
przechodzącego przez jezdnię pieszego, czy też jadącego motocyklisty. Na podstawie 
przeprowadzonej wśród kierowców ankiety stwierdzono, że największe rozproszenie dla kierowców 
stanowią: 
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 reklamy ze zmieniającymi się obrazami (73%), 
 tradycyjne reklamy (61%), 
 reklamy na samochodach (38%), 
 reklamy umieszczane na autobusach (24%). 

Natomiast cechy reklam, które uważa się za najbardziej rozpraszające uwagę to: 
 lokalizacja (59%), 
 rozmiar (49%), 
 zmieniające się obrazy (29%), 
 barwa i treść wiadomości wyświetlane na reklamie (25%), 
 oświetlenie (16%). 
Zauważono, że kierowcy nie są chętni do przyznawania się, w obawie przed mandatem, wzrostem 

składki ubezpieczeniowej lub punktami karnymi, że do wypadku doszło z powodu ich „zapatrzenia się 
na reklamę”. W publikacji zawarto dane uzyskane na podstawie ankiety przeprowadzonej przez 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Privilege (Privilege Insurance Company). Stwierdzono, że 83% 
kierowców zostało rozproszonych przez reklamy drogowe, w wyniku czego 23% z nich zboczyło z 
pasa jezdni. Głównym wnioskiem zamieszczonym w raporcie jest to, że kierowcy sami ponoszą 
odpowiedzialność za wypadki drogowe, jednak panujący na ulicach wizualny bałagan przyczynia się 
do rozproszenia ich uwagi. Autorzy uważają też, że nie ma potrzeby całkowitego zakazu umieszczania 
reklam na drogach, jednak istnieje potrzeba ograniczania możliwości lokalizacji i zawartości reklam 
lub w ostateczności zaangażowania władz w usuwanie nieuprawnionych reklam.  

Problem wyświetlanych wiadomości na reklamach poruszony został także w innym raporcie [4]. 
Na podstawie przeprowadzonej ankiety zauważono, że kierowcy zwalniają, aby przeczytać informacje 
prezentowane na reklamach. Długie informacje jak adresy czy numery telefonów są bardziej 
niebezpieczne, ponieważ kierowcy potrzebują na ich przeczytanie więcej czasu. Informacje 
prezentowane na reklamach powinny zostać ograniczone do takiej ilości, która pozwoli 
zminimalizować rozpraszanie uwagi kierowców na tyle na ile to możliwe. W ankiecie kierowcy 
zwrócili też uwagę, że gdy na drogach mijają zbyt wiele reklam, wiadomości rzeczywiście ważne 
przestają być dla nich istotne.  
 Prace dotyczące wpływu reklam drogowych prowadzone były także przez Fundację Badań i 
Edukacji nad Reklamami Zewnętrznymi (Foundation of Outdoor Advertising Research and Education 
– FOARE). W 2007 roku opublikowano wyniki prowadzonych statystyk [41], uwzględniających 69 
wypadków. 83% z nich nie zostało zgłoszonych policji. Jeśli w rzeczywistości odnotowywanych jest 
faktycznie mniej niż 20% kolizji to liczba wypadków jest zaniżona pięciokrotnie. Gdy wypadek jest 
zgłaszany, ale nie wiążą się z nim znaczne straty materialne, ciężkie obrażenia lub ofiary śmiertelne, 
dochodzenie policji jest pobieżne. W większości stanów USA, tylko poważne kolizje wymagają 
specjalistycznego zespołu śledczych do zbadania przyczyn wypadku i przygotowania dodatkowego 
sprawozdania. W rzeczywistości kierowcy mogą być nawet nieświadomi, że przyczyną wypadku było 
„zapatrzenie się” na reklamę drogową. Porównując wypadki drogowe, które miały miejsce w 
sąsiedztwie reklam z tymi, które wydarzyły się w miejscach gdzie były one niewidoczne przyjęto dwa 
kryteria określające wpływ reklam na powstanie zagrożenia spowodowania wypadku. Pierwsze 
opierało się na określeniu odległości, z jakiej kierowca może zobaczyć reklamę (najpierw zobaczyć, a 
następnie przeczytać), a drugie na zdecydowaniu, które wypadki należy wykluczyć z badań (wpływ 
pogody, jazda pod wpływem alkoholu, prędkość, wiek kierowcy). Wiadomo, że wypadki mają wiele 
przyczyn i uwaga kierowcy może zostać odwrócona przez wiele drugorzędnych czynników. Z drugiej 
strony uznaje się, że niekorzystne warunki pogodowe zwiększą koncentrację kierowcy. Ponadto im 
starsi kierowcy tym bardziej prawdopodobne jest ryzyko kolizji, szczególnie w miejscach 
wymagających skupienia. Zatem według autorów niemal niemożliwe jest przypisanie jednej 
przyczyny do konkretnego wypadku. 

W kolejnym raporcie opublikowano wyniki badań, w których uczestnicy prowadzili specjalnie 
przygotowane do badań samochody, a podczas jazdy w określonych miejscach nagrywano ich ruchy 
oczu oraz mierzono długość spojrzenia [7]. Reklamy umieszczono po prawej i lewej stronie jezdni. W 
publikacji podano niewiele informacji dotyczących reklam (były jednakowego rozmiaru, opisano też 
geometrię jezdni). Stwierdzono, że pomimo zauważonych zmian w zachowaniu kierowców w pobliżu 
reklam elektronicznych, w wielu przypadkach są one porównywalne z zakłóceniami „życia 
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codziennego”, takimi jak nakładanie się różnych znaków na siebie, migających znaków 
ostrzegawczych, ograniczenia prędkości, utrzymania pasa ruchu. Autorzy uważają, że tego typu znaki 
również dekoncentrują kierowców oraz odwracają ich uwagę na zbyt długi okres czasu. Dla ekspertów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego bardzo istotne są dane zebrane w nocy. Dotyczy to przede 
wszystkim możliwości osiągania wysokich poziomów luminancji, jaskrawości, rozdzielczości 
obrazów wyświetlanych na reklamach. Autorzy wnioskują, że w nocy, reklamy elektroniczne znacznie 
bardziej rozpraszają uwagę kierowcy niż tradycyjne.  

Federalny Zarząd Dróg Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (Federal Highway 
Administration - FHWA) zaproponował, aby przy projektowaniu urządzeń ruchu drogowego brać pod 
uwagę problemy związane z czynnikiem ludzkim, od którego w dużym stopniu zależy podatność 
kierowców na wpływ reklam. W skład czynnika ludzkiego zalicza się roztargnienie i nieuwagę 
kierowców, jaskrawość i olśnienie, czytelność reklam, element nowości [37], Efekt ćmy [14] oraz 
efekt Zeigarnika [35]. Czytelność reklam jest istotnym aspektem przy wyświetlaniu wiadomości. 
Szczególnie ważny jest krój czcionki, wielkość liter, kolor i kontrast między obiektem a tłem. 
Informacje powinno się przekazywać w taki sposób, aby mogły być szybko i jednoznacznie 
zrozumiane. Określono minimalne rozmiary stosowanych liter w odniesieniu do odległości z której 
będą obserwowane np. 25 mm wysokości liter przy 12 m odległości.  

Jaskrawość jest subiektywnym wrażeniem luminancji reklamy, natomiast olśnienie jest reakcją 
fizjologiczną. Większość publicznych skarg na reklamy elektroniczne dotyczy ich jaskrawości, w 
szczególności w nocy. Często stają się one najbardziej widoczne w danym obszarze także w ciągu 
dnia i odwracają wzrok od innych obiektów, co pokazano na Rysunku 1.  
 

 
 

Rys.1 Zdjęcie reklamy elektronicznej wykonane z dużej odległości 
 

Element „nowości” prezentowanych treści okazał się także bardzo ważnym aspektem podczas 
badań nad rozpraszaniem uwagi kierowców. Bodźce, których kierowca nie spotkał wcześniej mogą 
przyciągnąć jego uwagę. Tradycyjne, statyczne reklamy zawierają te same wiadomości, dlatego 
zaczynają być ignorowane przez kierowców po kilku tygodniach lub miesiącach. Reklamy 
elektroniczne przedstawiają nowe i inne obrazy co kilka sekund, co powoduje nieustanne odwracanie 
uwagi uczestników ruchu drogowego. 

Efekt ćmy polega na tym, że kierowcy nie tylko mogą patrzeć na najjaśniejszy punkt, ale także 
mogą zacząć zbaczać z trasy kierując się w stronę tego punktu, co wynika z fototropizmu lub 
fototaksji. Oko zwraca wtedy uwagę na najjaśniejsze obiekty w polu widzenia.  

Efektem Zeigarnika nazwano zadanie, które zostało rozpoczęte przez człowieka, ale z jakiegoś 
powodu nie zostało zrealizowane, co w efekcie prowadzi do poczucia lęku 
i pragnienia, aby to zadanie wykonać. Twierdzi się, że kierowcy patrząc na reklamy elektroniczne 
czekają na kolejne zmieniające się obrazy, aby dowiedzieć się, co zostanie następnie wyświetlone. 
Stanowi to podstawową technikę wykorzystywaną w reklamach, w których pełna informacja jest 
prezentowana w pewnej sekwencji wyświetlanych wiadomości.  
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Na podstawie powyższych rozważań widać, że w publikacjach naukowców reklamy 
przedstawiono jako jedną z przyczyn wypadków drogowych. Wiele czynników składa się na to, w 
jakim stopniu rozpraszają one uwagę kierowców. Zależy to od wielkości reklamy, jej położenia, 
rodzaju (statyczna, dynamiczna), ilości wyświetlanych informacji, luminancji. Zgodnie stwierdzono, 
że reklamy o większych rozmiarach, szczególnie elektroniczne o dużej luminancji stanowią 
największy element zagrożenia na drogach. Dodatkowo są one coraz częściej umieszczane w 
okolicach skrzyżowań lub na zakrętach, w niedużej odległości od krawędzi jezdni, powodując 
dodatkowy wizualny bałagan. Badania przeprowadzone na zlecenie Fundacji Badań i Edukacji nad 
Reklamami Zewnętrznymi (Foundation of Outdoor Advertising Research and Education) również 
wskazują na niekorzystny wpływ reklam. Jednak autorzy publikacji uważają, że zbadanie wszystkich 
przyczyn wypadków samochodowych jest niemożliwe, a ponadto wiele wypadków nie zostaje 
zgłaszanych policji, zatem statystyki nie są wiarygodne. 
 
 
2b. Przegląd przepisów krajowych 
 

Normy oświetleniowe związane z oświetleniem miejsc pracy na zewnątrz [1] oraz z oświetleniem 
drogowym [2] nie uwzględniają wymagań dla wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi 
jako obiektów wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W normie [1] zawarte są 
wymagania dotyczące ograniczenia światła przeszkadzającego, ale odnoszą się one jedynie do 
zminimalizowania uciążliwości dla ludzi, roślin i zwierząt. Zapisy normy [1] nie odnoszą się do 
wymagań związanych z zadaniem jazdy (kierowca pojazdu na drodze). Podaje się maksymalne 
wartości luminancji i światłości znaków (w tym reklam). Nie uwzględnia się natomiast położenia 
reklamy względem obserwatora, jej wielkości kątowej, odległości od głównego kierunku obserwacji 
oraz dynamicznej zmiany luminancji (jaskrawości) związanej z wyświetlanymi obrazami. 
 W normie [2] wymagania związane z ograniczeniem olśnienia odnoszą się jedynie do sytuacji, w 
której na drodze występują źródła o małej powierzchni (oprawy oświetleniowe). Ocena olśnienia 
przeprowadzana jest na podstawie przyrostu wartości progowej (TI). W związku z tym nie można tych 
wymagań zastosować przy ocenie olśnienia powodowanego przez wielkopowierzchniowe reklamy z 
diodami świecącymi.  
 W obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [3] (punkt 79 odnoszący się do § 293 
ust. 6) podaje się wymagania odnoszące się do urządzeń oświetleniowych, w tym do reklam mogących 
powodować uciążliwości dla przechodniów oraz kierowców, umieszczanych na zewnątrz budynku lub 
w jego otoczeniu. Jednak te wymagania są nieprecyzyjne i nie dają podstaw do oceny uciążliwości 
reklamy, szczególnie w odniesieniu do kierowców. W rozporządzeniu zawarto wymagania dotyczące 
natężenia oświetlenia wytwarzanego przez światło białe (5 lx) oraz światło kolorowe (3 lx) jednak nie 
określono sposobu przeprowadzania pomiarów zarówno w odniesieniu do miejsca jak i uwzględnienia 
czynników zewnętrznych (wpływ oświetlenia pochodzącego z instalacji drogowej). Pomimo tego, że 
w rozporządzeniu uwzględniono kierowców to jednak wydaje się, że wymagania te możliwe są do 
zastosowania tylko w odniesieniu do światła przeszkadzającego mieszkańcom.  
 
 
2c. Opis wymagań obowiązujących w różnych krajach 
 

 W rozdziale 2a opisano wyniki badań prowadzanych na przestrzeni lat, które dotyczą oceny 
wpływu różnych czynników (w tym reklam) na rozproszenie uwagi kierowców. Niektóre z tych badań 
dotyczyły wpływu reklam tradycyjnych, a niewielka ich liczba wpływu reklam elektronicznych na 
stopień rozproszenia uwagi kierowców. Na podstawie wyników tych badań oraz uwag zgłaszanych 
przez kierowców i mieszkańców w pięciu krajach wprowadzono wymagania regulujące zasady 
wydawania pozwoleń na instalację i eksploatacje reklam. 
 
