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Streszczenie 

Celem niniejszej pracy było opracowanie metodologii obliczenia oszczędności energii 

elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego z tytułu wymiany opraw 

oświetleniowych metalogalogenowych, sodowych i rtęciowych na oprawy wykonane 

w technologii LED. Metodyka została oparta o założenia konieczności redukcji negatywnego 

wpływu na środowisko istniejącej infrastruktury oświetleniowej, a obliczenia i badania oparte 

zostały o zapisy ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz. U. 2021 

poz. 2166) oraz podstawy ekonometrii, statystyki i założenia zrównoważonego rozwoju.  

W pracy opracowano model, który wskazał zależności pomiędzy mocą znamionową lamp 

sodowych, metalohalogenowych, rtęciowych, a łączną sumą oszczędności rocznych energii 

elektrycznej czynnej (finalnej), uzyskanej w ciągu jednego roku w wyniku wymiany opraw 

wskazanych jak wyżej na oprawy wykonane w technologii LED. Opracowując zależności, 

wykorzystano równanie regresji liniowej z dwiema zmiennymi objaśniającymi. W pracy 

zbadano również w warunkach laboratoryjnych pobór energii biernej przez oprawy sodowe, 

metalohalogenowe i rtęciowe oraz określono ich wpływ na dodatkowe straty energii czynnej, 

które generują dodatkowe oszczędności energii finalnej w sieci dystrybucyjnej zasilającej 

obwody oświetlenia ulicznego. 

Wnioski z niniejszej pracy dotyczą obszarów technicznych, utylitarnych i prawnych. 

Wyniki badań pozwoliły na oszacowanie strat energii czynnej generowanej przez pobór 

energii biernej przez oprawy. Oszacowanie strat mocy czynnej, spowodowanych poborem 

mocy biernej przez oprawy metalohalogenowe, sodowe i rtęciowe, zrealizowano na 

podstawie metodologii odnoszącej się do energetycznego równoważnika mocy biernej. 

Przedmiotowa wartość dodatkowych oszczędności energii elektrycznej czynnej dla 17 

badanych gmin przedkłada się na średnioroczną redukcję CO2 w wysokości 865,198 Mg, dało 

średnią wartość w przeliczeniu na jedną gminę w wysokości 49,036 Mg oszczędności CO2, co 

stanowi efekt środowiskowy proponowanego rozwiązania technicznego i zastosowanej 

metody. Natomiast w odniesieniu do oszczędności energii elektrycznej czynnej dodatkowa 

wartość oszczędności energii elektrycznej przyjmuje wartość 1.239,409 MWh dla 17 gmin, co 

daje jednostkową oszczędność dla każdej gminy w wysokości 70,253 MWh.  
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Abstract 

The aim of this study was to develop a methodology for calculating electricity savings 

in local government units due to the replacement of sodium and mercury metal halogen 

luminaires with LED luminaires. The methodology was based on the assumptions of the need 

to reduce the negative environmental impact of the existing lighting infrastructure, and the 

calculations and research were based on the provisions of the Energy Efficiency Act of May 

20, 2016 (Journal of Laws 2021 item 2166) and the basics of econometrics, statistics and 

assumptions sustainable development. A model was developed in the work, which showed the 

relationship between the rated power of sodium, metal halide and mercury lamps and the total 

sum of annual savings in active (final) electricity obtained within one year as a result of 

replacing the luminaires indicated above with luminaires made in LED technology. While 

developing the dependencies, a linear regression equation with two explanatory variables was 

used. The study also investigated the reactive energy consumption of sodium, metal halide 

and mercury luminaires in laboratory conditions and determined their impact on additional 

active energy losses, which generate additional final energy savings in the distribution 

network supplying street lighting circuits. 

The conclusions of this work concern the following areas: technical, utilitarian and 

legal. The results of the research made it possible to estimate the losses of active energy 

generated by the consumption of reactive energy by the luminaires. Estimation of active 

power losses caused by reactive power consumption by metal halide, sodium and mercury 

luminaires was carried out based on the methodology relating to the energy equivalent of 

reactive power. The subject value of additional active electricity savings for the 17 examined 

communes translates into the average annual CO2 reduction of 865.198 Mg, it gave an 

average value per one commune of 49.036 Mg of CO2 savings, which is the environmental 

effect of the proposed technical solution and the method used. However, regarding active 

electricity savings, the additional value of electricity savings is 1,239.409 MWh for 17 

communes, which gives a unit saving for each commune of 70.253 MWh. 
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Wstęp 

Wiedza o efektywności energetycznej rozumiana jako umiejętność oszczędzania 

energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej, poprzez wdrożenie przedsięwzięć redukujących jej 

zużycie, powinna pełnić kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz gospodarstw domowych.  

Tym samym wiedza o rodzajach przedsięwzięć energooszczędnych pełni 

najważniejszą funkcję w bilansie redukcji emisji CO2 w każdym kraju, a w dobie kryzysu 

energetycznego  

i klimatycznego nabiera szczególnego wymiaru. W opinii autorki niniejszej pracy, 

oszczędność nośników energii poprzez modernizację instalacji przemysłowych lub 

oświetleniowych oraz odzyskiwanie energii odpadowej przyniesie większy potencjał 

oszczędności nośników energii - liczony zarówno w skali jednego roku, jak i kilku lat - niż 

wartość energii wyprodukowanej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.  

Niniejsza praca zawiera metodologię obliczenia redukcji CO2 opartą na ustawie                             

o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166) i rozporządzeniach prawnych 

korespondujących z przedmiotową ustawą. Tylko oszczędność nośników energii obliczona 

w sposób ustawowy (ustawa jak wyżej) podlega wsparciu finansowemu i dodatkowo jest ona 

ujednolicona, dzięki czemu stanowi materiał porównawczy i badawczy. Metoda ustawowego 

obliczania redukcji CO2, skutkuje zawarciem w pracy materiału opisującego schemat 

przyznawania świadectw efektywności energetycznej, czyli majątkowych praw finansowych, 

za wdrożenie oszczędności i możliwości ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii. 

Wartość uzyskanych oszczędności nośników energii jest instrumentem finansowym na 

Towarowej Giełdzie Energii o określonej wartości początkowej sprzedaży.  

W pracy badano osiągnięte oszczędności energii elektrycznej czynnej uzyskane 

w ciągu jednego roku w wyniku modernizacji oświetlenia, polegającej na wymianie opraw 

oświetleniowych rtęciowych, metalohalogenowych i sodowych na oprawy wykonane 

w technologii LED w siedemnastu gminach i miastach, zlokalizowanych na terenie naszego 

kraju. Materiał badawczy pozwolił na utworzenie modelu ekologiczno-ekonometrycznego  

i funkcji regresji, która opisuje zależność wielkości oszczędności energii elektrycznej czynnej 

od rodzaju zainstalowanych przed modernizacją opraw w obwodach oświetleniowych. 

W pracy udowodniono istotność statyczną otrzymanego równania regresji.  



Metodyka szacowania wartości ekologicznej świadectw efektywności energetycznej  

i redukcji CO2 w modernizowanych obwodach infrastruktury oświetlenia ulicznego 

Strona 9 z 151 

 

Dodatkowo w pracy zbadano pobór energii biernej indukcyjnej przez oprawy 

rtęciowe, sodowe, metalohalogenowe i energii biernej pojemnościowej przez oprawy 

wykonane w technologii LED. Wykazano, iż pobór energii biernej indukcyjnej ma mierzalny 

wpływ na straty energii czynnej, co jest źródłem dodatkowych oszczędności energii 

elektrycznej, które są uzyskiwane w wyniku wymiany opraw. Celowość przedmiotowych 

badań wynika z potraktowania obwodów oświetlenia ulicznego jako zintegrowanego systemu 

dystrybucji energii elektrycznej, w którym przepływy energii biernej mają wpływ na wartość 

oszczędności energii elektrycznej czynnej.  

Wnioski wynikające z pracy mają charakter naukowy, prawny i utylitarny.  

W aspekcie naukowym zbadano pobór energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej 

przez oprawy. Otrzymano wyniki zgodne z teorią elektrotechniki, dlatego mogły one być 

poddane dalszej analizie, polegającej na oszacowaniu strat energii czynnej, generowanej 

przez pobór energii biernej przez oprawy.  

Dodatkowo w aspekcie naukowym - w oparciu o skonstruowane na podstawie modelu 

ekologiczno-ekonometrycznego równanie regresji - wykazano zależność wielkości 

uzyskanych oszczędności energii czynnej od rodzaju zainstalowanych opraw przed 

modernizacją, co pozwoliło na sformułowanie wniosku o konieczności kierowania 

w pierwszej kolejności programów dofinansowujących wymianę oświetlenia ulicznego do 

miast i gmin, które posiadają zainstalowane w obwodach oświetlenia ulicznego oprawy 

rtęciowe.  

W aspekcie utylitarnym i prawnym zaproponowano zmiany w istniejącym 

prawodawstwie (rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz 

metod obliczania oszczędności energii), polegające na propozycji skorygowania wzoru na 

oszczędność energii elektrycznej czynnej uzyskaną w wyniku wymiany opraw 

o współczynnik korygujący, uwzględniający pobór przez oprawę sodową, metalohalogenową 

i rtęciową energii biernej w obwodach oświetlenia ulicznego. W tym aspekcie również 

skonstruowano wniosek, opisujący zależność pomiędzy małym zainteresowaniem gmin 

i miast systemem finansowego wsparcia w ramach świadectw efektywności energetycznej, 

a konfliktem prawnym, dotyczącym własności infrastruktury oświetlenia ulicznego.  
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Dodatkowo aspekt utylitarny pracy zostaje rozszerzony w kontekście zapisów ustawy 

z dnia 7 października 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 2127) o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w roku 2023 w związku z sytuacją na 

rynku energii elektrycznej. Zapisy ustawy wskazanej jak wyżej nakładają na jednostki sektora 

publicznego obowiązek 10-procentowej oszczędności energii elektrycznej w grudniu 2022 

roku (w stosunku do średniego zużycia energii elektrycznej z lat 2018 i 2019) oraz 10-

procentową oszczędność w roku 2023 w stosunku do energii elektrycznej pobranej w 2022 

roku. 

Do przedmiotowych oszczędności jest wliczana oszczędność energii elektrycznej 

uzyskana w obwodach oświetlenia ulicznego na terenach miast i gmin. W związku 

z powyższym wnioski wynikające z modelu mogą mieć bezpośrednie zastosowanie dla 

osiągnięcia wyznaczonego celu oszczędności. Uzyskane oszczędności, zgodnie ze wskazaną 

j.w. ustawą, będą wymagały raportowania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z klauzulą 

o odpowiedzialności karnej, dotyczącej rzetelności przekazywanych danych.  
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2. Analiza literaturowa badanych zagadnień  

Ze względu na szerokie podejście do podjętych w pracy zagadnień analiza 

literaturowa wymagała niezwykle interdyscyplinarnego podejścia, uwzględniając wiele 

zagadnień ściśle powiązanych z tematyką energooszczędności. Dlatego też podjętą analizę 

przeprowadzono  w omówionych poniżej obszarach.  

2.1 Oświetlenie miast i obszarów zurbanizowanych - wady i zalety rozwiązań  

Systemy oświetlenia publicznego w miastach są podstawową i istotną usługą 

realizowaną przez organy administracji publicznej. Z jednej strony, obywatele wysoko 

rozwiniętych społeczeństw wymagają wysokiej jakości usług; z drugiej strony, instalacja 

oświetleniowa jest ważnym źródłem zużycia energii, na które mają wpływ czynniki takie, jak 

ich regulacja i konserwacja (Gil-de-Castro i in., 2010). W projektach modernizacyjnych 

oświetlenia ulicznego należy wziąć pod uwagę wiele ograniczeń (wysokość i odległość 

słupów, okablowanie elektryczne i infrastrukturę, uwarunkowania prawno-administracyjne, 

taryfy energetyczne i koszty). Z tych powodów oczekiwane efekty mogą różnić się od 

rzeczywistych. Innym krytycznym aspektem, trudnym do przewidzenia ze względu na brak 

badań literaturowych, jest akceptacja przez użytkowników jakości światła, dynamicznej 

kontroli strumienia świetlnego i innych parametrów związanych z komfortem usług (Beccali 

i in., 2019; Beccali i in., 2018). Badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej 

(Beccali i in., 2018) wykazały, że od 30% do 50% energii elektrycznej zużywanej na 

oświetlenie można zaoszczędzić, inwestując w energooszczędne systemy oświetleniowe.  

W większości przypadków takie inwestycje są nie tylko opłacalne, ale również 

utrzymują lub poprawiają jakość oświetlenia. Głównym zaleceniem jest zwiększenie 

wydajności systemów oświetlenia jako część kompleksowej strategii redukcji emisji CO2, 

w tym czystszych opcji dla wytwarzania energii elektrycznej, emisji pojazdów, bardziej 

energooszczędnych budynków i inteligentnych liczników elektrycznych w połączeniu 

z inteligentnymi urządzeniami, które przesuwają zużycie energii elektrycznej z okresów 

szczytowych do pozaszczytowych (Grow, 2008). Zasada regulacji napięcia okazuje się być 

skutecznym sposobem na zapewnienie jakości i oszczędności w zarządzaniu oświetleniem 

publicznym (Ceclan i in., 2007). Oświetlenie zewnętrzne przyczynia się do bezpiecznego 

poruszania się po zmroku w obszarach zewnętrznych, zapewnia komfort życia oraz estetykę 

miast i obszarów zurbanizowanych. Oświetlenie dróg poprawia sprawność widzenia 
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kierowców w nocy, co prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków (Raynham, 2004; 

Chenani i in., 2016).  

Jako ważny czynnik architektoniczny i urbanistyczny - oświetlenie zewnętrzne może 

również zwiększyć przyjemny charakter środowiska zewnętrznego, a tym samym poprawiać 

zdolność do regeneracji krajobrazu miejskiego (Nikunen, 2013). Oprócz pozytywnego 

wpływu na walory wizualne i bezpieczeństwo, oświetlenie zużywa znaczną ilość energii. 

Szacuje się, że oświetlenie zewnętrzne odpowiada za około 19% (2.650 TWh) światowego 

zużycia energii elektrycznej. Oświetlenie zewnętrzne, w tym drogi i ulice, parkingi, 

sygnalizacja świetlna, tablice reklamowe i lotniska, szacuje się na około 218 TWh w 2005 r., 

co stanowi około 8% energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie. Oświetlenie drogowe 

i uliczne zużyło w 2005 r. około 114 TWh, co stanowiło 1% światowego zużycia energii 

elektrycznej (IEA, OECD 2006; Sippola 2010).  

Kolejnym aspektem, bardzo silnie oddziałującym na duże koszty oświetlenia ulicznego, 

jest utylizacja opraw oświetleniowych, ponieważ elektroodpady powodują skażenie 

środowiska. Zarówno pozbycie się elektroodpadów poprzez wyrzucenie ich na tzw. „dzikie 

wysypiska” czy do pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne, jak i przeprowadzenie 

nieprofesjonalnego demontażu (w celu odzyskania cennych surowców, np. miedzi, jednakże 

bez przeprowadzania odzysku lub recyklingu pozostałych niebezpiecznych składników), 

powoduje uwolnienie się substancji niebezpiecznych lub toksycznych do powietrza, gruntów 

czy wód podziemnych, a także konieczność wydobycia surowców, których nie odzyskano 

z elektroodpadów, co w skrajnym przypadku mogłoby doprowadzić do naruszenia zasad 

zrównoważonego rozwoju (zbyt szybkie i niepotrzebne „wyczerpywanie” zasobów 

naturalnych) oraz naruszenie zasad prowadzenia gospodarki w obiegu zamkniętym 

(Pawłowski, 2008, 2009, 2013; Bielińska i in,. 2014; Generowicz i in., 2017).  

2.1 Odpady niebezpieczne jako produkty systemów oświetleniowych  

Odpady niebezpieczne to odpady występujące zarówno jako strumień przemysłowy                           

z różnych technologii, jak i odpady pochodzenia komunalnego. Ich charakter lub właściwości 

stanowią szczególne ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska, a nieprawidłowa gospodarka 

nimi oraz brak metod ich unieszkodliwiania i usuwania w bezpieczny sposób zwiększa 

potencjalne zagrożenia dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Spośród odpadów 

wytworzonych w UE-27 w 2018 r. - 101,4 mln ton (4,3% całości) sklasyfikowano jako 

odpady niebezpieczne.  W porównaniu z 2010 r., w UE-27 w 2018 r. wytworzono o 11,6% 
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więcej odpadów niebezpiecznych, co oznacza wzrost ilościowy z 90,8 do 101,4 mln ton. 

W 2018 r. udział odpadów niebezpiecznych w całkowitym wytwarzaniu odpadów wynosił 

poniżej 10,0% we wszystkich państwach członkowskich UE-27, z wyjątkiem Estonii 

i Bułgarii, gdzie stanowiły one odpowiednio 46,9%  i 10,4% całości (rys. 1). Bardzo wysoki 

udział Estonii wynikał głównie z produkcji energii z łupków bitumicznych. Spośród krajów 

trzecich, pokazanych na rysunku nr 1, Serbia odnotowała najwyższy udział odpadów 

niebezpiecznych w całkowitym wytwarzaniu odpadów (30,0%) ze względu na intensywną 

działalność w górnictwie i wydobywaniu, a za nią uplasowały się Czarnogóra (27,8%), Turcja 

(15,3%) i Norwegia (11,6%).  

 

 

Rysunek 1. Ilość odpadów niebezpiecznych gromadzonych w latach 2010-2018  

 

W sumie w 2018 r. w UE-27 przetworzono 82,2 mln ton odpadów niebezpiecznych, 

z czego ponad dwie trzecie tylko w czterech państwach członkowskich UE-27: Niemczech 

(27,3%), Bułgarii (16,5%), Estonii (13,1%) i Francji (11,6%) (rys. 2).  
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Rysunek 2. Ilość odpadów niebezpiecznych w krajach UE w 2018 r.  

 

W 2018 r. prawie połowa (45,0%) odpadów niebezpiecznych przetwarzanych w UE-

27 została odzyskana: 37,4% poprzez recykling lub wypełnianie wyrobisk (co odpowiada 69 

kg                na mieszkańca) i 7,6% w drodze odzysku energii (14 kg na mieszkańca) (rys. 3). 

Pozostałe 55,0% zostało zdeponowane lub usunięte w inny sposób.  
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Rysunek 3. Ilość odpadów niebezpiecznych w krajach UE w 2018 r.  

 

Wśród odpadów niebezpiecznych wyróżnić można m.in. odpady zawierające 

przepracowane oleje - głównie silnikowe, zawierające azbest - odpady budowlane, 

technologiczne z przemysłu, odpady medyczne i weterynaryjne, odpady promieniotwórcze, 

odpady zawierające przeterminowane środki ochrony roślin, odpady zawierające freony lub 

też odpady zawierające rtęć.  

Rtęć jest srebrzystoszarym metalem o silnym połysku. W temperaturze pokojowej 

posiada wysoką sprężystość par 0,17 Pa i jako jedyny pierwiastek metaliczny występuje 

w stanie ciekłym. Topi się w temperaturze 234,3 K, wrze w 629,7 K. Charakteryzuje się dużą 

gęstością 13,55 g/cm i masą cząsteczkową 200,6 g/mol, z nieznaczną rozpuszczalnością 

w wodzie (6,5·10-9 g Hg/dm3) i względnie niską przewodnością elektryczną. W przyrodzie 

jest pierwiastkiem rzadkim. Występuje zarówno w stanie rodzinnym, jak i związanym. 

Zaliczana do metali szlachetnych, jest odporna na działanie suchego powietrza i kwasów 

nieutleniających. Toksyczność́ rtęci i niebezpieczeństwo związane ze skażeniem środowiska 

zostało dokładnie przebadane. Jest łatwo wchłaniana do ustroju człowieka i zwierząt ze 

względu na dużą podatność do parowania. Trafia do organizmu przez drogi oddechowe, błony 

śluzowe, skórę lub przez spożywanie skażonej wody i żywności. Wchłonięta rtęć krąży 
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w organizmie, bez możliwości jej wydalenia, i osadza się głównie w nerkach i wątrobie, 

powodując ciężkie schorzenia. Ma wpływ na rozwój chorób układu nerwowego. Rozwój 

przemysłu spowodował, że rtęć została doceniona jako metal o specjalnych właściwościach 

i tanim pozyskaniu; była wykorzystywana w wielu procesach technologicznych (m.in. przy 

produkcji oświetlenia). Systemy oświetleniowe stosowane w latach 60. i 70. ubiegłego 

stulecia spowodowały kumulację odpadów rtęciowych z tego sektora oraz potencjalnych 

opraw do wymiany, które będą stanowiły odpad w przyszłości.  

Większość produktów oświetleniowych zawiera wiele szkodliwych substancji, które 

mają różny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka (Welz i in., 2011). Lampy 

fluorescencyjne emitują światło ultrafioletowe (UV) i mogą zanieczyszczać środowisko rtęcią 

i fosforem, jeśli są lekkomyślnie utylizowane (Fenton i in., 2013; Vahl i in., 2013). Stany 

Zjednoczone zidentyfikowały rtęć, ołów i bizmut jako najbardziej trujące pierwiastki 

znajdujące się w lampach.  

2.2 Oprawy  

Oprawa oświetleniowa to element całego systemu oświetlenia. Składa się z lamp, 

elektroniki (np. statecznika lub sterownika), struktury obudowy (np. oprawy) oraz elementów 

umożliwiających zainstalowanie jej w określonym położeniu. Komora osprzętu przeznaczona 

jest do zamieszczania w niej układów, które zasilają źródło światła energią elektryczną, np. 

układ stabilizacyjno-zapłonowy. „Oprawy liniowe” są typem oświetlenia powszechnie 

spotykanym w przestrzeniach komercyjnych i składają się z opraw typu kasetonowego, 

panelowego, zwieszanego i wiszącego. Ze względu na ich typowo długi czas pracy, oprawy 

liniowe stanowią jedną z największych możliwości oszczędności energii dla LED - 44% 

całkowitego potencjału dla oświetlenia wewnętrznego (U.S. DOE, 2016; Tabaka i in., 2015).  

