
Ewakuacja jako 
priorytetowe zadanie 
ratownicze Cz. 3

Na terenach zakładów produkcyjnych może dojść do niebezpiecznych sytuacji, 
podczas których niezbędna będzie szybka ewakuacja personelu. Odpowiedni 
dobór oświetlenia na podstawie normy PN-EN 1838 ma sprawić, że zagrożenie 

dla ludzi zostanie zminimalizowane do zera. Ekspert GRUPY WOLFF wyjaśnia jej naj-
ważniejsze zapisy.
Maciej Freza   |   m.freza@grupa-wolff.eu   |   kierownik ds. kluczowych klientów   |   GRUPA WOLFF

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(DzU nr 75z 2002 r., poz. 690, z późn. zm.), 
które we wrześniu 2015 r. doczekało się 
ogłoszenia tekstu jednolitego, wprowadzi-
ło szereg Polskich Norm, według których 
należy wykonywać instalacje oświetlenia 
awaryjnego. W punkcie 7 artykułu 181 roz-
porządzenia zapisano – „Oświetlenie awa-
ryjne należy wykonywać zgodnie z Polski-
mi Normami dotyczącymi wymagań w tym 
zakresie”. Ponadto w załączniku do rozpo-
rządzenia wymieniono następujące normy: 
• PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświe-

tlenia. Oświetlenie awaryjne,
• PN-EN 50172:2005 Systemy awaryj-

nego oświetlenia ewakuacyjnego, 
• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

Wszystkie wymienione normy w 2013 roku 
doczekały się zmian i uaktualnień. W tym 
artykule poruszone zostaną najważniejsze 
zapisy normy PN-EN1838 Zastosowanie 
oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.G
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Rys.1 Podział oświetlenia awaryjnego wg PN-EN 1838:2013

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie 
ewakuacyjne

Oświetlenie drogi 
ewakuacyjnej

Znaki 
bezpieczeństwa

Oświetlenie 
zapasowe

Czas pracy 1 godz.

Min. 1 lx w osi drogi ewak.
Równom. L

max
/L

min
 – 40:1

Czas zał.: 5 s – 50%E  60 s – 100%E 

Luminacja L
min

 2 cd/m2 
Równom. L

max
/L

min
 ≤ 10:1 

5:1 < L
cc

/L
sc 

< 15:1

Oświetlenie strefy
otwartej

Oświetlenie strefy
wysokiego ryzyka

Min. 0,5 lx na pow. otwartej
Równom. L

max
/L

min
 – 40:1

Czas zał.: 5 s – 50%E  60 s – 100%E

Min. 10%En nie mniej niż 15 lx
Równom. E

max
/E

min
 – 10:1

Czas zał.: 0,5 s – 100%E

PN-EN 50172
PN-EN 60598-2-22

PN-EN 62034

PN-EN ISO 7010
ISO 3864-1
ISO 3864-4

E ≥ 100% E
n



Norma PN-EN 1838:2005 w dniu 25 li-
stopada 2013 roku została zmieniona na 
normę europejską EN 1838:2013 z lipca 
2013 r. i uznana przez PKN za Polską Nor-
mę PN-EN 1838:2013-11. Tym samym 
wprowadzono szereg zmian i uszczegó-
łowień, których brakowało w poprzedniej 
normie. Dotyczy to przede wszystkim po-
działu (rys. 1.) oraz sposobu rozmieszcza-
nia opraw oświetlenia ewakuacyjnego na 
drogach i powierzchniach otwartych.

Wspomniana norma wprowadza także pod-
świetlane znaki kierunku ewakuacji do gru-
py opraw oświetlania drogi ewakuacyjnej.

Dzięki tej regulacji oprawy oświetlające 
znak wewnętrznie muszą spełniać założe-
nia 4. punktu normy i posiadać czas pod-
trzymania funkcjonowania nie krótszy niż 
1 godzina oraz czasy zadziałania przewi-
dziane dla strefy dróg ewakuacyjnych. 

Przywołana w punkcie 3.9 definicja znaku 
bezpieczeństwa jasno wskazuje, że ma on 
być zgodny co do kolorów oraz kształtów 
geometrycznych, tak aby dawał szczegóło-
wą, ale i jasną informację dla ewakuowa-
nych w zakresie bezpieczeństwa (rys. 2.). 