Stan Queensland, Australia 

Na zlecenie Departamentu Dróg w rządzie Queensland (Traffic Engineering and Road Safety 
section of the Queensland Government’s Department of Main Roads) opracowano dokument [15] 
zawierający wymagania odnoszące się do reklam instalowanych przy drogach. 
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Charakterystyczne dla tego dokumentu jest opracowanie szeregu definicji. Dla przykładu reklamy 
umieszczane przy drogach podzielono na cztery kategorie. W kategorii pierwszej umieszczono „duże 
wolno-stojące obiekty”. Załącznik C do tego dokumentu zawiera formularz, który umożliwia 
dokonanie oceny reklamy przez inspektora. Jaskrawość reklam jest omawiana w załączniku D gdzie 
cytuje się pracę [16] dotyczącą reklam oświetlanych (nie elektronicznych) Piszę się, że: „jaskrawość 
oświetlanych reklam ustawianych przy drogach powinna być ograniczana w każdych warunkach”. 
Autorzy zwracają uwagę na różnice pomiędzy pojęciem jaskrawości i luminancji. Luminancja służy 
do oceny właściwości reklamy jako urządzenia do wyświetlania obrazów. Luminancja może się 
zmieniać na powierzchni reklamy (rozkład luminancji) oraz w zależności od kąta obserwacji. 
Największa luminancja występuje przy obserwacji na wprost i zmniejsza się przy wzroście kąta 
obserwacji. Jaskrawość jest subiektywnym wrażeniem wzrokowym, którego intensywność zależy od 
luminancji powierzchni reklamy (rozkładu luminancji), od wielkości powierzchni reklamy, kontrastu 
w stosunku do luminancji tła, pozycji obserwacji, adaptacji obserwatora. Dokument przedstawia 
maksymalną, dopuszczalną, średnia luminancję powierzchni reklamy dla trzech stref (Tabela 2.1). 
 

Tabela 2.1. Maksymalne, dopuszczalne, średnie wartości luminancji powierzchni reklam. 
 

Nazwa Opis Wymaganie 

Strefa 1 Obszar posiadający wysoki poziom oświetlenia, które nie pochodzi od 
drogowej instalacji oświetleniowej, np. centra miast. 500 cd/m2 

Strefa 2 
Obszar posiadający średni poziom oświetlenia, które nie pochodzi od 
drogowej instalacji oświetleniowej, np. podmiejskie strefy przemysłowe, 
strefy rozrywki, stacje benzynowe, parkingi. 

350 cd/m2 

Strefa 3 
Obszar posiadający niski poziom oświetlenia, które nie pochodzi od 
drogowej instalacji oświetleniowej, np. obszary wiejskie, tereny 
mieszkalne. 

300 cd/m2 

 
Dokument [15] zwraca uwagę na wyjątkowość reklam elektronicznych, które w znacznym stopniu 

mogą powodować odwracanie uwagi kierowców. W związku z tym podane są następujące warunki 
instalacji tych reklam: 

 w otoczeniu nie występują inne odwracające uwagę kierowców obiekty oraz znaki drogowe, 
 limit prędkość wynosi nie więcej niż 80km/h, 
 reklamy nie wyświetlają ruchomych obrazów, 
 minimalny czas wyświetlania pojedynczej reklamy wynosić 8 sekund, 
 czas pomiędzy zmianą jednej reklamy na drugą powinien być krótszy od 0.1 sekundy, 
 wyświetlanie sekwencyjnych komunikatów jest zabronione (tekst, którego wyrazy pojawiają 

się na kolejnych mijanych reklamach). 
Zwraca się uwagę, że reklamy migające mogą powodować wystąpienie tzw. efektu Broca oraz 

efektu Bartley’a. Jaskrawość migającego znaku wydaje się większa od nie migającego o tej samej 
luminancji. Jeżeli luminancja zmienia się 4-10 razy na sekundę to wrażenie jaskrawości znaku 
zwiększa się 4-5 razy. W związku z tym dopuszcza się maksymalnie dwa mignięcia na sekundę w 
strefie nr 1 i nr 2 (tabela 2.1) oraz zakazuje się migających reklam w strefie nr 3. 
 
Południowa Afryka (RPA) 

Minister Transportu wprowadził swoim zarządzeniem opracowany na zlecenie 
Południowoafrykańskiego Zarządu Dróg Krajowych (The South African National Roads Agency 
Limited - SANRAL) dokument [17] zawierający wymagania odnoszące się do reklam instalowanych 
przy drogach krajowych. W części B publikacja [17] podaje warunki jakie muszą spełniać reklamy 
instalowane przy drogach. Reklamy nie powinny: 

 powodować zagrożenia dla ludzi i mienia, 
 być instalowane w takich i miejscach i w taki sposób, który powoduje rozpraszanie uwagi 

kierowców co może prowadzić do powstania zagrożenia w ruchu drogowym, 
 posiadać jaskrawości, która powoduje dyskomfort lub obniża zdolność widzenia 

przechodniów i kierowców, 
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 imitować, przesłaniać i utrudniać obserwację znaków drogowych w tym sygnalizacji 
świetlnej, 

 przesłaniać widok przechodniom i kierowcom, zasłaniać drogi, rozjazdy i skrzyżowania, 
 przesłaniać drogi ewakuacji pożarowej lub oznakowania tych dróg, 
 być instalowane w odległości mniejszej niż to wymagają stosowne przepisy w stosunku do 

linii energetycznych, 
 być instalowane w pobliżu sygnalizacji świetlnej oraz wyświetlać kolory nawiązujące do tych 

używanych w sygnalizacji świetlnej, 
 posiadać oświetlenia, którego źródła będą widoczne dla kierowców, 
 być instalowane bez wymaganego pozwolenia, 
 wyświetlać wiadomości większej niż 6 bitów w przypadku autostrad lub 10 bitów w 

pozostałych przypadkach (tabela 2.2), 
 zawierać liczb składających się z więcej niż ośmiu znaków.  

 
 

Tabela 2.2. Przyjęty sposób oznaczania liczby wyświetlanych informacji. 
 

Lp Opis Liczba bitów 
1 Słowo zawierające co najwyżej osiem liter 1,0 
2 Słowo zawierające więcej niż osiem liter 2,0 
3 Liczba zawierająca co najwyżej cztery cyfry 0,5 
4 Liczba zawierająca od pięciu do ośmiu cyfr 1,0 
5 Symbol lub skrót 0,5 
6 Znak graficzny 2,0 

 
Reklamy mogą być oświetlane tylko wtedy, kiedy nie powoduje to zmniejszenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub kiedy nie jest to wyraźnie zabronione. Luminancja powierzchni reklamy, która 
może być oświetlana i która jest instalowana przy drodze, na której ograniczenie prędkości jest 
większe niż 60 km/h nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli 2.3.  
 

Tabela 2.3. Maksymalne, dopuszczalne wartości luminancji oświetlanej reklamy 
 

Lp Wielkość powierzchni reklamy Dopuszczalna wartość luminancji 
1 < 0,5 m2 1000 cd/m2 
2 0,5 – 2,0 m2 800 cd/m2 
3 2,0 – 10,0 m2 600 cd/m2 
4 > 10 m2 w pasie drogowym 350 cd/m2 
5 > 10 m2 poza pasem drogowym 400 cd/m2 

 
 
 Reklamy instalowane przy drogach, na których obowiązuje ograniczenie prędkości poniżej 
60 km/h mogą wyświetlać ruchome obrazy (w tym obrazy video). W przypadku kiedy ograniczenie 
prędkości jest powyżej 60 km/h, dopuszcza się jedynie wyświetlanie nieruchomego obrazu, który 
może być zmieniony przez kolejny obraz po 30-tu sekundach. 

W przypadku wielkopowierzchniowych reklam elektronicznych (samoświecących) wprowadza się 
dodatkowe wymagania. Reklamy te powinny: 

 być ustawione prostopadle do kierunku ruchu, 
 być instalowane w odległości nie mniejszej niż 5 km od następnej reklamy (dla dużych 

reklam, o powierzchni większej niż 18m2), lub w odległości mniejszej niż 1,5 km (dla reklam 
o powierzchni mniejszej niż 18m2), 

 być instalowane w odległości od skrzyżowania większej niż 50 metrów przy ograniczeniu 
prędkości poniżej 60km/h, 100 metrów dla ograniczenia prędkości powyżej 60 km/h i 200 
metrów dla ograniczenia prędkości powyżej 100 km/h. 
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Stan Victoria, Australia 
Parlament stanu Victoria wprowadził dokument opisujący wymagania związane z powstawaniem 

zagrożeń powodowanych przez odwracanie uwagi kierujących pojazdami [18]. Wymagania zawarte w 
tym dokumencie opierają się w większości na wynikach badań zawartych w pracy [19]. Opisuje się 
następujące punkty określające sytuacje, w których reklama umieszczona przy drodze stanowi 
zagrożenie: 

 reklama zasłania linię obserwacji kierowcy na skrzyżowaniach, zakrętach lub zasłania wyjazd 
z drogi podporządkowanej, z posesji lub parkingu, 

 reklama zasłania urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
(znaki drogowe, sygnalizacja), 

 reklama powoduje olśnienie lub rozprasza kierowców ze względu na swoją wielkość, kształt, 
kolor, oświetlenie, wyświetlane animacje i szybko zmieniające się (błyskające) obrazy, 

 reklama jest zainstalowana w miejscu wymagającym zachowania szczególnej uwagi przez 
kierowców (np. przy przejściach dla pieszych), 

 reklama może wprowadzać w błąd kierowców wyświetlając kolory (czerwony, zielony, żółty) 
i kształty (koła, ośmiokąty, krzyże, trójkąty i strzałki) kojarzone ze znakami drogowymi, 

 reklama skłania kierowcę do wykonania manewry skrętu w strefie o dużym natężeniu ruchu 
lub kiedy wykonanie skrętu jest możliwe ale wprowadza zagrożenie dla innych uczestników 
ruchu, 

 reklama znajduje się w odległości do 100 metrów od przejazdu kolejowego, 
 reklama wprowadza w błąd kierowców poprzez wyświetlanie informacji, które mogą być 

odczytane jako instrukcje do wykonania.  
Ponadto reklama: 

 nie może wyświetlać ruchomych ani migających obrazów, 
 nie może być jaśniejsza nić 0.25 cd/m2 1, 
 powinna wyświetlać nieruchomy i ten sam stały obraz przez co najmniej 30 sekund, 
 nie powinna być widoczna z autostrady. 

 
Stan New South Wales, Australia 

Na zamówienie rządu Nowej Południowej Walii (NSW), organizacja Transportation Environment 
Consultants opracowała dokument [19] zawierający wskazówki i wymagania odnoszące się do reklam 
instalowanych w pasie drogowym. Podaje się wymagania odnoście minimalnego czasu wyświetlania, 
maksymalnego czasu zmiany jednej reklamy na drugą i minimalnych odstępów reklam od miejsc 
gdzie znajduje się sygnalizacja, skrzyżowanie inna reklama. Wymagania podawane są dla dróg 
znajdujących się w centrach miast, na wsiach, na estakadach i dla autostrad (tabela 2.4). 

 
Tabela 2.4. Zestawienie wymagań dla reklam instalowanych przy drogach 

 

Lp Opis wymagania Miasto Poza miastem, wieś Estakada Autostrada 
1 Minimalny czas wyświetlania jednej reklamy 2 min 2 min 2 min 2 min 
2 Minimalny czas wyłączenia  reklamy 2 min 2 min 2 min 2 min 
3 Maksymalny czas pomiędzy kolejnymi 

reklamami < 0.1 s < 0.1 s < 0.1 s < 0.1 s 

4 Minimalna odległość do sygnalizacji 
świetlnej 12 m 20 m 30 m - 

5 Minimalna odległość do strefy zmiany 
kierunku jazdy, znaków drogowych, rozjazdu 10 m 15 m 25 m 150 m 

6 Minimalna odległość do kolejnej reklamy 7 m 10 m 20 m 150 m 
 
Podawane są wymagania odnośnie maksymalnej luminancji reklamy oświetlanych (na podstawie 
cytowanej w dokumencie publikacji z 1981 roku dotyczącej reklam nie elektronicznych) o 
powierzchni powyżej 10m2 (tabela 2.5). 
                                                
1 Być może chodziło o wartość luminancji 0.25 kcd/m2 czyli 250 cd/m2. Wpisanie wartości 0.25 cd/m2 do 
raportu [18] należy uznać za pomyłkę.  
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Tabela 2.5. Maksymalne, dopuszczalne wartości luminancji oświetlanej reklamy 

 

Nazwa Opis Wymaganie 
Strefa 1 Obszar posiadający wysoki poziom oświetlenia, które nie pochodzi od drogowej 

instalacji oświetleniowej, np. centra miast 
bez limitu 

Strefa 2 Obszar posiadający średni poziom oświetlenia, które nie pochodzi od drogowej 
instalacji oświetleniowej, np. podmiejskie strefy przemysłowe, centra handlowe, 
stacje benzynowe, parkingi 

1200 cd/m2 

Strefa 3 Obszar posiadający niski poziom oświetlenia, które nie pochodzi od drogowej 
instalacji oświetleniowej, np. odizolowane małe centra handlowe, przemysłowe i 
rozrywkowe 

800 cd/m2 

Strefa 4 Obszar bez oświetlenia zewnętrznego, np. obszary wiejskie, tereny mieszkalne 400 cd/m2 
 
 
Holandia 

Na zlecenie Ministerstwa Transportu zostały opracowane zalecenia odnoszące się do wszelkich 
urządzeń mogących wpływać na rozproszenie uwagi kierowców (chodzi nie tylko o reklamy) [20]. 
Zalecenia będą początkowo wprowadzane na autostradach, a później na pozostałych drogach. 
Wstępnie opracowane zalecenia są następujące: 

 reklamy nie powinny wyświetlać informacji przyciągającej wzrok kierowcy, zakazane są 
poruszające się reklamy, ruchome obrazy, ekrany LCD i LED, 

 informacje nie związane z zadaniem jazdy nie powinny być umieszczane w centralnej części 
pola widzenia kierowcy (w odległości kątowej mniejszej niż 10 stopni od prostej 
wyznaczającej kierunek obserwacji). Przyjmując, że typowa odległość obserwacji wynosi 
300 m (pokonywana jest w około 9 s) daje to pas o szerokości 50 m od krawędzi jezdni, w 
którym nie powinno się umieszczać reklam. 

 przyjmując 150 m jako odległość obserwacji przy której następuje rozpoznanie 
obserwowanego obiektu oraz maksymalny dozwolony czas obserwacji 4 s, sugeruje się, że 
obserwowany znak powinien zawierać co najwyżej pięć elementów (liter, cyfr, symboli, 
znaków). Powyższa sugestia wynika z przyjętego wzoru na obliczenie czasu T niezbędnego do 
odczytania informacji: 

 

   2
3
NT              (2.1) 

 
   gdzie: N – liczba elementów (liter, cyfr, symboli, znaków), 

 reklamy są zakazane na skrzyżowaniach, rozjazdach, zakrętach, 
 zakazane jest umieszczanie numerów telefonów, 
 zakazane jest używanie fluorescencyjnych materiałów, 
 zakazane są treści kontrowersyjne (seks, przemoc, symbole religijne), 
 dla zminimalizowania ruchu głową reklamy powinny być ustawiane prostopadle do linii drogi, 
 zakazane jest nawiązywanie kształtem i barwą do znaków drogowych. 
Opisane wyżej zalecenia będą przedmiotem sprawdzenia, a ich wdrożenie jest planowane do 

końca 2009 roku. Po wdrożeniu ma być opracowany program komputerowy, który ułatwi 
wprowadzenie powyższych wymagań i dokonanie oceny wpływu rozpatrywanego obiektu (reklamy) 
na rozpraszanie uwagi kierowców. 
 