2.2.1. Lampy sodowe niskoprężne  

Prototypy tych lamp powstały w 1923 roku. Obok najwyższej czystości metalicznego 

sodu, który jonizuje po zapłonie lampy, bańka wyładowcza jest wypełniona mieszaniną neonu 

(99%) i argonu (1%), Ta mieszanina gazów spełnia rolę zarówno gazu zapłonowego, jak 

i gazu buforowego. Wykorzystuje się tutaj promieniowanie rezonansowe - wobec tego 

ciśnienie cząstkowe pary sodu, podstawowego składnika atmosfery w jarzniku, wynosi około 

1 Pa (Musiał, 2005). Wykazano, że sprawność lamp rośnie wraz ze wzrostem średnicy przy 

stałej temperaturze ścianki oraz wraz ze wzrostem temperatury ścianki przy stałej średnicy 
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(Waymouth, 1981). Wykazują one dużą skuteczność świetlną od 100 lm/W do 200 lm/W, 

dając światło monochromatyczne, uniemożliwiające rozróżnianie barw (Musiał, 2005; 

Puternicki, 2010; Klamkowski i in., 2012). Duże straty cieplne obniżające sprawność 

energetyczną lampy i zapłon zimnej lampy trwający 7-15 minut powodowany jest 

koniecznością utrzymania w lampie odpowiedniego ciśnienia nasyconej pary sodu; aby 

otrzymać odpowiednie ciśnienie, jarznik trzeba utrzymywać w temperaturze około 300°C. 

W celu ograniczenia utraty mocy jarznik ma kształt litery „u”, otoczonej bańką próżniową, 

pokrytą powłoką In2O3; SnO2; Au; Bi2O3, stanowiącą filtr interferencyjny, odbijający 

promieniowanie podczerwone. Ze względu na wysoką temperaturę jarznika lampa jest też 

mało wrażliwa na zmiany temperatury otoczenia oraz na odchylenia napięcia zasilającego.  

Lamp sodowych niskoprężnych nie można stosować w miejscu dużych drgań, np. na 

wiaduktach, gdyż łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym przy trzonku. Są one bardzo 

dobrym rozwiązaniem do instalacji przy drogach z ograniczoną widocznością, dużym ruchem 

pieszych czy w miejscach zapylonych, gdyż monochromatyczne światło przez nie 

wytworzone zapewnia bardzo dobrą ostrość widzenia (Musiał, 2006). Trwałość ekonomiczna 

lampy wynosi około 12.000 godzin (Gabryjelski, 1998).  

Na rysunku poniżej przedstawiono budowę lampy sodowej niskoprężnej. Lampy 

sodowe niskoprężne mają bardzo niski współczynnik odkształcenia prądu (Czapp, 2012).  

 

 

Rysunek 4. Budowa lampy sodowej niskoprężnej  
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2.2.2. Lampy sodowe wysokoprężne  

W latach 60. powstały dwa rodzaje wysokoprężnych lamp wyładowczych (1961 - 

sodowa, 1962 - metalohalogenowa), kiedy opanowano technologię przejrzystego materiału na 

jarznik, wytrzymującego działanie pary sodu w temperaturze przekraczającej 750°C. Jest to 

lukaloks, tlenek glinu Al2O3, z ewentualnym dodatkiem tlenku magnezu MgO. Lukaloks jest 

cięty z obu końców, wprowadza do wnętrza rurki niobowe do elektrod, uszczelnione korkami 

ceramicznymi. Zapłon i rozgrzew lampy zimnej trwa od 2 do 5 minut, czas powtórnego 

zapłonu lampy nagrzanej po krótkotrwałym zaniku lub zapadzie napięcia wynosi do 6 minut, 

lecz wprowadzenie anteny zapłonowej spieczonej z jarznikiem pozwala skrócić ten czas 

poniżej 1 minuty. Lampy sodowe wysokoprężne są dostępne w zakresie mocy od 35 W do 

1000 W i wykazują skuteczność świetlną  od 40 lm/W do 150 lm/W.  

Lampy sodowe przez wiele lat były używane do oświetlania dużych przestrzeni 

przemysłowych, niewymagających odwzorowania kolorystycznego, dając 

żółtopomarańczowe światło. Ze względu na skuteczność świetlną oraz bezawaryjność 

działania w szerokim zakresie temperatur znalazły zastosowanie w oświetleniu ulic, a ze 

względu na ciepłą barwę światła znajdują szerokie zastosowanie do oświetlania zabytków. 

W tych lampach wprowadza się i udoskonala elektroniczne stateczniki i regulatory strumienia 

świetlnego celem oszczędności energii (Grot i in., 1986; Kwok i in., 2006; Marchesan i in., 

2006; Musiał, 2006; Łączny i in., 2017; Gil-De-Castro, 2012). Lampy sodowe cechuje bardzo 

wysoka luminancja elementów wytwarzających strumień świetlny (Słomiński, 2013). Lampy 

sodowe wysokoprężne charakteryzują się wysokim odkształceniem prądu (Czapp, 2012).  
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Rysunek 5. Budowa lampy sodowej wysokoprężnej - 1. trzonek; 2. getter; 3. doprowadnik; 4. jarznik;  

5. bańka zewnętrzna; 6. warstwa rozpraszająca światło:  

a) o bańce cylindrycznej przezroczystej; b) o bańce owalnej matowanej  

 

 

2.2.3. Oprawy wykonane w technologii LED  

Podstawą działania diody LED (Light Emitting Diode) jest zjawisko 

elektroluminescencji, po raz pierwszy zaobserwowane w 1907 roku przez Rounda 

w kryształach węglika krzemu. Terminu „elektroluminescencja” jako pierwszy użył George 

Destriau w 1936 r. Diody LED są strukturami półprzewodnikowymi, zawierającymi złącze 

p-n, emitującymi promieniowanie optyczne po wzbudzeniu złącza prądem elektrycznym. 

Dioda LED emituje fotony w kierunku przewodzenia, tzn. od warstwy typu p do warstwy 

typu n. Światło diod jest monochromatyczne. W zależności od materiału użytego do 

wykonania diody można otrzymać dowolną barwę światła. Oprawy oświetleniowe z tymi 

nowymi źródłami światła są dobrym rozwiązaniem technicznym, dającym zastosowanie 

w oświetleniu ulicznym dla niskich klas oświetlenia - ze względów czysto ekonomicznych 

nie mogą być dziś zamiennikami klasycznych opraw oświetleniowych dla wyższych klas 

oświetleniowych (Pieniążek, 2010).  

Diody LED - w zależności od technologii wykonania - emitują światło białe o różnych 

temperaturach barwowych, a tym samym o różnorodnej zawartości w ich promieniowaniu 

światła z zakresu niebieskiego. Światło niebieskie jest szkodliwe dla ludzi i zwierząt, dlatego 
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dąży się do ograniczania tego typu światła poprzez ściemnianie lamp, gdy jest to możliwe 

(Jakubowski, 2015).  

Oprawy LED są technologią wschodzącą o niezrealizowanym potencjale wydajności. 

Potencjał ten może zostać wykorzystany, ponieważ zwiększona liczba dostawców opraw 

LED zwiększa konkurencję, co wpływa na obniżenie ceny zakupu w segmencie LED, a tym 

samym na obniżenie kosztów inwestycji. Ponadto koszty utrzymania opraw LED mogą ulec 

zmniejszeniu wraz z poprawą jakości produktów dzięki zwiększonemu wykorzystaniu 

automatyzacji w integracji systemowej w produkcji opraw oświetleniowych (Tähkämö i in., 

2015).  

Technologia LED staje się zadowalającym, opłacalnym rozwiązaniem ze względu na 

niskie zużycie energii, długą żywotność, malejące koszty inwestycyjne (Lim i in.,2011) 

i koszty utrzymania (Campisi i in., 2018), mniejszy wpływ na środowisko (Tähkämö i in., 

2015). Jak podają Pattison i in., 2018, w ciągu ostatnich 15 lat sprawność chłodnobiałych 

pakietów LED wzrosła z około 25 lm/W do ponad 160 lm/W. Oszacowano, że dzięki 

zastosowaniu wysokiej jakości diod LED zamiast opraw HPS (High Pressure Sodium), 

oszczędności energii mogą wynosić od 31% do 60%, pod warunkiem zastosowania 

scenariuszy wielostopniowego ściemniania (Djuretic i in., 2018; Yoomak i in., 2018). 

Wdrożenie infrastruktury oświetleniowej z wielofunkcyjną siecią czujników jest niezbędnym 

krokiem w kierunku modernizacji do systemu „inteligentnego”, dającego oszczędności (De 

Paż i in., 2016; Brock i in., 2018). Oszczędności daje również ustawianie różnych trybów 

pracy oświetlenia – w zależności od natężenia ruchu i obciążenia systemu energetycznego 

(Tukymbekov i in., 2021).  

W oprawach ledowych - bez względu na moc i rozmieszczenie - występuje termiczne 

zagrożenie diody LED, gdyż diody mocy LED są wrażliwym termicznie elementem oprawy                     

i jednocześnie znaczącym źródłem ciepła (Domke, 2012). Lampy LED charakteryzują się 

niskim odkształceniem prądu (Czap, 2012). Ważnym odkryciem jest to, że współczynnik 

mocy opraw LED może się znacznie zmniejszyć przy zmniejszeniu strumienia świetlnego 

(Djuretic i in. 2018; Wojnicki i in., 2014).  

2.2.4. Oprawy metalohalogenkowe, rtęciowe  

W 1934 r. powstała pierwsza wysokoprężna lampa rtęciowa o barwie 

zielonawoniebieskiej. Dość przełomowym osiągnięciem były niskoprężne lampy rtęciowe, 
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czyli świetlówki, w których - oprócz gazu - o barwie światła decyduje luminofor. 

W powszechnym użyciu są od roku 1938. Podstawową wadą świetlówek jest tętnienie 

światła, zaletą - dość zróżnicowana barwa światła od ciepłej do dziennej (Bartnicka, 2015). 

Lampy metalohalogenowe rtęciowe są bardzo wrażliwe na odchylenia napięcia. Posiadają 

szeroki zakres mocy od 20 W do 2000 W przy skuteczności świetlnej od 60 lm/W do 100 

lm/W. Lampy te posiadają w rozgrzanym jarzniku składnik o największym ciśnieniu 

cząstkowym (rzędu 105 Pa) - parę, która dodaje swoje linie widmowe i pełni rolę gazu 

buforowego, pozwalając uzyskać pożądany poziom napięcia łuku; ogranicza dyfuzję innych 

metali  z osi kolumny łukowej w kierunku ścianek jarznika; wiąże nadwyżkę jodu 

w przezroczysty jodek rtęciowy HgJ2 (o temperaturze wrzenia 351°C), bo sam jod silnie 

pochłania światło (Musiał, 2011).  

Na rysunku poniżej przedstawiono budowę lampy metalohalogenowej rtęciowej. 

Lampy rtęciowe pobierają prąd silnie odkształcony, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem 

(Czapp, 2012).  

 

 

Rysunek 6. Budowa lampy metalohalogenowej rtęciowej  

 

Świetlówki (FL), w tym świetlówki kompaktowe (CFL) i świetlówki liniowe (LFL), 

stosowano, zastępując nimi żarówki, dzięki ich wysokiej efektywności energetycznej, długiej 

żywotności, przystępnym cenom i ogólnoświatowemu wycofaniu żarówek (Waide, 2010). 

W skali globalnej lampy FL stanowiły 60% nowo zainstalowanych lamp w 2015 roku 

(Bardsley i in., 2015). W porównaniu z żarówkami, FL mają zazwyczaj wyższą skuteczność 

świetlną - od 60 do 95 lm/W, dłuższą żywotność - od 8.000 do 10.000 h (Lim i in., 2011; 

Penning i in., 2016; UNEP, 2017). Do produkcji świetlówek używa się metali ziem rzadkich 

(Ciacci et al., 2018).  
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2.3 Porównania energetyczne opraw  

Lampy energooszczędne pobierają prąd odkształcony, a w niektórych przypadkach 

silnie odkształcony. Powoduje to różnorodne problemy instalacyjne (Czapp, 2011). 

W projektowaniu oświetlenia drogowego coraz większą rolę odgrywają aspekty 

ekonomiczne, związane z poprawą efektywności energetycznej i trwałości sprzętu 

oświetleniowego, oraz środowiskowe, uwzględniające pozytywny i negatywny wpływ światła 

na ludzi i środowisko. Nowa norma kładzie większy nacisk na jakość oświetlenia, które ma 

zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym (PN-EN 13201:2016). Projektowanie i sterowanie 

systemami oświetlenia zewnętrznego jest złożonym zadaniem (Wojnicki i in., 2014). Wybór 

doboru oświetlenia dróg powinien opierać się na analizie wielokryterialnej (Madias, 2012). 

Diody elektroluminescencyjne i oprawy z ich zastosowaniem są coraz częściej 

wykorzystywane w oświetleniu drogowym. Wynika to dużej oszczędności w poborze prądu, 

jednak często nie dają one wystarczającego oświetlenia wymaganego dla normy PN-EN 

13201:2016 (Górczewska, 2017). Stwierdzono, że przy zastosowaniu wysokiej jakości opraw 

LED, zamiast wysokiej jakości opraw HPS, oszczędności energii mogą wynosić od 31% do 

60%, przy zastosowaniu scenariuszy wielostopniowego ściemniania.  

Przeprowadzono studium przypadku przy pomocy analizy LCC (Tähkämö i in., 2015), 

gdzie w obliczeniach uwzględniono szacowany rozwój ceny zakupu i skuteczności świetlnej 

oprawy LED. Pomimo większej skuteczności świetlnej oprawy LED, bardziej ekonomiczną 

alternatywą okazała się oprawa HPS. Jednakże w analizie nie uwzględniono charakterystyki 

barwowej i sterowania oświetleniem, gdzie w obu przypadkach technologia LED oferuje 

lepsze możliwości w porównaniu z technologiami HID, takimi jak oprawa HPS (Tähkämö 

i in., 2015). Stwierdzono, że oszczędność energii może wynieść do 53% przy wymianie lamp 

metalohalogenowych na LED. Jeśli chodzi o analizę jakościową, najlepiej oceniono lampę 

LED. Dioda LED dawała większe poczucie bezpieczeństwa, choć natężenie oświetlenia było 

o 31% mniejsze niż w przypadku lampy sodowej (Grando i in., 2021). Natomiast sterowanie 

oświetleniem ulicznym za pomocą programu operacyjnego połączonego z zegarem 

astronomicznym nie jest zadowalające (Galatanu, 2020).  
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2.4 Oprawy jako odpady, sposoby postępowania z nimi  

2.4.1. Odzysk i unieszkodliwianie opraw LED  

Wycofane z eksploatacji diody elektroluminescencyjne LED tworzą nowy rodzaj 

odpadów elektronicznych i zawierają znaczne ilości cennych oraz niebezpiecznych metali. 

Mimo że ilość pojedynczych diod LED jest niewielka, całkowita liczba wycofanych 

z eksploatacji diod LED jest znacząca i wymaga odpowiedniego zarządzania i recyklingu 

z punktu widzenia zasobów oraz środowiska. Recykling metali z odpadów elektronicznych 

jest preferowaną opcją, aby zapewnić zrównoważone dostawy kluczowych materiałów (Fang 

i in., 2018). Odpady oświetleniowe stanowią znaczące źródło pierwiastków ziem rzadkich 

(REE) i metali krytycznych (CM), które są niezbędne dla technologii niskoemisyjnych (Liu 

i in., 2020). W miarę rozwoju technologii oświetleniowych i zmniejszania się emisyjności 

źródeł energii, zarządzanie wycofywaniem z eksploatacji będzie odgrywało coraz większą 

rolę w ograniczaniu zanieczyszczeń, zwiększaniu efektywności wykorzystania zasobów 

i ułatwianiu rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej. Podczas gdy możliwe jest, aby indywidualni 

konsumenci dokonywali lepszego wyboru produktu (i podejmowali decyzje dotyczące 

zarządzania odpadami), zrównoważony rozwój systemu oświetleniowego będzie wymagał 

zmian systemowych ze strony przemysłu (Jägerbrand, 2015; Fang et al., 2018; Dzombak, 

2017). W tym celu projektowanie oświetlenia i wybór materiałów muszą odbywać się z myślą 

o demontażu i recyklingu, ponieważ uwalnianie materiałów jest kluczem do wyższej 

efektywności odzysku i niższych kosztów recyklingu (Reuter i in., 2015; Johnson i in., 2007). 

Oprócz projektowania produktów i usprawniania procesów odzyskiwania materiałów, 

recykling musi być zoptymalizowany poprzez strategie zbierania odpadów i wydajny 

ekonomicznie, tzn. musi być zgodny z cenami metali ziem rzadkich i metali krytycznych, aby 

usprawnić inwestycje i dynamikę w tym obszarze (Qiu i Suh, 2019; Von Gries i Wilts, 2015).  

Ponieważ rozcieńczenia metali w odpadach mają bezpośredni wpływ na ekonomikę 

recyklingu, metale odzyskiwane z odpadów LED mogą być poddawane przetwarzaniu 

wstępnemu w celu zwiększenia stężenia, co poprawia wydajność i koszty odzyskiwania. 

Bardziej ekologiczne metody odzysku, takie jak ługowanie mikrobiologiczne i ekstrakcja 

cieczą w stanie nadkrytycznym z wykorzystaniem CO2, mogą w przyszłości zapewnić 

alternatywne ścieżki odzysku, gdy staną się bardziej rozwinięte i opłacalne z handlowego 

punktu widzenia (Johnson et al., 2007). Wpływ odzysku REE i CM z odpadów 

oświetleniowych może być zmniejszony poprzez jednoczesne odzyskiwanie innych cennych 
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materiałów. Recykling metali pospolitych, takich jak Al, Cu i stal, z opraw oświetleniowych 

może zmniejszyć lub nawet całkowicie zrównoważyć obciążenia związane z przetwarzaniem 

hydrometalurgicznym, przyczyniając się w ten sposób do obniżenia barier środowiskowych 

i ekonomicznych dla wysiłków w zakresie odzysku REE i CM w recyklingu.  

Z biegiem czasu, gdy coraz więcej oświetlenia będzie przechodzić ze źródeł 

fluorescencyjnych na LED, nastąpi zmniejszenie wpływu na środowisko, głównie dzięki 

wzrostowi wydajności LED. Jednak ponieważ diody LED nie podlegają przepisom 

dotyczącym odpadów uniwersalnych, wskaźniki recyklingu mogą się zmniejszyć, co 

doprowadzi do mniejszego odzysku materiałów i większej ilości odpadów stałych. Jeśli 

chodzi o decyzje dotyczące wymiany w zakresie gospodarki odpadami, korzyści wynikające 

z wydłużenia okresu użytkowania i modułowej konstrukcji produktów według 

przeprowadzonych badań nie są tak jednoznaczne, jak się spodziewano.  

2.4.2. Unieszkodliwianie opraw lamp fluorescencyjnych  

Ze względu na zawartość rtęci, zużyte lampy fluorescencyjne są klasyfikowane jako 

odpady niebezpieczne, wymagające specjalnego traktowania w celu ich utylizacji (Tunsu i in., 

2015). Świetlówki są znaczącym źródłem REE (np. itru i europu) i stanowią 32% rynku REE 

pod względem wartości. Przeciętna świetlówka T8 zawiera 5,8 g REE (Qiu i in., 2019; U.S. 

DOE, 2011; Binnemans i in., 2013; Tunsu i in., 2015; Wu i in., 2014). W przypadku 

recyklingu lamp FL, korzyści z odzysku metali z samej lampy i statecznika nie są 

wystarczające, aby zrównoważyć obciążenia związane z odzyskiem REE. Wu i in., 2014, 

twierdzą, że jeśli podda się recyklingowi świetlówki i ponownie skutecznie je wykorzysta, to 

nie tylko zmniejszy się eksploatację pierwotnych minerałów ziem rzadkich, ale także zbuduje 

circular-utilization łańcucha przemysłowego, które wspomoże efektywne wykorzystanie 

zasobów ziem rzadkich.  

Przy prawie 1 miliardzie opraw liniowych w USA, z których ponad 90% nadal 

wykorzystuje technologie fluorescencyjne (U.S. DOE, 2016), nocny potencjał odzysku REE 

z odpadów FL6 wynosi około 20.000 t wraz z 9 t rtęci. Dojrzała technologia, taka jak 

oświetlenie fluorescencyjne, może przynieść korzyści z przedłużonego użytkowania, jak 

również z modularyzacji produktu, co może być strategią bardziej przyjazną dla środowiska 

niż wymuszanie samego recyklingu (Liu i in., 2020).  
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2.4.3. Odzysk, recykling i unieszkodliwianie opraw sodowych  

Szkło borokrzemianowe zostało poddane recyklingowi z wysokociśnieniowych lamp 

sodowych (HPSg) i zbadane jako materiał wyjściowy do produkcji szkła chroniącego przed 

promieniowaniem. Szkło borokrzemianowe jest przedmiotem zainteresowania ze względu na 

jego wysoką odporność na ataki chemiczne i szok termiczny, doskonałą przezroczystość oraz 

wysoki współczynnik załamania światła przy niskim rozproszeniu. Dlatego ma szeroki zakres 

potencjalnych zastosowań, takich jak optoelektronika, technologia energii słonecznej i fizyka 

jądrowa (Chutithanapanon i in. 2019; Kurudirek i in., 2018).  

