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Dotyczy: projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej luminancji powierzchni informacji wizual-

nej umieszczonej na reklamie. 

 

  

 

W imieniu firm zrzeszonych w Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA) 

Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) przedstawiamy stanowisko do-

tyczące projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie maksymalnej lumi-

nancji informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło. 

Od początku funkcjonowania SENA KIGEiT angażowaliśmy się w przygotowanie rozwiązań 

regulujących poziomy luminancji reklam emitujących światło, zauważając wpływ takich reklam na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jako SENA KIGEiT braliśmy udział w konsultacjach społecznych 

dotyczących ustawy krajobrazowej. W toku prac zgłaszaliśmy propozycje konkretnych rozwiązań 

dotyczących reklam emitujących światło, które miały na celu unormowanie tego segmentu rynku. 

Tematyka związana z przedmiotowym rozporządzeniem jest przez nas dogłębnie rozpoznana a pre-

zentowane poniżej propozycje są oparte zarówno na analizie badań, rozwiązań prawnych w innych 

krajach, jak i na doświadczeniu i praktyce rynkowej naszych członków i godzą potrzeby ustawodawcy 

oraz przedsiębiorców. 

Cieszymy się, że przygotowany przez Państwa projekt rozporządzenia nie zawiera już czę-

ści zapisów kwestionowanych przez nas w konsultacjach z września 2015 roku i próbuje, z wy-

korzystaniem fragmentów naszych propozycji, rozwiązać dość trudną kwestię sposobu płynnego 

przejścia z luminancji dziennej na nocną oraz z nocnej na dzienną. Niestety wykorzystanie jedy-

nie części proponowanych przez nas rozwiązań spowodowało, że zapisy w obecnym kształcie nie 

rozwiązują problemów, a stwarzają nowe. Projekt nie uwzględnia również w naszej ocenie uza-

sadnionych postulatów dotyczących dopuszczalnych poziomów luminancji. 

Prezentujemy nasze propozycje w zakresie: 

1. Sposobu regulowania jasności reklam 

2. Wartości poziomów luminancji 

Sposób regulowania jasności reklam 

W rozporządzeniu okresy doby „dzień” i „noc” powiązano ze wschodem i zachodem słońca. 

Jednocześnie określono, iż „zwiększenie lub zmniejszenie luminacji powierzchni informacji wizualnej 

umieszczonej na reklamie emitującej światło, w związku ze zmianą okresu doby, powinno następować 

stopniowo o wartość nie większą niż 200cd/m2 na 1 sekundę”. 

Przeanalizujmy możliwość zastosowania tych przepisów w praktyce, w odniesieniu do dwóch 

rodzajów reklam: wyposażonej w system automatycznej regulacji jasności i niewyposażonej w taki 

system: 

http://www.kigeit.org.pl/
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Jest wieczór. Godzina 19.59. Za minutę, dokładnie o godzinie 20.00 zachodzi słońce. Jest już 

coraz ciemniej. Do prawdziwego zmierzchu pozostało jednak koło 40 minut, bowiem określony jest 

on jako zmierzch cywilny i następuje ok. 30-45 minut po zachodzie słońca w zależności od szerokości 

geograficznej i okresu roku.  

Ponieważ jest 19.59, zgodnie z zapisami rozporządzenia reklama emituje bardzo jasne jak na 

tą porę dnia światło o luminancji 4000cd/m2. Dopiero ok. godziny 19.59 i 40 sekund operator reklamy 

jest zmuszony rozpocząć zmniejszanie poziomu luminancji, aby zachowując tempo zmiany jasności 

„nie więcej niż 200cd/m2 na 1 sekundę” o godzinie 20.00 zdążyć osiągnąć poziom 300cd/m2 dla pory 

nocnej. Nie potrzeba specjalnych badań, aby stwierdzić, iż o godzinie 19.59 jest już zbyt ciemno, aby 

luminancja reklamy mogła wynosić 4000cd/m2 ale jednocześnie zbyt widno, aby w ciągu 20 sekund 

koniecznie i szybko zmniejszać tą luminancję do 300cd/m2, powodując całkowitą nieczytelność re-

klamy (zmierzch zapadnie dopiero o 20.40). 

Jednocześnie operator reklamy wyposażonej w bardzo bezpieczny w tym kontekście automa-

tyczny system regulacji jasności, który pozwala na płynną zmianę jasności reklamy zależnie od wa-

runków pogodowych i pory dnia, musi ten system wyłączyć. System wykorzystuje czujniki zmierz-

chu, do godziny 19.59 zapewne bardzo powoli zredukowałby luminancję do poziomu ok. 1500cd/m2, 

zakończyłyby jednak zmianę poziomu luminancji o zmroku, a więc o godzinie 20.40 – niezgodnie z 

prawem. 