Brazylia 

W pracy [21] dokonano przeglądu wymagań stosowanych w różnych krajach. Stwierdzono, że 
różne stany Brazylii stosują różne wymagania. W jednych instalowanie reklam w pasie drogowym jest 
zabronione w innych nie. Wymagania podano w formie opisowej [21]. Nie wnoszą one nowych 
informacji w stosunku do już przytoczonych. 
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Stan Nowy Jork, USA 
Nowojorski Departament Transportu (New York Department of Transportation  NYDOT) 

opracował warunki jakie powinny spełniać elektroniczne reklamy2 instalowane w obrębie stanu [22]. 
Zalecenia zostały opracowane w porozumieniu z nowojorskim odziałem Federalnego Zarządu Dróg 
(Federal Highway Administration FHWA) oraz na podstawie badań przeprowadzonych w Lighting 
Research Center of the Rensselaer Polytechnic Institute [24]. Celem wprowadzenia zaleceń było 
zmniejszenie zagrożeń jakie wprowadzają reklamy poprzez rozpraszanie uwagi kierowców swoją 
jaskrawością i zmianą wyświetlanych obrazów. Podano następujące wymagania: 

1. Minimalny czas wyświetlania reklamy powinien wynosić 62 sekundy. Ta wartość została 
przyjęta na podstawie założenia, że poruszający się kierowca nie powinien widzieć więcej niż 
jednej zmiany obrazu na danym urządzeniu (reklamie). Biorąc pod uwagę typową wielkość 
reklamy (62 m2), wysokość liter i ograniczenie prędkości na autostradzie stanowej przyjmuje 
się, że reklama jest widoczna z odległości 5040 stóp (1536 m), a ta odległość jest pokonywana 
w 62 sekundy (przy prędkości ok. 90 km/h). 

2. Zmiana wyświetlania jednej reklamy na drugą powinna być natychmiastowa. 
3. Minimalna odległość pomiędzy reklamami powinna wynosić 5000 stóp (1524 m). Przyjęto na 

podstawie twierdzenia, że kierowca nie powinien widzieć w danej chwili więcej niż jednej 
reklamy. 

4. Maksymalna jaskrawość reklamy w dzień może wynosić 5000 cd/m2, w nocy 280 cd/m2. 
Wyrażana jest opinia, że luminancja reklamy wpływa na kierowcę po pierwsze odwracając 
jego uwagę, a po drugie zmniejszając jego adaptację do ciemności (co może powodować 
upośledzenie zdolności widzenia słabo oświetlonych, ciemnych obiektów). Zakłada się, że 
elektroniczne reklamy (samoświecące z diodami elektroluminescencyjnymi) powinny mieć 
ograniczoną luminancję do poziomu luminancji tradycyjnych reklam, których powierzchnie są 
oświetlane za pomocą instalowanych na zewnątrz (lub wewnątrz w przypadku reklam 
oświetlanych) opraw oświetleniowych. 

5. Wprowadza się zakazane położenia reklam, podając minimalne odległości od skrzyżowań, 
punktów poboru opłat, zakrętów, innych reklam. Proponowane zakazane położenia: 

a. w odległości 1100 stóp (335 m) od:  
- wjazdów i wyjazdów, 
- rozjazdów,  
- skrzyżowań,  
- punktów pobierania opłat,  
- oznaczonych znakami zakrętów. 

b. w odległości 5000 stóp (1.5 km) od:  
- innych reklam,  
- urządzeń wyświetlających informacje, nakazy i zakazy dla kierowców. 

W lipcu 2008r. przedstawiono nowe opracowanie [23] zawierające pewne zmiany w stosunku do 
wcześniejszych wymagań. Nowe wymagania są mniej restrykcyjne, a zmiany dotyczą następujących 
zaleceń: 

1. Minimalny czas wyświetlania reklamy został zmniejszony z 62-ch sekund na 6 sekund.  
2. Wartość minimalnej odległość pomiędzy reklamami (wcześniej 5000 stóp) została anulowana 

i zastąpiona następującym zapisem: tylko jedne urządzenie wyświetlające reklamy może być 
widoczne przez kierowcę w danym czasie z każdej strony drogi. 

3. Listę zakazanych położeń reklam zastępuje się następującymi zaleceniami: 
a. reklamy nie powinny być instalowane w pobliżu rozjazdów, 
b. reklamy nie powinny być instalowane w miejscach, w których znajdują się urządzenia 

przekazujące niezbędne informacje kierowcom (znaki drogowe, sygnalizacja 
świetlna), 

c. reklamy nie powinny być instalowane w miejscach, gdzie kierowcy często zmieniają 
pas ruchu ze względu na istniejące oznakowanie lub położenie względem rozjazdów. 

 

                                                
2 zalecenia zostały opracowane dla „changeable electronic variable message signs (CEVMS)” co można 
przetłumaczyć jako urządzenia elektroniczne zdolne do wyświetlania zmieniających się komunikatów. 
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Miasto San Antonio, Teksas, USA 
Instalowanie nowych reklam elektronicznych jest w mieście zakazane. Wprowadzono przepisy 

określające wymagania dla reklam instalowanych przy drogach dla 15-tu istniejących lokalizacji na 
czas próby niezbędny dla dokonania oceny sytuacji. Wymagania zawierają następujące punkty [25]: 

1. Czas wyświetlania jednej reklamy nie powinien być mniejszy niż 10 sekund, 
2. Czas zmiany jednej wyświetlanej reklamy na drugą powinien być mniejszy od jednej sekundy, 
3. Reklama musi być wyposażona w technologię zatrzymania wyświetlanych obrazów w 

przypadku wystąpienia awarii urządzenia, 
4. Należy ograniczyć luminancję wyświetlanych obrazów do 7000 cd/m2 w ciągu dnia oraz do 

2500 cd/m2 w nocy, 
5. Inwestor powinien udowodnić, że zrządzenie jest sprzętowo zabezpieczone przed 

wyświetlaniem obrazów, których luminancja przekracza wartość 7000 cd/m2 oraz, że 
wprowadzono zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę tej granicznej wartości w przyszłości, 

6. Wyświetlana informacja nie może nawiązywać do oficjalnie wyświetlanych sygnałów 
ostrzegawczych, 

7. Maksymalna powierzchnia reklamy 672 ft2 (62m2),  
8. Wyświetlana informacja nie może nawiązywać do świateł używanych w sygnalizacji 

drogowej, 
9. Reklama musi być wyposażona w fotoelement i regulator w celu automatycznego 

dostosowania luminancji do poziomu oświetlenia zewnętrznego, 
10. Odstępy między reklamami powinny wynosić co najmniej 2000 ft (607 m), 
11. Miasto zastrzega możliwość wyświetlania komunikatów z ostrzeżeniami na tych reklamach. 

 
Miasto Flowery Branch, Georgia, USA 

Miasto wydało w 2008 roku rozporządzenie dotyczące elektronicznych reklam [26]. Wymagania 
zawarte w rozporządzeniu opracowano na podstawie kilku pozycji literatury, którą cytuje się w 
opracowaniu. Podaje się wymagania dotyczące czasu wyświetlania reklamy (jedna wiadomość na milę 
jazdy z maksymalna dopuszczalną prędkością), czasu zmiany obrazu (poniżej 0.1 s), wyświetlania 
obrazów stałych (bez animacji, rozjaśniania i ściemniania). Wymagania odnośnie jaskrawości reklam 
podane są w niejasny i wydaje się, że w błędny sposób. 
 
Miasto Oakdale. Minnesota, USA 

Miasto wydało w 2008 roku rozporządzenie dotyczące elektronicznych reklam [27]. Wymagania 
określono na podstawie badań przeprowadzonych przez SRF Engineering (brak szczegółowych 
informacji na temat tych badań). Podaje się następujące zalecenia: 

 ogranicza się luminancję (mierzoną prostopadle do reklamy) w dzień do 2500 cd/m2, w nocy 
do 500 cd/m2, 

 reklama powinna być wyposażona w system zmieniający luminancję w zależności od 
warunków oświetlenia dziennego, 

 reklama powinna być wyposażona w system wyłączający urządzenie w razie awarii, 
 inwestor ma obowiązek przedstawić dokumentację potwierdzającą możliwość spełnienia 

wymagań (z podaniem m.in. mocy urządzenia i poziomu luminancji), 
 minimalny czas wyświetlania jednej reklamy wynosi 60 sekund, 
 urządzenie powinno wyświetlać stałe obrazy bez jakichkolwiek specjalnych efektów, 
 wyjątkowe, niespotykane gdzie indziej wymaganie dotyczy konieczności składania przez 

inwestorów każdego roku nowych podań o wydanie pozwolenia na eksploatację reklamy, w 
ten sposób miasto zastrzega sobie prawo zmian wymagań. 

 
Powiat St. Croix, Wisconsin, USA 

W 2007 roku wydano zarządzenie [28] zezwalające na instalowanie urządzeń wyświetlających 
wyłącznie statyczne (nieruchome) obrazy. 
 
Powiat St. Johns, Floryda, USA 

W 1999 roku wydano zarządzenie [28] zezwalające na instalowanie urządzeń wyświetlających 
wyłącznie statyczne (nieruchome) obrazy. 
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Miasto Tucson. Arizona, USA 
W 2008 roku wydano zarządzenie (Ordinance Number 10481) zezwalające na instalowanie 

urządzeń wyświetlających wyłącznie statyczne (nieruchome) obrazy, zabronione są reklamy 
„intensywnie świecące”.  
 
Outdoor Advertising Industry (OAAA) 

Stowarzyszenie Przemysłu Reklamy Zewnętrznej Ameryki (Outdoor Advertising Association of 
America  OAAA) regularnie umieszcza na swojej stronie internetowej (https://www.oaaa.org) 
publikacje związane z elektronicznymi reklamami (m.in. [30]). Charakterystyczne jest to, że w 
odróżnieniu od innych publikacji informacje przytaczane przez tą organizacje zazwyczaj dowodzą 
braku wpływu reklam elektronicznych na rozpraszanie uwagi kierowców. Według OAAA reklamy 
elektroniczne powinny posiadać następujące właściwości [30]: 

Na stronie internetowej publikowane są wymagania: 
 czas wyświetlania jednej reklamy nie powinien być mniejszy niż 4 sekundy, 
 czas zmiany jednej wyświetlanej reklamy na drugą powinien być mniejszy od jednej sekundy, 
 odległości pomiędzy instalowanymi urządzeniami powinny odpowiadać wymaganiom 

stanowym, 
 reklamy nie powinny wyświetlać obrazów animowanych, błyskających, przewijanych, 

przerywanych oraz obrazów wideo, 
 reklama powinna być wyposażona w system zmieniający luminancję w zależności od 

warunków oświetlenia dziennego. 
 Charakterystyczne jest również to, że promowane są rozwiązania pozwalające na stosowanie 
kryterium natężenia oświetlenia zamiast kryterium luminancji przy ocenie jaskrawości reklam. Zwraca 
się uwagę na korzyści wynikające z przyjęcia takiego podejścia polegające na znacznej różnicy w 
cenie pomiędzy miernikiem luminancji, a miernikiem natężenie oświetlenia. Analizując te wymagania 
należy zauważyć, że podaje się zalecane poziomy natężenia oświetlenia uzyskiwane w danych 
odległościach dla reklam o określonych rozmiarach co prowadzi w ostateczności (pośrednio) do 
przyjęcia dopuszczalnej luminancji powierzchni reklam o wartości około 300 cd/m2 [11]. 
 