2.4.4. Energia bierna pojemnościowa generowana przez oprawy wykonane w technologii 

LED  

Układy zasilania stosowane w oprawach wykonanych w technologii LED generują 

energię bierną pojemnościową (jak wynika z pomiarów, tgφ nie mniejszy niż -0,329). 

Elektroniczne układy sterująco-regulacyjne nie mają określonego dopuszczalnego 

współczynnika mocy, co powoduje dalsze zwiększenie wartości energii biernej 

pojemnościowej. Wraz ze wzrostem temperatury maleje też emitowana wartość strumienia 

świetlnego źródła LED, a w konsekwencji uzyskiwane natężenie oświetlenia. Stanowi to 

zagrożenie dla trwałości eksploatowanych źródeł LED, a przede wszystkim zwiększa 

przepływ energii biernej: tgφ = -11,50, moc czynna ok. 60 W, a moc bierna -680 var! 

(Kurowski i in., 2016; Kurowski, 2014; Kurowski, 2015).  

2.5 Modele ekonometryczne w infrastrukturze oświetlenia ulicznego  

Model ekonometryczny zapisuje się za pomocą równania lub układu równań - 

pozwala on opisać mechanizmy zmian w badanym obszarze, niekoniecznie geograficznym. 

Zbudowanie modelu wymaga znajomości teorii ekonomii oraz wiedzy matematyczno-

ekonomicznej i zjawisk zachodzących w opisywanym obszarze, w tym przypadku - na rynku 

energii. Model powinien posiadać nie tylko wartość poznawczą, ale również wartość 

utylitarną, czyli stanowić narzędzie wnioskowania w określonym horyzoncie czasowym 

(Hansen, 2005; Hong i in., 2003; Kuersteiner, 2002; Ferrier i in., 1990; Chang i in., 2003; 

Banos i in., 2015).  

W takich modelach, obok zależności funkcyjnych, istnieje możliwość wyznaczania 

obszarów dopuszczalnych decyzji, a funkcja celu umożliwia wybór wariantu optymalnego 

wśród dopuszczalnych. Model ekonometryczny może jednak odnieść się wyłącznie do modeli 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Model
https://mfiles.pl/pl/index.php/Cel
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opisujących prawidłowości w opisywanym obszarze, gospodarce lub - jak w tym przypadku - 

energetyce. Suganthi i in., 2012, twierdzi, że zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla 

przyszłego dobrobytu gospodarczego i bezpieczeństwa ekologicznego, a zarządzanie 

zapotrzebowaniem na nią jest wymagane dla właściwej alokacji dostępnych zasobów. 

Tradycyjne metody, takie jak szeregi czasowe, regresja, ekonometria oraz miękkie techniki 

obliczeniowe, są szeroko stosowane do zarządzania stroną popytową. Samouilidis 

i Mitropoulos, 2012, badają energię i wzrost gospodarczy w krajach uprzemysłowionych. 

Opracowywane są modele ekonometryczne do prognozowania zużycia energii w funkcji 

PKB, ceny energii, technologii czy liczby ludności.  

Na podstawie analizy zmiennych decyzyjnych, kompromisów i ograniczeń w procesie 

minimalizacji kosztów dla przedsiębiorstwa energetycznego, szacowane są modele 

ekonometryczne dla całego miasta. Modele te odnoszą zapotrzebowanie na różne elementy 

systemu (na przykład słupy, przewody, podstacje, lampy) do zmiennych wyjściowych 

(sprzedaż, liczba klientów) czynników lokalnych (na przykład gęstości zaludnienia) i są 

wykorzystywane do wyjaśniania kwestii polityki publicznej, związanych z alokacją kosztów 

i ekonomią (Guldmann, 1984). Hobby i in., 2011, przedstawili dwuetapowy model 

przetwarzania danych oraz algorytmy, które mogą być wykorzystane do budowy narzędzia do 

prognozowania krótkoterminowego zużycia energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych 

(Hobby i in., 2011; Banker, 1992). Włączenie zmiennych społeczno-ekonomicznych do 

naszych modeli pozwala zidentyfikować cechy jednostek, które wpływają na ich decyzje 

i które mogą wyjaśnić heterogeniczność wyników (Chloe i in., 2022; Guldmann, 1985).  

Modele wprowadzane są w różnych obszarach gospodarki; nie jest ich wiele 

w obszarze zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności w obszarze 

energetyki i funkcjonowania oświetlenia ulicznego obszarów zurbanizowanych (Ancarani 

i in. ,2001; Pina i in., 2001).  

Lorenzo i in., 2007, określają i analizują efektywność usługi oświetlenia ulicznego 

w miastach hiszpańskich za pomocą metodologii DEA, realizując dwa cele: oszacowanie 

osiągniętej sprawności technicznej oraz odkrycie czy różnice w efektywności można wyjaśnić 

sposobem zarządzania systemem oświetleniowym. Wyniki analizy pozwalają potwierdzić, że 

istnieje istotna zależność pomiędzy zmiennymi zdefiniowanymi jako nakłady do procesu 

a wydajnością. W badaniu stwierdzono również, że czynniki określające charakterystykę 
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środowiska i rodzaj gospodarowania, czy to publiczne, czy prywatne, nie mają statystycznie 

istotnego wpływu na poziom efektywności.  

Beaudet i in., 2002, badają gotowość obywateli do zaakceptowania przejścia na 

bardziej zrównoważone systemy oświetlenia. Eksperyment dotyczył dyskretnego wyboru 

w dużej francuskiej metropolii, aby zmierzyć względną wagę różnych cech oświetlenia 

publicznego - natężenia światła, wygaszania światła, barwy światła - w decyzjach 

respondentów. Dane z badań były włączane do modeli ekonometrycznych, charakteryzując 

główne profile preferencji mieszkańców w zakresie zmian oświetlenia w mieście.  

Badanie dostarczyło praktycznych informacji planistom miejskim i środowiskowym, 

umożliwiając im dopasowanie gmin, w których potrzeba kontroli zanieczyszczenia światłem 

jest priorytetem, z tymi, w których środki wydają się społecznie akceptowalne przez 

obywateli.  

2.6 Efektywność energetyczna w świetle przepisów prawa  

Zwiększanie efektywności wykorzystania energii jest jednym z celów Unii 

Europejskiej w zakresie oświetlenia elektrycznego. Rozporządzenie Komisji (WE nr 

244/2009), które zainicjowało proces wycofywania żarówek z produkcji i z handlu, oraz 

Rozporządzenia Komisji  (WE nr 245/2009; WE nr 347/2010) mają służyć poprawie 

efektywności energetycznej lamp wyładowczych oraz ich stateczników i opraw 

oświetleniowych. Organizowane są programy zachęcające inwestorów prywatnych i sektor 

publiczny do wdrażania energooszczędnych instalacji oświetleniowych (EGP 2010; EGP 

2011; Eu. Comp., 2009; Eu. LED, 2011). W Polsce podstawą kształtującą prawo jest ustawa 

z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166). Według Liu 

i in., 2020, najważniejszą strategią jest nadanie priorytetu efektywności energetycznej 

poprzez wymianę starego oświetlenia na nowe, wykonane w technologii LED. W tym celu 

pełna wymiana opraw oświetleniowych może być lepszym rozwiązaniem niż wymiana 

modułowa, ponieważ pozwala na wykorzystanie pełnej efektywności nowego oświetlenia 

LED i uniknięcie strat związanych z integracją z istniejącymi oprawami.  
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3. Efektywność energetyczna na terenie gmin i miast w Polsce 

Na terenie naszego kraju, tak jak w każdym innym kraju będącym członkiem Unii 

Europejskiej, efektywność energetyczna zdefiniowana jest jako oszczędność energii 

elektrycznej, cieplnej i gazowej dostarczonej odbiorcy końcowemu. 

Efektywność Energetyczna w naszym kraju zbudowana jest o następujące ustawy  

i rozporządzenia: 

1. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz. U. 2021 poz. 2166). 

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U.2021 poz.2166)   

w Polsce została napisana  w oparciu o zapisy Dyrektywy Parlamenty Europejskiego 

i Rady 2012/27/UE z dnia 5 października 2012 roku. 

2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania 

oszczędności energii.  

3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz 

metod obliczania oszczędności energii.  

4. Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie 

szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. 

5. Ustawa z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców energii elektrycznej w roku 2023 w związku z sytuacją na rynku 

energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127).  

W świetle przepisów prawa przedstawionych j.w. do efektywności energetycznej nie 

zaliczamy produkcji energii w odnawialnych źródłach energii. Wytwarzanie energii 

w odnawialnych źródłach energii stanowi oszczędność energii, ale nie jest zaliczane do 

efektywności energetycznej.  

3.1 Struktura majątkowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Polsce  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 1 stycznia 2021 r., na 

terenie Polski zlokalizowanych jest:  

1.  954 miast, w tym:  
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 1 miasto powyżej 1 mln mieszkańców;  

 4 miasta do 1 mln mieszkańców;  

 10 miast do 500 tys. mieszkańców;  

 23 miast do 200 tys. mieszkańców;  

 71 miast do 100 tys. mieszkańców;  

 109 miast do 40 tys. mieszkańców;  

 180 miast do 20 tys. mieszkańców;  

 556 pozostałych miast;  

2. 2.477 gmin, w tym:  

 302 miejskie (w tym 66 miast na prawach powiatu);  

 652 miejsko-wiejskie;  

 1.523 wiejskie.  

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz.1385), do zadań 

własnych gmin i miast w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe 

należy:  

1. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze gminy.  

2. Planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:  

a) miejsc publicznych,  

b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,  

c) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe, w rozumieniu ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.1376 i 1595 oraz 

z 2022 r. poz. 32 i 655), przebiegających w granicach terenu zabudowy,  

d) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe, w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym  (Dz. U. 2022 poz. 659), wymagających odrębnego oświetlenia:  

- przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,  

- stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa 

drogowego drogi krajowej. 

3. Finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy:  

a) ulic,  

b) placów,  
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c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,  

d) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe, w rozumieniu ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu 

zabudowy,  

e) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe, w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia:  

- przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,  

- stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa 

drogowego drogi krajowej.  

4. Planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii 

i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.   

5. Ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz 

efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze 

gminy. 

Zapisy prawa wskazane jak wyżej jednoznacznie nakładają na Gminy i Miasta obowiązki 

związane z konserwacją i modernizacją infrastruktury oświetleniowej w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. 

Na terenie miast i gmin Polski infrastruktura oświetlenia ulicznego zlokalizowana jest:  

1. Na słupach elektroenergetycznych niskiego napięcia (0,4 kV), zasilanych linią 

elektroenergetyczną niskiego napięcia napowietrzną lub kablową. W tym przypadku linie 

elektroenergetyczne oraz słupy elektroenergetyczne stanowią własność gminy lub miasta                 

i na stanowiskach słupowych zlokalizowane są wyłącznie obwody zasilające oświetlenie 

uliczne, tzn. nie ma dowieszonej innej infrastruktury elektroenergetycznej poza tą, która 

należy do obwodów elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego. Szafki sterujące, 

w których umieszczone są urządzenia automatyki sterującej oświetleniem ulicznym, 

również należą do gmin i miast. Lokalizacja ich jest różna - znajdują się na stanowiskach 

słupowych oświetlenia ulicznego lub w wydzielonych miejscach stacji transformatorowej 

15/0,4 kV (stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilająca system linii 

elektroenergetycznych z oświetleniem ulicznym należy zawsze do Spółki 

Dystrybucyjnej, która przesyła energię na terenie danego miasta lub gminy).  
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2. Na słupach elektroenergetycznych niskiego napięcia (0,4 kV), zasilanych linią 

elektroenergetyczną niskiego napięcia napowietrzną lub kablową, które stanowią 

własność wydzielonych ze Spółek Dystrybucyjnych podmiotów, zajmujących się 

wyłącznie konserwacją i modernizacją infrastruktury oświetleniowej, np. Energa 

Oświetlenie Sp. z o.o. lub Tauron Nowe Technologie Spółka z o.o. Przedmiotowe Spółki 

podpisują z miastami i gminami umowy, na mocy których infrastruktura oświetlenia 

przechodzi na własności wyżej wymienionych Spółek.  

3. Na słupach elektroenergetycznych niskiego napięcia (0,4 kV), zasilanych linią 

elektroenergetyczną 0,4 kV (napowietrzną lub kablową), które stanowią własność 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego dostarczającego energię elektryczną na terenie 

danej gminy lub miasta. W tym przypadku wyłącznie oprawa oświetleniowa, przewody 

oświetleniowe oraz szafki sterujące z automatyką oświetlenia ulicznego stanowią 

własność gminy lub miasta, ale stanowiska słupowe służą tylko do przesyłu energii 

elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.  

4. W sytuacjach konfliktu majątkowego - infrastruktura oświetlenia ulicznego jest 

zlokalizowana na słupach elektroenergetycznych niskiego napięcia, które stanowią 

własność Spółki Dystrybucyjnej dostarczającej energię elektryczną na dany teren miasta 

lub gminy. Przedmiotowe stanowiska słupowe nie są dedykowane wyłącznie oświetleniu 

ulicznemu, ale pełnią również podstawą rolę w przesyle energii elektrycznej na danym 

terenie. 

Istota konfliktu majątkowego infrastruktury oświetlenia ulicznego wiąże się zawsze                            

z zainstalowaniem opraw oświetleniowych na słupach 0,4 kV, stanowiących własność OSD, 

które nie są przeznaczone wyłącznie dla obwodów oświetleniowych. W tym przypadku 

oprawy oświetleniowe wraz z liniami zasilającymi są wkomponowane w inny majątek 

elektroenergetyczny, służący do przesyłania energii elektrycznej. Opisana sytuacja utrudnia 

konserwację oświetlenia ulicznego, co wpływa na niezawodność jej pracy, natomiast stanowi 

obowiązkowe zadanie własne miast i gmin, zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne (Dz. U. 

2022 poz. 1385). Należy podkreślić, iż mieszana struktura własności majątkowej oświetlenia 

ulicznego nie wpływa na jakość dostarczanych parametrów energii elektrycznej, co przekłada 

się na wartość luminacji oświetlenia, częstotliwości sieci zasilającej, odchyleń i wahań 

napięcia zasilającego, asymetrii napięcia, wyższych harmonicznych napięcia i prądu itp., 

ponieważ dostarczana jest energia elektryczna o tych samych parametrach, co dla 
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mieszkańców (przez wspólne urządzenia zasilające), natomiast ma wpływ na pewność 

(niezawodność) dostaw energii elektrycznej w obszarze oświetlenia ulicznego.  

Mieszana struktura majątkowa charakteryzuje się zasilaniem opraw oświetleniowych 

liniami napowietrznymi, które - w przeciwieństwie do zasilania kablowego - są bardziej 

narażone na uszkodzenia mechaniczne, przyczyniające się do zakłócenia dostaw energii 

elektrycznej. A zatem w sytuacji konfliktu majątkowego gmina lub miasto ma utrudnienia 

w zapewnieniu niezawodności sprawnego działania oświetlenia ulicznego. Ponadto brak 

uregulowanej kwestii stanu prawnego oświetlenia ulicznego uniemożliwia miastom i gminom 

staranie się o przyznanie funduszy zewnętrznych, dotujących modernizację infrastruktury 

oświetlenia ulicznego. Należy podkreślić, iż konflikt własności majątku oświetlenia 

ulicznego, zlokalizowanego na terenie miast i gmin naszego kraju, jest nie rozwiązany od co 

najmniej 40 lat, a brak rozwiązań systemowych w tym zakresie powoduje dalsze tworzenie 

hybryd infrastruktury oświetleniowej o nieprawidłowej strukturze majątkowej, co negatywnie 

wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców.  

 

Rysunek 7. Struktura majątkowa oświetlenia ulicznego w Polsce  

3.2 System świadectw efektywności energetycznej  

System świadectw efektywności energetycznej jest finansowym wsparciem 

oszczędności energii finalnej i redukcji emisji CO2 dla przedsięwzięć energooszczędnych, 

w tym wymiany opraw rtęciowych, metalohalogenowych lub sodowych na oprawy wykonane 

w technologii LED. System ten jest wsparciem zbudowanym o zapisy:  

 ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166);  
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 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. 

U. 2021 poz. 735, ze zm.);  

 obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 roku 

w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej;  

 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 

energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii;  

 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej 

oraz metod obliczania oszczędności energii.  

 

W świetle ustawy o efektywności energetycznej premiowana jest finansowo 

średnioroczna oszczędność energii finalnej rozumianej jako energia lub paliwa w rozumieniu 

art. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz.1385), 

dostarczonej odbiorcy końcowemu, za wprowadzenie przedsięwzięć energooszczędnych, 

przedstawionych w tabeli nr 1.  

W tabeli nr 1 kolorem niebieskim zaznaczono inwestycje, których dotyczy niniejsza 

praca, a dotychczasowy sposób obliczania oszczędności opisano w rozdziale 3.5. W tabeli 1 

zestawiono przedsięwzięcia energooszczędne premiowane finansowo na podstawie ustawy 

o efektywności energetycznej, z podkreśleniem modernizacji oświetlenia (kolor niebieski).  
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Tabela 1. Przedsięwzięcia energooszczędne premiowane finansowo na podstawie ustawy o efektywności 

energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166), obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 

w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (w niebieskiej 

kolumnie zaznaczono inwestycje, o których mowa w niniejszej pracy)  

 
Przedsięwzięcia: 

1) modernizacja           

i wymiana izolacji 

termicznej rurociągów 

ciepłowniczych, 

pieców oraz ciągów 

technologicznych     

w  obiektach;  

2) izolacja termiczna 

systemów transportu 

mediów 

technologicznych     

w obrębie procesu 

przemysłowego,        w 

tym urządzeń 

transportowych, 

przygotowania 

półproduktów                       

i produktów oraz sieci 

ciepłowniczych, 

wodnych i gazowych  

1) docieplenie ścian, 

stropów, podłóg na 

gruncie, fundamentów, 

stropodachów lub 

dachów; 

2) modernizacja lub 

wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, 

świetlików, bram 

wjazdowych lub 

zmiana powierzchni 

przeszkleń 

w przegrodach 

zewnętrznych 

budynków; 

3) montaż urządzeń 

zacieniających okna;  

4) modernizacja 

systemu ogrzewania 

lub systemu 

przygotowania ciepłej 

wody użytkowej (np. 

izolacja cieplna), 

równoważenie 

hydrauliczne, 

zastosowanie 

wysokosprawnych 

źródeł ciepła; 

5) likwidacja 

liniowych 

i punktowych 

mostków cieplnych; 

6) modernizacja 

1) modernizacja 

oświetlenia 

wewnętrznego (np. 

oświetlenia 

pomieszczeń                    

w budynkach 

użyteczności 

publicznej, 

mieszkalnych, 

biurowych, a także 

budynków i hal 

przemysłowych, 

magazynowych lub 

handlowych) lub 

oświetlenia 

zewnętrznego (np. 

oświetlenia tuneli, 

placów, składowisk, 

ulic, dróg, parków, 

oświetlenia 

dekoracyjnego, 

oświetlenia stacji 

paliw oraz sygnalizacji 

świetlnej), w tym: 

a) wymiana źródeł 

światła na 

energooszczędne, 

b) wymiana opraw 

oświetleniowych wraz 

z osprzętem na 

energooszczędne,  

c) wdrażanie 

inteligentnych 

systemów sterowania 

1) układów 

odzyskiwania ciepła 

z urządzeń i procesów 

przemysłowych  lub 

energetycznych 

i wykorzystanie go do 

celów użytkowych lub 

w procesie 

technologicznym; 

2) systemu 

„freecoolingu” - 

procesu wykorzystania 

chłodu zawartego 

w powietrzu o niskiej 

temperaturze na 

zewnątrz budynku do 

schłodzenia powietrza 

wewnątrz budynku lub 

w instalacji; 

3) turbin i układów 

wytwarzania energii, 

wykorzystujących 

energię rozprężania 

lub redukcji ciśnienia 

gazów, par lub cieczy;  

4) układów 

przetwarzania ciepła 

odzyskiwanego 

z procesów 

przemysłowych lub 

energetycznych na 

energię elektryczną;  

5) układów 

przetwarzania gazów 

1) związanych  

z poborem energii 

biernej przez różnego 

rodzaju odbiorniki 

energii elektrycznej, w 

tym poprzez 

zastosowanie 

lokalnych 

i centralnych układów 

do kompensacji mocy 

biernej (np. baterie 

kondensatorów, 

dławiki oraz 

maszynowe 

i elektroniczne układy 

kompensacyjne); 

2) sieciowych 

związanych 

z przesyłaniem lub 

dystrybucją energii 

elektrycznej lub gazu 

ziemnego, w tym 

również 

w wewnętrznych 

systemach dystrybucji 

energii elektrycznej 

zasilających instalacje 

wykorzystywane 

w  procesach 

przemysłowych  

3) na transformacji, w 

tym poprzez: 

a) zastosowanie 

układów 

1) zastąpieniu 

niskoefektywnych 

energetycznie 

lokalnych 

i  indywidualnych 

źródeł ciepła, 

wykorzystujących 

paliwa (stałe, ciekłe, 

gazowe) lub energię 

elektryczną źródłami 

charakteryzującymi się 

wyższą efektywnością 

energetyczną, w tym 

instalacją 

odnawialnego źródła 

energii, 

wykorzystującą ciepło 

wytworzone 

w  wysokosprawnej 

kogeneracji lub ciepło 

odpadowe z instalacji 

przemysłowych; 

