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1. Wstęp  

 

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat 

temu. Ze wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy 

coraz większą świadomość tego, że oszczędzanie energii jest bardzo ważne nie tylko dla 

naszych portfeli, ale i środowiska. Energooszczędność zatem staje się istotnym kryterium 

dobrego projektu i jakości wykonawstwa, co w głównej mierze zależy od zastosowanych 

materiałów.  

Potężnym narzędziem w walce o oszczędności są będące tematem artykułu, nowoczesne 

diody LED. Dynamiczny rozwój technologiczny w produkcji półprzewodnikowych źródeł 

światła, w ostatnich kilkunastu latach sprawił, iż stało się możliwe stosowanie ich jako 

pełnowartościowych źródeł światła. Coraz większe moce emisyjne tych źródeł pozwoliły na 

zastosowanie diod LED w oświetleniu w przemyśle motoryzacyjnym, do podświetlania 

dużych wyświetlaczy LCD, w oświetleniu dekoracyjnym, architektonicznym,  w sygnalizacji 

ulicznej oraz w oświetleniu ogólnym zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym (drogowym).  

W artykule przedstawiono pokrótce historię rozwoju diod, ich budowę i zasadę 

działania. Ukazano zalety i możliwości stosowania diod LED jako źródeł światła w 

oświetleniu drogowym w aspekcie oszczędności energii. Wskazano na możliwości 

pozyskania przez gminy dofinansowania na modernizację oświetlenia. Podano kilka 

przykładów dokonanych modernizacji bazujących na technologii LED i ich rezultaty.  

 

 

2. Dioda LED jako źródło światła – krótka historia, budowa, działanie 

 

Podstawą działania diod LED jest zjawisko elektroluminescencji. Po raz pierwszy 

zostało ono zaobserwowane w 1907 roku przez eksperymentatora brytyjskiego H. J. Round’a 

z laboratoriów Marconiego, który wykrył emisję światła widzialnego z kryształu węglika 

krzemu (SiC), a pierwszą diodę świecącą zbudował Rosjanin Oleg Łosiew w roku 1927. 

Kolejne badania związków półprzewodnikowych, pod koniec lat trzydziestych XX wieku, 

pozwoliły na  zaobserwowanie zjawiska elektroluminescencji w siarczku cynku (ZnS).  

Pierwsze diody LED do zastosowań specjalnych wytworzono na bazie arsenku galu 

(GaAs) dopiero w 1962 roku, a na rynek konsumencki trafiły dopiero w latach 70-tych ub. 

wieku. Początkowo emitowały one światło monochromatyczne, najpierw podczerwone, 

potem czerwone, zielone, niebieskie a na końcu białe.  

Prawdziwa rewolucja LED nadeszła dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku, gdy 

opracowano wyrafinowane półprzewodniki pozwalające na osiągniecie dużego strumienia 

świetlnego, a masowa produkcja umożliwiła spadek cen do poziomu akceptowalnego przez 

konsumentów.  

Obecnie technika świetlna dysponuje półprzewodnikowymi źródłami światła o wysokiej 

wydajności, emitującymi światło w trzech podstawowych barwach: czerwonej, zielonej i 

niebieskiej, a w wyniku połączenia tych trzech barw możliwe staje się otrzymanie światła 

białego, co umożliwia ich szersze zastosowanie.   

Diody LED (Light Emitting Diode) są strukturami półprzewodnikowymi. W skład ich 

budowy wchodzi warstwa półprzewodnika typu n, obszar aktywny zwany złączem p-n, 

warstwa półprzewodnika typu p oraz para metalowych kontaktów - elektrody dodatniej (do 



materiału typu p) i elektrody ujemnej (do materiału typu n). Podstawą działania 

półprzewodnikowych diod emitujących światło, jak wspomniano wcześniej jest 

elektroluminescencja. Cechą charakterystyczną materiału p jest posiadanie nadmiaru dziur w 

paśmie walencyjnym, z kolei materiał n posiada w tym paśmie nadmiar elektronów. W 

momencie spolaryzowania diody w kierunku przewodzenia, następuje przenikanie elektronów 

i dziur do warstwy aktywnej o niższym poziomie energetycznym. W złączu p-n, zwanym 

złączem epilaktycznym, będącym połączeniem dwóch warstw materiałów 

półprzewodnikowych typu p i n, wzbudzone elektrony rekombinują z dziurami i pozbywają 

się nadmiaru energii, która zostaje wypromieniowywana w postaci kwantu światła (emisja 

fotonu). Na rys. 1 przedstawiono ogólny schemat budowy półprzewodnikowej diody 

świecącej. Złącze posiada bardzo małe wymiary, dlatego też montowane jest na specjalnej 

płytce oraz wyposażone w odbłyśnik i soczewkę, te dwa elementy pozwalają kształtować 

kierunki promieniowania chipu LED, co przedstawia rys. 2. 