Inne 
 W Stanach Zjednoczonych kolejne miasta wprowadzają wymagania odnoszące się do 
elektronicznych reklam. Szacuje się, że w 2009 roku następująca liczba miast zajmowała się 
problemem tych reklam [5]: 

 miasta wprowadzające moratoria na instalowanie reklam elektronicznych – 6, 
 miasta rozważające problem elektronicznych reklam – 14, 
 miasta wprowadzające restrykcje lecz nie zakazujące reklam – 2, 
 miasta całkowicie zakazujące stawiania reklam elektronicznych – 23. 
Stowarzyszenie Przemysłu Reklamy Zewnętrznej Ameryki (Outdoor Advertising Association of 

America  OAAA) przedstawia w miarę regularnie zestawienie wymagań stosowanych w różnych 
miastach i stanach Ameryki Północnej (State Changeable Message Chart). Według OAAA: 

 czas wyświetlania jednej reklamy zawiera się w przedziale od 4-rech do 10-ciu sekund, 
 czas zmiany jednej wyświetlanej reklamy na drugą zawiera się w przedziale od „natychmiast” 

do 4-rech sekund; w czterech stanach nie wprowadzono żadnych limitów, 
 odległości pomiędzy instalowanymi urządzeniami wynoszą od 500 stóp do 5000 stóp, 
 trzy stany (Północna Dakota, New Hampshire, Wyoming) całkowicie zakazały instalowania 

reklam wyświetlających zmieniające się komunikaty, 
 pięć stanów (Maryland, Massachusetts, Oregon, Texas, Washington) zezwala wyłącznie na 

instalację urządzeń umożliwiających przedstawienie trzech przewijanych obrazów (w formie 
plakatów), 

 38 stanów zezwala na instalację reklam elektronicznych (z diodami świecącymi). 
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3. Zestawienie wymagań i wskazówek dotyczących 
wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi 

 

Problematyka związana z oceną zagrożenia, jaką wprowadzają wielkopowierzchniowe reklamy z 
diodami świecącymi nie jest, jak do tej pory, obecna w polskiej literaturze. Jednocześnie w wielu 
krajach od lat prowadzi się badania wpływu reklam instalowanych przy drogach na rozproszenie 
uwagi kierowców. W dużej mierze badania te dotyczą tradycyjnych nośników reklamowych, jednak są 
również dostępne opracowania wykonane dla reklam elektronicznych [7]. W zasadzie wyniki 
wszystkich badań wskazują na wpływ reklam na rozproszenie uwagi kierowców. Na podstawie 
wyników przeprowadzanych badań najczęściej na zlecenie organizacji rządowych (lub zarządców 
dróg), w kilku krajach wprowadzono wytyczne regulujące zasady wydawania pozwoleń na instalację 
reklam umieszczanych przy drogach. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich. 
 Wyświetlanie ruchomych obrazów. Zagadnienie związane z wyświetlaniem ruchomych obrazów 
jest w literaturze światowej dobrze opisane [5, 9, 11]. W sposób jednoznaczny przyjmuje się, że 
wyświetlanie obrazów ruchomych (animacje, obrazy wideo) jest zakazane. Na 
wielkopowierzchniowych reklamach elektronicznych mogą być tylko wyświetlane obrazy 
nieruchome. 
 Minimalny czas wyświetlania reklamy. Kwestia ta jest przedmiotem sporu pomiędzy 
właścicielami reklam a specjalistami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ci pierwsi chcą 
zaprezentować jak największą liczbę reklam w jednostce czasu, jednakże reklama powinna być 
wyświetlana w odpowiednio długim czasie tak aby mogła być przeczytana i zrozumiana. Nie są znane 
badania określające wpływ czasu wyświetlania reklamy na rozproszenie uwagi kierowców. Różne 
źródła podają różne czasy, ale dane te nie są poparte badaniami doświadczalnymi. Organizacja 
zrzeszająca producentów nośników reklamowych (OAAA) podaje czas czterech sekund [30]. Zarząd 
Dróg Federalnych w Stanach Zjednoczonych (FHWA) zaleca czas ośmiu sekund [5]. W 41 stanach 
Ameryki Północnej wprowadzone zalecenia obejmują czas od czterech do dziesięciu sekund [5]. Efekt 
Zeigarnik’a występujący przy sekwencyjnie pojawiającym się komunikacie reklamowym, który musi 
być śledzony przez obserwatora, powoduje to znaczne pogorszenie stanu skupienia uwagi kierowcy. 
W związku z tym obserwator (kierowca) nie powinien obserwować zmiany obrazu na reklamie tzn. 
powinien na danym urządzeniu widzieć przez cały czas tę samą reklamę [13]. Zwraca się uwagę na to, 
że minimalny czas t wyświetlania reklamy powinien być związany z odległością d z jakiej 
obserwowana jest reklama oraz z ograniczeniem prędkości v wprowadzonym na drodze, przy której 
postawiona jest reklama. W analizowanej literaturze przedmiotu, dla dróg szybkiego ruchu i autostrad, 
proponuje się wprowadzenie następującego zalecenia: 
 

v
dt              (3.1) 

 
gdzie: t – minimalny czas wyświetlania reklamy [s], d – odległość od reklamy [m], 

v – ograniczenie prędkości [m/s] 
 
 Efekty wizualne oraz przerwa pomiędzy kolejno wyświetlanymi obrazami. W zasadzie wszystkie 
dostępne publikacje są zgodnie, że nie powinno być żadnej zwłoki pomiędzy zmieniającymi się 
obrazami kolejnych reklam. Ponadto nie należy stosować żadnych wizualnych efektów pomiędzy 
wyświetlanymi obrazami. Zabronione jest przyciemnianie, rozjaśnianie, przenikanie i animacja [5]. 
 Liczba wyświetlanych informacji. Im dłuższy czas w jakim kierowca musi czytać reklamę, aby ją 
zrozumieć, tym większe zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Badania dowodzą [4], że 
przy wysokości liter wynoszącej 45 cm kierowca zaczyna czytać tekst reklamy w odległości 250 m 
przed nią. Przyjmuje się, że szybkość czytania wynosi jedno słowo na sekundę, co daje maksymalną 
liczbę 8 słów tekstu przy prędkości 90 km/h, 7 słów przy prędkości 100 km/h i 6 słów przy prędkości 
115 km/h. W niekorzystnych warunkach (niższe litery, mniejszy kontrast) liczba słów powinna być 
zmniejszona. Nie są znane jednoznaczne zalecenia w tej materii. Jednakże wiadomo, że ilość 
informacji zawartej na reklamie powinna zależeć od ograniczenia prędkości w danym terenie i od 
odległości od reklamy. Nie powinno się również umieszczać na reklamach adresów internetowych, 
numerów telefonów i instrukcji do wysyłania sms-ów.  
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 Jaskrawość, luminancja i natężenie oświetlenia. Jaskrawość jest subiektywnym wrażeniem i nie 
można jej obiektywnie zmierzyć. Reklamy elektroniczne w ciągu dnia wydają się mniej jaskrawe niż 
obserwowane w nocy. Również obserwacja reklam w nocy, w centrum miasta powoduje powstanie 
wrażenia mniejszej jaskrawości niż obserwacja takiej samej reklamy w ciemnym, pustym otoczeniu. 
Reklamy elektroniczne zbudowane z diod elektroluminescencyjnych stanowią pierwotne, samo-
świecące źródła i w związku z tym do opisu ich właściwości powinno się używać luminancji. 
 Ograniczenie luminancji reklam w ciągu dnia jest w zasadzie niepotrzebne, jednak w nocy należy 
takie ograniczenie bezwzględnie wprowadzić Tzw. efekt ćmy opisywany jako mimowolne kierowanie 
wzroku na najbardziej jaskrawe obiekty występujące w polu widzenia powoduje, że im bardziej 
jaskrawa jest powierzchnia reklamy, tym większe stanowi zagrożenia związane z rozpraszaniem 
uwagi kierowcy [14]. 
 Nie można jednoznacznie podać poziomów luminancji powierzchni reklam, bowiem jaskrawość 
(subiektywne wrażenie) zależy od wielkości powierzchni reklamy oraz od luminancji otoczenia. W 
zasadzie wszystkie źródła literaturowe jako wielkość decydującą o jaskrawości reklamy podają tylko 
luminancję reklamy. Jedynie organizacja zrzeszająca producentów nośników reklamowych (OAAA) 
podaje wymagania względem natężenie oświetlenia [11, 12].  
 Na zlecenie New York State Department of Transportation w Lighting Research Center, 
Rensselaer Polytechnic Institute powstało w 2008 roku opracowanie zatytułowane „Technical 
Memorandum: Evaluation of Billboard Sign Luminances”. Publikacja ta nie jest powszechnie 
dostępna, jednak na podstawie jej opisu zawartego w [5] można przedstawić zawarte w niej wyniki. 
Publikacja opisuje trzy etapy badań: przegląd zaleceń odnośnie obliczania luminancji (na podstawie 
publikacji IESNA), pomiary luminancji istniejących reklam oraz symulację komputerową reklamy 
elektronicznej. Publikacja opisuje zalecenia IESNA dla reklam oświetlanych za pomocą źródeł światła 
znajdujących się na zewnątrz reklamy (reklamy oświetlane). W takim wypadku należy wziąć pod 
uwagę współczynnik odbicia powierzchni reklamy (jasna-ciemna) oraz położenie reklamy w danym 
otoczeniu (jasne-ciemne). Zalecenia IESNA są takie, że w przypadku jasnego otoczenia natężenie 
oświetlenia na powierzchni reklamy powinno wynosi 1000 lx, a w przypadku ciemnego otoczenia 
500 lx. Zakładając, że współczynnik odbicia strumienia świetlnego powierzchni reklamy wynosi 0,8 
otrzymujemy luminancję odpowiednio 250 cd/m2 oraz 130 cd/m2. Autorzy publikacji potwierdzają, że 
te założenia są stosowane przez producentów reklam. Autorzy wykonali również pomiary istniejących 
reklam: sześciu reklam oświetlanych i czterech reklam elektronicznych. Reklamy z diodami 
świecącymi maja luminancję zmierzoną w nocy w zakresie 160-320 cd/m2 co daje wartość średnią 
225 cd/m2. Reklamy oświetlane maja luminancję w zakresie 150-240 cd/m2, co daje średnią 
182,5 cd/m2. Autorzy przeprowadzili także symulacje na modelu komputerowym. Zastosowano model 
oświetlonej reklamy o wymiarach 4,3 m x 14,6 m z białym ekranem o współczynniku odbicia 
strumienia świetlnego 0,8, która została umieszczona na słupie o wysokości 12,2 m (ze 
współczynnikiem odbicia 0,25). Na podstawie tych badań autorzy doszli do wniosku, że luminancja 
oświetlanej reklamy nie powinna przekraczać w nocy wartości 280 cd/m2.  
 Na zlecenie Traffic Engineering and Road Safety section of the Queensland (Australia) 
Government’s Department of Main Roads opracowano dokument [15] zawierający wymagania w 
odniesieniu do reklam instalowanych przy drogach. Charakterystyczne dla tego dokumentu jest 
opracowanie szeregu definicji. Dla przykładu, reklamy umieszczane przy drogach podzielono na 
cztery kategorie w zależności od wymiarów reklam i ich usytuowania względem drogi. Jaskrawość 
reklam jest omawiana w załączniku D, gdzie cytuje się pracę [16] dotyczącą reklam oświetlanych. 
Pisze się, że: „jaskrawość oświetlanych reklam ustawianych przy drogach powinna być ograniczana w 
każdych warunkach”. Autorzy zwracają uwagę na różnice pomiędzy pojęciem jaskrawości i 
luminancji. Luminancja służy do oceny właściwości reklamy jako urządzenia do wyświetlania 
obrazów. Luminancja może się zmieniać na powierzchni reklamy (rozkład luminancji) oraz w 
zależności od kąta obserwacji. Największa luminancja występuje przy obserwacji na wprost i 
zmniejsza się przy wzroście kąta obserwacji. Jaskrawość jest subiektywnym wrażeniem wzrokowym, 
którego intensywność zależy od luminancji powierzchni reklamy (rozkładu luminancji), od wielkości 
powierzchni reklamy, kontrastu (w stosunku do luminancji tła), pozycji obserwacji, adaptacji 
obserwatora. Dokument przedstawia maksymalną dopuszczalną, średnią luminancję powierzchni 
reklamy dla trzech stref (tabela 2.1). 
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 Zmniejszenie luminancji powierzchni reklamy jest nie tylko konieczne w nocy, ale również w 
niektórych sytuacjach w ciągu dnia. Podczas mgły jaskrawa powierzchnia reklamy może powodować 
pogorszenie zdolności widzenia u kierowców. Wyposażenie reklam w fotodetektory, które prowadzą 
do zmniejszenia luminancji w nocy może być niewystarczające do zmniejszenia luminancji w czasie 
mgły. Należy rozważyć wprowadzenie innych specyficznych wymagań na tę okoliczność. 
 Zezwolenia. Zarządcy, jednostki wydające pozwolenia powinny mieć możliwość corocznej 
analizy wpływu reklamy elektronicznej na bezpieczeństwo ruchu w danej lokalizacji. Ponadto 
wymiana elementów reklamy bądź oprogramowania może zmienić jej właściwości. Oprócz tego mogą 
zostać przyjęte nowe wymagania (na podstawie nowych badań), co wymusi zmianę np. dopuszczalnej 
luminancji reklam. Zaleca się [5] przyjęcie sposobu postępowania zarządu miasta Oakdale w 
Minnescie (USA) [10]. Inwestor (właściciel, operator) reklamy otrzymuje pozwolenie na jeden rok 
użytkowania reklamy i co roku ma obowiązek jego odnawiania. 
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4. Badania wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi 
 
4a. Przegląd istniejących na terenie miasta Poznania reklam wielkopowierzchniowych z 

diodami świecącymi 
 

Na terenie administracyjnym Miasta Poznania zlokalizowanych jest kilkadziesiąt (32)3 
wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi. Reklamy te charakteryzują się dużą 
powierzchnią, bardzo dużą jaskrawością i różnicami w jaskrawości wyświetlanych treści, zwłaszcza w 
nocy, oraz bardzo dynamiczną zmianą obrazów (wideo, animacje). Przykład reklamy z diodami 
świecącymi o bardzo dużej jaskrawości w nocy przedstawiono na rysunku 4.1.  