Z normy zostało usunięte stwierdzenie 
o konieczności zamieszczania frazy typu 
„Wyjście ewakuacyjne”, „Exit”. Miało to 
na celu wprowadzenie jednolitego ozna-
czenia graficznego zrozumiałego dla róż-
nych narodowości. Takie rozwiązanie po-
zwoli uniknąć niejasności oznaczeń.

Linią przerywaną (rys. 1) zaakcentowa-
no wymogi dla oświetlenia zapasowego 
w przypadku, gdy stanowi ono równo-
cześnie oświetlenie ewakuacyjne. Wymóg 
ten był często pomijany – uważano, że 
oświetlenie zapasowe, które pełni funkcję 
oświetlenia ewakuacyjnego nie wymaga 
dopuszczenia CNBOP-POB. 

Część procesów realizowanych w zakła-
dzie pracy wymaga zwiększonego natę-
żenia oświetlenia. Wynika to z definicji 
oświetlenia strefy wysokiego ryzyka, ro-
zumianej jako część awaryjnego oświe-
tlenia ewakuacyjnego stosowanego dla 
bezpieczeństwa osób biorących udział 
w potencjalnie niebezpiecznym proce-
sie lub znajdujących się w potencjalnie 
niebezpiecznej sytuacji, a także umożli-
wiającego właściwe zakończenie działań 
w sposób bezpieczny dla osoby działającej 

i innych osób przebywających w tej stre-
fie. Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka 
powinno spełniać następujące wymagania:
a. w szczególnie zagrożonych miej-

scach pracy natężenie awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego na płasz-
czyźnie odniesienia nie powinno być 
mniejsze niż 10% wymaganego na-
tężenia oświetlenia podstawowego 
przy danych czynnościach, jednak nie 
mniejsze niż 15 lx,

b. nie może występować efekt strobo-
skopowy,

c. równomierność natężenia oświetlenia 
nie powinna być mniejsza niż 10:1,

d. pełne natężenie awaryjnego oświetle-
nia ewakuacyjnego powinno być osią-
gane w czasie nie dłuższym niż 0,5 s,

e. działanie oświetlenia ewakuacyjnego 
(miejsca, czas) powinno być określo-
ne przy współudziale pracownika, 
technologa itp. 

Z powyższego wynika, że oświetlenie 
stref wysokiego ryzyka musi być sto-
sowane w szczególności, gdy w danym 
obszarze występują: strefy zagrożenia 
wybuchem, trujące chemikalia, napięcie 
elektryczne, maszyny w ruchu mogące po 
zaniku oświetlenia podstawowego nadal 
być w ruchu, wysokie temperatury, jak 
np. urządzenia do podgrzewania w pro-
cesie technologicznym, które podczas 
paniki mogą stworzyć sytuację bardzo 
niebezpieczną dla przebiegu ewakuacji, 
gdyż przebiegają wzdłuż drogi, jaką będą 
poruszali się pracownicy.

W punkcie 4.1.2 zostały wymienione loka-
lizacje rozmieszczenia opraw ewakuacyj-
nych (rys. 3.):
a. w pobliżu drzwi wyjściowych prze-

znaczonych do ewakuacji,
b. w pobliżu schodów, tak aby każdy 

stopień otrzymał bezpośrednie oświe-
tlenie,

c. w pobliżu każdego miejsca zmiany 
poziomu podłoża,

d. nad znakami oświetlanymi zewnętrz-
nie wskazującymi drogę ucieczki do 
wyjścia, kierunek ewakuacji i inne 
znaki bezpieczeństwa konieczne do 
oświetlenia podczas działania oświe-
tlenia awaryjnego,

e. przy każdej zmianie kierunku ewa-
kuacji,

f. przy skrzyżowaniu korytarzy, 
g. w pobliżu każdego końcowego wyj-

ścia i na zewnątrz budynku do miej-
sca bezpiecznego,
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Rys.2