2) zastąpieniu 

niskoefektywnych 

energetycznie 

lokalnych 

i indywidualnych 

sposobów 

przygotowania ciepłej 

wody użytkowej 

sposobami 

charakteryzującymi się 

wyższą efektywnością 

energetyczną, w tym 

z wykorzystaniem 



Metodyka szacowania wartości ekologicznej świadectw efektywności energetycznej  

i redukcji CO2 w modernizowanych obwodach infrastruktury oświetlenia ulicznego 

Strona 35 z 151 

 

systemu wentylacji  

7) modernizacja 

systemu klimatyzacji 

poprzez dostosowanie 

tego systemu do 

potrzeb użytkowych 

budynku  

8) modernizacja lub 

wymiana dźwigów 

wraz z ich napędami 

i oświetleniem; 

9) instalacja urządzeń 

pomiarowo-

kontrolnych, 

teletransmisyjnych 

oraz automatyki 

w ramach wdrażania 

systemów zarządzania 

energią; 

10) wymiana 

pojazdów na pojazdy 

służące do transportu 

drogowego lub 

kolejowego, w tym:  

a) wymiana opon na 

opony o niższym 

oporze toczenia,  

b) montaż systemu 

kontroli ciśnienia    

w oponach (TPMS), c) 

montaż systemu 

umożliwiającego 

monitorowanie oraz 

analizę efektywności 

stylu jazdy kierowcy, 

d) modernizacja 

pojazdu z silnikiem 

spalinowym związana 

z wymianą silnika 

spalinowego na silnik 

elektryczny,  

e) modernizacja 

pojazdu z silnikiem 

spalinowym 

napędzanym olejem 

napędowym lub 

oświetleniem, 

o regulowanych 

parametrach 

w zależności  

od potrzeb 

użytkowych 

i warunków 

zewnętrznych, 

d) stosowanie 

energooszczędnych 

systemów zasilania;  

2) urządzeń  

i instalacji 

wykorzystywanych 

w procesach 

przemysłowych lub 

w procesach 

energetycznych, 

telekomunikacyjnych 

lub informatycznych: 

3) lokalnych sieci 

ciepłowniczych 

i lokalnych źródeł 

ciepła w rozumieniu 

art. 2 pkt 6 i 7 ustawy 

z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji 

i  remontów,  

4) urządzeń 

przeznaczonych do 

użytku domowego (np. 

pralki, suszarki, 

zmywarki do naczyń, 

chłodziarki, kuchenki, 

piekarniki)  

spalinowych 

i odpadowych 

z procesów 

przemysłowych lub 

energetycznych (np. 

gazu koksowniczego, 

wielkopiecowego, 

konwertorowego) na 

energię elektryczną 

lub ciepło lub na 

paliwa energetyczne  

kompensacyjnych 

w  stanach niskiego 

obciążenia i pracy 

jałowej, 

b) wymianę 

transformatorów na 

jednostki 

charakteryzujące się 

wyższą efektywnością 

energetyczną 

(sprawnością) lub 

dostosowane do 

zapotrzebowania na 

moc; 

4) w sieciach 

ciepłowniczych, w tym 

dokonując: 

a) modernizacji 

i przebudowy sieci 

ciepłowniczej,  

b) poprawy izolacji 

cieplnej rurociągów 

wraz z ich 

wyposażeniem 

w  armaturę,  

c) zmiany parametrów 

pracy sieci 

ciepłowniczej lub 

sposobu regulacji tej 

sieci,  

d) modernizacji 

systemu 

ciepłowniczego,  

e) wprowadzenia lub 

rozbudowy systemu 

monitoringu 

i  sterowania  

ciepła z sieci 

ciepłowniczej 

wytworzonego  

w instalacjach 

odnawialnego źródła 

energii, 

w  wysokosprawnej 

kogeneracji lub 

będącego ciepłem 

odpadowym 

z  instalacji 

przemysłowych; 

3) budowie przyłącza 

do sieci ciepłowniczej 

oraz zakupie albo 

modernizacji węzła 

cieplnego w celu 

zastąpienia ciepła 

z  niskoefektywnych 

energetycznie 

lokalnych lub 

indywidualnych źródeł 

ciepła ciepłem z sieci 

ciepłowniczej 

wytworzonym 

w  instalacjach 

odnawialnego źródła 

energii, 

w  wysokosprawnej 

kogeneracji lub 

będącym ciepłem 

odpadowym 

z  instalacji 

przemysłowych;  

4) modernizacji 

instalacji wytwarzania 

chłodu 

z wykorzystaniem 

ciepła pochodzącego 

z sieci ciepłowniczej 

zasilanej ciepłem 

wytworzonym 

w  instalacjach 

odnawialnego źródła 

energii, 

w  wysokosprawnej 

kogeneracji lub 

ciepłem odpadowym 
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benzyną na silnik 

napędzany LNG/CNG,  

f) montaż systemu 

odzysku energii                

z hamowania,  

g) montaż liczników 

energii w pojazdach 

trakcyjnych             

w ramach systemu 

zarządzania energią, h) 

wymiana pojazdów na 

nowe pojazdy 

elektryczne, 

i) wymiana pojazdów 

na nowe pojazdy              

z napędem 

hybrydowym,  

j) wymiana pojazdów 

na nowe pojazdy 

napędzane wodorem, 

k) wymiana pojazdów 

na nowe pojazdy 

napędzane LNG/CNG  

z instalacji 

przemysłowych. 

5) związanych 

z  magazynowaniem 

i  przeładunkiem paliw 

ciekłych, w tym przez:  

a) zastosowanie 

instalacji i urządzeń 

służących do 

odzyskiwania par 

produktów naftowych,  

b) modernizację 

zbiorników przez: 

zabezpieczenie 

zbiorników 

naziemnych służących 

do magazynowania 

paliw ciekłych 

powłokami 

ochronnymi 

o zdolności odbijania 

promieniowania 

cieplnego; stosowanie 

izolacji termicznej 

zbiornika; 

modernizację dachu 

zbiornika, nakrycie 

kopułą zbiornika 

z  zewnętrznym 

dachem pływającym, 

zastosowanie lub 

wymianę uszczelnienia 

zewnętrznego dachu 

pływającego,  

c) zastosowanie 

systemów chłodzenia 

zbiorników, takich jak 

pompy służące do 

pompowania wody na 

dachy zbiorników  
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Schemat przyznawania świadectw energetycznych, działa zgodnie ze schematem 

przedstawionym na rysunku 8. 

 

 

 

Rysunek 8. Schemat przyznawania świadectw efektywności energetycznej - według ustawy o efektywności 

energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166)  

 

Wnioskodawcą wnioskującym o przyznanie świadectw efektywności energetycznej  

jest każdy uprawniony w świetle ustawy o efektywności energetycznej –  (Dz. U. 2021 poz. 

2166) tj.: samorząd, przedsiębiorca lub osoba fizyczna. Wniosek jest składany na podstawie 

standardowych wniosków, zamieszczonych na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Wzór 

wniosku stanowi załącznik do niniejszej pracy. Wnioskodawca musi zachować opisany 

w traktatach unijnych „efekt zachęty”, czyli pierwszeństwo złożenia wniosku o przyznanie 

świadectw efektywności energetycznej przed zawarciem pierwszych zobowiązań dotyczących 

umów na zakup urządzeń i usług realizujących przedsięwzięcia efektywności energetycznej. 

Nie zachowanie „efektu zachęty” skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie 

świadectw efektywności energetycznej. 

Wartość świadectwa efektywności energetycznej wyznaczona jest poprzez realizację 

szczegółowych obliczeń, udowadniających ilość zaoszczędzonej energii finalnej 

(elektrycznej, cieplnej lub gazowej) w ciągu jednego roku. Wartość zaoszczędzonej energii 

finalnej liczona jest jako różnica pobranej w ciągu jednego roku przed modernizacją energii 

elektrycznej, cieplnej lub gazowej i pobranej energii elektrycznej, cieplnej lub gazowej w rok 

po realizacji przedsięwzięcia. Rozpatrywane są tylko te wnioski, dla których wartość 

zaoszczędzonej energii finalnej przekracza 10 toe, przy zastosowaniu następującego 

Wnioskodawca 

 
 określa oszczędność 

energii finalnej; 

 określa harmonogram 
realizacji 
przedsięwzięcia; 

 opracowuje audyt 
efektywności 
energetycznej 

 

 

Wnioskodawca  

 
składa wniosek 

o przyznanie świadectw 

efektywności 

energetycznej  

do Urzędu Regulacji 

Energetyki 
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przelicznika 1 toe (1 tona oleju ekwiwalentnego) odpowiada 11,630 MWh zaoszczędzonej 

w ciągu roku energii elektrycznej lub gazowej albo 41,868 GJ zaoszczędzonej w ciągu roku 

energii cieplnej.  

System świadectw efektywności energetycznej wspiera w postaci jednorazowej premii 

finansowej zaoszczędzoną w ciągu jednego roku ilość energii finalnej elektrycznej, cieplnej 

lub gazowej. Urząd przyznający wsparcie bada wyłącznie różnicę pomiędzy rocznym 

zużyciem energii finalnej, osiągniętym przez podmiot wnioskujący rok przed wprowadzeniem 

przedsięwzięcia w stosunku do roku następującego bezpośrednio po jego wprowadzeniu. 

Dokumentem rozgraniczającym okresy przed i po wprowadzeniu do użytkowania 

przedsięwzięcia energooszczędnego jest protokół odbioru z montażu urządzeń 

energooszczędnych. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166), 

organ przyznający wsparcie nie ma możliwości prawnych badania osiągniętych oszczędności 

w okresie dłuższym niż jeden rok.  

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166), premiowana 

finansowo jest roczna oszczędność energii finalnej, uzyskana niezależnie od tytułu prawnego 

zainstalowanych urządzeń wnoszących oszczędności. To oznacza, iż podmiot wnioskujący 

musi posiadać tytuł prawny do zainstalowanych urządzeń, ale dopuszcza się różne jego 

formy, np. leasing, umowy dzierżawy, umowy charakterze esco, itp., które obowiązują 

minimum jeden rok.  

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166) i traktatami 

unijnymi, pomoc finansowa w postaci świadectw efektywności energetycznej stanowi 

w naszym kraju pomoc publiczną dla podmiotów wnioskujących o jej przyznanie. 

Równocześnie w naszym kraju przedmiotowa pomoc nie jest rejestrowana jako pomoc 

publiczna w rejestrach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - ze względu na brak 

obowiązku badania korelacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia 

energooszczędne z otrzymaną wartością zaoszczędzonej energii finalnej i uzyskaną wartością 

finansową świadectwa efektywności energetycznej. Takie rozwiązanie jest korzystne dla 

wnioskodawców, ponieważ wnioskodawcy uzyskują pomoc publiczną (w postaci świadectw 

efektywności energetycznej), która nie jest ewidencjonowana w rejestrach Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Powyższe oznacza również, że przy braku badania wartości 

świadectwa efektywności energetycznej z wartością finansową przedsięwzięcia 
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energooszczędnego, istnieją przypadki otrzymania świadectwa efektywności energetycznej 

o wartości finansowej większej niż poniesione na to przedsięwzięcie nakłady finansowe.  

W praktyce oznacza to, iż istnieje możliwość otrzymania świadectwa efektywności 

energetycznej o wartości 200 toe, co przy cenie świadectw np. 2.800,00 zł za 1 toe daje 

wartość finansową 200 toe x 2.800,00 zł = 560.000,00 zł, przy kosztach inwestycyjnych 

poniesionych  

na przedsięwzięcie energooszczędne w wysokości np. 80.000,00 zł, dzięki któremu można 

było otrzymać świadectwa efektywności energetycznej o wartości 560.000,00 zł.  

Natomiast Urząd Regulacji Energetyki sprawdza, czy na wynikające z wniosku 

przedsięwzięcie nie została przyznana pomoc publiczna z innych źródeł, i eliminuje 

przedsięwzięcia, na które przyznano: 

a) premię termomodernizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków,  

b) pomoc inwestycyjną, w przypadku, gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje 

przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie lub 

te przedsięwzięcia, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających z tych 

świadectw stanowi iloczyn kwoty 1.500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości 

energii finalnej.  

Przykład nr 1:  

Wnioskodawca X ma przyznaną pomoc publiczną na realizację danego 

przedsięwzięcia energooszczędnego w wysokości 3.300.000,00 zł (jest to wartość pomocy 

brutto wyrażona w PLN, która jest zaewidencjonowana na liście przypadków pomocy 

publicznej otrzymanej przez beneficjenta w Systemie Udostępniania Pomocy Publicznej 

prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Wartość kosztów 

kwalifikowanych na rozważane przedsięwzięcie energooszczędne wynosi 9.000.000,00 zł. 

Badanie dopuszczalnej pomocy, którą może otrzymać Wnioskodawca w postaci świadectw 

efektywności energetycznej, odbywa się w sposób następujący:  

a) wartość kosztów kwalifikowanych jest skorygowana, czyli pomnożona przez 

współczynnik regionalnej pomocy publicznej, wynoszący np. dla województwa 

warmińsko-mazurskiego 50%, tj. 9.000.000,00 zł x 0,5 = 4.500.000,00 zł;  
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b) od wskazanej j.w. wartości kosztów kwalifikowanych w wysokości 4.500.000,00 zł 

odejmujemy wartość pomocy brutto (3.300.000,00 zł), tj. 4.500.000,00 zł - 

3.300.000,00 zł = 1.200.000,00 zł. Otrzymaną wartość dzielimy przez wartość 

świadectwa efektywności energetycznej równą 1.500,00 zł (zgodnie z ustawą 

o efektywności energetycznej - Dz.U. 2021 poz. 2166) i otrzymujemy wynik działania 

1.200.000,00 zł : 1.500,00 zł = 800 toe. Wartość 800 toe jest możliwą do otrzymania 

wartością świadectw efektywności energetycznej przy łączeniu dla Wnioskodawcy 

dwóch różnych form pomocy finansowej: pomocy publicznej otrzymanej z innego 

wsparcia niż świadectwa efektywności energetycznej i świadectw efektywności 

energetycznej.  

Wykazana jak wyżej pomoc finansowa, zbudowana w oparciu o system świadectw 

efektywności energetycznej jest korzystna dla wszystkich wnioskodawców. Natomiast 

w przypadku inwestycji realizowanych na terenie gmin, miast, powiatów, które  

są przeprowadzone w zakresie monopolu działania przedmiotowych jednostek (np. zadania 

dotyczące dostawy energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego), zgodnie z dyrektywami 

i traktatami unijnymi, istnieje możliwość nieograniczonego łączenia środków finansowych, 

otrzymanych z tytułu świadectw efektywności energetycznej, ze środkami finansowymi, które 

może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego na to samo przedsięwzięcie z innych 

źródeł finansowania.  

 

Rysunek 9. Cechy systemu świadectw efektywności energetycznej  

 

3.3 Kształtowanie popytu i podaży na Towarowej Giełdzie Energii w zakresie obrotu 

świadectw efektywności energetycznej  

Na podstawie prawidłowo zweryfikowanego wniosku Urząd Regulacji Energetyki 

przyznaje wnioskodawcy świadectwo efektywności energetycznej. Świadectwa efektywności 

energetycznej wydawane na podstawie poprawnie zweryfikowanych wniosków stanowią 
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prawa majątkowe i posiadają wartość finansową po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

i zawiadomieniu o tym fakcie Urzędu Regulacji Energetyki. Platformą obrotu (kupna 

i sprzedaży) świadectwami efektywności energetycznej jest Towarowa Giełda Energii (TGE). 

Na Towarowej Giełdzie Energii odbywa się między innymi ekonomiczna gra popytu i podaży 

w zakresie obrotu świadectwami efektywności energetycznej, która kształtuje ich ostateczną 

cenę. Stroną popytową są odbiorcy zobowiązani do zakupu świadectw efektywności 

energetycznej w świetle ustawy o efektywności energetycznej  (Dz. U. 2021 poz. 2166). 

Stronę podażową stanowią dysponenci świadectw efektywności energetycznej.  

W świetle ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166), stronę 

popytową stanowią odbiorcy zobowiązani do kupna świadectw efektywności energetycznej 

w ilości określonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uzależnionej od emisyjności 

prowadzonej działalności. Należą do nich:  

1) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym i sprzedające 

energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. PGE Obrót S.A., Veolia Energia Warszawa 

S.A.); 

2) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący 

członkiem giełdy w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych (Dz. U. 2019 poz. 312) lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w odniesieniu do 

transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez ten podmiot ( są to podmioty kupujące energie elektryczną lub gaz  

ziemny na własne potrzeby, bezpośrednio na Towarowej Giełdzie Energii); 

3) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący 

członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych przez niego 

poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w pkt 2, będących przedmiotem 

rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę 

rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, 

której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
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r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2021 poz. 328) (są to podmioty kupujące 

energię elektryczną lub gaz ziemny na własne potrzeby na rynku innym niż Towarowa 

Giełda Energii); 

4) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

sprowadzający gaz ziemny w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu 

w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w odniesieniu do ilości tego gazu 

zużytego na własny użytek;  

5) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji realizowanych 

na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, na zlecenie odbiorców 

końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

6) podmiot paliwowy wprowadzający do obrotu paliwa ciekłe.  

Każdorazowo w tekście przytoczonym powyżej nazwa „giełda” dotyczy Towarowej Giełdy 

Energii.  

Ustawa o efektywności energetycznej dopuszcza regulowanie obowiązku zakupu 

świadectw efektywności energetycznej poprzez zamienne uiszczenie opłaty zastępczej przez 

podmioty zobowiązane. W związku z powyższym ustawa o efektywności energetycznej 

(Dz.U. 2021 poz. 2166) ustala minimalną wartość świadectwa, która jest równa opłacie 

zastępczej. Opłatę zastępczą oblicza się jako iloczyn jednostkowej opłaty zastępczej 

i oszczędności energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, wynikającej 

z wysokości obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o efektywności 

energetycznej, realizowanego w danym roku opłatą zastępczą (powyższe dotyczy 

wyznaczenia przez Prezesa URE ilości świadectw efektywności energetycznej do zakupu 

przez podmiot zobowiązany).  

Jednostkowa opłata zastępcza za tonę oleju ekwiwalentnego wynosi:  

1) 1.000 zł za 2016 r.,  

2) 1.500 zł za 2017 r.  

Wysokość jednostkowej opłaty zastępczej za rok 2018 oraz za każdy kolejny rok 

zwiększa się o 5% w stosunku do wysokości jednostkowej opłaty zastępczej obowiązującej za 

rok poprzedni.  
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Opłatę zastępczą uiszcza się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, 

którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1. Wpływy z opłaty zastępczej 

stanowią przychód tego Funduszu.  

Wyjaśnienie praktyczne przedmiotowego procesu.  

Przykład nr 2  

Przedsiębiorstwo wytwarzające i przesyłające ciepło ma nałożony przez Prezesa URE  

(uzależniony od rocznej wartości emisji CO2) roczny obowiązek zakupu świadectw 

efektywności energetycznej w wysokości 1.500 toe. Przedmiotowy obowiązek może 

realizować poprzez:  

1) zakup świadectw efektywność energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii;  

2) zrealizowanie własnych zadań inwestycyjnych oszczędzających ciepło, energię 

elektryczną lub gazową i wytworzenie własnych świadectw efektywności 

energetycznej, którymi będzie realizowany obowiązek zakupu świadectw 

efektywności energetycznej;  

3) łączenie sposobów realizacji obowiązku zakupu świadectw efektywności 

energetycznej           z punktów 1) i 2); 

4) zrealizowanie obowiązku zakupu świadectw poprzez uiszczenie opłaty zastępczej na 

konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod 

warunkiem wpłacenia jednorazowo na konto Towarowej Giełdy Energii (TGE) 

depozytu finansowego o wartości 1.500 toe * 1.500,00 zł = 2.250.000,00 zł. 

Przedmiotowy wymóg TGE stanowi przeszkodę finansową dla pomiotów, które chcą 

realizować nałożony przez URE obowiązek opłatą zastępczą.  

3.4 Procesy zachodzące na Towarowej Giełdzie Energii w zakresie sprzedaży 

świadectw efektywności energetycznej  

Świadectwa efektywności energetycznej są sprzedawane na rynku praw majątkowych 

Towarowej Giełdy Energii (TGE). Tym samym są instrumentem finansowym o określonej 

w ustawie o efektywności energetycznej minimalnej wartości (wartości początkowej 

sprzedaży równej opłacie zastępczej, opisanej w punkcie 3.3).  

Stronę popytową stanowią odbiorcy zobowiązani do ich kupna, zgodnie z ustawą                            

o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166), natomiast stronę podażową stanowią 
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podmioty oferujące świadectwa efektywności energetycznej do sprzedaży. Należy zaznaczyć, 

iż w naszym kraju nie istnieje równowaga pomiędzy podmiotami zobowiązanymi do zakupu 

a ilością oferowanych do sprzedaży świadectw efektywności energetycznej. Popyt na 

świadectwa efektywności energetycznej jest większy niż ich podaż, ale ta kwestia ma 

wydźwięk pozytywny, ponieważ zmusza podmioty zobowiązane do zakupu świadectw 

efektywności energetycznej do wykonywania własnych przedsięwzięć energooszczędnych, 

które również mogą posłużyć do realizacji obowiązku (ustawa o efektywności energetycznej - 

Dz. U. 2021 poz. 2166).  

Na rysunkach: 11 i 12 pokazano giełdowe ceny netto świadectw efektywności 

energetycznej, osiągnięte w okresie od 3 sierpnia 2021 roku do 26 kwietnia 2022 roku. Jako 

średnią cenę sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej należy przyjąć kwotę 

2.800,00 zł (netto). Obserwowalny wzrost cen świadectw efektywności energetycznej na 

przełomie września i października 2021 roku powyżej 4.000,00 zł (netto) był incydentalny 

i został podany szczegółowemu badaniu przez zespoły kontrolne Towarowej Giełdy Energii 

w celu wykluczenia zjawiska zmowy cenowej przez podmioty oferujące świadectwa 

efektywności energetycznej do sprzedaży. Należy podkreślić, iż zgodnie z punktem 3.3. 

niniejszej pracy, ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166) ustala 

minimalną wartość świadectwa efektywności energetycznej, która w roku 2022 wynosi 

1.914,42 zł.  