Analogicznie sytuacja wygląda o poranku. 

W ocenie Izby najlepszym rozwiązaniem tego problemu będzie powiązanie okresów doby 

ze zmierzchem i brzaskiem cywilnym. Taka definicja była i jest wykorzystywana w polskim prawie. 

Zmierzch i blask cywilny, podobnie jak wschód i zachód słońca, są precyzyjnie określone dla każdego 

dnia w roku i każdej szerokości geograficznej. Zaznaczamy jednocześnie, iż okres między zmierz-

chem i blaskiem cywilnym nie oznacza jeszcze całkowitego zaciemnienia, które to określane jest mia-

nem nocy astronomicznej. 

„Zmierzch cywilny  – faza zachodu Słońca, w której środek tarczy słonecznej znajdzie się nie więcej 

niż 6 stopni kątowych poniżej horyzontu. Ze względu na rozproszenie światła w atmosferze jest jesz-

cze na ogół dostatecznie dużo światła słonecznego, co wystarcza do normalnej działalności na otwartej 

przestrzeni bez sztucznych źródeł światła. Nazwa tej fazy zmierzchu odnosi się do uwarunkowań 

prawnych w Polsce; m.in. do czasu wprowadzenia obowiązku całodobowej jazdy na światłach przez 

samochody poruszające się po drogach publicznych, najpóźniej z końcem zmierzchu cywilnego 

wszelkie pojazdy drogowe i statki nawodne musiały włączyć swoje światła zewnętrzne. Długość 

trwania zmierzchu zależy od bieżącej deklinacji Słońca oraz szerokości geograficznej miejsca i waha 

się od pół godziny w okolicach równonocy do około 45 minut w okolicach przesilenia letniego i zi-

mowego”.  

Większość reklam emitujących światło wyposażona jest wielostopniowy system regulowania 

jasności: część nośników posiada czujnik jasności otoczenia, dzięki któremu regulacja jasności rekla-

my odbywa się automatycznie w zależności od warunków pogodowych i pory dnia, pozostałe reklamy 

posiadają możliwość programowego sterowania jasnością w wielu krokach. Daje to możliwość całko-

wicie płynnego dostosowania jasności reklam w zależności od pory dnia. 

Niezależnie od faktu istnienia automatycznych lub programowych systemów regulacji jasno-

ści rozumiemy potrzebę precyzyjnego określenia sposobu zmiany jasności pomiędzy dwoma okresami 

doby. Istnieje kilka sposobów opisania takiego przebiegu, na przykład za pomocą precyzyjnych tabel 

luminancji dla każdej minuty od brzasku lub do zmierzchu cywil-nego. Takie rozwiązanie wydaje się 

jednak dość skomplikowane i prawdopodobnie powinno być podparte dodatkowymi badaniami.  

W/g opracowania prof. Domke, przytoczonego w uzasadnieniu projektu, w kilku krajach okre-

ślono maksymalne poziomy luminancji w dzień i w nocy, a następnie wprowadzono obowiązek wypo-

sażenia reklam emitujących światło w systemy z czujnikami automatycznej regulacji jasności. Prowa-

dzi to do wniosku, iż takie systemy są bezpieczne, mogą funkcjonować również u nas a sposób ich 

działania może być podstawą do opisania przebiegu procesu zmiany luminancji dla reklam niewypo-

sażonych w czujniki. 

Proponujemy więc, aby zwiększanie luminancji dla pory dziennej rozpoczynało się nie wcze-

śniej niż o brzasku cywilnym i kończyło nie wcześniej niż godzinę po brzasku cywilnym. Analogicz-

nie zmniejszanie luminancji powinno rozpoczynać się nie później niż godzinę przez zmierzchem cy-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zach%C3%B3d_S%C5%82o%C5%84ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_(k%C4%85t)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Horyzont
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmierzch_(pora_dnia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklinacja_(astronomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szeroko%C5%9B%C4%87_geograficzna
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wilnym i kończyć nie później niż o zmierzchu cywilnym. Takie rozwiązanie pozwoli na wykorzysta-

nie automatycznych systemów regulacji jasności i jednocześnie ustali zasady dla reklam sterowanych 

programowo, gwarantując bardzo płynną, powolną zmianę luminancji reklam w odpowiednim czasie, 

co jest bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Jednocześnie w naszej propozycji określamy maksymalną wartość zmiany na 200cd/m2 na 

minutę (nie „sekundę”, jak w przedmiotowym projekcie), co pozwoli na uzyskanie zbliżonego do li-

niowego przebiegu tego procesu. 