 

 
 

 

Rys. 1. Ogólny schemat budowy półprzewodnikowej diody świecącej [22]  

 
 

Rys.2. Kształtowanie rozsyłu chipu LED  [12] 

 



 

Wartość energii emitowanego fotonu jest w przybliżeniu równa wartości przerwy 

między stanami energetycznymi, charakterystycznej dla danego materiału 

półprzewodnikowego.  

W zależności od użytego materiału do wykonania diody możliwym jest uzyskanie 

praktycznie dowolnej barwy światła (żółtą, czerwoną, zieloną, niebieską, pomarańczową a 

także białą). Uzyskuje się to poprzez odpowiednie domieszkowanie, tworzenie zestawów diod 

o wybranych barwach światła oraz ewentualne sterowanie ich strumieniem świetlnym.  

 

3. Właściwości LED w aspekcie oświetlenia drogowego 

 

Dynamiczny postęp technologiczny w produkcji diod elektroluminescencyjnych w 

ostatnich latach sprawił, że diody LED wkroczyły w różne obszary zastosowań 

oświetleniowych, nie wyłączając oświetlenia drogowego.  

Rosnące ceny energii elektrycznej i wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery (rys. 

3) wymuszają poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań zgodnych z zasadami ochrony 

środowiska.  Dodatkowo za stosowaniem oświetlenia ulicznego w technologii LED 

przemawia szereg zalet jakie posiadają: 

− osiągają stopień oszczędności energii na poziomie prawie równym lampom 

wyładowczym, 

− pozwalają na precyzyjne kształtowanie rozsyłu światła, a tym samym na eliminację 

olśnienia i zanieczyszczenia środowiska światłem, 

− nie emitują szkodliwego promieniowania ultrafioletowego, 

− mają bardzo wysoki współczynnik oddawania barw, 

− zapewniają ”szybki start”, pozwalający na osiągnięcie pełnej jasności natychmiast po 

włączeniu, 

− brak efektu stroboskopowego dzięki zasilaniu prądem stałym, 

− są odporne na wibracje i wstrząsy,  

− nie zawierają ołowiu, rtęci i innych substancji toksycznych, więc są przyjazne 

środowisku, 

− charakteryzują się bezgłośną pracą w każdych warunkach, 

− kompaktowa budowa oprawy zapewnia zmniejszenie powierzchni bocznej narażonej na 

wiatr, co poprawia bezpieczeństwo, 

− brak konieczności wymiany źródła światła przez ponad 13 lat eksploatacji.  

 

 



Rys.3. Całkowita ilość dwutlenku węgla w podziale na poszczególne sektory działalności [24] 

 

Dodatkowo, wymiana oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED 

jest bezpośrednią przyczyną poprawy bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenia zużycia 

energii, jak i polepszenia estetyki miasta (zastąpienia żółtego światła sodowego białą barwą 

diod LED). 

Pewną barierę stanowi jeszcze dziś cena oświetlenia wykorzystującego diody LED. Na 

poziomie inwestycyjnym nowa technologia wymaga dużo większych nakładów w 

porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami.  

Techniczne zaawansowanie produktów LED-owych wpływa przede wszystkim na 

początkowe, wysokie koszty zakupu. Odbiornik jest urządzeniem dość skomplikowanym, 

które składa się z szeregu elementów wspomagających. W jego skład oprócz samej matrycy z 

diodami wysokiej jakości wchodzą zaawansowany układ optyczny z kolimatorami, zasilacz 

jak również element odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła – radiator. Każda z wyżej 

wymienionych części musi być ściśle dobrana pod specyfikację samej diody i dodatkowo 

współgrać z pozostałymi, aby dioda pracowała w idealnych warunkach zasilania, wilgotności 

czy temperatury. Ma to decydujący wpływ na trwałość użyteczną tego systemu (oprawy). 