 

 
 

Rys. 4.1. Widok reklamy o dużej jaskrawości w ciągu nocy 
 
 

Reklamy z diodami świecącymi najczęściej instalowane są w miejscach, gdzie jest bardzo duże 
natężenie ruch w ciągu doby (okolice skrzyżowań, ronda), przez co w znaczący sposób wpływają na 
warunki widzenia kierowców powodując rozproszenie ich uwagi, a nawet olśnienie. Stanowią zatem 
potencjalne zagrożenie w ruchu drogowym. Przykładową lokalizację reklamy w pobliżu skrzyżowania 
przedstawia rysunek 4.2.  

 

 

Rys. 4.2.Lokalizacja reklamy w miejscu o dużym dobowym natężeniu ruchu (widok w dzień i w nocy) 
 

                                                
3 Stan na koniec sierpnia 2010r. 
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Przybliżoną lokalizację reklam na terenie miasta przedstawia rysunek 4.1. W tabeli 4.1 
zamieszczono wykaz reklam. Położenie reklamy zostało określone poprzez nazwę ulicy lub 
skrzyżowania ulic w sąsiedztwie których reklama się znajduje. W przypadku kilku sąsiadujących ze 
sobą reklam określono lokalizację względem stron świata. 

Ze względu na powtarzalność lokalizacji reklam w stosunku do kierunków obserwacji do badań 
wybrano 18 obiektów w 16 lokalizacjach (tabela 4.2). 

Dysponentami badanych reklam elektronicznych były m.in. następujące firmy:  
 Ledscreen.pl, ul. Pardałówka 2A/6, PL 34-500 Zakopane, 
 Sieć BiałoNiebieska ul. Strzelca 10, PL 61-244 Poznań, 
 PC LOGIC ul. Leśnowolska 9a, 60-452 Poznań, 
 Medas Sp. z o.o. ul. Gajowa 16 40-721 Katowice. 
Wykaz poddanych badaniom reklam wraz z ich podstawowymi parametrami geometrycznymi 

przedstawiono w tabeli 4.2.  
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Rys. 4.1. Lokalizacja wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi 
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Tabela 4.1. Wielkopowierzchniowe reklamy z diodami świecącymi – lokalizacja 
 

L.p. Lokalizacja reklamy  Lp. Lokalizacja reklamy 

1 Jana Pawła II / Berdychowo  17 Słowiańska / Murawa strona wschodnia 

2 Półwiejska / Krakowska  18 Słowiańska / Murawa strona zachodnia 

3 Królowej Jadwigi / Droga Dębińska 
strona wschodnia   19 J.H. Dąbrowskiego / Staszica 

4 Jana Pawła II / B. Krzywoustego  20 Głogowska / Bosa 

5 B. Krzywoustego przy nr 7  21 Głogowska / Rynek Łazarski 

6 Aleja Solidarności / Murawa strona 
wschodnia i zachodnia  22 Grochowska / Promienista 

7 Aleja Solidarności / Murawa strona 
wschodnia   23 Hetmańska / Madalińskiego strona 

wschodnia  

8 Głogowska / Krzywa  24 Hetmańska / Madalińskiego strona 
zachodnia 

9 Towarowa / Wierzbięcice  25 Pułaskiego / Przepadek 

10 Naramowicka / Serbska  26 Grunwaldzka / Bułgarska 

11 J.H. Dąbrowskiego / Szpitalna  27 Warszawska / Podwale strona 
wschodnia i zachodnia 

12 Zwierzyniecka / Roosevelta  28 Dolna Wilda / Olimpijska 

13 Hetmańska / Głogowska  29 Półwiejska / Długa 

14 Hetmańska / Reymonta  30 Św. Marcin / Kantaka 

15 Grunwaldzka / Malwowa  31 Fredry / Al. Niepodległości 

16 Grunwaldzka / Smoluchowskiego  32 Królowej Jadwigi / Droga Dębińska 
strona zachodnia 
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Tabela 4.2. Wymiary geometryczne badanych reklam z diodami świecącymi 
 

 

 

Wymiary geometryczne 

Lp Lokalizacja 

 
Wysokość 

ekranu 
 

H [m] 
 

Szerokość 
ekranu 

 
S [m] 

Powierzchnia 
ekranu 

 
A [m2] 

Wysokość 
dolnej 

krawędzi nad 
gruntem 
W [m] 

 

1 Jana Pawła II / Berdychowo 3,8 6,3 24,0 3,7 

2 Półwiejska / Krakowska 3,1 4,1 12,3 4,3 

3 Królowej Jadwigi / Droga 
Dębińska strona wschodnia 4,8 6,3 30,1 4,0 

4 Jana Pawła II / B. Krzywoustego 3,0 3,9 11,6 3,4 

5 B. Krzywoustego przy nr 7 3,1 4,18 13,1 2,6 

6 Aleja Solidarności / Murawa 
strona wschodnia 4,0 6,0 23,9 13,3 

7 Aleja Solidarności / Murawa 
strona zachodnia 3,9 5,2 20,1 13,3 

8 Głogowska / Krzywa 4,7 6,2 29,3 4,2 

9 Towarowa / Wierzbięcice 2,9 4,7 13,5 5,5 

10 Naramowicka / Serbska 2,9 3,8 11,1 4,9 

11 J.H. Dąbrowskiego / Szpitalna 1,7 2,9 5,0 3,9 

12 Zwierzyniecka / Roosevelta 3,8 6,1 23,4 4,5 

13 Hetmańska / Głogowska 1,2 6,3 7,5 3,7 

14 Hetmańska / Reymonta 1,9 2,9 5,4 3,8 

15 Grunwaldzka / Malwowa 1,9 3,0 5,9 4,5 

16 Grunwaldzka / 
Smoluchowskiego 3 5,9 17,8 1,4 

17 Słowiańska / Murawa strona 
wschodnia 2,9 3,8 10,9 4,7 

18 Słowiańska / Murawa strona 
zachodnia 2,6 4,5 11,9 4,8 
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4b. Opis procedury pomiarowej 
 

 W celu wykonania badań właściwości wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi 
przeanalizowano i wyodrębniono najistotniejsze czynniki mające wpływ na warunki widzenia 
kierowców, a pochodzące od analizowanych reklam. Na tej podstawie stworzono autorską 
procedurę pomiarową. Dla wytypowanej do badań grupy reklam procedura pomiarowa obejmowała 
każdorazowo: 

 opis lokalizacji reklamy, 
 pomiar wymiarów geometrycznych i usytuowania reklamy, 
 ustalenie głównych kierunków obserwacji, dla których badana reklama stanowiła największe 

zagrożenie w ruchu drogowym, 
 ustalenie położenia punktów pomiarowych, 
 wykonanie szkicu zawierającego układ ulic z zaznaczonym położeniem reklamy oraz punktów 

pomiarowych, 
 wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem, 
 pomiary luminancji reklamy, 
 pomiary luminancji otoczenia reklamy oraz luminancji jezdni. 
Przygotowany i stosowany w trakcie pomiarów formularz zamieszczono w załączniku 1. 
Pomiar wymiarów i usytuowania badanych obiektów wykonywany był, w miarę możliwości, 

metodą bezpośrednią poprzez pomiar odległości dalmierzem cyfrowym lub w miejscach, gdzie dostęp 
do nich był utrudniony lub niemożliwy, metodą pośrednią, na podstawie wykonanego zdjęcia reklamy 
oraz elementu o znanej długości (biało-czerwonej tyczki). Przykładowe zdjęcia zamieszczono w 
załączniku 2. 

Wybór głównych kierunków obserwacji powierzchni reklamy dokonywany był po analizie ich 
usytuowania względem układu ulic oraz sposobu organizacji ruchu drogowego (np. ulice 
jednokierunkowe, zakazy lub nakazy skrętu). Zestawienie głównych kierunków obserwacji wszystkich 
badanych reklam z diodami świecącymi przedstawiono w załączniku 3. 

Przyjęte w trakcie pomiarów położenie punktów pomiarowych wynikało z zastosowanego 
podziału kątów, dla których mierzona była luminancja reklamy oraz możliwości praktycznych 
wykonania pomiarów (np. ograniczenia architektoniczne). Plany sytuacyjne zawierające układ ulic, 
główne kierunki obserwacji oraz rozmieszczenie punktów pomiarowych zamieszczono w 
załączniku 4. 

W ramach pomiarów parametrów fotometrycznych reklam z diodami świecącymi wyznaczono 
luminancję centralnego punktu reklamy, luminancję jezdni, stanowiącą powierzchnię adaptacyjną dla 
użytkowników drogi oraz luminancję tła reklamy. Luminancję centralnego punktu reklamy zmierzono 
w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni reklamy z punktu pomiarowego znajdującego się na 
wysokości 1,5 m nad ziemią. Wyznaczono wartość maksymalną oraz minimalną luminancji reklamy 
w tym punkcie. Zmierzono zmianę luminancji centralnego punktu reklamy w zależności od kąta 
obserwacji ustalonego w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do powierzchni reklamy. Przyjęto 
cztery wartości kątów: 0, 20, 40, 60 wyznaczane w prawą i lewa stronę względem normalnej do 
powierzchni (rys. 4.2). 

 

w prawow lewo

600

400

200

powierzchnia reklamy

 
Rys. 4.2. Układ kątów pod którymi mierzona była luminancja względem powierzchni badanej reklamy 
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Średnią luminancję jezdni mierzono dla pasa ruchu w kierunku reklamy. Luminancję tła reklamy 
wyznaczono dla powierzchni znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu oraz dla nieboskłonu, na tle 
którego obserwowana była reklama. Pomiary luminancji wykonano miernikiem L – 100 
współpracującym z przystawką PL1.RF - 100 do pomiaru luminancji firmy SONOPAN. Zestawienie 
mierzonych parametrów wraz z oznaczeniami przedstawiono w tabeli 4.3. 

Ze względu na największy wpływ reklam na warunki widzenia kierowców w porze nocnej 
pomiary luminancji reklam oraz ich otoczenia wykonywano po zapadnięciu zmroku. Dla grupy 
reklam, których zmierzona luminancja maksymalna centralnego punktu powierzchni była poniżej 
1000 cd/m2, a więc sugerowała przyciemnienie reklamy w porze nocnej, zmierzono dodatkowo 
luminancję w ciągu dnia.  

 
Tabela 4.3. Zestawienie mierzonych parametrów geometrycznych i fotometrycznych reklam z diodami 

świecącymi oraz ich otoczenia 
 

Lp Opis mierzonego parametru Zastosowane 
oznaczenie Jednostka 

1 Wysokość ekranu reklamy H m 
2 Szerokość ekranu reklamy S m 

3 Wysokość od powierzchni gruntu do dolnej krawędzi 
reklamy  W m 

4 Odległość punktu pomiarowego od powierzchni 
reklamy w płaszczyźnie równoległej do gruntu D m 

5 Maksymalna luminancja centralnego punktu reklamy  LH-CL cd/m2 
6 Minimalna luminancja centralnego punktu reklamy  LL-CL cd/m2 
7 Luminancja reklamy pod kątem 200 w prawo  LH-20-P cd/m2 
8 Luminancja reklamy pod kątem 200 w lewo LH-20-L cd/m2 
9 Luminancja reklamy pod kątem 400 w prawo  LH-40-P cd/m2 
10 Luminancja reklamy pod kątem 400 w lewo LH-40-L cd/m2 
11 Luminancja reklamy pod kątem 600 w prawo  LH-60-P cd/m2 
12 Luminancja reklamy pod kątem 600 w lewo LH-60-L cd/m2 
13 Luminancja nieboskłonu mierzona z punktu 

pomiarowego w co najmniej trzech punktach LA-N1, LA-N2, LA-N3 ..., cd/m2 

14 Luminancja średnia nieboskłonu mierzona z punktu 
pomiarowego LA-N cd/m2 

15 
Luminancja otoczenie z prawej strony reklamy 
mierzona z punktu pomiarowego w co najmniej trzech 
punktach  

LA-P1, LA-P2, LA-P3 ..., cd/m2 

16 Luminancja średnia otoczenie z prawej strony reklamy LA-P cd/m2 
17 Luminancja otoczenie z lewej strony reklamy mierzona 

z punktu pomiarowego w co najmniej trzech punktach  LA-L1, LA-L2, LA-L3 ..., cd/m2 
18 Luminancja średnia otoczenie z lewej strony reklamy LA-L cd/m2 
19 Luminancja jezdni z różnych kierunków 

uwzględniających pasy ruchu w kierunku reklamy LA-R1, LA-R2, LA-R3 cd/m2 

20 Luminancja średnia jezdni z różnych kierunków 
uwzględniających pasy ruchu w kierunku reklamy LA-R. cd/m2 

 
 
4c. Zestawienie wyników pomiarów 
 

 Pomiary własności geometrycznych i fotometrycznych wykonane zostały dla wybranej do badań 
grupy reklam z diodami świecącymi. Szczegółowe wyniki pomiarów dla wszystkich przebadanych 
reklam z diodami świecącymi zamieszczone zostały w załączniku 5. Na podstawie wyników 
szczegółowych wyznaczono najwyższe, najniższe oraz uśrednione wartości mierzonych parametrów. 
Parametry geometryczne przedstawiono w tabeli 4.4. Parametry fotometryczne zestawiono w 
tabeli 4.5. Dla wybranej grupy reklam, dla której wykonano dodatkowe pomiary w dzień, porównanie 
maksymalnych wartości luminancji zmierzonych w nocy i w ciągu dnia oraz wartość przyciemnienia 
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określoną poprzez stosunek luminancji w nocy do luminancji w ciągu dnia i wyrażaną w procentach 
przedstawiono w tabeli 4.6. 
 