Podmioty, które są zobowiązane do zakupu świadectw efektywności energetycznej na 

Towarowej Giełdzie Energii, mogą realizować swoje zobowiązanie poprzez uiszczenie 

niższej opłaty zastępczej na rzecz zakupu świadectw efektywności energetycznej, ale ze 

względu na dodatkowe wymagania prawne, które są ukierunkowane na zniechęcanie 

podmiotów do realizacji obowiązku zakupu świadectw efektywności energetycznej poprzez 

uiszczanie opłaty zastępczej, taka realizacja obowiązku jest zjawiskiem rzadkim. Z punktu 

widzenia rozwoju przedsięwzięć energooszczędnych w naszym kraju jest to działanie 

prawidłowe, ponieważ zależy nam na pobudzaniu przedsiębiorstw do realizacji inwestycji 

o charakterze efektywności energetycznej, a nie na tworzeniu depozytów finansowych przez 

podmioty zobowiązane na cele uiszczenia opłaty zastępczej.  

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166), podmioty 

zobowiązane mogą zrealizować swój obowiązek zakupu świadectw efektywności 
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energetycznej również realizacją przedsięwzięć energooszczędnych (wyszczególnionych 

w tabeli nr 1) w ramach działań własnych przedsiębiorstwa.  

 

Rysunek 10. Procesy zachodzące na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) 
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Rysunek 11. Wykres prezentujący ceny świadectw efektywności energetycznej na TGE (część 1)  

 

 

Rysunek 12. Wykres prezentujący ceny świadectw efektywności energetycznej na TGE (część 2)  

 

3.5 Zasady wyznaczania średniorocznej oszczędności energii dla oświetlenia 

ulicznego na podstawie ustawy o efektywności energetycznej  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz 

metod obliczania oszczędności energii, a także rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia             12 kwietnia 2022 roku w sprawie jak wyżej:  

 oszczędność energii finalnej (elektrycznej) z tytułu wymiany oświetlenia ulicznego, 

dotychczas określa się na podstawie wzoru [1]:  

  

   ∆Q0 = TU ∙ (M0 − M1) [
kWh

rok
] [1] 

 

gdzie:  ∆Q0 - ilość zaoszczędzonej w ciągu jednego roku energii finalnej, wyrażonej 

w [kWh/rok],  

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 150

2 250

2 350

2 450

2 550

2 650

2 750

2 850

2 950

3 050

04
.0

1.
20

22

13
.0

1.
20

22

20
.0

1.
20

22

27
.0

1.
20

22

03
.0

2.
20

22

10
.0

2.
20

22

17
.0

2.
20

22

24
.0

2.
20

22

03
.0

3.
20

22

15
.0

3.
20

22

22
.0

3.
20

22

29
.0

3.
20

22

05
.0

4.
20

22

12
.0

4.
20

22

19
.0

4.
20

22

26
.0

4.
20

22

W
o

lu
m

e
n

to
e

C
e

n
a 

zł
 /

 t
o

e

Zrealizowany na TGE wolumen toe Cena min Cena średnia Cena max



Metodyka szacowania wartości ekologicznej świadectw efektywności energetycznej  

i redukcji CO2 w modernizowanych obwodach infrastruktury oświetlenia ulicznego 

Strona 47 z 151 

 

 TU - czas użytkowania źródła światła, wyrażony w [h/rok].  

Zgodnie z rozporządzeniami wskazanymi powyżej, dla infrastruktury oświetlenia ulicznego 

czas świecenia wynosi 4.150 h rocznie. 

 M0 - łączna moc znamionowa istniejących opraw oświetleniowych, wyrażona w [kW],  

 M1 - łączna moc znamionowa nowych opraw oświetleniowych po modernizacji, 

wyrażona w [kW],  

 

 oszczędność energii pierwotnej [2]: 

 ∆Qp = wi ∙ ∆Q0 [
kWh

rok
]          [2]                                                                      

 

gdzie:  ∆Q0 - ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [kWh/rok],  

 ∆Qp - ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej, wyrażonej w [kWh/rok],  

wi - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, odpowiedni dla danego 

nośnika energii finalnej, stosownie do wykorzystywanego paliwa lub źródła 

energii, określony na podstawie tabeli nr 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia 

Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod 

obliczania oszczędności energii; przyjęto wi = 2,5 dla energii elektrycznej 

dostarczanej z sieci elektroenergetycznej systemowej.  

 

Wzór wskazany powyżej nie uwzględnia dodatkowego poboru energii czynnej generowanej 

przez pobór energii biernej indukcyjnej generowanej przez oprawy sodowe, rtęciowe 

i metalohalogenowe.  
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4. Cel, tezy i zakres pracy  

Ocena i analiza systemów oświetleniowych w Polsce pozwala na stwierdzenie, że jej 

funkcjonowanie jest niezbędne, ale konieczne jest ograniczenie w jak największym stopniu jej 

szkodliwości oraz emisje związane z jej funkcjonowaniem. Problemem badawczym do 

rozwiązania było opracowanie modelu i przeprowadzenie badań uzasadniających, że 

oszczędność nośników energii poprzez modernizację  infrastruktury oświetleniowej 

przyniesie znaczący i wymierny potencjał oszczędności nośników energii - liczony zarówno 

w skali jednego roku, jak i kilku lat. Model powinien być uniwersalny, wartości w nim 

wykorzystane mierzalne, a rzeczywiste badania powinny popierać jego zasadność.  

Naukowym celem pracy było opracowanie metodyki obliczeń oceny ekologicznej 

funkcjonującego systemu oświetleniowego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz 

opracowanie modelu optymalizacji ekologiczno-ekonometrycznej tego systemu w ramach 

jego wymiany.  

Utylitarnym celem pracy było uzasadnienie oraz wykazanie konieczności zmian                     

w prawodawstwie w taki sposób, aby w ramach procesów oszczędności energii elektrycznej 

zachęcić samorządy do wymiany opraw sodowych, rtęciowych i metalohalogenowych na 

oprawy wykonane w technologii LED, dając samorządom wiedzę o wpływie wymiany opraw 

oświetleniowych wskazanych jak wyżej na ich system obwodów oświetlenia ulicznego oraz 

wskazując do wymiany  w pierwszej kolejności oprawy rtęciowe, zainstalowane w obwodach 

oświetlenia ulicznego, z których uzysk oszczędności energii jest największy.  

 

Tezy pracy:  

1. Istnieje możliwość określenia ilości emisji CO2 w wyniku działania wybranych grup 

lamp oświetleniowych w jednostkach osadniczych, a jednocześnie określenia 

oszczędności emisji w wyniku wymiany infrastruktury oświetleniowej.  

2. Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych, sodowych i metalohalogenowych na 

oprawy wykonane w technologii LED powoduje mierzalną redukcję emisji CO2.  

3. Istnieje możliwość opracowania modelu ekologiczno-ekonometrycznego, w oparciu                                  

o rzeczywiste pobory energii elektrycznej opraw rtęciowych, sodowych, 
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metalohalogenowych i wykonanych w technologii LED, na podstawie którego można 

udowodnić mierzalną redukcję emisji CO2.  

4. W istniejących algorytmach i opracowaniach dotyczących obliczania oszczędności 

energii i emisji (metodologia uproszczona) w wyniku funkcjonowania infrastruktur 

oświetleniowych nie uwzględnia się obliczeń strat mocy czynnej, powodowanych 

poborem energii biernej indukcyjnej przez oprawy o charakterze indukcyjnym, który 

stanowi jeden z kluczowych elementów obciążenia środowiska, systemu 

dystrybucyjnego oraz obciążenie finansowe jednostek samorządu terytorialnego.  

5. Możliwe jest zmierzenie energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej emitowanej 

w wyniku wymiany opraw oraz włączenie jej do bilansu energii i skorygowanie 

zalecanych metod uproszczonych służących do obliczeń redukcji CO2 w wyniku 

wymiany opraw.  

 

Zakres pracy objął:  

1. Analizę literaturową prezentowanego obszaru badawczego w zakresie: budowy 

i eksploatacji wykorzystywanych technologii i systemów oświetleniowych, rynku 

energii w Polsce. 

2. Opracowanie modelu uzależniającego wartość oszczędności energii elektrycznej od 

rodzaju opraw zainstalowanych w obwodach oświetlenia ulicznego.  

3. Badania poboru energii czynnej, biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej przez 

oprawy rtęciowe, sodowe, metalohalogenowe i wykonane w technologii LED.  

4. Zaproponowanie nowego algorytmu obliczeń zaoszczędzonej energii elektrycznej 

i emisji CO2 w wyniku włączenia do bilansu energetycznego poboru energii biernej 

indukcyjnej przez oprawy rtęciowe, sodowe i metalohalogenowe oraz generowanej 

pojemnościowej przez oprawy wykonane w technologii LED. 

5. Wskazanie rzeczywistych oszczędności zużycia energii elektrycznej, która występuje                                               

w wyniku procesu modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego, polegającej                               

na wymianie wskazanej jak wyżej.  
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5. Zaproponowana metodyka badawcza  

Dla udowodnienia tez i celów pracy zaproponowano następującą metodykę badawczą:  

1. Analizę i ocenę rodzajów opraw oświetleniowych, które występują w obwodach 

oświetlenia ulicznego w Polsce i na świecie. Opisane oprawy korespondują 

z oprawami badanymi w treści pracy.  

2. Analizę stanu prawnego infrastruktury oświetleniowej w naszym kraju ze zwróceniem 

uwagi na konflikt prawny, który w wielu przypadkach uniemożliwia przeprowadzenie 

modernizacji oświetlenia.  

3. Zbudowanie na podstawie modelu ekologiczno-ekonometrycznego funkcji regresji, 

która odzwierciedla zależności pomiędzy rodzajem wymienionych opraw, 

a wielkością uzyskanych oszczędności, i poddanie go testom statystycznym, które 

wykazały, iż wnioski wynikające z modelu są prawidłowe nie tylko dla 17 badanych 

obserwacji, ale również dla nieskończonej ilości obserwacji. Udowodniono istotność 

statystyczną modelu ekologiczno-ekonometrycznego.  

4. Badania poboru energii biernej indukcyjnej pobieranej przez oprawy sodowe, rtęciowe                     

i metalohalogenowe oraz generowanej energii biernej pojemnościowej przez oprawy 

wykonane w technologii LED. 

5. Przedstawienie obliczeń wykazujących wartość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

czynnej osiągniętej w wyniku wymiany opraw i tym samym redukcji CO2, w oparciu  

o zapisy ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166)  

i stosownych rozporządzeń, 

6. Wprowadzenie współczynnika korygującego oszczędność energii czynnej o straty 

mocy czynnej, spowodowane poborem energii biernej indukcyjnej przez oprawy 

o charakterze indukcyjnym i pojemnościowej przez oprawy typu LED.  

7. Sformułowanie wniosków o charakterze naukowym, prawnym i utylitarnym.  

8. Sformułowanie naukowych wniosków w zakresie wyników badań poboru energii 

biernej indukcyjnej i pojemnościowej przez oprawy w zakresie oszczędności 

nośników energii poprzez modernizację instalacji oświetleniowych. 

9. Sformułowanie utylitarnych wniosków w zakresie konieczności wprowadzenia 

programów dotacyjnych nakierunkowanych na promowanie wymian opraw 

oświetleniowych w tych gminach i miastach, które mają najwięcej opraw rtęciowych, 

zainstalowanych w obwodach oświetleniowych sieci niskiego napięcia.  
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10. Sformułowanie prawnych wniosków w zakresie skorygowania uproszczonych 

wzorów, wynikających z ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 

2166) i rozporządzeń do niej przypisanych, do obliczenia oszczędności energii 

czynnej w wyniku modernizacji oświetlenia o współczynnik korekcyjny, 

powiększający przedmiotową oszczędność o dodatkowe straty mocy czynnej, 

powodowane poborem mocy biernej indukcyjnej przez wymieniane oprawy.  

Otrzymano wyniki zgodne z teorią elektrotechniki, które mogły być poddane dalszej 

analizie, polegającej na oszacowaniu strat energii czynnej generowanej przez pobór energii 

biernej indukcyjnej przez oprawy.  

 

 

Rysunek 13. Metodyka pracy  
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6. Model ekologiczno-ekonometryczny - opracowanie zależności 

pomiędzy mocą znamionową lamp sodowych, 

metalohalogenowych, rtęciowych, a łączną sumą oszczędności 

rocznych energii finalnej  

W niniejszym rozdziale podjęto się opracowania modelu ekonometrycznego, który 

wskaże zależności pomiędzy mocą znamionową lamp sodowych, metalohalogenowych, 

rtęciowych, a łączną sumą oszczędności rocznych energii elektrycznej czynnej (finalnej), 

uzyskanej w ciągu jednego roku w wyniku wymiany opraw wskazanych jak wyżej na oprawy 

wykonane w technologii LED. Opracowując zależności, wykorzystano równanie regresji 

liniowej z dwiema zmiennymi objaśniającymi. W badaniu nie uwzględniono badania poboru 

energii biernej przez oprawy wskazane jak wyżej. Oprawy przed i po modernizacji  

nie zawierały systemu sterowania, który mógłby generować dodatkowe oszczędności energii 

elektrycznej. 

Ogólna postać modelu - wprowadzenie i założenia  

Opracowując model wprowadzono następujące założenia:  

a) W modelu wykorzystano rzeczywiste dane zużycia energii elektrycznej czynnej 

pobranej przez oprawy oświetlenia ulicznego, zlokalizowane w 17 gminach na terenie 

naszego kraju, w których realizowana była modernizacja oświetlenia.  

b) Badaniem objęto średnioroczne zużycie energii elektrycznej pobieranej przez oprawy 

rtęciowe, sodowe i metalohalogenowe przeznaczone do modernizacji (osiągnięte 

w ciągu jednego roku przed modernizacją) oraz zużycie energii czynnej przez oprawy 

wykonane w technologii LED osiągnięte w ciągu jednego roku po modernizacji.  

c) Rzeczywiste dane dotyczące:  

- ilości opraw zainstalowanych na sieci dystrybucyjnej w obwodach oświetlenia 

ulicznego, przed i po modernizacji;  

- mocy znamionowych opraw zainstalowanych przed i po modernizacji w sieci 

zdefiniowanej jak wyżej;  
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- zużycia energii elektrycznej czynnej przed i po modernizacji w sieci 

zdefiniowanej jak wyżej pobrano z audytów efektywności energetycznej, które 

stanowią załączniki 1-17 do niniejszej pracy.  

Dane określone w punkcie „c” uzyskano w wyniku zrealizowania inwentaryzacji z natury, co 

oznacza, że zliczono ilość opraw przeznaczonych do modernizacji i spisano ich moce 

znamionowe  z tabliczek znamionowych. Po modernizacji przyjęto analogiczną procedurę: 

zliczono ilość opraw zainstalowanych i określono ich moce znamionowe z tabliczek 

znamionowych.  

 Oszczędności energii elektrycznej czynnej (finalnej) obliczona na podstawie wzoru 

[3] 

 

   ∆Q0 = TU ∙ (M0 − M1) [
kWh

rok
]   [3] 

 

gdzie:  ∆Q0 - ilość zaoszczędzonej wciągu jednego roku energii finalnej, wyrażonej 

w [kWh/rok],  

 TU - czas użytkowania źródła światła, wyrażony w [h/rok]; dla wszystkich 

analizowanych gmin i miast równy 4.150 h,  

 M0 - łączna moc znamionowa istniejących opraw oświetleniowych, wyrażona w [kW],  

 M1 - łączna moc znamionowa nowych opraw oświetleniowych po modernizacji, 

wyrażona    w [kW].  

Zarówno czas pracy oświetlenia ulicznego, jak i wzór [3], przyjęto zgodnie                                                 

z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania 

oszczędności energii, a także rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 

kwietnia 2022 w sprawie jak wyżej.  

a) Ilość opraw biorących udział w badaniu - ogółem przed modernizacją wymieniono 

24.739 sztuk opraw rtęciowych, sodowych, metalohalogenowych oraz zainstalowano 

24.929 sztuk opraw wykonanych w technologii LED.  
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b) W badaniu nie uwzględniono poboru energii biernej przez oprawy sodowe, rtęciowe, 

metalohalogenowe oraz oprawy wykonane w technologii LED. Model dotyczy 

badania oszczędności energii czynnej.  

c) Estymacje wykonano, korzystając z oprogramowania Microsoft Excel, nie korzystano                       

z oprogramowania przeznaczonego do opracowania modeli ekonometrycznych,  

np. Gretl, R Studio, Statistica, SPSS.  

 

Dane techniczne użyte w modelu: 

Tabela 2. Badane gminy i miasta oraz moce znamionowe zainstalowanych opraw przed i po modernizacji  

 

Nazwa gminy 
Moc znamionowa opraw 

przed modernizacją 

Moc znamionowa opraw 

po modernizacji 

 A B  C  

 [kW] [kW]  

Gmina A 130,718 77,926 
 

Gmina B 79,766 43,045 
 

Gmina C 147,232 62,111 
 

Gmina D 62,606 23,660 
 

Gmina E 250,339 164,192 
 

Gmina F 54,167 14,596 
 

Gmina G 91,268 39,580 
 

Gmina H 117,048 41,578 
 

Gmina I 510,385 203,794 
 

Gmina J 68,537 32,520 
 

Gmina K 209,259 137,345 
 

Gmina L 90,785 47,894 
 

Gmina M 52,786 23,754 
 

Gmina N 184,550 57,915 
 

Gmina O 419,585 102,488 
 

Gmina P 147,885 73,900 
 

Gmina R 586,730 157,799 
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Opis danych zawartych w tabeli nr 2:  

Kolumna A - wykaz badanych gmin i miast w kolejności zgodnej z załącznikami do niniejszej 

pracy.  

Kolumna B - łączna moc znamionowa opraw zainstalowanych przed modernizacją w danej 

gminie.  

Kolumna C - łączna moc znamionowa opraw po modernizacji, które zostały zainstalowane 

w danej gminie. 

 

Tabela 3. Badane gminy i miasta oraz osiągnięte oszczędności energii elektrycznej czynnej  

 

Nazwa gminy 

Moc 

znamionowa 

opraw przed 

modernizacją  

Moc 

znamionowa 

opraw po 

modernizacji 

Czas pracy 

oświetlenia 

ulicznego 

Wartość 

osiągniętych 

oszczędności  

 
A B C D E  

 [kW] [kW] [godz.] [kWh]  

Gmina A 130,718 77,926 4.150 219.086,800 
 

Gmina B 79,766 43,045 4.150 152.394,225 
 

Gmina C 147,232 62,111 4.150 353.252,150 
 

Gmina D 62,606 23,660 4.150 161.627,975 
 

Gmina E 250,339 164,192 4.150 357.512,125 
 

Gmina F 54,167 14,596 4.150 164.219,650 
 

Gmina G 91,268 39,580 4.150 214.505,615 
 

Gmina H 117,048 41,578 4.150 313.200,583 
 

Gmina I 510,385 203,794 4.150 1.272.351,405 
 

Gmina J 68,537 32,520 4.150 149.470,965 
 

Gmina K 209,259 137,345 4.150 298.443,100 
 

Gmina L 90,785 47,894 4.150 177.997,650 
 

Gmina M 52,786 23,754 4.150 120.484,045 
 

Gmina N 184,550 57,915 4.150 525.535,250 
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Gmina O 419,585 102,488 4.150 1.315.952,550 
 

Gmina P 147,885 73,900 4.150 307.037,750 
 

Gmina R 586,730 157,799 4.150 1.780.063,650 
 

SUMA 3.203,646 1.304,095  7.883.135,488  

 

Opis danych zawartych w tabeli nr 3:  

Kolumna A - wykaz badanych gmin i miast w kolejności zgodniej z załącznikami do 

niniejszej pracy.  

Kolumna B - łączna moc znamionowa opraw zainstalowanych przed modernizacją w danej 

gminie.  

Kolumna C - łączna moc znamionowa opraw po modernizacji, które zostały zainstalowane 

w danej gminie. 

Kolumna D - czas pracy oświetlenia ulicznego, w każdym przypadku wynosi 4.150 h 

(założenie punkt „e”).  

Kolumna E - wartości uzyskanych oszczędności energii elektrycznej czynnej, obliczone na 

podstawie wzoru 2 (założenie punkt „e”).  

 

Tabela 4. Zestawienie ilości opraw sodowych i rtęciowych przed modernizacją do ilości opraw LED po 

modernizacji     w badanych gminach i miastach  

 

Nazwa gminy 

Ilość opraw 

przed 

modernizacją  

Ilość opraw 

sodowych 

i metalo-

halogenowych 

Ilość opraw 

rtęciowych 

Ilość opraw  

po modernizacji  

szt. szt. szt. szt. 

A B C D E 

Gmina A 962 947 15 962 

Gmina B 818 818 0 818 

Gmina C 1522 1522 0 1522 

Gmina D 524 524 0 524 

Gmina E 2315 2301 14 2315 

Gmina F 356 36 320 356 
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Gmina G 860 836 24 860 

Gmina H 666 630 36 666 

Gmina I 3910 3910 0 3910 

Gmina J 694 694 0 694 

Gmina K 1469 1120 349 1725 

Gmina L 605 605 0 605 

Gmina M 579 579 0 579 

Gmina N 719 719 0 659 

Gmina O 2668 2309 359 2668 

Gmina P 1333 1299 34 1327 

Gmina R 4739 4471 268 4739 

SUMA 24739 23320 1419 24929 

 

Opis danych zawartych w tabeli nr 4:  

Kolumna A - wykaz badanych gmin i miast w kolejności zgodniej z załącznikami do 

niniejszej pracy.  