Dlatego też dobór odpowiednich elementów, ich projektowanie jak i sama jakość wykonania 

muszą znajdować swoje odzwierciedlenie w kosztach.  

 Użytkownicy końcowi często widzą koszty, które ponoszą na początku przy zakupie 

systemów, zapominając tym samym, że jest to tak naprawdę część kosztów rzeczywistych. 

Pozostałą część stanowią opłaty za eksploatację i konserwację zakupionych systemów. Jeśli 

na kosztorys popatrzymy, uwzględniając wszystkie te czynniki, wówczas diody LED to 

jedyna w swoim rodzaju inwestycja, która bardzo szybko się zwraca. 

Znaczący producenci branży oświetleniowej proponują coraz więcej przykładów 

udanych rozwiązań z zastosowaniem diod świecących. Producenci wprowadzają na rynek 

swoje produkty składając deklarację wobec UE na temat parametrów funkcjonalnych i jakości 

swoich produktów. 

W tabeli 1. przedstawiono różnice między lampami sodowymi a oświetleniem LED. 

 

Tabela 1. Różnice między lampami sodowymi a oświetleniem LED 

 
 

Dodatkowym atutem jest możliwość skutecznego działania LED w bardzo trudnych 

warunkach pogodowych, nawet we mgle czy podczas opadów deszczu i śniegu, gdy inne 

źródła światła często zawodzą. 

 

 

 

 



4. Program SOWA 

 

W Polsce oświetlenie  publicznE co roku pochłania ponad 1500 GWh energii i tym 

samym generuje znaczącą część globalnej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z 

energetyki. Badania przeprowadzone w 2012 roku na zlecenie Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej[27], wykazały że  w kraju jest około 3,3 mln lamp 

drogowych, z czego blisko 60% to infrastruktura przestarzała, która słabo świeci, szybko się 

zużywa a przy tym  pobiera dużo energii. Dominującym jest oświetlenie sodowe, pozostała 

część to oświetlenie rtęciowe, żarowe lub neonowe. Oprawy drogowe odpowiadają za 13% 

całkowitego zużycia energii na oświetlenie w całej Polsce. Niektóre miejscowości na 

oświetlenie uliczne przeznaczają od 30 do 50% całkowitego zużycia energii. Zarówno 

aspekty ekologiczne, jak i dążenie do oszczędności sprawiają, że duża część polskich gmin 

planuje modernizację oświetlenia ulicznego w ciągu najbliższych lat. Przy okazji wymiany 

oświetlenia coraz częściej decydują się na wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania 

oświetleniem. Te innowacyjne rozwiązania są dla samorządów tym bardziej atrakcyjne, jeżeli 

mogą skorzystać z zewnętrznego finansowania.  

I tu naprzeciw gminom wychodzi NFOŚiGW z programem finansowym „SOWA”. Program 

ten to nie nowa inicjatywa. Jego pierwsza edycja miała miejsce w latach 2013-2017.  

 

Środki potrzebne do uruchomienia programu SOWA resort środowiska pozyskał ze 

sprzedaży nadwyżki praw do emisji CO2 m.in. z Hiszpanii. Łączna wartość wszystkich 

zawartych przez Polskę transakcji wyniosła 780 mln złotych i została przeznaczona m.in. na 

ochronę klimatu, projekty redukujące emisję gazów cieplarnianych, w tym energooszczędne 

oświetlenie ulic. Na modernizację instalacji w gminach w pierwszej edycji programu 

przeznaczony został budżet 356 mln zł, z czego 160 mln zł przeznaczono na dotację a 196 

mln zł przewidziano na pożyczki. 

Gminy, chętne do przystąpienia do programu SOWA musiały spełnić kilka warunków. Do ich 

zobowiązań należało przeprowadzenie audytu oświetlenia i wykazanie redukcji emisji CO2 o 

40% (minimum 250 ton CO2 rocznie). Wykonawca inwestycji musiał również udzielić 

gwarancji na co najmniej 5 lat, a realizacja spełniać obowiązujące w całej Unii Europejskiej 

normy oświetlenia dróg publicznych. Nie musiały też być właścicielami infrastruktury 

oświetleniowej, która w około 70% należała do zakładów energetycznych. Starając się o 

dofinansowanie wystarczyło, że wydzierżawią teren, na którym planowały zrealizować 

inwestycję. Samorządy nie muszą też dysponować wkładem własnym.  