 

Tabela 4.4. Zestawienie wartości mierzonych parametrów geometrycznych dla badanych reklam 
 

Lp Parametr geometryczny 
Wartości uśrednione 

dla wszystkich 
reklam 

Wartość najwyższa 
spośród mierzonych 

Wartość najniższa 
spośród mierzonych 

1 Wysokość:  H [m] 3,1 4,8 1,2 

2 Szerokość: S [m] 4,9 6,3 2,9 

3 Powierzchnia: A [m2] 15,2 30,1 5,0 

4 Wysokość od powierzchni gruntu 
dolnej krawędzi reklamy: W [m] 4,9 13,3 1,4 

 
Tabela 4.5. Zestawienie wartości zmierzonych luminancji badanych reklam 

 

Lp Luminancja 
Wartość uśredniona 

dla wszystkich 
reklam 

Wartość najwyższa 
spośród mierzonych 

Wartość 
najniższa spośród 

mierzonych 

1 Maksymalna centralnego punktu  
reklamy: Lh-cl [cd/m2] 1983 7953 377 

2 Otoczenia reklamy: La [cd/m2] 9,3 108 0,9 

3 Nieboskłonu: LA-N [cd/m2] 1,8 6,5 0,2 

4 Jezdni: La-r [cd/m2] 3,1 4,6 1,1 

 
 

Tabela 4.6. Luminancje maksymalne centralnych punktów powierzchni wybranej grupy reklam w nocy  
i w ciągu dnia oraz procent przyciemnienia 

 

Lp Lokalizacja reklamy  Luminancja w 
nocy [cd/m2] 

Luminancja w 
ciągu dnia w 

[cd/m2] 

Przyciemnienie reklamy w 
stosunku do maksymalnej 
luminancji w ciągu dnia 

[%] 
1 Jana Pawła II / Berdychowo 388 3346 12 

2 Aleja Solidarności / Murawa strona 
zachodnia 815 1420 57 

3 Głogowska / Krzywa 649 2224 29 

4 J.H. Dąbrowskiego / Szpitalna 683 5586 12 

5 Zwierzyniecka / Roosevelta 727 3015 24 

6 Grunwaldzka / Smoluchowskiego 377 3498 11 

7 Słowiańska / Murawa strona wschodnia 629 1840 34 

 
Przykładowy rozkład luminancji w bezpośrednim otoczeniu reklamy, jej usytuowanie względem 

ulic oraz główne kierunki obserwacji, dla których reklama stanowiła największe zagrożenie 
przedstawiono na rysunkach 4.3 i 4.4. Rozkłady luminancji nieboskłonu oraz bezpośredniego 
otoczenia, na tle których widoczny był obiekt oraz luminancję jezdni, dla pasa ruchu w kierunku 
reklamy dla wszystkich badanych obiektów przedstawiono w załączniku 6. 
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Rys. 4.3. Przykładowe przedstawienie lokalizacja reklamy względem układu ulic z zaznaczonymi głównymi 
kierunkami obserwacji  

 

 
 

Rys. 4.4. Przykładowy rozkład luminancji w bezpośrednim otoczeniu reklamy 
 

Na podstawie pomiaru luminancji centralnego punktu reklamy, w zależności od kąta w stosunku 
do płaszczyzny prostopadłej, wyznaczono względne kątowe zmiany luminancji. Wyodrębniono trzy 
grupy reklam charakteryzujące się podobnymi własnościami. Podział badanych reklam na grupy o 
podobnych własnościach przedstawiono w załączniku 7. Uśrednione charakterystyki kątowe 
względnej zmiany luminancji dla poszczególnych grup reklam przedstawiono na rysunku 4.5.  
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Rys. 4.5. Względne zmiany luminancji centralnego punktu reklamy w zależności od kąta w stosunku do 
płaszczyzny prostopadłej do powierzchni reklamy 

 
 
4d. Analiza uzyskanych wyników 
 

 Przeprowadzone pomiary właściwości wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi 
potwierdziły występowanie znacznych wartości luminancji powierzchni przy niskich poziomach 
luminancji ich otoczenia. Dwie reklamy, spośród 18 badanych, posiadały luminancję w nocy poniżej 
500 cd/m2. Reklamy te miały maksymalną luminancję 377 cd/m2 i 388 cd/m2. Luminancję od 
500 cd/m2 do 1000 cd/m2 posiadało 6 reklam (od 554 cd/m2 do 814 cd/m2) oraz powyżej 1000 cd/m2 – 
od 1051 cd/m2 do 7953 cd/m2 - pozostałe 10 reklam. Wartość średnia luminancji powierzchni, 
mierzona w nocy dla wszystkich badanych reklam, prawie czterokrotnie przewyższała wartości 
zalecane w literaturze przedmiotu (300 cd/m2  500 cd/m2) i wynosiła 1983 cd/m2 przy średniej 
luminancji tła nie przekraczającej 10 cd/m2 i średniej luminancji drogi, będącej luminancją 
adaptacyjną, ok. 3 cd/m2.  
 Przeprowadzone pomiary wykazały ograniczanie luminancji niektórych reklam w porze nocnej 
(patrz tabela 4.6). Dla tej grupy reklam maksymalna luminancja zmierzona w nocy była w zakresie 
377 cd/m2 815 cd/m2 natomiast w ciągu dnia od 1420 cd/m2 do 5586 cd/m2. Średnia wartość, do 
której przyciemniono rozpatrywane reklamy była na poziomie 26% wartości luminancji w ciągu dnia. 
 Ponadto prawie wszystkie badane reklamy charakteryzowały się bardzo dużą zmiennością 
prezentowanych treści (obraz wideo, nagle pojawiające się napisy, obrazy) oraz dużymi wartościami 
kontrastów luminancji wyświetlanych obrazów. Najwyższa wartość kontrastu luminancji, 
definiowanego jako stosunek luminancji obiektu (w tym przypadku wyświetlanego elementy obrazu) 
do luminancji tła, na którym jest on obserwowany, wynosiła ponad 4000. Tak duże zmiany 
luminancji, występujące w polu widzenia, szczególnie w nocy przy niskich luminancjach 
adaptacyjnych, stanowią potencjalne źródło olśnienia kierowców i powodują zagrożenie dla ruchu 
drogowego. 
 Uzyskane wyniki wskazują na konieczność ograniczenia luminancji reklam, zwłaszcza w porze 
nocnej, poprzez ich przyciemnianie. 
 Przeprowadzone pomiary zmiany luminancji centralnego punktu reklamy w zależności od kąta w 
stosunku do płaszczyzny prostopadłej, pozwoliły na wyodrębnienie trzech grup reklam (rys. 4.5.). 
Pierwsza grupa charakteryzowała się najmniejszą kątową zmianą luminancji. W zakresie kątów od 0 
do 40 średnie zmiany luminancji były niewielkie i nie przekroczyły 3% w stosunku do wartości 
maksymalnej dla kąta 0. Dla kąta 60 spadek luminancji wyniósł ok. 20%. Grupa druga 
charakteryzowała się bardzo dużą średnią kątową zmianą luminancji. Dla kąta 60 spadek luminancji 
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wyniósł ponad 80 %. Trzecią grupę tworzą najpowszechniej stosowane reklamy (ponad 70 % 
przebadanych), dla których występował prawie liniowy spadek luminancji w zależności od kąta 
obserwacji w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do powierzchni reklamy. Dla kąta 60 średnia 
wartość luminancji wynosiła ok. 60 % wartości maksymalnej.  
 Ze względu na rozpraszanie uwagi kierowców oraz ewentualną możliwość wystąpienia olśnienia 
istotna jest także wysokość usytuowania dolnej krawędzi reklamy powyżej poziomu gruntu. 
Przeprowadzone pomiary wykazały, że średnia wysokość (W) dolnej krawędzi reklamy od 
powierzchni gruntu wyniosła ok. 5 m. Wartość maksymalna wynosiła ok. 13 m, natomiast minimalna 
ok. 1,4 m. Jeżeli założy się, że wzrok kierowcy znajduje się na wysokości (h) od ok. 1 m (samochody 
osobowe) do ok. 2,5 m (samochody ciężarowe) oraz ograniczenie pola widzenia kierowcy w górę, 
poprzez dach samochodu, wynosi 20 [43], to średnia odległość (X), poniżej której powierzchnia 
reklamy nie jest widoczna dla kierowcy wynosi ok. 9 m, przy wysokości dolnej krawędzi reklamy od 
gruntu (W) wynoszącej ok. 5 m (rys. 4.6.). Tak niewielka odległość praktycznie pozbawia kierowcę 
możliwości reakcji na ewentualne zagrożenie. W przypadku reklamy zamontowanej na wysokości ok. 
13 m analizowana odległość wzrasta do ok. 32 m. 
 

W1

h

200W2

zakres  kątów,
 w których pole widzenia

 ograniczone jest przez dach

X1

 
 

Rys. 4.6. Maksymalna odległość od reklamy (X) przy danej wysokości zainstalowania reklamy (W), 
dla której luminancja powierzchni reklamy nie stanowi zagrożenia dla procesu widzenia kierowcy 

 
5. Wnioski i wytyczne 
 

 Pomiary właściwości wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi przeprowadzone 
były dla wybranej grupy reklam znajdujących się na terenie Miasta Poznania. Można jednak przyjąć, 
że pomiary tego typu wykonane dla pozostałych reklam w mieście lub w inny miastach Polski dałyby 
bardzo zbliżone wyniki i potwierdziły negatywny wpływ na warunki widzenia kierowców szczególnie 
w porze nocnej. Wykonane badania oraz ich analiza wykazały negatywny wpływ reklam z diodami 
świecącymi na warunki widzenia kierowców, a tym samym na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
przede wszystkim poprzez: 

 lokalizację reklam w miejscach, gdzie przyciągają wzrok, rozpraszają uwagę kierowców 
(skrzyżowania, ronda, w dużej bliskości drogi), 

 duże wartości luminancji reklam z diodami świecącymi, przy niskich luminancjach w 
otoczeniu powodujące olśnienie kierowców , 

 bardzo dynamicznie zmieniające się obrazy (obraz wideo, animacje, nagłe przyciemnienia i 
rozjaśnienia) rozpraszające uwagę kierowców, 

 duże kontrasty w wyświetlanych treściach wywołujące olśnienie u kierowców, 
 lokalizację na małej wysokości względem poziomu gruntu. 
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 Przeprowadzone przez autorów badania terenowe oraz literaturowe potwierdzają konieczność 
ustalenia i wprowadzenia jednoznacznych wymagań i ograniczeń w odniesieniu do tego typu reklam. 
Autorzy sądzą, że regulacje te powinna – dla dobra użytkowników ruchu drogowego - wprowadzić 
Rada Miasta Poznania na administrowanym terenie jak najszybciej, nie czekając, aż kwestie te 
ureguluje w odpowiednim Rozporządzeniu Ministerstwo Infrastruktury.  
 Na podstawie wyników badań, doświadczenia oraz zaleceń i wskazówek zaczerpniętych z 
literatury, autorzy badań proponują wprowadzenie następujących wymagań w odniesieniu do 
wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi: 
 
Luminancja powierzchni reklamy 
 Przedstawiane w literaturze dopuszczalne wartości luminancji reklam w nocy mieszczą się w 
zakresie od około 300 cd/m2 do 500 cd/m2, a ciągu dnia od 2500 cd/m2 do 7000 cd/m2. Zatem autorzy 
uważają, że maksymalna luminancja powierzchni reklamy w nocy (po zachodzie słońca) nie powinna 
przekraczać wartości 400 cd/m2 natomiast maksymalna luminancja powierzchni reklamy w ciągu dnia 
powinna być ograniczona do wartości 5000 cd/m2. Każda reklama powinna być wyposażona w 
czujnik wymuszający jej przyciemnienie w nocy. Czujnik powinien zadziałać, gdy poziome natężenie 
oświetlenia pochodzące do nieosłoniętej części nieboskłonu spadnie poniżej poziomu 50 lx. Wartość 
zalecanego natężenia oświetlenia wynika z wymagań normatywnych [2] przyjmowanych dla 
oświetlenia stref konfliktowych na drodze. Czujnik nie może być oświetlony światłem sztucznym np. 
nie może znajdować się w pobliżu opraw oświetlenia drogowego. 
 
Lokalizacja reklamy 
 Autorzy wielu publikacji są zgodni, że reklamy elektroniczne rozpraszają uwagę kierowców stając 
się potencjalnym źródłem zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie powinny być 
lokalizowane bezpośrednio na skrzyżowaniach, rozjazdach dróg oraz w miejscu wymagającym 
zachowania szczególnej uwagi przez kierowców (np. przy przejściach dla pieszych). Przedstawiane w 
literaturze minimalne odległości reklamy od skrzyżowania w obrębie miast wynoszą od ok. 10 metrów 
do ok. 50 metrów. Autorzy opracowania uważają, że zalecana minimalna odległość najbliższego boku 
reklamy (najbliższej krawędzi) od krawędzi jezdni powinna, dla danej kategorii drogi, być zgodna z 
Ustawą o drogach publicznych [44]. W tabeli 5.1. przedstawiono minimalne odległości obiektów 
budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni dla dróg o różnych kategoriach. Ustawienie powierzchni 
reklamy powinno być takie, aby w jak najmniejszym stopniu wpływało negatywnie na proces 
widzenia kierowców. Powierzchnia reklamy powinna być usytuowana względem krawędzi jezdni w 
zakresie kątów 90 180 (w stosunku do krawędzi jezdni) oraz kierunki świecenia powinny być 
przeciwne do miejsca o podwyższonym ryzyku kolizji (wypadku) np. przeciwne do skrzyżowania, 
ronda. Usytuowanie oraz dozwolone kierunek świecenia reklamy przedstawia rysunek 5.1. 
 