Rys.3

Zakres rozpoznawania znaku ewakuacyjnego

Podstawowe rozmieszczenia opraw awaryjnych 

Co najmniej 2 m 
nad podłogą

Przy wyjściach 
ewakuacyjnych 
i znakach bez-
pieczeństwa

Przy każdych 
drzwiach 
wyjściowych 
przeznaczonych 
do ewakuacji

Na zewnątrz 
i w pobliżu 
każdego wyjścia 
końcowego

W pobliżu scho-
dów, tak aby 
każdy stopień 
był bezpośred-
nio oświetlony

W pobliżu każdej 
zmiany poziomu 
podłogi

Przy każdej 
zmianie kierunku 
drogi ewaku-
acyjnej

Przy każdym 
skrzyżowaniu 
korytarzy

W pobliżu 
każdego punktu 
pierwszej 
pomocy

W pobliżu każ-
dego urządzenia 
ppoż. i przycisku 
alarmowego



h. w pobliżu każdego punktu medycz-
nego i apteczki, tak aby wartość pio-
nowego natężenia oświetlenia 5 lx 
była na tym elemencie,

i. w pobliżu każdego punktu instalacji 
sprzętu przeciwpożarowego i alarmo-
wego, tak aby wartość pionowego na-
tężenia oświetlenia 5 lx była na tym 
elemencie,

j. w pobliżu sprzętu dla ewakuacji osób 
niepełnosprawnych,

k. w pobliżu bezpiecznych miejsc dla 

osób niepełnosprawnych i punktów 
alarmowych. 

Określenie „w pobliżu” oznacza odległość 
2 m mierzoną poziomo. Dla punktów e), 
f) określenie „przy” oznacza, że oprawa lub 
oprawy będą świeciły w obu kierunkach. 

Jak widać powyżej, zmianom uległy 
przede wszystkim punkty g), h) oraz i). 
Pojawiły się również nowe punkty: j) oraz 
k), mówiące o wyposażeniu w oprawy 
miejsc, gdzie mogą przemieszczać się oso-
by o ograniczeniu w poruszaniu się oraz 
znajdować się instalacje przyzywowe. 

Ważną, lecz często pomijaną kwestią jest 
doświetlenie toalet. W przypadku, gdy ta 
będzie przystosowana do obsługi osób nie-
pełnosprawnych, będzie musiała być wy-
posażona w oświetlenie ewakuacyjne bez 
względu na jej rozmiar. W podpunktach 
dotyczących oświetlenia sprzętu medycz-
nego i ppoż. zmianie uległo obliczanie 
natężenia z poziomego pola na podłożu na 
pole pionowe na urządzeniu, które każdo-
razowo trzeba będzie zasymulować w pro-
gramie kalkulacyjnym. 

W samej definicji drogi ewakuacyjnej 
(3.2) pojawia się nowy zapis „place of 
safety” (3.12) – „bezpieczne miejsce” –  
w kontekście końca drogi, do którego nale-
ży doprowadzić ewakuowanych. Z uwagi 
na fakt, że takowe miejsce bezpieczeństwa 
wielokrotnie znajduje się poza budynkiem, 
oświetlenie ewakuacyjne będzie trzeba 
doprojektowywać również na trasie do 
miejsca zbiórki. Olśnienia przeszkadzają-
ce będą utrzymywane na niskim poziomie 
przez ograniczenie natężenia wychodzące-
go z opraw w polu widzenia (rys. 7). 

Zalecenie w podpunkcie 4.1.1 o stosowa-
niu światła bezpośredniego do oświetlania 
ewakuacyjnego zostało rozbite na dwa 
przypadki. Pierwszy to dokonanie obliczeń 
w najgorszych warunkach, tj. minimalna 
wartość sprawności oprawy, maksymalny 
parametr olśnienia, tylko na podstawie 
składowych bezpośrednich uzyskanych 
przy końcowym wymaganym czasie świe-
cenia (min. 1 godz.). W drugim przypadku, 
gdy wykorzystujemy oprawy oświetlenia 
podstawowego świecące światłem pośred-
nim lub w górę, możliwe jest obliczenie 
z odbiciem, ale tylko pierwszej składowej, 
pozostałe muszą być zignorowane. W celu 
poprawnej widzialności podczas ewaku-
acji wymaga się, aby oświetlać powierzch-

nię z opraw mocowanych powyżej 2 m 
nad podłożem. Szczegółowe parametry 
prezentują rysunki 4, 5, 6, które pokazują 
minimalne parametry dla natężenia w ob-
szarach drogi ewakuacyjnej, strefy antypa-
nicznej oraz strefy wysokiego ryzyka.  

Bardzo ważnym aspektem jest stosowanie 
się do wymogu równomierności oświe-
tlenia (rys. 8.), aby zapobiegać występo-
waniu obszarów niedoświetlonych lub za 
bardzo doświetlonych, gdyż przy tym po-
ziomie natężenia (min. 1 lx) różnice mogą 
powodować nieodpowiednie oświetlenie 
i wpływać na szybkość ewakuacji. Dla 
stref wysokiego ryzyka wymóg ten jest 
bardziej rygorystyczny i stosunek Emax:Emin 
wynosi 10:1. 