Budżet zakładał dofinansowanie dla gmin w formie dotacji i pożyczek. W pierwszej edycji 

maksymalnie można było otrzymać 15 mln zł na pokrycie 45 % kosztów kwalifikowanych 

oraz 18,3 mln zł pożyczki z NFOŚiGW na pozostałą część modernizacji. Spłata rozłożona 

było na 10 lat z karencją zwrotu na 1,5 roku od czasu zakończenia inwestycji. 

W programie SOWA jednym z preferowanych rozwiązań zamiany oświetlenia drogowego 

było zastosowanie systemów LED-owych. 

Wynik naborów według list rankingowych w pierwszej edycji programu SOWA przedstawiał 

się następująco: 

I – 11 projektów na 46 mln zł kosztów inwestycji o efekcie 7.555 MgCO2/rok, 

II – 9 projektów na 62 mln zł kosztów inwestycji o efekcie 9.638 MgCO2/rok, 

III – 14 projektów na 94 mln zł kosztów inwestycji o efekcie 11.905 MgCO2/rok. 

Razem daje to 34 projekty na 202 mln zł kosztów inwestycji o efekcie ok. 29.1 tys. 

MgCO2/rok. 

W tabeli 2 przedstawiono miasta i gminy, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania 

w pierwszej edycji programu SOWA. 

 



Tabela 2. Miasta i gminy zakwalifikowane do dofinansowania 
Nabór I Nabór II Nabór III 

Sanok Słupsk Jasło  

Hajnówka  Ostrowiec Św. Otwock 

Augustów Starachowice Raczki 

Wałbrzych Poznań Konin 

Białowieża Szczecin Zagnańsk 

Kętrzyn Andrychów Busko Zdrój 

Gdańsk Rawa Maz. Radom 

Józefów Kije Juchnowiec Kościelny 

Olsztyn Bydgoszcz Charsznica 

Krasnystaw  Lelów 

Białystok  Łódź 

  Bełchatów 

  Kraków 

  Tychy 

 

Sukces pierwszej edycji programu SOWA zapewnił jego kontynuację. Druga edycja 

konkursu ruszyła w maju 2018r. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji nabór wniosków 

prowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

  

Przedsięwzięcia, na które mogło zostać przeznaczone dofinansowanie zostały ściśle określone 

przez organizatora. Obejmowały one kompleksową modernizację oświetlenia zewnętrznego w 

zakresie istniejącej instalacji oświetleniowej. Wymienić można prace takie jak: 

▪ demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, 

▪ montaż nowych opraw oświetleniowych, 

▪ wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą 

zabezpieczeń, 

▪ wymianę wysięgników, 

▪ wymianę zapłonników, 

▪ wymianę wyeksploatowanych słupów kablowych, 

▪ modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem, 

▪ montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, 

▪ montaż inteligentnego sterowania oświetleniem. 

Wartość całego budżetu programu to 50 milionów złotych. Dofinansowanie przyznawane 

było w formie preferencyjnej pożyczki, która jest zwrotna. Dodatkowo można umorzyć 10% 

kosztów przedsięwzięcia, a oprocentowanie pożyczki wynosiło zaledwie 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/i-nabor-2018/


 

5. Przykłady realizacji oświetlenia ulicznego LED  

 

 

 

Kraków  

 

 
 

Kraków jest jednym z miast w Polsce, które w ramach programu Sowa, w 

wytypowanych rejonach, zmodernizowało wszystkie elementy infrastruktury oświetleniowej. 

Był to największy do tej pory tego typu projekt w Polsce. Kraków pozyskał dofinansowanie z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w wysokości 33,2 mln zł.  

Przy modernizacji oświetlenia ulicznego w Krakowie zastosowano lampy typu LED, 

zastępując nimi lampy sodowe (żółte). Jednym z warunków uzyskania dotacji było 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 40%, uważanego za jedną  przyczyn globalnego 

ocieplenia klimatu. 

Zastosowanie systemu sterowania zmodernizowanym oświetleniem, pozwoliło na 

dostosowanie poziomu oświetlenia do aktualnych potrzeb. Zaliczyć do nich możemy warunki 

pogodowe, natężenie ruchu drogowego, pory dnia,  miejsca, w tym, bliskość przejścia dla 

pieszych i skrzyżowania oraz obowiązujące normy. System sterowania pozwala na uzyskanie 

precyzyjnych informacji odnoście każdego zmodernizowanego punktu świetlnego. 