Proponujemy również dopuszczenie możliwości funkcjonowania reklam niewyposażonych w 

stopniową lub automatyczną regulację jasności. Tego typu reklamy powinny mieć możliwość zwięk-

szenia luminancji dla pory dziennej nie wcześniej niż godzinę po brzasku cywilnym, a zmniejszenia 

luminancji dla pory nocnej nie później niż godzinę przed zmierzchem cywilnym. 

Analizy może wymagać kwestia podświetlanych reklam stacjonarnych, podłączonych do 

oświetlenia miejskiego. Ponieważ tego typu reklamy włączają się tylko po zmroku lub zachodzie słoń-

ca, będą mogły osiągać wyłącznie niskie wartości luminancji dla pory nocnej, więc problem zmiany 

luminancji w zależności od okresów doby ich nie dotyczy. W ocenie Izby należałoby zaznaczyć ten 

fakt w rozporządzeniu.  

Wartości poziomów luminancji 

Zasadniczym celem rozporządzenia jest zminimalizowanie zagrożeń w ruchu drogowym. W 

ocenie Izby proponowane wartości luminancji w porze nocnej są zbyt niskie, choć akceptowalne, jed-

nak wartości luminancji w porze dziennej są zdecydowanie zbyt restrykcyjne, ich wprowadzenie nie 

uwzględnia możliwości technicznych urządzeń reklamowych i nie ma uzasadnienia w odniesieniu do 

regulacji w innych krajach i opracowań naukowych w tym zakresie. 

Podczas prac nad przepisami dotyczącymi reklam emitujących światło posiłkowano się tylko 

jednym opracowaniem na ten temat, przygotowanym przez zespół Politechniki Poznańskiej pod kie-

rownictwem prof. Konrada Domke w 2010 roku. Jednak w 2013 roku pojawił się kolejny raport prof. 

Domke „Badanie wpływu wielko powierzchniowych reklam z diodami świecącymi na warunki wi-

dzenia kierowców w ruchu drogowy”, w którym część wniosków została zweryfikowana. Nie 

uwzględniono także rozwiązań europejskich, a więc wytycznych The Institution of Lighting Pro-

fessionals UK stosowanych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech, które przytaczamy w dalszej 

części. 

Oto kilka cytatów z opracowań prof. Domke:  

 „Ograniczenie luminancji reklam w ciągu dnia jest w zasadzie niepotrzebne, jednak w nocy należy 

takie ograniczenie bezwzględnie wprowadzić” 

„Przedstawiane w literaturze dopuszczalne wartości luminancji reklam w nocy mieszczą się w zakre-

sie od około 300 cd/m2 do 500 cd/m2, a ciągu dnia od 2500 cd/m2 do 7000 cd/m2.” 

„Należy ograniczyć luminancję wyświetlanych obrazów do 7000 cd/m2 w ciągu dnia oraz do 2500 

cd/m2 w nocy” 

„Badania prowadzone w wielu krajach a dotyczące wielkoformatowych reklam elektronicznych są 

niejednoznaczne, ze względu na wieloczynnikowość i częściowo stochastyczny przebieg zjawiska de-

strukcji widzenia kierowcy trudno powtarzalne w realnych warunkach, a tym samym trudno poddające 

się jednoznacznej analizie. Wynika stąd zapewne brak jednoznacznych i powszechnych uregulowań 

dotyczących użytkowania wielkopowierzchniowych reklam elektronicznych.” 

W praktyce w ciągu dnia bardzo trudno jest pokonać światło słoneczne i osiągnąć dobrą wi-

doczność informacji na nośnikach emitujących światło. Uzyskanie niebezpiecznego efektu olśnienia w 

zwykły dzień jest całkowicie niemożliwe. Dla większości takich reklam najwyższą możliwą do uzy-

skania luminancją jest 5000-8000 cd/m2 a i tak w słoneczny dzień są mało widoczne. W większości 

stanów USA dla pory dziennej dopuszczono luminancję 7000 cd/m2. We wspomnianych wyżej wy-

tycznych The Institution of Lighting Professionals UK dopuszczono poziom 10000 cd/m2 i taki sto-

sowany jest w kilku krajach UE. Zaproponowany w rozporządzeniu poziom 4000 cd/m2 dla pory 

dziennej jest zdecydowanie zbyt niski. 
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W opracowaniu prof. Domke zaproponowano ustalenie maksymalnej wartości luminancji w 

dzień na poziomie 5000 cd/m2. Zaznaczono jednak, że tak niska wartość związana jest z brakiem 

możliwości regulacji jasności reklamy w ciągu dnia: 