Tabela 5.1. Minimalne odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni dla dróg o różnych 
kategoriach [44] 

 

L.p. Kategoria drogi W terenie 
zabudowanym 

Poza terenem 
zabudowanym 

1 Droga krajowa 10  m 25 m 
2 Droga wojewódzka 8  m 20 m 
3 Droga powiatowa 8  m 20 m 
4 Droga gminna 6  m 15 m 
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Rys. 5.1. Dozwolone usytuowanie reklamy z diodami świecącymi oraz dozwolone kierunki świecenia 

na przykładzie skrzyżowania ulic (d- minimalna odległość od krawędzi drogi) 
 
 

Wyświetlanie ruchomych obrazów 
W literaturze przedmiotu jednoznacznie przyjmuje się zakaz wyświetlania ruchomych obrazów, 

dlatego też autorzy opracowania zalecają wprowadzenie takiego zakazu w odniesieniu do animacji i 
wideo. 
 
Zezwolenia 

Jednostki wydające pozwolenia powinny mieć możliwość corocznej analizy wpływu reklamy 
elektronicznej na bezpieczeństwo ruchu w danej lokalizacji. Oprócz tego mogą zostać przyjęte nowe 
wymagania, co wymusi zmianę warunków wydawania pozwoleń. Właściciel powinien otrzymać 
pozwolenie na jeden rok użytkowania reklamy z diodami świecącymi i posiadać obowiązek jego 
odnawiania po każdym roku eksploatacji reklamy. 
 
Minimalny czas wyświetlania reklamy 

Przedstawiane w literaturze minimalne czasy wyświetlania jednego obrazu reklamy instalowanej 
przy drodze wynoszą od ok. 6 sekund do 60 sekund. Jednak w przypadku reklam instalowanych w 
centrach miast czas przeznaczony na przeczytanie reklamy powinien być związany ze średnim czasem 
cyklu zmiany sygnalizacji świetlnej. Zaleca się aby minimalny czas wyświetlania reklamy wynosił 
tyle co średni czas cyklu zmiany sygnalizacji świetlnej, ale nie mniej niż 10 sekund. 
 
Efekty wizualne oraz przerwa pomiędzy kolejno wyświetlanymi obrazami 

W literaturze przedmiotu jednoznacznie przyjmuje się zakaz stosowania efektów wizualnych 
pomiędzy wyświetlanymi obrazami reklam. Wyświetlanie kolejnych obrazów reklam powinno 
następować bez żadnej zwłoki. Zabronione jest przyciemnianie, rozjaśniania, przenikanie oraz inne 
efekty wizualne. 
 
Rodzaj wyświetlanych informacji  

Autorzy wielu publikacji są zgodni, że nie powinno się umieszczać na reklamach adresów 
internetowych, numerów telefonów i instrukcji do wysyłania sms-ów. Informacje tej treści wymuszają 
szczególnego zaangażowania kierowcy w zapamiętanie (zapisanie) przeczytanej informacji powodując 
w ten sposób rozproszenie uwagi.  
 

Zestawienie, proponowanych przez autorów niniejszego opracowania, zaleceń dotyczących 
wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi przedstawiono w tabeli poniżej (tab. 5.2). 



 33 

 
Tabela 5.2. Zestawienie zaleceń dotyczących wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi 

 

Lp Nazwa Zalecenie 

1 Maksymalna luminancja 
powierzchni reklamy 

W nocy 400 cd/m2 
W ciągu dnia 5000 cd/m2 

2 Lokalizacja reklamy 

W zakresie kątów 90 180 w stosunku do krawędzi jezdni. 
Dozwolone kierunki świecenia przeciwne do miejsca o 
podwyższonym ryzyku kolizji (wypadku). 
Poza skrzyżowaniami. 

3 Wyświetlanie ruchomych 
obrazów  Zabronione 

4 Wydawanie zezwoleń  Czasowo na jeden rok 

5 Minimalny czas wyświetlania 
reklamy  10 sekund 

6 
Efekty wizualne oraz przerwa 
pomiędzy kolejno wyświetlanymi 
obrazami 

Zabronione 

7 Rodzaj wyświetlanych informacji  Zabronione adresy internetowe, numery telefonów, sms 
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Załącznik 1. Formularz pomiarowy 
 

Tabela 1. Szkic sytuacyjny 

Data wykonania pomiarów:  

Lokalizacja, ulica:  

Właściciel reklamy:  

Szkic sytuacyjny, rysunek pokazujący położenie reklamy względem drogi i punktu pomiarowego P 
Na rysunku zaznaczyć główne kierunki obserwacji, dla których reklama stanowi największe zagrożenie 
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Tabela 2. Pomiar wymiarów i usytuowania reklamy 

Wysokość reklamy H [m]  

Szerokość reklamy S [m]  

Wysokość od pow. gruntu do dolnej krawędzi reklamy W [m]  

Odległość punktu pomiarowego od pow. reklamy (równolegle do 
poziomu gruntu) D [m]  

Odległość pomocnicza L1 [m] (patrz rys. 2)  

Odległość pomocnicza L2 [m] (patrz rys. 2)  

 
Uwagi: 
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Tabela 3. Pomiar luminancji reklamy 

Maksymalna luminancja centralnego punktu reklamy LH-CL  [cd/m2]  

Minimalna luminancja centralnego punktu reklamy LL-CL  [cd/m2]  

Luminancja w kącie 200, w prawo LH-20-P [cd/m2]  

Luminancja w kącie 400, w prawo LH-40-P [cd/m2]  

Luminancja w kącie 600, w prawo LH-60-P [cd/m2]  

Luminancja w kącie 200, w lewo LH-20-L [cd/m2]  

Luminancja w kącie 400, w lewo LH-40-L [cd/m2]  

Luminancja w kącie 600, w lewo LH-60-L [cd/m2]  

 
Uwagi: 
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Tabela 4. Pomiar luminancji otoczenia 

Luminancja nieboskłonu z prawej LA-N1 [cd/m2]  

Luminancja nieboskłonu centralnie LA-N2 [cd/m2]  

Luminancja nieboskłonu z lewej LA-N3 [cd/m2]  

Średnia wartość luminancji nieboskłonu  
LA-N [cd/m2]  

Luminancja otoczenia z prawej strony reklamy LA-P1 [cd/m2]  

Luminancja otoczenia z prawej strony reklamy LA-P2 [cd/m2]  

Luminancja otoczenia z prawej strony reklamy LA-P3 [cd/m2]  

Średnia wartość luminancji otoczenia z prawej strony reklamy  
LA-P [cd/m2]  

Luminancja otoczenia z lewej strony reklamy LA-L1 [cd/m2]  

Luminancja otoczenia z lewej strony reklamy LA-L2 [cd/m2]  

Luminancja otoczenia z lewej strony reklamy LA-L3 [cd/m2]  

Średnia wartość luminancji otoczenia z lewej strony reklamy  
LA-L [cd/m2]  

Luminancja jezdni z kierunku uwzględniającego pas ruchu w kierunku 
reklamy LA-R1 [cd/m2] 
 
Opis danego kierunku: 
 
 

 

Luminancja jezdni z kierunku uwzględniającego pas ruchu w kierunku 
reklamy LA-R2 [cd/m2] 
 
Opis danego kierunku: 
 
 

 

Luminancja jezdni z kierunku uwzględniającego pas ruchu w kierunku 
reklamy LA-R3 [cd/m2] 
 
Opis danego kierunku: 
 
 

 

Średnia wartość luminancji jezdni  
LA-R [cd/m2]  
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Załącznik 2. Przykładowe zdjęcia pozwalające ustalić wymiary geometryczne reklamy 
 

 
 

 
 

Rys. 1. Widok przykładowych dwóch reklam oraz tyczek o barwie biało-czerwonej zastosowanych do 
wyznaczenia wymiarów geometrycznych reklam 
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Załącznik 3. Zestawienie głównych kierunków obserwacji dla badanych reklam 
 

Tabela 5. Główne kierunki obserwacji powierzchni reklamy z diodami świecącymi, dla których reklama 
stanowiła największe zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego 

 

 
Lp 

 
Lokalizacja reklamy 

 
Opis głównych kierunków obserwacji, dla których badana 

reklama stanowiła największe zagrożenie w ruchu drogowym 
 

1 Jana Pawła II / Berdychowo 
 ul. Abp. A. Baraniaka w kierunku ul. Berdychowo, 
 skręt w lewo w ul. Jana Pawła II, 
 ul. Jana Pawła II, skręt w lewo u ul. Berdychowo 

2 Półwiejska / Krakowska  ul. Krakowska (oba pasy ruchu) 

3 Królowej Jadwigi / Droga Dębińska 
strona wschodnia 

 ul. Królowej Jadwigi skręt w lewo w Drogę Dębińską, 
 ul. Garbary w kierunku Drogi Dębińskiej 

4 Jana Pawła II / B. Krzywoustego 
 wjazd na rondo od ul. Bolesława Krzywoustego 
       (wszystkie pasy ruchu) 
 poruszający się po rondzie 

5 B. Krzywoustego przy nr 7  ul. Bolesława Krzywoustego w kierunku centrum  
       (oba pasy ruchu) 

6 Aleja Solidarności / Murawa strona 
wschodnia 

 wjazd na rondo od ul. Serbskiej (oba pasy ruchu) w 
       kierunku zachodnim 
 wjazd na rondo od ul. Murawa 
 poruszający się po rondzie 

7 Aleja Solidarności / Murawa strona 
zachodnia 

 wjazd na rondo od ul. Serbskiej (oba pasy ruchu) w 
       kierunku zachodnim 
 wjazd na rondo od ul. Murawa 
 poruszający się po rondzie 

8 Głogowska / Krzywa 

 ul. Głogowska w kierunku centrum 
 ul. Głogowska skręt w prawo w ul. Krzywą 
 ul. Ściegiennego, pasy ruchu w kierunku skrzyżowania 
 ul. Ściegiennego, skręt w prawo w ul. Głogowską 

9 Towarowa / Wierzbięcice 

 wjazd na skrzyżowanie od ul. Niezłomnych 
        (wszystkie pasy ruchu) 
 wjazd na skrzyżowanie od ul. Królowej Jadwigi 
        (wszystkie pasy ruchu) 

10 Naramowicka / Serbska 

 wjazd na skrzyżowanie od ul. Serbskiej w kierunku na 
zachód (wszystkie pasy ruchu) 

 wjazd na skrzyżowanie od ul. Naramowickiej w                 
kierunku na północ 

11 J. H. Dąbrowskiego / Szpitalna 

 ul. Dąbrowskiego w kierunku centrum 
 ul. Dąbrowskiego, skręt w lewo w ul. Szpitalną 
 ul. Szpitalna w kierunku ul. Dąbrowskiego 
        (oba pasy ruchu) 

12 Zwierzyniecka / Roosevelta 

 wjazd na rondo od ul. Roosevelta w kierunku 
        na południe  
 most Uniwersytecki, pasy ruchu w kierunku  
       ul. Roosevelta 
 most Uniwersytecki, pasy ruchu w kierunku 
       ul. Zwierzynieckiej 
 poruszający się po rondzie 

13 Hetmańska / Głogowska 

 ul. Głogowska w kierunku na południe 
 ul. Głogowska, skręt w prawo w ul. Hetmańską 
 ul. Hetmańska w kierunku na zachód 
 ul. Hetmańska w kierunku na wschód, skręt w prawo w 

ul. Głogowską 
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Tabela 5 cd. Główne kierunki obserwacji powierzchni reklamy z diodami świecącymi, dla których reklama 

stanowiła największe zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego 
 

14 Hetmańska / Reymonta 

 ul. Hetmańska w kierunku na wschód 
 ul. Reymonta, skręt w lewo w ul. Hetmańską w 
       kierunku na wschód 
 ul. Reymonta w kierunku na południe 

15 Grunwaldzka / Malwowa  ul. Grunwaldzka w kierunku na południe 
 ul. Grunwaldzka, skręt w prawo w ul Malwową 

16 Grunwaldzka / Smoluchowskiego 

 ul. Grunwaldzka w kierunku na zachód 
 ul. Grunwaldzka, skręt w lewo w ul. Jawornicką 
 ul. Smoluchowskiego w kierunku ul. Jawornickiej 
 ul. Smoluchowskiego skret w lewo w ul. Grunwaldzką 

17 Słowiańska / Murawa strona 
wschodnia 

 ul. Słowiańska w kierunku na wschód 
 ul. Słowiańska, skręt w prawo w kierunku na południe 
 ul. Murawa w kierunku na południe 
 ul. Murawa, skręt w lewo w ul Słowiańską w kierunku 
       na wschód 

18 Słowiańska / Murawa strona 
zachodnia 

 ul. Słowiańska w kierunku na wschód 
 ul. Słowiańska, skręt w prawo w kierunku na południe 
 ul. Murawa w kierunku na południe 
 ul. Murawa skręt w lewo w ul Słowiańską w kierunku 
       na wschód 
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Załącznik 4. Plany sytuacyjne zawierające układy ulic, lokalizację reklam oraz główne kierunki obserwacji 

 
Rys. 2. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Jana Pawła II / Berdychowo 

 
Rys. 3. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Półwiejska / Krakowska 
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Rys.4. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic  

Królowej Jadwigi / Droga Dębińska strona wschodnia 
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Rys. 5. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Jana Pawła II / B. Krzywoustego 
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Rys. 6. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej na ulicy B. Krzywoustego przy nr 7 

 
Rys. 7. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic  

Aleja Solidarności / Murawa strona wschodnia i zachodnia 
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Rys. 8. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Głogowska / Krzywa 

 
Rys. 9. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Towarowa / Wierzbięcice 
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Rys. 10. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Naramowicka / Serbska 