Dyspozytorzy, dzięki czujnikom zamontowanym w oprawie lamp, na bieżąco z 

wykorzystaniem cyfrowej mapy z zaznaczonymi wszystkimi modernizowanymi punktami 

świetlnymi mogą śledzić czy dany punkt świetlny działa prawidłowo, jakie są parametry 

poboru prądu, jaka jest moc lampy. Dodatkowo wszystko jest zdalnie sterowane. W 

przypadku awarii lampy, ikonka na mapie zapali się na czerwono i alarm w postaci sms 

wysyłany jest na komórkę dyspozytora, w celu podjęcia szybkiej interwencji. 

W wyniku realizacji projektu w Krakowie, zamontowano: 

- 116 szaf sterowniczo – zasilających wraz z wyposażeniem, 

- 4235 słupów betonowych i stalowych z wysięgnikami,  

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/krakow-rozpoczyna-wymiane-lamp-ulicznych-na-energooszczedne,68371.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/krakow-rozpoczyna-wymiane-lamp-ulicznych-na-energooszczedne,68371.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/ocen-radnych/osoba/jacek-majchrowski,11.html


- 4375 opraw ulicznych, 

- 147,73 km kabli zasilających, 

- 2796 wysięgników stalowych. 

Realizacja projektu przyczyniła się do: 

• Zmniejszenia rocznego zużycia energii na oświetlenie uliczne: 63,13%, 

• Oszczędności energii elektrycznej: 2755,86 [MWh/rok], 

• Ograniczenia emisji CO2: 1809,97 [Mg/rok], 

• Oszczędności wynikające z konserwacji: 78 000 [PLN/rok], 

• Oszczędności zużycia energii: 1 377 930 [PLN/rok], 

Całkowita oszczędność rocznie – 1 455 930 [PLN/rok]. 

Zgodnie z audytem Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kraków zaoszczędził 

ponad 60 procent energii w stosunku do stanu poprzedniego, co dało około 1,3 mln zł 

oszczędności. Do tego doszły oszczędności w kosztach eksploatacji i konserwacji lamp. 

Prace modernizacyjne były realizowane na terenie całego Krakowa, przede wszystkim 

wzdłuż ulic, na których odbywa się duży ruch, a oświetlenie było już mocno 

wyeksploatowane. 

Nowe oświetlenie pojawiło się między innymi na następujących ulicach: Kamieńskiego, 

Powstańców Śląskich, Wielicka, Dekerta, Ludwinowska, Limanowskiego, Nowohucka, 

Nowosądecka, Jerzmanowskiego, Teligi, Zakopiańska, Ptaszyckiego, Okulickiego, Wiślicka, 

Dobrego Pasterza, Stella – Sawickiego, Andersa, Medweckiego, Bieńczycka, Srebrnych 

Orłów, Obrońców Krzyża, Kocmyrzowska, Piastowska, Prądnicka, Weissa, Bronowicka, 

Armii Krajowej, Meissnera, Prandoty, al. Pokoju, al. Róż, al. Solidarności i al. Jana Pawła II. 

 

 

 

AGH – Projekt ISE 

 

W Krakowie w ostatnich latach przeprowadzono dodatkowo innowacyjny projekt 

badawczy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Akademii Górniczo-

Hutniczej zakładający modernizację oświetlenia ulicznego. 

W ramach projektu zamontowanych zostało: 

- 3768 nowych lamp LED, 

- 73 szt. szaf zasilająco – sterujących, 

- system sterowania oświetleniem, 

oraz przeprowadzone zostały działania informacyjno-edukacyjne.  

Montaż specjalnego, inteligentnego oświetlenia, którego intensywność została 

dostosowana do warunków pogodowych, innych źródeł światła czy natężenia ruchu 

drogowego może przełożyć się na ogólne zasady funkcjonowania oświetlenia w całym 

Krakowie. 

Nowoczesne punkty świetlne zlokalizowano w rejonie Aleji Trzech Wieszczów i Starego 

Miasta, Salwatora, Łobzowa, Bronowic, na terenie Krowodrzy i Śródmieścia. 

Podsumowaniem projektu były trzy konferencje, które Akademia Górniczo-Hutnicza 

zorganizowała aby zwrócić uwagę zarówno na użytą technologię jak i  wymiar ekologiczny  

(redukcję zużycia energii czy ograniczenie skutków nadmiernego oświetlenia), społeczny  

(poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej, komfort życia w mieście), oraz spojrzeć na 

oświetlenie jako aspekt wizerunku miasta. 