Nad dbałością o jakość oświetlenia i pa-
rametrów dodatkowo czuwa zapis o tzw. 
olśnieniu przeszkadzającym, które nie 
powinno powodować u ewakuowanego 
dyskomfortu podczas ucieczki (rys. 8). 
W szczególności dotyczy to miejsc takich 
jak schody, spoczniki. Zabrania się wie-
szania opraw bezpośrednio nad stopniami 
i bezpośrednio przy zejściu ze stopni. 

W innych przypadkach oprawy w kącie 
powyżej  60° zawieszone na ścianie lub 
suficie nie powinny oślepiać ewakuowa-
nych. W normie podana jest specjalna ta-
bela określająca wartości  na odpowiedniej 
wysokości zawieszenia. Wartości te należy 
przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu 
takiej oprawy porównać z normą i prezen-
towanymi danymi fotometrycznymi w ta-
kim programie jak Dialux.

Montaż znaków kierunku ewakuacji po-
winien odbywać się w zakresie nie więk-
szym niż 20 stopni w odniesieniu do po-
ziomej linii widzenia oraz w zależności 
od zasięgu rozpoznawania znaku (rys. 2). 
Ograniczenie to powoduje, że w przypad-
ku wysokich pomieszczeń znaki trzeba 
będzie zwiesić do odpowiedniej wysoko-
ści, na której będą one widoczne, lub za-
stosować mocowanie boczne ze ścian albo 
na wspornikach w przypadku występowa-
nia konstrukcji technologicznej w miej-
scu, gdzie przebiega droga ewakuacyjna 
dla bezpiecznego opuszczenia zagrożone-
go miejsca pracy. 

Obserwowane zaniedbania, w szczegól-
ności w budynkach przemysłowych, gdzie 
przebieg trasy ewakuacyjnej przebiega 
wzdłuż linii produkcyjnej, która rzadko 

Rys.4

Rys.5

Rys.6

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – 
wartości minimalne

Oświetlenie strefy antypanicznej 
(otwartej) – wartości minimalne

Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka 
(bezpieczeństwa) – wartości minimalne



ma linię prostą, powodują, że lokalizacja 
oznaczeń musi być obniżona, aby pracow-
nik miał jasną informację, jak szybko się 
ewakuować. 

Inny problem w przypadku, gdy droga 
ewakuacji prowadzi skomplikowaną tra-
są, dotyczy wymogu widoczności dwóch 
znaków z jednego. Pomocne może być 
wprowadzenie znaków podświetlanych 
wewnętrznie, gdyż według normy ich wi-
doczność i rozpoznawalność jest dwukrot-
nie wyższa przy założeniu tej samej odle-
głości widzenia. 

Dane dotyczące uzyskania odpowiednich 
parametrów zostały pokazane na rys. 1. 
Rozszyfrowując oznaczenia Lcc – z ang. 
contrast colour i Lsc – z ang. safety colour, 
widzimy, że luminancja znaku, a w szcze-
gólności kontrastujących barw białej 
i zielonej, musi zawierać się w stosunku 
od 5:1 do 15:1, po wykonaniu pomiarów 
według badań przytoczonych w aneksie 
A rozporządzenia. To bardzo ważny aspekt 
ze względu na rozpoznawalność znaku, 
w szczególności z dalszej odległości. 

Wielokrotne niedostosowanie się do tych 
parametrów i ogólnej wartości jasności 
znaku powoduje, że znak jest niewidoczny 
podczas normalnej pracy, a staje się w ogó-
le niedostrzegalny w czasie zadymienia. 
Wprowadzone zmiany w nowej normie 
PN-EN 1838:2013-11 mają na celu przede 
wszystkim poprawę bezpieczeństwa pod-
czas ewakuacji oraz ułatwienie prowadzenia 
poprawnej akcji przez ekipy ratownicze. 

Rys.7

Rys.8

Minimalny stosunek natężenia oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej

Olśnienie przeszkadzające

Maciej Freza – kierownik Działu Elektrotechniki EX

Stosunek maksymalnego natężenia 
oświetlenia do minimalnego natężenia 
Emax/Emin wzdłuż centralnej linii drogi 
ewakuacyjnej nie powinien być większy 
niż 40:1.