„przy braku możliwości regulacji jasności reklamy w ciągu dnia przy zmieniających się warunkach 

atmosferycznych autorzy proponują aby ograniczyć maksymalną luminancję powierzchni reklamy w 

ciągu dnia do wartości 5000 cd/m2” 

Współczesne reklamy mają możliwość automatycznej regulacji jasności w zależności od wa-

runków pogodowych. O ile więc w porze nocnej wartość luminancji dla wszystkich reklam powinna 

być jednakowa, to w dzień można określić inne poziomy dopuszczalne dla reklam wyposażonych w 

automatyczne systemy regulacji a inne dla reklam nieposiadających takich systemów.  

Proponujemy więc określenie maksymalnej wartości luminancji w ciągu dnia dla reklam wy-

posażonych w automatyczny system regulacji jasności na poziomie 8000 cd/m2, a dla reklam niewy-

posażonych w taki system na poziomie 5000 cd/m2. Takie rozwiązanie będzie zgodne z wytycznymi 

prof. Domke oraz zbliżone do rozwiązań funkcjonujących w USA i UE. Jednocześnie będzie zachętą 

do wyposażania urządzeń reklamowych w automatyczne systemy regulacji jasności, co pozytywnie 

wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

W imieniu SENA KIGEiT wnioskujemy o zmiany w projekcie rozporządzenia. Wyrażamy 

nadzieję, że nasza argumentacja w przedmiotowym zakresie, wynikająca z dogłębnej znajomości te-

matyki, spotka się z Państwa zrozumieniem. W załączeniu przedstawiamy propozycję zapisów rozpo-

rządzenia. Jednocześnie deklarujemy pełną współpracę w zakresie prowadzonych prac oraz chęć 

uczestniczenia w spotkaniach i konsultacjach. 

 

 

 

Prezes Zarządu  

 

Stefan Kamiński  

 

 

 

 

1. Propozycja zapisów rozporządzenia MIiB  w sprawie maksymalnej luminancji powierzchni in-

formacji wizualnej umieszczonej na reklamie. 

2. Informacja o KIGEiT i SENA KIGEiT. 
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Załącznik 1. 

Propozycja zapisów rozporządzenia 

Na podstawie art. 42a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa maksymalną luminancję powierzchni informacji wizualnej 

umieszczonej na reklamie emitującej światło, w ciągu dnia i w ciągu nocy, w terenie zabudowy 

i poza terenem zabudowy. 

§ 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1)  maksymalnej luminancji powierzchni informacji wizualnej – rozumie się przez to maksymalną 

wartość jaskrawości informacji wizualnej, wyznaczoną z odległości do 1 m spośród dziesięciu 

pomiarów równomiernie rozmieszczonych na powierzchni informacji wizualnej, dokonanych za 

pomocą miernika luminancji o polu pomiarowym nie większym niż 1 stopień, umieszczonym 

prostopadle do powierzchni mierzonej, przy ustawieniu maksymalnych parametrów emisyjnych 

powierzchni informacji wizualnej; 

2)  dniu – rozumie się przez to okres doby rozpoczynający się o świcie cywilnym i kończący o 

zmierzchu cywilnym; 

3)  nocy – rozumie się przez to okres doby rozpoczynający się o zmierzchu cywilnym i kończący się 

o świcie cywilnym. 

§ 3. Maksymalna luminancja powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej 

światło: 

1) w terenie zabudowy w granicach obszaru zabudowanego, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.1)), 

wynosi, w ciągu: 

a) dnia 

i. dla reklam wyposażonych w automatyczny system regulacji jasności   

8 000 cd/m2, 

ii. dla reklam niewyposażonych w automatyczny system regulacji jasności 

5000 cd/m2 

b) nocy – 500 cd/m2; 

2) w terenie zabudowy poza granicami obszaru zabudowanego, o którym mowa w pkt 1 oraz poza 

terenem zabudowy, wynosi, w ciągu: 

a)  dnia 

i. dla reklam wyposażonych w automatyczny system regulacji jasności 8 000 

cd/m2, 

ii. dla reklam niewyposażonych w automatyczny system regulacji jasności 5000 

cd/m2 

c)  nocy – 400 cd/m2. 

§ 4.  