Szacuje się, że efektem realizacji projektu jest: oszczędność energii - 1378 MWh/rok, 

ograniczenie emisji CO2 - 1140 Mg/rok. 

 

 



Poznań 

Poznań również uczestniczył w pierwszej edycji programu SOWA. W ramach którego 

zrealizowany został projekt pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu”. Zarząd 

Dróg Miejskich złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków programu „SOWA – 

Energooszczędne oświetlenie uliczne”. W kwietniu 2014 r. roku została podpisana umowa o 

dofinansowanie.  

Realizacja projektu została zakończona w kwietniu 2016r. Koszt inwestycji wyniósł 3 

616 431,49 zł, natomiast wysokość dofinansowania to kwota 1 603 863,49 zł. Przedsięwzięcie 

objęło swoim zakresem 2 656 punktów świetlnych podłączonych do 79 punktów 

pomiarowych na terenie Miasta Poznania. Modernizacja polegała na wymianie oświetlenia 

rtęciowego (kilkadziesiąt opraw) oraz sodowego (ponad 2 tys. opraw) na wyposażone w 

systemy indywidualnej redukcji natężenia strumienia świetlnego oprawy typu LED. Wymiana 

oświetlenia dotyczyła ponad 200 ulic zlokalizowanych w 11 rejonach. 

 Modernizacja oświetlenia pozwoliła na zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji 

CO2 dla zmodernizowanego oświetlenia o ponad 70%. 

Realizacja projektu pozwoliła na redukcję poboru energii elektrycznej oraz poprawę 

efektywności energetycznej systemu oświetlenia w wysokości około 380 MWh rocznie, co z 

kolei przyczyniło się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo okres zwrotu 

inwestycji, przy uwzględnieniu środków dotacji, wyniesie około 5 lat, co oznacza, że możliwe 

będzie uzyskanie oszczędności w nakładach bieżących w wysokości ponad 400 tys. zł 

rocznie. 

 

Kętrzyn 

 
 

Modernizacja oświetlenia w Kętrzynie została wykonana w ramach programu SOWA. 

Objęła swoim zakresem 80 % systemu oświetleniowego miasta. W miejsce dotychczasowych 

lamp, zainstalowano 1155 opraw LED. Wykorzystane rozwiązania pozwalają dostosować 

oświetlenie do rytmu życia miasta. Modernizacja umożliwia  zmniejszanie natężenia światła 

w godzinach nocnych, gdy ruch na drodze jest niewielki, i zwiększanie go w godzinach 

porannych, popołudniowych i wieczornych, gdy natężenie ruchu pieszego i samochodowego 

jest większe. 



Zużycie energii po modernizacji oświetlenia w Kętrzynie zmniejszyło się  o blisko 55 

%. Zastosowane rozwiązania przyczyniły się również do zmniejszenia mocy elektrycznej 

instalacji z 217,8 kW do zaledwie 117,7 kW. Dla miasta oznacza to oszczędności w wys. ok. 

345 tys. zł rocznie. Dodatkowo nakłady na utrzymanie oświetlenia obniżone zostaną o 18 tys. 

zł. Natomiast obliczona według obowiązujących norm redukcja emisji CO2 do atmosfery 

wyniesie ok. 550 ton/rok. 

Nowe oświetlenie LED przynosi również korzyści dla samych mieszkańców. Na 

poprawę widoczności i bezpieczeństwa wpłynęło równomierne i jasne oświetlenie dróg i 

chodników. Zastosowane rozwiązania LED pozwalają o 20-30 %  lepiej widzieć i 

rozpoznawać twarze po zmroku jak i rozróżniać kolory, nie tylko przez ludzkie oko, ale 

również przez kamery czy systemy monitoringu, co wpływa na ograniczenie wandalizmu i 

przestępczości. 

Modernizacja oświetlenia w Kętrzynie 

 

Warszawa  

 

W 2019 do programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, w drugiej jego edycji, 

przystąpiła między innymi Warszawa. W ramach projektu w ciągu 2 lat zmodernizowane ma 

zostać oświetlenie 13 ulic. Prace w ramach projektu mają być kompleksowe. Planuje się 

wymianę kabli, szaf zasilających, słupów i niemal 1000 opraw oświetleniowych. Budżet 

całego projektu to 12,5 mln zł. Większość tej kwoty (10,8 mln zł) pokryje długoterminowa 

pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka 

zostanie wypłacona w dwóch transzach w 2020 roku i w 2021 roku, a jej spłata ma nastąpić w 

latach 2021-2026. 