Kolumna B - łączna ilość sztuk opraw rtęciowych, sodowych i metalohalogenowych, 

zainstalowanych w obwodach oświetlenia ulicznego przed modernizacją na obszarze 

badanych gmin.  

Kolumna C - łączna ilość sztuk opraw sodowych i metalohalogenowych, zainstalowanych                                

w obwodach oświetlenia ulicznego przed modernizacją na obszarze badanych gmin.  

Kolumna D - łączna ilość sztuk opraw rtęciowych, zainstalowanych w obwodach oświetlenia 

ulicznego przed modernizacją na obszarze badanych gmin.  

Kolumna E - łączna ilość sztuk opraw wykonanych w technologii LED, zainstalowanych                                  

w obwodach oświetlenia ulicznego przed modernizacją na obszarze badanych gmin.  

6.1 Opis metodologii opracowania modelu  

Model opracowano na podstawie danych zawartych w tabelach: 2, 3, 4. Model ma 

postać jednorównaniowego modelu ekonometrycznego z dwiema zmiennymi objaśniającymi. 

Zmienne „x1” i „x2” są zmiennymi objaśniającymi, a „y” jest zmienną objaśnianą. Obserwacje 

miały postać próby przekrojowej, ponieważ dotyczyły zjawiska zachodzącego dla różnych 
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obiektów w tym samym czasie. Przestrzeń czasowa dotyczyła badania uzyskanych 

oszczędności energii w czasie świecenia opraw wynoszącym 4.150 h.  

Estymacja parametrów modelu ekonometrycznego doprowadziła do wyznaczenia 

funkcji regresji o równaniu: 

      [4] 

o parametrach strukturalnych: -54,354, 2,6589, 3, 3188  

Zmienną objaśnianą (endogeniczną) jest „y” - jest to wartość uzyskanych 

oszczędności określona w kWh. 

Zmiennymi objaśnianymi (egzogenicznymi) w modelu są: 

„x1” - moc znamionowa wymienionych opraw lamp sodowych (wyrażona w W);  

„x2” - moc znamionowa wymienionych opraw rtęciowych (wyrażona w W).  

Znak ^ umieszczony nad nazwą zmiennej objaśniającej oznacza, że wartości tej zmiennej 

otrzymane z równania modelu różnią się od empirycznych jej wartości o wartość reszt 

modelu, które stanowią realizację składnika losowego. 

Zawsze ogólna postać jednorównaniowego (wzór 5) liniowego modelu 

ekonometrycznego z wieloma zmiennymi objaśniającymi jest następująca:  

0 1 1 2 2i i i m im iy x x x                  [5]

   

gdzie zmienne x1, x2, …, xm są zmiennymi objaśniającymi, a y jest zmienną objaśnianą. 

W przypadku modelu jednorównaniowego, zmienne objaśniające są jednocześnie zmiennymi 

egzogenicznymi (kształtującymi się poza modelem), a zmienna objaśniająca jest jednocześnie 

zmienną endogeniczną (kształtującą się wewnątrz modelu), i jest indeksem kolejnych 

obserwacji, na podstawie których szacowany jest model.  

W pracy zastosowano model z dwiema zmiennymi objaśniającymi, tj. model postaci:  

0 1 1 2 2i i i iy x x                [6]

     

Obserwacje te mogą mieć postać próby przekrojowej, tak jak w rozpatrywanym przez 

nas modelu, czyli dotyczą wartości pewnego zjawiska dla różnych obiektów, występującego 

1 2
ˆ 54,354 2,6589 3,3188i i iy x x     
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w tym samym czasie, natomiast i  jest składnikiem losowym modelu. W rozpatrywanym 

modelu ustalona zależność zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających ma charakter 

stochastyczny.  

Dla rozpatrywanego modelu wartości oczekiwane składników losowych są równe 

zeru, tj. 

  0E  
           [7] 

Równanie jak wyżej jest określane warunkiem białoszumowości reszt modelu. Składnik 

losowy powinien mieć charakter białego szumu, czyli procesu losowego całkowicie 

przypadkowego. Przedmiotowy warunek spełnia rozpatrywany model.  

 

6.2 Diagnostyka modelu  

Diagnostyka modelu podaje opis dotyczący błędów estymacji modelu, tym samym 

informuje nas, o ile wyznaczone w modelu estymatory różnią się od prawdziwych 

parametrów strukturalnych równania regresji, które zostałyby wyznaczone, gdybyśmy mieli 

nieskończenie wiele obserwacji, a nie tylko 17. Diagnostyka modelu ocenia zmienne 

strukturalne pod względem istotności statystycznej, przedstawione w tabelach 5, 6, 7.  

Tabela 5. Statystyki regresji  
 

STATYSTYKI REGRESJI 

Wielokrotność R 0,980522007 

R kwadrat 0,961423407 

Dopasowany R kwadrat 0,955912465 

Błąd standardowy 115,8511409 

Obserwacje 17 
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Tabela 6. Analiza wariancji - część 1  

  

ANALIZA WARIANCJI 

  df SS MS F Istotność F 

Regresja 2 4682949,587 2341474,793 174,4572 1,27·10-10 

Resztkowy 14 187900,8158 13421,48684     

Razem 16 4870850,402       

 

Opis parametrów zawartych w tabeli nr 6:  

Opisy parametrów zawartych w tabeli nr 6 są konieczne, ponieważ prowadzą do 

końcowych obliczeń istotności statystycznej parametrów strukturalnych modelu.  

df - 2 - pierwsza ilość stopni swobody w statystycznym teście dla wariancji (test Walda) - 

równa ilości zmiennych objaśniających, w badanym przypadku mamy dwie zmienne 

objaśniające.  

df - 14 - druga ilość stopni swobody w statystycznym teście dla wariancji (test Walda) równa 

ilości obserwacji minus pierwszej ilości stopni swobody minus 1, co oznacza: 17-2 (stopnie 

swobody opis jak wyżej) minus jeden.  

df - 16 - suma stopni swobody równa ilości obserwacji minus 1.  

 

Suma kwadratów reszt modelu podzielona przez 14 (stopnie swobody).  

F = 174,4571835  

F - statystyka testowa testu Walda, iloraz obu powyższych wartości MS  

Służy do weryfikacji testu Walda, którego hipoteza zerowa zakłada, że wszystkie (czyli tu 

obie) zmienne modelu są nieistotne. W naszym modelu p=1,27·10–10.  

Istotność parametru p jest mniejsza od 0,05, co oznacza, że co najmniej jedna z obu 

zmiennych objaśniających występujących w modelu jest istotna statystycznie.  

Tym samym wartość p mniejsza lub równa 0,05 oznacza odrzucenie hipotezy zerowej (zatem 

parametr jest istotny), natomiast wartość większa od 0,05 oznacza brak podstaw do 
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odrzucenia hipotezy zerowej, a zatem parametr przy zmiennej objaśniającej jest nieistotny 

statystycznie.  

 

Wyniki estymacji zawarto w tabeli 7.  

Tabela 7. Wartości parametrów strukturalnych oraz ocena ich istotności  

 

Badania w procesie 

statystycznym - wyniki 

wyznaczenia 

współczynników regresji 

Współczyn-

niki 

Błąd 

standar-

dowy 

t Stat 
Wartość-

p 

Dolne 

95% 

Górne 

95% 

A B C D E F G 

Wyniki wyznaczenia 

współczynników równania 

regresji uwzględniający 

moc i ilości opraw 

sodowych  

i metalohalogenowych 

2,658890892 0,237275862 11,20590553 2,24·10–8 2,149985 3,167797 

Wyniki wyznaczenia 

współczynników równania 

regresji uwzględniających 

moc i ilości opraw 

rtęciowych 

3,318811393 0,205119575 16,17988626 1,86·10-10 2,878874 3,758749 

 

Kolumna B - wyznaczone współczynniki strukturalne równania regresji.  

Kolumna C - zawiera błędy standardowe estymacji modelu, czyli daje nam informacje, o ile 

estymatory różnią się od prawdziwych parametrów, których wartość otrzymano by dla 

nieskończenie wielu obserwacji, a nie tylko 17-elementowej próby.  

Kolumna D - zawiera wartość statystyk testu Studenta - wartości służą do weryfikacji 

hipotezy o istotności danej zmiennej objaśniającej.  

Kolumna E - zawiera wartość p, która służy do weryfikacji hipotezy o istotności parametrów 

strukturalnych modelu.  

Kolumny F, G - zawierają obliczone granice przedziałów ufności dla wartości parametrów 

strukturalnych modelu.  
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Dla wyrazu wolnego z prawdopodobieństwem 0,95% wyraz wolny (ten rzeczywisty, 

dla nieskończenie wielu, a nie 17 obserwacji wynikających z modelu) zawiera się między 

151,6841816 a 42,97660659; przedział ten zawiera „zero”, co koresponduje z wynikiem testu 

Studenta, według którego wyraz wolny jest nieistotny statystycznie.  

Współczynnik równania regresji uwzględniający moc i ilości opraw: sodowych                                        

i metalohalogenowych (ten rzeczywisty, dla nieskończenie wielu, a nie 17 obserwacji 

wynikających z modelu) z prawdopodobieństwem 95% zawiera się między wartościami 

2,149984782 a 3,167797001. Wartość ta nie zawiera „zera”, co koresponduje z wynikiem 

testu Studenta i oznacza, że zmienna ta jest istotna statystycznie.  

Współczynnik równania regresji uwzględniający moc i ilości opraw rtęciowych (ten 

rzeczywisty, dla nieskończenie wielu, a nie 17 obserwacji wynikających z modelu)                                      

z prawdopodobieństwem 95% zawiera się między wartościami 2,878874 a 3,758749. Wartość 

ta nie zawiera „zera”, co koresponduje z wynikiem testu Studenta i oznacza, że zmienna ta 

jest istotna statystycznie.  

Ze względu na istotność statystyczną obu współczynników strukturalnych przy 

zmiennych objaśniających stwierdza się, że zależności pokazane równaniem regresji:  

    [8] 

są prawdziwe nie tylko dla 17 obserwacji, ale również dla niekończonej ilości obserwacji.  

Interpretacja wartości parametrów strukturalnych modelu wymaga przyjęcia założenia               

o niezmienności wartości pozostałych zmiennych objaśniających (zasada ceteris paribus).  

Wyraz wolny - nie nadaje się w tym wypadku do interpretacji - interpretacja nie jest 

sensowna z merytorycznego punktu widzenia; współczynnik przy x1 - zwiększenie (łącznej) 

mocy znamionowej wymienianych lamp sodowych (opraw) o 1 kW przy założeniu takiej 

samej łącznej mocy znamionowej lamp rtęciowych spowoduje wzrost oszczędności średnio 

o 2,6589 MWh; współczynnik przy x2 - zwiększenie (łącznej) mocy znamionowej 

wymienianych lamp rtęciowych (opraw) o 1 kW przy założeniu takiej samej łącznej mocy 

znamionowej lamp sodowych spowoduje wzrost oszczędności średnio o 3,3188 MWh.  

Powyższe oznacza, że rodzaj wymienianych opraw, zainstalowanych przed 

modernizacją (wybór: sodowe, metalohalogenowe, rtęciowe), ma wpływ na wartość 

uzyskanych oszczędności energii elektrycznej czynnej (finalnej). Zgodnie ze wskazanym 
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równaniem regresji, większą ilość oszczędności energii elektrycznej czynnej uzyskamy, 

wymieniając oprawy rtęciowe na oprawy wykonane w technologii LED, niż oprawy sodowe 

na oprawy wykonane w technologii LED, pomimo blisko 6-procentowego (5,74%) udziału 

opraw rtęciowych w badaniu (pozostałe oprawy stanowiły oprawy sodowe 

i metalohalogenowe). Takie wskazanie, może mieć znaczenie dla instytucji budujących 

programy dofinansowujące, które oceniają wartość złożonych aplikacji według kryteriów 

oszczędności energii finalnej i redukcji emisji CO2. To oznacza, iż w pierwszej kolejności 

programy dofinansowujące powinny być kierowane do miast i gmin, które posiadają 

zainstalowane na sieci dystrybucyjnej - oprócz opraw sodowych i metalohalogenowych - 

również oprawy rtęciowe. Należy podkreślić, iż zgodnie z badaniami zebranymi w celu 

opracowania modelu ekonometrycznego, oprawy rtęciowe nie są już powszechne w naszym 

kraju - na 17 badanych gmin i miast, w 8 gminach i miastach nie było na sieci przesyłowej 

zainstalowanych opraw rtęciowych.  
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7. Pomiary energii biernej indukcyjnej pobieranej przez oprawy 

sodowe, rtęciowe i metalohalogenowe oraz energii biernej 

pojemnościowej pobieranej przez oprawy wykonane w technologii 

LED  

Dodatkowym elementem oszczędności energii, a jednocześnie redukcji emisji CO2, 

jest badanie zużycia energii biernej indukcyjnej, pobieranej przez oprawy o charakterze 

indukcyjnym,  tj. sodowe, metalohalogenowe i rtęciowe, oraz energii biernej pojemnościowej, 

pobieranej przez oprawy wykonane w technologii LED. W związku z powyższym podjęto 

badania ustalania poboru energii biernej indukcyjnej, pobieranej przez oprawy sodowe, 

rtęciowe i metalohalogenowe, oraz energii biernej pojemnościowej, pobieranej przez oprawy 

wykonane w technologii LED.  

Oprawy oświetleniowe w obwodach oświetleniowych niskiego napięcia są oprawami 

jednofazowymi zasilanymi prądem zmiennym włączone w obwody trójfazowe. Moc czynna 

w układach prądu zmiennego to część mocy, którą odbiornik (w przypadku niniejszej pracy 

oprawa) pobiera ze źródła zasilania i zamienia na pracę. 

Moc bierna służy do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń zasilanych 

prądem przemiennym które zawierają w swojej budowie urządzenia wymagające pola 

magnetycznego. Są dwa rodzaje mocy biernej indukcyjna i pojemnościowa.  

Jeśli odbiornik ma charakter indukcyjny (przykład oprawy rtęciowe, 

matelohalogenowe i sodowe), to prąd płynący przez odbiornik jest przesunięty w fazie 

względem napięcia (napięcie wyprzedza prąd), odbiornik pobiera cały czas moc bierną ze 

źródła energii elektrycznej. Jeśli prąd płynący przez odbiornik ma charakter pojemnościowy 

(przykład oprawy wykonane w technologii LED) to prąd płynący przez odbiornik jest 

przesunięty w fazie względem napięcia (prąd wyprzedza napięcie). Dlatego dla opraw 

rtęciowych, metalohalogenkowych i sodowych występuje przepływ energii biernej z sieci 

zasilającej do oprawy, a dla opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED 

występuje przepływ energii biernej w przeciwnym kierunku czyli od oprawy do źródła prądu. 

Moc bierna dla odbiorników o charakterze indukcyjnym przyjmuje wartość dodatnią i jej 

jednostką jest var+, a moc bierna dla odbiorników o charakterze pojemnościowym przyjmuje 

wartość ujemną i jej jednostką jest var-. 
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Moc bierną w układach prądu przemiennego opisuje trójkąt mocy.  

 

 

Rysunek 14. Wykres mocy czynnej biernej i pozornej  

 

W trójkącie mocy trzecim rodzajem mocy jest moc pozorna (moc całkowita), która 

jest sumą geometryczną mocy czynnej i mocy biernej.  

    𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2     [9] 

    

 Dla badanych opraw (pomiary opraw opisano w rozdziale 6.3) moc bierna indukcyjna 

przyjmuje wartość dodatnią (arkusze pomiarowe zawarte w tabelach 7-9, rozdział 6.3), moc 

bierna pojemnościowa przyjmuje wartość ujemną (arkusze pomiarowe zawarte w tabelach 10-

11, rozdział 6.3). Badanie opraw obejmowało również pomiar mocy pozornej. Dla każdego 

pomiaru wynikającego z arkusza pomiarowego zawartego w tabelach 7-11 jest prawdziwa 

zależność wynikająca ze wzoru [9].  

Sprawdzenie:  

a. arkusz pomiarowy zawarty w tabeli nr 8, pomiar dla dnia 8 czerwca 

2022 roku, godzina 19.30. sek.00 - potwierdzenie wzoru i obliczeń 

z tabeli 

√ (2626,122 + 916,982) = 2781,61 VA 

b. arkusz pomiarowy zawarty w tabeli nr 10, pomiar dla dnia 9 czerwca 

2022 roku, godzina 07.45. sek.00 - potwierdzenie wzoru i obliczeń 

z tabeli 

√ (1621,462 + 1384,512) = 2132,14 VA 

Q
 -

 M
o

c 
b
ie

rn
a
 

ϕ  

  P - Moc czynna 
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7.1 Rodzaj badanych opraw  

Badaniom poddano oprawy z każdego rodzaju: 

1. oprawa sodowa 400 W  

2. oprawa sodowa 250 W  

3. oprawa metalohalogenowa 250 W  

4. oprawa LED 150 W  

5. oprawa LED 200 W  

Oprawy wymienione w punktach 1-3 są oprawami przemysłowymi. Różnica 

pomiędzy oprawą przemysłową i uliczną polega tylko na różnicy w rozsyle światła, 

techniczna budowa oprawy oświetleniowej i przemysłowej jest taka sama. W związku 

z powyższym można uznać badania dotyczące poboru energii biernej indukcyjnej opraw 

wymienionych w punktach 1-3 jako tożsame do opraw oświetlenia ulicznego. Oprawy 

wymienione w punktach 4-5 są oprawami ulicznymi.  

7.2 Aparatura pomiarowa i stanowisko badawcze  

Do celów pomiarowych wykonano stanowisko badawcze, którego celem było 

zmierzenie poboru energii czynnej i biernej przez oprawy sodowe, metalohalogenowe oraz 

oprawy wykonane w technologii LED (szczegółowy wykaz mierzonych parametrów energii 

elektrycznej zawarty jest  w rozdziale 6.3).  

W skład stanowiska wchodziły:  

1. miernik Chauvin Arnoux C.A. 8334 (rys. 15),  

2. cęgi pomiarowe Chauvin Arnoux MN 93 A (rys. 16).  

Pomiar energii czynnej i biernej może być wykonany wyłącznie przez komplet 

składający się z miernika (rys. 15) i cęgów pomiarowych (rys. 16), ponieważ miernik za 

pomocą sond mierzy napięcie, a cęgi pomiarowe - natężenie prądu (moc elektryczna jest 

iloczynem natężenia prądu, napięcia i przesunięcia fazowego między prądem a napięciem - 

cos fi, energia elektryczna jest to moc elektryczna pobrana w danej jednostce czasu).  
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Rysunek 15. Miernik służący do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biernej  

 

 

 

Rysunek 16. Cęgi pomiarowe służące do pomiaru natężenia prądu 

 

7.2.1. Opis stanowiska badawczego  

Stanowiskiem badawczym był stół pomiarowy, na którym zamontowano układ 

pomiarowy, wymieniony w punkcie 7.2. Układ pomiarowy mierzył parametry energii czynnej 
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i biernej badanych opraw. Rysunki 17-22 pokazują oprawy sodowe, metalohalogenowe 

i wykonane w technologii LED w trakcie realizowanych pomiarów.  

 

 

Rysunek 17. Oprawy sodowe w trakcie prowadzenia badań  
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Rysunek 18. Techniczna budowa oprawy sodowej  
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Rysunek 19. Oprawy sodowe w trakcie prowadzenie pomiarów  

 

 

Rysunek 20. Oprawy metalohalogenowe w trakcie prowadzenia pomiarów  
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Rysunek 21. Oprawy LED w trakcie prowadzenia pomiarów  

 

 

Rysunek 22. Oprawy LED w trakcie prowadzenia pomiarów  
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7.3 Wyniki badań pomiarów poszczególnych opraw 

7.3.1. Pomiar opraw sodowych 400 W  

Przy użyciu przyrządów pomiarowych wymienionych w punkcie 7.2 zmierzono:  

a. częstotliwość prądu;  

b. napięcie;  

c. natężenie prądu;  

d. moc czynną pobieraną przez oprawę;  

e. moc bierną indukcyjną pobieraną przez oprawę;  

f. moc pozorną;  

g. współczynnik mocy;  

h. cos fi przesunięcia napięcia fazowego w stosunku do natężenia prądu.  

Pomiar był realizowany w okresie próbkowania co 5 sekund.  

Do dalszej interpretacji badań znaczenie ma tylko pobór mocy biernej indukcyjnej 

przez oprawy, zaznaczony kolorem niebieskim w tabeli nr 8. Przykładowy arkusz pomiarowy, 

zawierający pomiary parametrów opraw wykazane powyżej, otrzymany z oprogramowania do 

miernika, przedstawia tabela nr 8.  