1) W przypadku reklam elektronicznych oraz innych reklam emitujących światło 

posiadających możliwość stopniowej lub automatycznej regulacji jasności, zwiększenie 

lub zmniejszenie luminancji powierzchni informacji wizualnej musi następować 

stopniowo, o wartość nie większą niż 200 cd/m2 na 1 minutę, z przebiegiem zbliżonym 

do liniowego. Rozpoczęcie zwiększania luminancji dla pory dziennej dopuszczalne jest 

nie wcześniej niż o brzasku cywilnym, a osiągnięcie maksymalnej wartości dla pory 

dziennej dopuszczalne jest nie wcześniej niż po 1 godzinie od brzasku cywilnego. 

Zmniejszanie luminancji dla pory nocnej musi rozpocząć się nie później niż 1 godzinę 

przed zmierzchem cywilnym, a osiągnięcie maksymalnej wartości luminancji dla pory 

nocnej musi nastąpić nie później niż o zmierzchu cywilnym .  

2) W przypadku reklam emitujących światło nieposiadających możliwości stopniowej regulacji 

jasności zwiększenie luminancji dla pory dziennej dopuszczalne jest nie wcześniej niż 1 

godzinę po brzasku cywilnym, a zmniejszenie luminancji dla pory nocnej musi nastąpić nie 

później niż 1 godzinę przed zmierzchem cywilnym.  

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
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Załącznik 2. 

Informacja o KIGEiT i SENA KIGEiT. 

 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji ( w skrócie KIGEiT):  

 Istnieje od listopada 1992 r. jako branżowa izba gospodarcza o zasięgu  ogólnokrajowym 

 Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej 

 Jest członkiem EICTA od 25 września 2001 r. 

 Jest członkiem-obserwatorem ORGALIME jako członek federacji „Federation of the Eco-

nomic Chambers of the Electromechanical Industries”  

W ciągu ostatnich 20 lat Izba zbudowała jedną z najsilniejszych reprezentacji polskiego biznesu , 

zrzeszając ponad 180 firm, które zatrudniają łącznie ponad 52 tys. pracowników. Do Izby należą 

firmy zajmujące się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie 

lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonicznych i telewizyj-

nych oraz rynku kas fiskalnych, automatyki, identyfikacji elektronicznej, operatorów kablowych, 

oprogramowania, nośników audiowizualnych itp. Aktywność w tych obszarach jest bardzo duża i 

przynosi naszym członkom wymierne efekty.   

Struktura organizacyjna Izby: 

 Sekcje branżowe - Sekcje są neutralną platformą współpracy i wymiany informacji, zapew-

nioną i obsługiwaną przez KIGEiT. Sekcje przygotowują opinie i stanowiska jako ciało do-

radcze dla Zarządu Izby oraz wypowiadają się na zewnątrz w sprawach istotnych dla danego 

sektora. Są doskonałym, kompetentnym i sprawnie działającym forum konsultacji i wymiany 

doświadczeń w gronie specjalistów ściśle określonej branży. W grupie także łatwiej o nowe 

pomysły i dopracowane rozwiązania 

 Komitety - Komitety pracują nad kwestiami natury ogólnej odnoszącymi się do wszystkich 

produktów elektronicznych niezależnie od branży 

 

Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych KIGEiT, została powołana w listopadzie 

2011 r.. Powołanie Sekcji miało na celu wyłonienie przedstawicielstwa/zebranie producentów i 

importerów urządzeń oraz operatorów rynku wielkoformatowych nośników audiowizualnych oraz 

umożliwienie im zabierania głosu i prezentowania wspólnych stanowisk w ważnych tematach z zakre-

su branży. 

Obecnie, w ramach Sekcji, podejmowane są działania na rzecz uczestniczenia w procesie stanowienia 

regulacji prawnych, które pozwolą na precyzyjne określenie zasad funkcjonowania w/w urządzeń na 

krajowym rynku. Celem SENA KIGEiT jest współtworzenie precyzyjnych rozwiązań prawnych 

regulujących rynek nośników audiowizualnych. 

Wspólne działania podmiotów zrzeszonych w ramach SENA KIGEiT zmierzają także do 

wypracowania jednolitej metodyki pomiarów skuteczności percepcji treści emitowanych przez 

wielkoformatowe wyświetlacze obrazu. Ponadto celem SENA KIGEiT jest wskazanie na możliwości 

wykorzystania tychże nośników w społecznych kampaniach informacyjnych oraz jako narzędzia 

szybkiego przekazu informacji w sytuacjach kryzysowych.  

Jako SENA KIGEiT rozumiemy potrzebę i popieramy dążenia do uregulowania kwestii luminancji 

nośników elektronicznych z korzyścią zarówno dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i samego 

rynku reklamowego.  
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