Planowana przebudowa oświetlenia, wykonana w technologii LED, przyniesie średnią 

oszczędność na poziomie 60%. Oznacza to roczne oszczędności energii elektrycznej ok. 720 

MWh, tym samym oszczędności  ponad 335 tysięcy złotych rocznie [1]. 

 

Tabela 3. Lista ulic i ich odcinków, które zyskają zmodernizowane oświetlenie [1] 

 

Lp. Ulica Odcinek 

1. Przy Agorze Kasprowicza - Marymoncka 

2. Jarzębskiego Broniewskiego - Żeromskiego 

3. Lektykarska Podleśna - Rudzka 

4. Krucza Aleje Jerozolimskie - Piękna 

5. Trasa Łazienkowska Węzeł Wisłostrada (maszty - 20szt.) 

6. Trasa Łazienkowska Węzeł Wał Miedzeszyński (maszty - 13szt.) 

7. Jagiellońska Marcinkowskiego - al. Solidarności 

8. Stryjeńskich Płaskowickiej - Wąwozowa 

9. Trocka, Borzymowska Wincentego - Radzymińska (z pętlą ZTM) 



Lp. Ulica Odcinek 

10. Sosnkowskiego Kościuszki - Al. Jerozolimskie 

11. Szczęśliwicka Al. Jerozolimskie - Dickensa 

12. Sokratesa Wólczyńska - Kasprowicza 

13. Płowiecka Trasa Siekierkowska - Czecha 

  

 

 

6. Podsumowanie  

 

Ciągły rozwój technologii LED pozwala na stwierdzenie, iż w niedalekiej przyszłości 

diody te staną się jednym z podstawowych źródeł światła wykorzystywanych w oświetleniu 

ulicznym. W porównaniu z standardowymi źródłami światła diody LED charakteryzują się 

większą skutecznością świetlną i trwałością, co świadczy o tym, iż są bardziej ekonomiczne.  

Diody LED zdecydowanie wyróżniają się spośród pozostałych źródeł światła długością 

życia. W zależności od poziomu generowanego promieniowania mogą w praktyce świecić od 

50 tys. do 100 tys. godzin.  

Diody LED są bardzo wytrzymałe mechanicznie na uderzenia, drgania, wstrząsy, 

wibracje oraz oddziaływanie otoczenia, w tym wysokie i niskie temperatury. Jest to możliwe 

dzięki zwartej budowie, braku części szklanych i żarników. Umożliwia to zatem stosowane 

ich wszędzie tam, gdzie do tej pory instalacja oświetlenia była niemożliwa lub znacznie 

utrudniona. 

Wymiana starych opraw oświetleniowych na oprawy LED, jak i połączenie ich z 

zintegrowanym systemem do zarządzania oświetleniem zwraca się błyskawicznie – 

oszacowano, że po modernizacji zużycie energii elektrycznej może się zmniejszyć nawet o 

60-70% porównaniu z obecnie stosowanymi oprawami, bez potrzeby rezygnowania z jakości 

światła. 

Przybywa samorządów, które decydują się wymienić stare oprawy na nowoczesne 

oświetlenie LED. Dodatkowym atutem są dostępne zewnętrzne formy finansowania, 

pozwalające na uzyskanie estetycznych, ekologicznych i przede wszystkim ekonomicznych 

korzyści. 

Pomimo ciągłych inwestycji i modernizacji Polska wciąż jest na początku drogi do 

wymiany oświetlenia na oprawy LED. Szacuje się, że obecnie tylko około 10 % oświetlenia 

publicznego bazuje na technologii LED-owej, natomiast zaledwie 2% jest zarządzanych 

zdalnie przy użyciu systemu sterowania. 

We wrześniu 2019r. odbyła się 20 edycja konkursu na najlepiej oświetloną gminę i 

miasto 2018 roku i najlepszą inwestycję oświetleniową 2018 roku zorganizowana przez 

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Celem konkursu jest propagowanie aktywności 

inwestycyjnej w zakresie oświetlenia jak również upowszechnianie dobrych, innowacyjnych a 

zarazem energooszczędnych rozwiązań technicznych.  
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