Tabela 8. Pomiary opraw sodowych 400 W  

 

Date  

-  

Data 

Time - 

Czas 

Częstot

liwość 

Napięcie 

między-

fazowe 

(napięcie 

liniowe) 

sku- 

teczne 

Natę-

żenie 

sku-

teczne 

Czynna Bierna Pozorna 

Współczynnik 

mocy  

(Power Factor) 

stosunek mocy 

czynnej do mocy 

pozornej 

Współ-

czynnik 

prze-

mieszcze-nia  

(cos fi) 

Hz Urms Arms W VAR VA PF DPF 

2022-06-

08 
19:30:00 50,01 227,3 12,2 2626,1159668 916,9827271 2781,6088867 0,944 0,983 

2022-06-

08 
19:30:05 50,01 227,3 12,2 2626,5078125 917,8067627 2782,2509766 0,944 0,982 

2022-06-

08 
19:30:10 50,00 227,2 12,2 2625,8950195 917,3590698 2781,5244141 0,944 0,982 

2022-06-

08 
19:30:15 50,00 227,2 12,2 2624,7790527 918,4334106 2780,8251953 0,944 0,982 

2022-06-

08 
19:30:20 50,00 227,5 12,2 2631,7653809 928,3753052 2790,7128906 0,943 0,981 
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2022-06-

08 
19:30:25 50,00 227,6 12,3 2631,0463867 933,0617065 2791,5971680 0,942 0,981 

2022-06-

08 
19:30:30 50,01 227,5 12,2 2630,2890625 933,6505737 2791,0803223 0,942 0,981 

2022-06-

08 
19:30:35 50,01 228,2 12,3 2646,1770020 950,5776367 2811,7358398 0,941 0,979 

2022-06-

08 
19:30:40 50,01 228,3 12,3 2646,9155273 954,1710205 2813,6481934 0,940 0,979 

2022-06-

08 
19:30:45 50,01 228,2 12,3 2644,1191406 957,7827148 2812,2463379 0,940 0,979 

2022-06-

08 
19:30:50 50,01 228,4 12,3 2650,6950684 968,2215576 2821,9924316 0,939 0,979 

2022-06-

08 
19:30:55 50,01 227,8 12,3 2637,3669434 944,1238403 2801,2641602 0,941 0,980 

2022-06-

08 
19:31:00 50,00 227,6 12,3 2632,3547363 944,7491455 2796,7563477 0,941 0,980 

2022-06-

08 
19:31:05 50,00 227,6 12,3 2632,1860352 942,2025146 2795,7385254 0,941 0,980 

2022-06-

08 
19:31:10 50,00 227,6 12,3 2632,8244629 937,6388550 2794,8085938 0,942 0,980 

2022-06-

08 
19:31:15 50,00 227,7 12,3 2634,2641602 931,4470825 2794,0915527 0,942 0,980 

2022-06-

08 
19:31:20 50,00 227,6 12,3 2632,6965332 934,2094727 2793,5354004 0,942 0,980 

2022-06-

08 
19:31:25 50,00 227,5 12,2 2631,2006836 934,9468994 2792,3737793 0,942 0,980 

2022-06-

08 
19:31:30 50,00 227,7 12,3 2633,0954590 939,5523682 2795,7065430 0,941 0,979 

2022-06-

08 
19:31:35 50,00 227,8 12,3 2635,6093750 944,9257813 2799,8803711 0,941 0,979 

2022-06-

08 
19:31:40 50,01 227,9 12,3 2636,5795898 947,3646240 2801,6210938 0,941 0,979 

2022-06-

08 
19:31:45 50,00 227,9 12,3 2637,9282227 952,2105713 2804,5280762 0,940 0,979 

2022-06-

08 
19:31:50 50,00 228,0 12,3 2640,6157227 958,6834717 2809,2626953 0,940 0,979 

2022-06-

08 
19:31:55 50,01 228,1 12,3 2641,3593750 965,9006958 2812,4279785 0,939 0,979 

2022-06-

08 
19:32:00 50,01 228,1 12,3 2642,8625488 967,6657104 2814,4453125 0,939 0,979 
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Średnia wartość mocy biernej indukcyjnej z całego procesu badania wynosi 1.000,473 VAR 

z 2.400 pomiarów dla 6 opraw pomiarowych. Wartość poboru mocy biernej indukcyjnej dla 

1 oprawy wynosi 166,746 VAR.  

7.3.2. Pomiar dla opraw sodowych 250 W  

Przy użyciu przyrządów pomiarowych zmierzono:  

a. częstotliwość prądu;  

b. napięcie;  

c. natężenie prądu;  

d. moc czynną pobieraną przez oprawę;  

e. moc bierną indukcyjną pobieraną przez oprawę;  

f. moc pozorną;  

g. współczynnik mocy;  

h. cos fi przesunięcia napięcia fazowego w stosunku do natężenia prądu.  

Do dalszej interpretacji badań znaczenie ma tylko pobór mocy biernej indukcyjnej 

przez oprawy, zaznaczony kolorem niebieskim w tabeli nr 9. Pomiar był realizowany co 5 

sekund.  

 

Tabela 9. Pomiary opraw sodowych 250 W  

 

Date - Data  

Time - Czas 

Częstotliwoś

ć 

Napięcie 

międzyfazow

e (napięcie 

liniowe) 

skuteczne 

Natężeni

e 

skuteczn

e 

Moc 

czynn

a 

Moc 

biern

a 

Moc 

pozorn

a 

Współczynni

k mocy 

(Power 

Factor) 

stosunek 

mocy czynnej 

do mocy 

pozornej 

Współczynnik 

przemieszczeni

a (cos fi) 

Hz Urms Arms W VAR VA PF DPF 

13.06.2022 

15:10:00 
50,00 235,5 9,250 1.414 1.657 2.179 0,649 0,667 

13.06.2022 

15:10:05 
50,00 235,6 9,226 1.427 1.639 2.173 0,656 0,675 

13.06.2022 

15:10:10 
50,00 235,5 9,194 1.438 1.618 2.165 0,664 0,683 
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13.06.2022 

15:10:15 
50,00 235,4 9,172 1.449 1.600 2.159 0,671 0,691 

13.06.2022 

15:10:20 
50,00 235,2 9,142 1.463 1.576 2.151 0,680 0,699 

13.06.2022 

15:10:25 
50,00 235,1 9,109 1.472 1.555 2.142 0,687 0,707 

13.06.2022 

15:10:30 
50,01 235,4 9,105 1.486 1.544 2.143 0,693 0,714 

13.06.2022 

15:10:35 
50,02 235,3 9,063 1.493 1.523 2.133 0,699 0,720 

13.06.2022 

15:10:40 
50,02 235,3 9,045 1.503 1.507 2.129 0,706 0,726 

13.06.2022 

15:10:45 
50,02 235,2 9,010 1.510 1.487 2.119 0,712 0,733 

13.06.2022 

15:10:50 
50,03 234,8 8,963 1.515 1.461 2.105 0,719 0,740 

13.06.2022 

15:10:55 
50,03 234,8 8,943 1.522 1.447 2.100 0,724 0,746 

13.06.2022 

15:11:00 
50,03 234,7 8,922 1.527 1.433 2.094 0,729 0,751 

13.06.2022 

15:11:05 
50,03 234,6 8,904 1.534 1.418 2.089 0,734 0,756 

13.06.2022 

15:11:10 
50,02 234,4 8,870 1.535 1.402 2.079 0,738 0,760 

13.06.2022 

15:11:15 
50,02 234,3 8,845 1.540 1.386 2.072 0,743 0,764 

13.06.2022 

15:11:20 
50,02 234,3 8,828 1.542 1.377 2.068 0,745 0,767 

13.06.2022 

15:11:25 
50,01 234,2 8,817 1.546 1.369 2.065 0,748 0,770 

13.06.2022 

15:11:30 
50,01 234,1 8,805 1.548 1.361 2.062 0,750 0,772 

13.06.2022 

15:11:35 
50,00 234,1 8,807 1.552 1.357 2.062 0,752 0,774 

13.06.2022 

15:11:40 
50,00 234,2 8,805 1.552 1.357 2.062 0,753 0,774 

13.06.2022 

15:11:45 
50,00 234,2 8,798 1.554 1.353 2.061 0,754 0,775 

13.06.2022 

15:11:50 
50,01 234,9 8,837 1.565 1.364 2.076 0,753 0,775 
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13.06.2022 

15:11:55 
50,01 234,9 8,828 1.566 1.359 2.073 0,755 0,776 

13.06.2022 

15:12:00 
50,01 234,8 8,831 1.568 1.357 2.074 0,756 0,778 

 

Średnia wartość mocy biernej indukcyjnej z całego procesu badania wynosi 1.037,00 VAR 

z 2.588 pomiarów dla 6 opraw pomiarowych. Wartość poboru mocy biernej indukcyjnej dla 

1 oprawy wynosi 172,833 VAR.  

7.3.3. Pomiar dla opraw metalohalogenowych 250 W  

Przy użyciu przyrządów pomiarowych zmierzono:  

a. częstotliwość prądu;  

b. napięcie;  

c. natężenie prądu;  

d. moc czynną pobieraną przez oprawę;  

e. moc bierną indukcyjną pobieraną przez oprawę;  

f. moc pozorną;  

g. współczynnik mocy;  

h. cos fi przesunięcia napięcia fazowego w stosunku do natężenia prądu.  

Do dalszej interpretacji badań znaczenie ma tylko pobór mocy biernej indukcyjnej 

przez oprawy, zaznaczony kolorem niebieskim w tabeli nr 10. Przyjęto okres realizacji 

pomiarów – co 5 sekund.  
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Tabela 10. Pomiary opraw metalohalogenowych 250 W  

 

Date  

-  

Data 

Time  

-  

Czas 

Częstotli-

wość 

Napięcie 

fazowe 

(napię-cie 

fazy) sku-

teczne 

Natężen

ie 

skutecz

ne 

Czynna Bierna Pozorna 

Współ-

czynnik 

mocy 

(Power 

Factor) 

stosunek 

mocy 

czynnej do 

mocy 

pozornej 

Współ-

czynnik 

przemie-

szczenia 

(cos fi) 

Hz Vrms Arms W VAR VA PF DPF 

2022-06-

09 
07:45:00 49,99 233,2 9,1 1.621,4577637 1.384,5135498 2.132,1359863 0,760 0,770 

2022-06-

09 
07:45:05 49,99 233,3 9,1 1.622,5650635 1.385,7064209 2.133,7524414 0,760 0,770 

2022-06-

09 
07:45:10 49,99 234,8 9,3 1.644,3640137 1.424,4497070 2.175,5749512 0,755 0,765 

2022-06-

09 
07:45:15 49,99 236,1 9,3 1.662,3293457 1.456,0668945 2.209,8576660 0,752 0,761 

2022-06-

09 
07:45:20 49,99 235,8 9,3 1.659,0113525 1.449,3068848 2.202,9096680 0,753 0,762 

2022-06-

09 
07:45:25 50,00 235,8 9,3 1.658,2795410 1.447,8214111 2.201,3811035 0,753 0,763 

2022-06-

09 
07:45:30 50,00 235,8 9,3 1.657,7145996 1.445,3623047 2.199,3393555 0,753 0,763 

2022-06-

09 
07:45:35 50,00 235,5 9,3 1.653,5715332 1.436,6069336 2.190,4655762 0,755 0,764 

2022-06-

09 
07:45:40 50,01 235,4 9,3 1.653,0745850 1.434,1232910 2.188,4621582 0,755 0,765 

2022-06-

09 
07:45:45 50,00 235,5 9,3 1.654,4729004 1.436,9952393 2.191,4008789 0,755 0,764 

2022-06-

09 
07:45:50 49,99 235,6 9,3 1.655,8144531 1.439,7515869 2.194,2211914 0,755 0,764 

2022-06-

09 
07:45:55 49,98 235,3 9,3 1.651,4899902 1.432,6619873 2.186,3073730 0,755 0,765 

2022-06-

09 
07:46:00 49,97 235,2 9,3 1.650,3765869 1.430,3939209 2.183,9804688 0,755 0,765 

2022-06-

09 
07:46:05 49,97 235,2 9,3 1.649,7304688 1.428,9395752 2.182,5397949 0,756 0,765 
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2022-06-

09 
07:46:10 49,98 235,2 9,3 1.649,6286621 1.428,6013184 2.182,2414551 0,756 0,766 

2022-06-

09 
07:46:15 49,99 235,1 9,3 1.648,1009521 1.426,1890869 2.179,5075684 0,756 0,766 

2022-06-

09 
07:46:20 49,98 235,0 9,3 1.646,3713379 1.423,6203613 2.176,5190430 0,756 0,766 

2022-06-

09 
07:46:25 49,98 234,9 9,3 1.645,4593506 1.422,0065918 2.174,7734375 0,757 0,767 

2022-06-

09 
07:46:30 49,98 235,0 9,3 1.646,9935303 1.425,1513672 2.177,9912109 0,756 0,766 

2022-06-

09 
07:46:35 49,97 234,8 9,2 1.643,6247559 1.419,6390381 2.171,8381348 0,756 0,766 

2022-06-

09 
07:46:40 49,97 234,7 9,2 1.642,6470947 1.417,8134766 2.169,9047852 0,757 0,767 

2022-06-

09 
07:46:45 49,97 234,8 9,3 1.645,1296387 1.421,3691406 2.174,1074219 0,756 0,766 

2022-06-

09 
07:46:50 49,97 234,9 9,3 1.646,2509766 1.422,9982910 2.176,0209961 0,756 0,766 

2022-06-

09 
07:46:55 49,97 233,9 9,2 1.632,1248779 1.396,7481689 2.148,2302246 0,760 0,769 

2022-06-

09 
07:47:00 49,98 232,5 9,1 1.611,6839600 1.360,6226807 2.109,2226563 0,764 0,774 

2022-06-

09 
07:47:05 49,98 232,6 9,1 1.612,5241699 1.362,4212646 2.111,0249023 0,764 0,774 

2022-06-

09 
07:47:10 49,99 232,7 9,1 1.614,0507813 1.364,8740234 2.113,7751465 0,763 0,773 

2022-06-

09 
07:47:15 49,99 233,3 9,1 1.621,3148193 1.377,6433105 2.127,5722656 0,762 0,771 

2022-06-

09 
07:47:20 49,99 233,2 9,1 1.619,7172852 1.375,4375000 2.124,9265137 0,762 0,772 

2022-06-

09 
07:47:25 49,99 233,3 9,1 1.622,1311035 1.379,3385010 2.129,2919922 0,762 0,771 

2022-06-

09 
07:47:30 49,98 233,5 9,1 1.626,1857910 1.386,9165039 2.137,2922363 0,761 0,770 

2022-06-

09 
07:47:35 49,98 233,4 9,1 1.624,1182861 1.383,9136963 2.133,7709961 0,761 0,771 

2022-06-

09 
07:47:40 49,98 233,4 9,1 1.623,6076660 1.382,6036377 2.132,5324707 0,761 0,771 

2022-06-

09 
07:47:45 49,98 233,5 9,1 1.625,3542480 1.385,5209961 2.135,7541504 0,761 0,771 
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2022-06-

09 
07:47:50 49,98 233,6 9,1 1.626,8181152 1.387,9495850 2.138,4438477 0,761 0,770 

2022-06-

09 
07:47:55 49,98 233,7 9,2 1.627,9948730 1.388,3410645 2.139,5930176 0,761 0,770 

2022-06-

09 
07:48:00 49,99 233,6 9,1 1.627,4234619 1.386,7587891 2.138,1318359 0,761 0,770 

 

Średnia wartość mocy biernej indukcyjnej z całego procesu badania wynosi 1.349,256 VAR 

z 2.460 pomiarów dla 6 opraw pomiarowych. Wartość poboru mocy biernej indukcyjnej dla 

1 oprawy wynosi 224,876 VAR.  

7.3.4. Pomiar dla opraw LED 200 W  

Przy użyciu przyrządów pomiarowych zmierzono:  

a. częstotliwość prądu;  

b. napięcie;  

c. natężenie prądu;  

d. moc czynną pobieraną przez oprawę;  

e. moc bierną indukcyjną pobieraną przez oprawę;  

f. moc pozorną ; 

g. współczynnik mocy;  

h. cos fi przesunięcia napięcia fazowego w stosunku do natężenia prądu.  

Do dalszej interpretacji badań znaczenie ma tylko pobór mocy biernej 

pojemnościowej przez oprawy, zaznaczony kolorem niebieskim w tabeli nr 11.  
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Tabela 11. Pomiary opraw LED 200 W  

 

Date  

-  

Data 

Time  

-  

Czas 

Często-

tliwość 

Napięcie 

fazowe 

(napięcie 

fazy) 

skuteczne 

Natężenie 

skuteczne 
Czynna Bierna Pozorna 

Współ-czynnik 

mocy (Power 

Factor) 

stosunek mocy 

czynnej  

do mocy 

pozornej 

Współ-

czynnik 

przemie-

szczenia  

(cos fi) 

Hz Vrms Arms W VAR VA PF DPF 

2022-06-

14 
15:00:00 50,02 242,0 2,6 605,4196777 -128,9319763 618,9963379 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:05 50,01 242,0 2,6 605,3677368 -129,0719910 618,9746704 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:10 50,01 241,8 2,6 605,3599854 -128,8280792 618,9163818 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:15 50,02 241,6 2,6 605,2723389 -128,8397827 618,8330078 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:20 50,03 241,6 2,6 605,2554932 -128,7308044 618,7938843 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:25 50,02 241,4 2,6 605,2492065 -128,3829651 618,7154541 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:30 50,02 241,3 2,6 605,2227783 -128,2993774 618,6722412 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:35 50,02 241,0 2,6 605,2125244 -128,1654358 618,6343994 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:40 50,02 241,0 2,6 605,1414795 -128,1602173 618,5638428 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:45 50,02 241,2 2,6 605,1230469 -128,2427368 618,5629272 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:50 50,03 241,6 2,6 605,0325928 -128,4410095 618,5156250 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:00:55 50,02 241,4 2,6 605,0421753 -128,3662415 618,5094604 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:01:00 50,02 241,3 2,6 604,9993896 -128,3210449 618,4581909 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:01:05 50,02 241,4 2,6 604,9518433 -128,4275970 618,4338989 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:01:10 50,03 241,5 2,6 604,9169312 -128,5072327 618,4161987 0,978 0,980 
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2022-06-

14 
15:01:15 50,03 241,4 2,6 604,8766479 -128,4073334 618,3560791 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:01:20 50,03 241,3 2,6 604,8379517 -128,2519379 618,2858887 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:01:25 50,02 241,1 2,6 604,8331299 -127,9753265 618,2252808 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:01:30 50,03 241,0 2,6 604,8115234 -128,0661926 618,2223511 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:01:35 50,03 240,6 2,6 604,7739868 -127,6889191 618,1100464 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:01:40 50,04 240,4 2,6 604,7615356 -127,5471573 618,0682373 0,978 0,980 

2022-06-

14 
15:01:45 50,04 240,4 2,6 604,7340698 -127,2838974 617,9865723 0,979 0,981 

2022-06-

14 
15:01:50 50,03 240,2 2,6 604,6944580 -127,1671143 617,9237061 0,979 0,981 

2022-06-

14 
15:01:55 50,03 240,1 2,6 604,6624756 -127,0977631 617,8778687 0,979 0,981 

2022-06-

14 
15:02:00 50,03 240,2 2,6 604,6326294 -127,1741333 617,8645020 0,979 0,981 

 

Średnia wartość mocy biernej indukcyjnej z całego procesu badania wynosi -130,642 VAR 

z 2.880 pomiarów dla 3 opraw pomiarowych. Wartość poboru mocy biernej indukcyjnej dla 

1 oprawy wynosi -43,547 VAR. Oprawy LED nie pobierają energii biernej indukcyjnej. 

7.3.5. Pomiar dla opraw LED 150 W  

Przy użyciu przyrządów pomiarowych zmierzono:  

a. częstotliwość prądu;  

b. napięcie;  

c. natężenie prądu;  

d. moc czynną pobieraną przez oprawę;  

e. moc bierną indukcyjną pobieraną przez oprawę;  

f. moc pozorną;  

g. współczynnik mocy;  

h. cos fi przesunięcia napięcia fazowego w stosunku do natężenia.  
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Do dalszej interpretacji badań znaczenie ma tylko pobór mocy biernej 

pojemnościowej przez oprawy, zaznaczony kolorem niebieskim w tabeli nr 12.  

 

Tabela 12. Pomiary opraw LED 150 W  

 

Date 

- 

 Data 

Time  

- 

 Czas 

Często-

tliwość 

Napięcie 

fazowe 

(napięcie 

fazy) 

skuteczne 

Natężenie 

skuteczne 
Czynna Bierna Pozorna 

Współ-

czynnik 

mocy 

(Power 

Factor) 

stosunek 

mocy 

czynnej  

do mocy 

pozornej 

Współ-

czynnik 

przemie-

szczenia  

(cos fi) 

Hz Vrms Arms W VAR VA PF DPF 

2022-

06-14 
10:40:00 50,01 241,9 3,7 898,0533447 -105,7534332 904,2586060 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:05 50,02 242,0 3,7 897,7772217 -105,7156982 903,9799805 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:10 50,02 242,0 3,7 897,5747070 -105,7162094 903,7789307 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:15 50,01 242,0 3,7 897,6544189 -105,6362534 903,8486328 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:20 50,01 242,3 3,7 897,4273682 -105,9722290 903,6624756 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:25 50,01 242,1 3,7 897,7919922 -106,0123901 904,0294189 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:30 50,00 241,9 3,7 898,1408081 -105,8190155 904,3532104 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:35 50,01 241,8 3,7 897,9494019 -105,5128784 904,1272583 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:40 50,01 241,6 3,7 897,6312256 -105,0961151 903,7628784 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:45 50,02 241,0 3,7 898,1813354 -104,4928207 904,2392578 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:50 50,02 240,8 3,8 898,2018433 -104,4656525 904,2564697 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:40:55 50,02 240,8 3,8 898,2213135 -104,4371796 904,2724609 0,993 0,996 
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2022-

06-14 
10:41:00 50,01 240,9 3,8 898,1653442 -104,6562119 904,2421875 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:05 50,00 239,6 3,7 898,6541138 -103,5470352 904,6017456 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:10 49,99 237,7 3,8 900,0533447 -101,6775742 905,7788086 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:15 50,00 241,3 3,7 897,6116943 -105,0996094 903,7437744 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:20 49,99 240,9 3,7 897,9252930 -104,7019272 904,0090942 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:25 49,99 241,1 3,7 897,8209839 -104,7608871 903,9122925 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:30 50,00 241,3 3,7 897,8517456 -104,9229279 903,9616089 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:35 50,00 241,4 3,7 897,9975586 -104,9557648 904,1102295 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:40 50,01 241,4 3,7 897,8352661 -105,0222397 903,9568481 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:45 50,02 241,6 3,7 897,5974731 -105,2583389 903,7480469 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:50 50,02 241,4 3,7 897,7879639 -105,2241669 903,9332886 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:41:55 50,02 241,4 3,7 897,8354492 -105,2884979 903,9879150 0,993 0,996 

2022-

06-14 
10:42:00 50,02 241,5 3,7 897,7234497 -105,3057022 903,8787231 0,993 0,996 

 

Średnia wartość mocy biernej indukcyjnej z całego procesu badania wynosi -102,964 VAR 

z 2.424 pomiarów dla 6 opraw pomiarowych. Wartość poboru mocy biernej indukcyjnej dla 

1 oprawy wynosi -17,160 VAR. Oprawy LED nie pobierają energii biernej indukcyjnej. 