 
Rys. 11. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic J.H. Dąbrowskiego / Szpitalna 
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Rys. 12. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Zwierzyniecka / Roosevelta 

 

 
Rys. 13. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Hetmańska / Głogowska 

 



 51 

 
Rys. 14. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Hetmańska / Reymonta 

 
Rys. 15. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Grunwaldzka / Malwowa 
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Rys. 16. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Grunwaldzka / Smoluchowskiego 

 

 
Rys. 17. Plan sytuacyjny dla reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic  

Słowiańska / Murawa strona wschodnia i zachodnia 
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Załącznik 5. 
Tabela 6. Szczegółowe wyniki pomiarów wielkopowierzchniowych reklam z diodami  świecącymi 

 
Oznaczenie reklamy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Lokalizacja reklamy 

Mierzony 
parametr Jednostka 

Ja
na

 P
aw

ła
 II

 / 
B
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dy

ch
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łw

ie
js
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 / 

K
ra

ko
w

sk
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i 
/ D

ro
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 D
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Ja
na
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 / 
B

.K
rz
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B
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śc
i /
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M
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na
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ch
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G
ło

go
w

sk
a 

/ 
K

rz
yw

a 

To
w

ar
ow

a 
/ 

W
ie

rz
bi

ęc
ic

e 

W [m] 3,8 3,0 4,8 3,0 3,1 3,9 4,0 4,7 2,9 

S [m] 6,3 4,1 6,3 3,9 4,2 5,2 6,0 6,2 4,7 

A [m2] 24,0 12,3 30,1 11,6 13,1 20,1 23,9 29,3 13,5 

Pa
ra

m
et

ry
 

ge
om

et
ry

cz
ne

  

W [m] 3,7 4,3 4,0 3,4 2,6 13,3 13,3 4,2 5,5 

LL-CL [cd/m2] 0,5 64 0,9 12 20,6 178 71 0,9 7,1 

LH-CL [cd/m2] 388/3346* 2950 3707 4207 1570 4635 815/1420* 649/2224* 7953 

LH-20-P [cd/m2] 328,9 2929 3320 3581 1541 4068 615 - - 

LH-40-P [cd/m2] 257 2856 3167 3491 1532 3670 560,4 - - 

LH-60-P [cd/m2] 221 2398 2429 3496 1232 3204 376 - - 

LH-20-L [cd/m2] - - - 3386 - - - 515 7002 

LH-40-l [cd/m2] - - - 3347 - - - 479 5768 

R
ek

la
m

y 

LH-60-L [cd/m2] - - - - - - - 365 4806 

LA-N1 [cd/m2] 0,7 1,1 0,5 0,3 0,3 5 5 1,5 1,1 

LA-N2 [cd/m2] 0,5 2,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 1,8 

LA-N3 [cd/m2] 2,7 1 0,9 0,9 0,9 3,6 3,6 3,2 0,5 

N
ie

bo
sk

ło
nu

 

LA-N [cd/m2] 1,3 1,5 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 1,9 1,1 

LA-P1 [cd/m2] 0,6 4,7 1,3 0,4 0,5 23,0 23,0 0,9 1,6 

LA-P2 [cd/m2] 30,7 3,5 3 1,3 1 2,5 2,5 2 6,8 

LA-P3 [cd/m2] 0,6 3,2 1,3 2 2,5 1,2 1,2 1,9 3,5 

LA-P4 [cd/m2] - - - - - - - 1,2 - 

LA-P5 [cd/m2] - - - - - - - 0,8 - 

LA-P6 [cd/m2] - - - - - - - -  - 

O
to

cz
en

ia
 z

 p
ra

w
ej

 st
ro

ny
 

LA-P [cd/m2] 10,6 3,8 1,9 1,2 1,3 8,9 8,9 1,4 4,0 

LA-L1 [cd/m2] 3,5 14,8 1,2 75 1,8 2,2 2,2 30 4,5 

LA-L2 [cd/m2] 45 1 1,3 0,6 0,9 1,2 1,2 5,9 1,5 

LA-L3 [cd/m2] 3,5 2,5 42,3 5 - 4 4 6,1 1,1 

LA-L4 [cd/m2] - - - 0,6 - - - - - 

LA-L5 [cd/m2] - - - 15,3 - - - - - 

LA-L6 [cd/m2] - - - 2 - - - - - O
to

cz
en

ia
 z

 le
w

ej
 st

ro
ny

 

LA-L [cd/m2] 17,3 6,1 14,9 16,4 1,4 2,5 2,5 14,0 2,4 

LA-R1 [cd/m2] 4 2,3 3,5 4,5 2,4 2,9 2,9 4,1 4,8 

LA-R2 [cd/m2] 4,3 0,8 2,9 0,9 - 4,8 4,8 3,8 4 

LA-R3 [cd/m2] - - 3,4 3,6 - - - 2,9 3,6 

lu
m

in
an

cj
a 

Je
zd

ni
 

LA-R [cd/m2] 4,2 1,6 3,3 3,0 2,4 3,9 3,9 3,6 4,1 

Uwagi 

*) wartość 
zmierzona 
w ciągu 
dnia 

     

*) wartość 
zmierzona 
w ciągu 
dnia 

*) wartość 
zmierzona 
w ciągu 
dnia 
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Tabela 6 cd . Szczegółowe wyniki pomiarów wielkopowierzchniowych reklam z diodami  świecącymi 
 

Oznaczenie reklamy 
10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Lokalizacja reklamy 

Mierzony 
parametr Jednostka 

N
ar

am
ow

ic
ka

 / 
Se

rb
sk

a 

J.H
.D

ąb
ro

w
sk

ie
g

o 
/ S

zp
ita

ln
a 

Zw
ie

rz
yn

ie
ck

a 
/ 

R
oo

se
ve

lta
 

H
et

m
ań

sk
a 

/ 
G

ło
go

w
sk

a 

H
et

m
ań

sk
a 

/ 
R

ey
m

on
ta

 

G
ru

nw
al

dz
ka

 / 
M

al
w

ow
a 

G
ru

nw
al

dz
ka

 / 
Sm

ol
uc

ho
w

sk
ie

g
o Sł

ow
ia

ńs
ka

 / 
M

ur
aw

a 
st

ro
na

 
w

sc
ho

dn
ia

 

Sł
ow

ia
ńs

ka
 / 

M
ur

aw
a 

st
ro

na
 

za
ch

od
ni

a 

W [m] 2,9 1,7 3,8 1,2 1,9 1,9 3,0 2,9 2,6 

S [m] 3,8 2,9 6,1 6,3 2,9 3,0 5,9 3,8 4,5 

A [m2] 11,1 5,0 23,4 7,5 5,4 5,9 17,8 10,9 11,9 

Pa
ra

m
et

ry
 

ge
om

et
ry

cz
ne

  

W [m] 4,9 3,9 4,5 3,7 3,5 4,3 1,4 4,7 4,8 

LL-CL [cd/m2] 1199 2,5 4,6 1,1 12,1 17,1 3,2 3,5 4,8 

LH-CL [cd/m2] 2202 683/5586* 727/3015* 1168 1435 554 377/3498* 629/1840* 1051 

LH-20-P [cd/m2] 2177 417 642 1084 1309 - 275,7 572 870 

LH-40-P [cd/m2] 1760 206 586,6 946 1142 - 175 560 622 

LH-60-P [cd/m2] 1542 - - - 1087 - 54 385 550 

LH-20-L [cd/m2] 2026 - 626 - - 430 - - - 

LH-40-l [cd/m2] 1785 - 541 984 - 228 - - - 

R
ek

la
m

y 

LH-60-L [cd/m2] 1535 169 425 829 - 100 - - - 

LA-N1 [cd/m2] 1,5 12,9 7,8 4,2 8,0 0,2 0,6 0,4 0,4 

LA-N2 [cd/m2] 2,8 2,0 1,0 8,2 3,2 0,2 0,7 0,3 0,3 

LA-N3 [cd/m2] 1,6 0,3 0,8 2,3 8,3 0,3 0,9 0,4 0,4 

N
ie

bo
sk

ło
nu

 

LA-N [cd/m2] 2,0 5,1 3,2 4,9 6,5 0,2 0,7 0,4 0,4 

LA-P1 [cd/m2] 330 4,4 2,1 1,2 3,2 1,1 0,9 20,8 20,8 

LA-P2 [cd/m2] 160 1,7 1,8 5,5 3,9 19,1 0,6 1,8 1,8 

LA-P3 [cd/m2] 2,4 3,2 0,9 3,6 5 43 0,4 0,7 0,7 

LA-P4 [cd/m2] 15,6 1,9 - - 3,2 1,1 1,8 1,5 1,5 

LA-P5 [cd/m2] 32,5 3,4 - - 1,3 0,8 - - - 

LA-P6 [cd/m2] - - - - - 0,7 - - - 

O
to

cz
en

ia
 z

 p
ra

w
ej

 st
ro

ny
 

LA-P [cd/m2] 108,2 2,9 1,6 3,4 3,3 11,0 0,9 6,2 6,2 

LA-L1 [cd/m2] 36,1 0,6 4,9 5,5 2,5 1,8 2,2 19,1 19,1 

LA-L2 [cd/m2] 17,4 0,7 35 3,6 2,9 36 0,6 0,9 0,9 

LA-L3 [cd/m2] 6 4,3 40,3 5,3 2,3 0,9 0,4 0,6 0,6 

LA-L4 [cd/m2] 49,9 0,8 2,5 8,3 4,2 0,4 1,8 - - 

LA-L5 [cd/m2] 2,9 3,4 24,2 2,7 1,3 0,7   - - 

LA-L6 [cd/m2] - - 0,9 8,5 - - - - - O
to

cz
en

ia
 z

 le
w

ej
 st

ro
ny

 

LA-L [cd/m2] 22,5 2,0 18,0 5,7 2,6 8,0 1,3 6,9 6,9 

LA-R1 [cd/m2] 1,5 4,6 3,2 8,3 4,2 0,6 0,9 2 2 

LA-R2 [cd/m2] 4,9 3,2 5,2 2,3 4,1 1,2 1,8 2,5 2,5 

LA-R3 [cd/m2] 2,6 1,5 2,9 3,2 4,8 1,5 1,1     

lu
m

in
an

cj
a 

Je
zd

ni
 

LA-R [cd/m2] 3,0 3,1 3,8 4,6 4,4 1,1 1,3 2,3 2,3 

Uwagi 
Obraz 
nierucho
my 

*) wartość 
zmierzona 
w ciągu 
dnia 

*) wartość 
zmierzona 
w ciągu 
dnia    

*) wartość 
zmierzona 
w ciągu 
dnia 

*) wartość 
zmierzona 
w ciągu 
dnia  
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Załącznik 6. Rozkłady luminancji w otoczeniu badanych reklam z diodami świecącymi 
 

 
Rys. 18. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic. Jana Pawła II/ Berdychowo 

 
 

 
Rys. 19. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Półwiejska / Krakowska 
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Rys.20. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic  

Królowej Jadwigi / Droga Dębińska strona wschodnia 
 
 
 

 
Rys. 21. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Jana Pawła II / B. Krzywoustego 



 57 

 
Rys. 22. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej na ulicy B. Krzywoustego przy nr 7 

 
 

 
Rys. 23. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic 

 Aleja Solidarności / Murawa strona wschodnia i zachodnia 
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Rys. 25. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Głogowska / Krzywa 
 
 

 
Rys. 26. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Towarowa / Wierzbięcice 

 
 

 
Rys. 27. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Naramowicka / Serbska 
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Rys. 28. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic J.H. Dąbrowskiego / Szpitalna 

 
 

 
Rys. 29. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Zwierzyniecka / Roosevelta 
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Rys. 30. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Hetmańska / Głogowska 

 
 

 
Rys. 31. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Hetmańska / Reymonta 

 

 
Rys. 32. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic Grunwaldzka / Malwowa 
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Rys. 33. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic  

Grunwaldzka / Smoluchowskiego 
 
 

 
Rys. 34. Rozkład luminancji w otoczeniu reklamy zlokalizowanej u zbiegu ulic 

 Słowiańska / Murawa strona wschodnia i zachodnia 
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Załącznik 7. 
 

Tabela 7. Podział reklam na trzy grupy charakteryzujące się podobnymi względnymi zmianami luminancji 
                       w zależności od kąta w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do powierzchni reklamy 

 

Oznaczenie 
grupy 

Opis własności Lokalizacja reklamy 

Grupa 1 Niewielka zmiana luminancji w 
zależności od kąta w stosunku po 
płaszczyzny prostopadłej do 
powierzchni reklamy. Ok. 80% wartości 
maksymalnej luminancji dla kąta 60. 

Półwiejska / Krakowska 
B. Krzywoustego przy nr 7 

Grupa 2 Bardzo duża zmiana luminancji w 
zależności od kąta w stosunku po 
płaszczyzny prostopadłej do 
powierzchni reklamy. Ok. 20% wartości 
maksymalnej luminancji dla kąta 60. 

J.H. Dąbrowskiego / Szpitalna 
Grunwaldzka / Malwowa 
Grunwaldzka / Smoluchowskiego 
 

Grupa 3 Zmiana luminancji do ok. 60% wartości 
maksymalnej dla kąta 60. 

Jana Pawła II / Berdychowo 
Królowej Jadwigi / Droga Dębińska strona wschodnia 
Jana Pawła II / B. Krzywoustego 
Aleja Solidarności / Murawa strona wschodnia 
Aleja Solidarności / Murawa strona zachodnia 
Głogowska / Krzywa 
Towarowa / Wierzbięcice 
Naramowicka / Serbska 
Zwierzyniecka / Roosevelta 
Hetmańska / Głogowska 
Hetmańska / Reymonta 
Słowiańska / Murawa strona wschodnia 
Słowiańska / Murawa strona zachodnia 

 
 
 
 
 