 

Tabela 13. Pobór energii biernej indukcyjnej przez badane oprawy  

 

Rodzaj oprawy Średnia wartość poboru mocy biernej dla 1 oprawy 

Soda 400W  166,746 VAR  

Soda 250W  172,833 VAR  
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Metalohalogenowa 250W  224,876 VAR  

LED 150W  -17,160 VAR  

LED 200W  -43,547 VAR  
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8. Analiza materiału badawczego  

8.1 Obliczenia strat energii czynnej generowanych przez pobór energii biernej 

zainstalowanych opraw o charakterze indukcyjnym, tj. rtęciowych, sodowych 

i metalohalogenowych  

1. Oprawy wykonane w technologii LED pobierają moc czynną i nie pobierają mocy 

biernej indukcyjnej.  

2. Oprawy rtęciowe, sodowe, metalohalogenowe pobierają moc czynną i moc bierną 

indukcyjną.  

3. Przepływ mocy biernej indukcyjnej w obwodach oświetlenia ulicznego (generowany 

przez oprawy wskazane w punkcie 2) powoduje dodatkowe straty energii w sieciach 

dystrybucyjnych niskiego napięcia.  

4. Przedsięwzięcie energooszczędne, polegające na wymianie opraw wyszczególnionych            

w punkcie 2 na oprawy wykonane w technologii LED, powoduje nie tylko 

oszczędności energii czynnej (finalnej) z tytułu zmniejszenia mocy zainstalowanych 

opraw po ich wymianie, ale również oszczędności energii czynnej (finalnej) z tytułu 

eliminacji dodatkowych strat energii czynnej w sieciach dystrybucyjnych (obwodach 

oświetlenia ulicznego), generowanych przez oprawy o charakterze indukcyjnym 

rtęciowe, sodowe, metalohalogenowe.  

5. W pracy przyjęto następującą metodologię obliczenia strat energii czynnej 

generowanych przez oprawy rtęciowe, sodowe i metalohalogenowe w wyniku poboru 

przez nie energii biernej indukcyjnej:  

a. Analiza opraw zainstalowanych na sieci dystrybucyjnej przed ich modernizacją 

wykazuje na dużą różnorodność, zainstalowane oprawy posiadały moce 

znamionowe od 70 kW do 400 kW, rodzaje opraw: 23.320 sztuk opraw 

metalohalogenowych i sodowych, 1.419 opraw rtęciowych.  

b. W związku z powyższym wprowadzono współczynnik korekcyjny „wsp. kor.”, 

uśredniający moce zainstalowanych opraw, oparty o następującą formułę 

matematyczną: średni pobór mocy biernej indukcyjnej dla oprawy soda 250 W, tj. 

172,833 VAR, podzielono przez 250 W (pobór mocy czynnej przez badaną 

oprawę sodową) - wartość „wsp. kor.” = 0,691 VAR/W.  
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c. Do obliczenia strat powodowanych przepływem mocy biernej indukcyjnej 

zastosowano metodę energetycznego równoważnika mocy biernej, przyjmując do 

obliczeń współczynnik energetycznego równoważnika mocy biernej ke o wartości 

0,13 kW/kVAr (średnia arytmetyczna z dwóch wartości 0,12 i 0,14 kW/kVAr, 

przyjęta z tabeli nr 14), ze względu na pobór energii elektrycznej czynnej przez 

obwody oświetleniowe w godzinach nocnych, przy najmniejszym obciążeniu sieci 

dystrybucyjnej.  

 

Tabela 14. Wartości energetycznego równoważnika mocy biernej ke  przy różnym obciążeniu sieci 

dystrybucyjnej 

 

Napięcia sieci 
Największe wartości ke  

(przy obciążeniu szczytowym) [kW/kVAr] 

Najmniejsze wartości ke  

(przy obciążeniu minimalnym)  

[kW/kVAr] 

Najwyższe 0,08 0,04 

Wysokie 0,1 0,06 

Średnie 0,12 - 0,15 0,08 - 0,1 

Niskie 0,18 - 0,22 0,12 - 0,14 

Źródło: Bielecki S., doi:10.15199/48.2018.09.20 

Tabela 15. Oszczędności energii elektrycznej finalnej bez uwzględnienia strat energii czynnej  
spowodowanych przepływem mocy biernej indukcyjnej 

 

Badane 

gminy 

i miasta 

Zużycie energii 

elektrycznej 

czynnej przed 

wymianą opraw 

w ciągu jednego 

roku 

Zużycie energii 

elektrycznej 

czynnej przed 

wymianą opraw 

w ciągu jednego 

roku 

Oszczędność 

energii 

elektrycznej 

czynnej finalnej 

Średnioroczna 

oszczędność toe 

C / 11,630 

Wartość 

świadectwa 

efektywności 

energetycznej 

netto przy 

założeniu  

1 toe=2.800 zł 

netto 

 A B C D E 

 MWh MWh MWh toe zł 

Gmina A 542,480 323,393 219,087 18,838 52.746,61 

Gmina B 331,029 178,635 152,394 13,104 36.689,93 

Gmina C 611,013 257,761 353,252 30,374 85.047,81 

Miasto D 259,815 98,187 161,628 13,898 38.913,01 
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Miasto E 1038,907 681,395 357,512 30,741 86.073,43 

Gmina F 224,793 60,573 164,220 14,120 39.536,98 

Gmina G 378,762 164,257 214,506 18,444 51.643,66 

Gmina H 485,749 172,549 313,201 26,930 75.405,13 

Miasto I 2118,098 845,746 1272,351 109,403 306.327,08 

Gmina J 284,429 134,958 149,471 12,852 35.986,13 

Gmina K 868,425 569,982 298,443 25,661 71.852,17 

Gmina L 376,758 198,760 177,998 15,305 42.854,12 

Gmina M 219,062 98,578 120,484 10,360 29.007,34 

Gmina N 765,883 240,347 525,535 45,188 126.526,11 

Gmina O 1741,278 425,325 1315,953 113,152 316.824,35 

Gmina P 613,723 306,685 307,038 26,400 73.921,38 

Gmina R 2434,930 654,866 1780,064 153,058 428.562,19 

RAZEM 13295,131 5411,995 7883,135 677,828 1.897.917,40 

 

Tabela 16. Oszczędności energii elektrycznej finalnej liczone jako dodatkowe straty energii czynnej  
spowodowane przepływem mocy biernej indukcyjnej - część 1 

 

Badane 

gminy 

i miasta 

Ilość opraw 

zainstalowanych 

na sieci 

dystrybucyjnej 

przed 

modernizacją 

Łączne moce 

opraw 

zainstalowanych 

na sieci 

dystrybucyjnej 

przed 

modernizacją 

Skorygowana 

wartość mocy  

o „wsp. kor” 

Wartość 

energetycznego 

równoważnika mocy 

biernej ke 

Wartość strat 

mocy czynnej 

spowodowana 

przepływem 

mocy biernej 

indukcyjnej 

 sztuki kW VAR/W kW/kVAr kW 

 A B C=Bx0,691 D E=CxD 

Gmina A 962 130,718 90,326 0,13 11,742 

Gmina B 818 79,766 55,118 0,13 7,165 

Gmina C 1522 147,232 101,737 0,13 13,226 

Miasto D 524 62,606 43,261 0,13 5,624 

Miasto E 2315 250,339 172,984 0,13 22,488 

Gmina F 356 54,167 37,429 0,13 4,866 

Gmina G 860 91,268 63,066 0,13 8,199 

Gmina H 666 117,048 80,880 0,13 10,514 
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Miasto I 3910 510,385 352,676 0,13 45,848 

Gmina J 694 68,537 47,359 0,13 6,157 

Gmina K 1469 209,259 144,598 0,13 18,798 

Gmina L 605 90,785 62,732 0,13 8,155 

Gmina M 579 52,786 36,475 0,13 4,742 

Gmina N 719 184,550 127,524 0,13 16,578 

Gmina O 2668 419,585 289,933 0,13 37,691 

Gmina P 1333 147,885 102,189 0,13 13,285 

Gmina R 4739 586,730 405,430 0,13 52,706 

SUMA 24739 3203,646 2213,719  287,784 

 

Tabela 17. Oszczędności energii elektrycznej finalnej liczone jako dodatkowe straty energii czynnej  

spowodowane przepływem mocy biernej indukcyjnej - część 2  

 

Badane  

gminy i miasta 

Wartość strat mocy 

czynnej 

spowodowana 

przepływem mocy 

biernej indukcyjnej 

Wartość 

zaoszczędzonej 

energii czynnej 

w wyniku 

uniknięcia strat 

spowodowanych 

przepływem mocy 

biernej indukcyjnej 

Zamiana 

jednostek 

kWh ma 

MWh 

Średnioroczna 

oszczędność 

TOE 

Wartość 

świadectwa 

efektywności 

energetycznej 

netto przy 

założeniu  

1 TOE=2.800 zł 

netto 

 kW kWh MWh toe zł 

 F G=FX4150 h H=G/1000 I=H/11,630 J=Ix2800 

Gmina A 11,742 48.730,951 48,731 4,190 11.732,30 

Gmina B 7,165 29.736,326 29,736 2,557 7.159,22 

Gmina C 13,226 54.887,280 54,887 4,719 13.214,48 

Miasto D 5,624 23.339,172 23,339 2,007 5.619,06 

Miasto E 22,488 93.325,002 93,325 8,025 22.468,62 

Gmina F 4,866 20.193,160 20,193 1,736 4.861,64 

Gmina G 8,199 34.024,208 34,024 2,926 8.191,55 

Gmina H 10,514 43.634,851 43,635 3,752 10.505,38 

Miasto I 45,848 190.268,721 190,269 16,360 45.808,46 
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Gmina J 6,157 25.550,217 25,550 2,197 6.151,38 

Gmina K 18,798 78.010,604 78,011 6,708 18.781,57 

Gmina L 8,155 33.844,149 33,844 2,910 8.148,20 

Gmina M 4,742 19.678,330 19,678 1,692 4.737,69 

Gmina N 16,578 68.799,225 68,799 5,916 16.563,87 

Gmina O 37,691 156.418,980 156,419 13,450 37.658,91 

Gmina P 13,285 55.130,715 55,131 4,740 13.273,09 

Gmina R 52,706 218.729,717 218,730 18,807 52.660,64 

RAZEM 287,784 1.194.301,609 1194,302 102,691 287.536,071 

 

 

8.2 Wyniki obliczeń średniorocznej oszczędności energii elektrycznej i redukcji CO2 

 

Tabela 18. Średnioroczna redukcja CO2 osiągnięta w wyniku wdrożenia przedsięwzięcia energooszczędnego - 

wymiana opraw drogowych: sodowych, rtęciowych i metalohalogenowych na oprawy wykonane w technologii 

LED bez uwzględnienia strat energii czynnej spowodowanej przepływem mocy biernej indukcyjnej 

Gmina 

Średnioroczna 

oszczędność energii 

elektrycznej 

czynnej bez 

korekty na straty 

mocy 

Średnioroczna 

redukcja CO2 

liczona według 

wskaźnika 

emisyjności dla 

odbiorców 

końcowych według 

KOBIZE za rok 2020 

A*0,698 

 MWh Mg 

 A B 

Gmina A 219,087 152,923 

Gmina B 152,394 106,371 

Gmina C 353,252 246,570 

Gmina D 161,628 112,816 

Gmina E 357,512 249,543 
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Gmina F 164,220 114,625 

Gmina G 214,506 149,725 

Gmina H 313,201 218,614 

Gmina I 1272,351 888,101 

Gmina J 149,471 104,331 

Gmina K 298,443 208,313 

Gmina L 177,998 124,242 

Gmina M 120,484 84,098 

Gmina N 525,535 366,824 

Gmina O 1315,953 918,535 

Gmina P 307,038 214,312 

Gmina R 1780,064 1242,484 

Suma 7883,135 5502,429 

 

 

 

Tabela 19. Średnioroczna redukcja CO2 osiągnięta w wyniku uwzględnienia strat energii czynnej spowodowanej 

przepływem mocy biernej indukcyjnej dla opraw o charakterze indukcyjnym (liczona redukcja tylko dla strat)  

 

Gmina 

Wartość 

zaoszczędzonej 

energii czynnej 

w wyniku 

uniknięcia strat 

spowodowanych 

przepływem mocy 

biernej indukcyjnej 

Średnioroczna 

redukcja CO2 

liczona według 

wskaźnika 

emisyjności dla 

odbiorców 

końcowych według 

KOBIZE za rok 2020 

A*0,698 

 A B 

Gmina A 48,731 34,014 

Gmina B 29,736 20,756 

Gmina C 54,887 38,311 

Gmina D 23,339 16,291 
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Gmina E 93,325 65,141 

Gmina F 20,193 14,095 

Gmina G 34,024 23,749 

Gmina H 43,635 30,457 

Gmina I 190,269 132,808 

Gmina J 25,550 17,834 

Gmina K 78,011 54,451 

Gmina L 33,844 23,623 

Gmina M 19,678 13,735 

Gmina N 68,799 48,022 

Gmina O 156,419 109,180 

Gmina P 55,131 38,481 

Gmina R 218,730 152,673 

Suma 1.194,302 833,623 

 

8.3 Podsumowanie  

1. Na podstawie obliczeń wykazano, że wartość strat energii czynnej, spowodowana 

przepływem mocy biernej indukcyjnej w obwodach oświetlenia ulicznego, ma wartość 

mierzalną i pozwala na zaproponowanie skorygowania uproszczonego wzoru do 

obliczenia zaoszczędzonej energii elektrycznej czynnej w wyniku wymiany opraw 

o charakterze indukcyjnym na oprawy energooszczędne, wykonane w technologii LED, 

o wartość dodatkowych oszczędności, wynikających z uniknięcia strat energii czynnej, 

które występuje po zainstalowaniu opraw wykonanych w technologii LED. Przedmiotowa 

wartość dodatkowych oszczędności energii elektrycznej czynnej dla 17 badanych gmin 

przedkłada się na średnioroczną redukcję CO2 (liczoną według wskaźników emisyjności 

dla odbiorców końcowych, zgodnie z KOBIZE za rok 2020) w wysokości 865,198 Mg, co 

daje średnią wartość w przeliczeniu na jedną gminę w wysokości 49,036 Mg oszczędności 

CO2. Natomiast w odniesieniu do oszczędności energii elektrycznej czynnej dodatkowa 

wartość oszczędności energii elektrycznej przyjmuje wyniki 1.239,409 MWh dla 17 gmin, 

co daje jednostkową oszczędność dla każdej gminy w wysokości 70,253 MWh.  
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2. Aktualnie audytorzy obliczający wartość zaoszczędzonej energii finalnej korzystają ze 

wzoru uproszczonego, który jest opublikowany w rozporządzeniem Ministra Energii 

z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania 

audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Wzór ten 

nie uwzględnia oszacowania dodatkowych strat związanych z przepływem mocy biernej 

pobieranej przez oprawy sodowe, rtęciowe i metalohalogenowe. W związku z powyższym 

zasadnym jest wprowadzenie korekty do wzoru wynikającego z wyżej wymienionego 

rozporządzenia.  

Skorygowany wzór służący do obliczania oszczędności energii elektrycznej czynnej 

(finalnej) uwzględniający pobór przez oprawę sodową, metalohalogenową i rtęciową mocy 

biernej w systemach oświetlenia ulicznego:  

 

   ∆Q0 = TU ∙ (M0 + MB) − 𝑇𝑢 ∙ 𝑀1  [10] 

gdzie:  

∆Q0 - ilość zaoszczędzonej wciągu jednego roku energii finalnej, wyrażonej 

w [kWh/rok],  

TU - czas użytkowania źródła światła, wyrażony w [h/rok],  

M0 - łączna moc znamionowa istniejących opraw oświetleniowych, wyrażona w [kW],  

M1 - łączna moc znamionowa nowych opraw oświetleniowych po modernizacji, 

wyrażona w [kW], 

 MB - dodatkowe zużycie mocy czynnej spowodowane pobraniem mocy biernej przez 

oprawy o charakterze indukcyjnym.  

 

Oszczędność energii pierwotnej: 

 ∆Qp = wi ∙ ∆Q0 [
kWh

rok
]  

 [11] 

 

gdzie:  
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 ∆Q0 - ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [kWh/rok],  

 ∆Qp - ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej, wyrażonej w [kWh/rok],  

wi - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej odpowiedni dla danego 

nośnika energii finalnej, stosownie do wykorzystywanego paliwa lub źródła 

energii, określony na podstawie tabeli nr 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia 

Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod 

obliczania oszczędności energii; przyjęto 𝐰𝐢 = 𝟐, 𝟓 dla energii elektrycznej 

dostarczanej z sieci elektroenergetycznej systemowej.  
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9. Zestawienie wyników badań 

W niniejszej pracy:  

a. Zbudowano model ekologiczno-ekonometryczny, dotyczący oszczędności energii 

elektrycznej czynnej, uzyskanej w wyniku wymiany opraw oświetleniowych 

w obwodach oświetlenia ulicznego nN w 17 gminach i miastach zlokalizowanych na 

terenie naszego kraju.  

b. Oszacowano dodatkową redukcję CO2 i, co za tym idzie, oszczędność energii 

elektrycznej czynnej w gminach i miastach wskazanych jak wyżej. Wykazano, że 

wartość strat energii czynnej spowodowana przepływem mocy biernej indukcyjnej 

w obwodach oświetlenia ulicznego (dla opraw o charakterze indukcyjnym - przed 

modernizacją) ma wartość mierzalną i istotną dla interpretacji efektywności 

energetycznej pod kątem redukcji CO2  i oszczędności energii elektrycznej czynnej. 

Jako matrycę do badań określonych w punktach a i b przyjęto rzeczywiste dane 

zużycia energii elektrycznej czynnej pobranej przez oprawy oświetlenia ulicznego 

zlokalizowane w 17 gminach na terenie naszego kraju, w których realizowana była 

modernizacja. Badaniem objęto średnioroczne zużycie energii elektrycznej pobieranej przez 

oprawy rtęciowe, sodowe i metalohalogenowe, przeznaczone do modernizacji (osiągnięte 

w ciągu jednego roku przed modernizacją) oraz zużycie energii czynnej przez oprawy 

wykonane w technologii LED osiągnięte w ciągu jednego roku po modernizacji.   

Rzeczywiste dane dotyczące:  

- ilości opraw zainstalowanych na sieci dystrybucyjnej w obwodach oświetlenia 

ulicznego, przed i po modernizacji;  

- mocy znamionowych opraw zainstalowanych przed i po modernizacji w sieci 

zdefiniowanej jw.;  

- zużycia energii elektrycznej czynnej przed i po modernizacji w sieci zdefiniowanej 

jw.;  

- pobrano z audytów efektywności energetycznej, które stanowią załączniki 1 - 17 do 

niniejszej pracy.  

Dane wskazane wyżej i zawarte w audytach efektywności energetycznej uzyskano 

w wyniku zrealizowania inwentaryzacji z natury, co oznacza, że zliczono ilość opraw 
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przeznaczonych do modernizacji i spisano ich moce znamionowe z tabliczek znamionowych. 

Po modernizacji przyjęto analogiczną procedurę: zliczono ilość opraw zainstalowanych 

i określono ich moce znamionowe z tabliczek znamionowych.  

Na podstawie badań wskazanych jak wyżej (tabele nr 2, 3, 4) wyznaczono model 

ekonometryczny o równaniu regresji:  

 [12] 

Powyższe równanie regresji zostało wytworzone na podstawie 17 obserwacji, ale 

badania istotności statystycznej (opis - rozdział 5) wykazały, że jest ono prawdziwe dla 

nieskończonej ilości obserwacji, co daje następującą interpretację: na terenie naszego kraju 

zwiększenie (łącznej) mocy znamionowej wymienianych lamp sodowych (opraw) o 1 kW 

przy założeniu takiej samej łącznej mocy znamionowej lamp rtęciowych spowoduje wzrost 

oszczędności średnio o 2,6589 MWh; natomiast zwiększenie mocy znamionowej 

wymienianych lamp rtęciowych (opraw) o 1 kW przy założeniu takiej samej łącznej mocy 

znamionowej lamp sodowych spowoduje wzrost oszczędności średnio o 3,3188 MWh.  

Na podstawie wykonanych badań opraw sodowych, rtęciowych, metalohalogenowych 

oraz wykonanych w technologii LED - badano: częstotliwość prądu, napięcie, natężenie 

prądu, moc czynną pobieraną przez oprawę, moc bierną indukcyjną pobieraną przez oprawę, 

moc pozorną, współczynnik mocy, cos fi przesunięcia napięcia fazowego w stosunku do 

natężenia prądu, wykazano wartość strat energii elektrycznej czynnej i dodatkowej redukcji 

CO2 spowodowanej przepływem mocy biernej indukcyjnej w obwodach oświetlenia 

ulicznego. Przedmiotowe wyniki badań opraw wskazanych jak wyżej odniesiono do 

uzyskanych oszczędności w 17 badanych gminach i miastach.  
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Tabela 20. Zestawienie średniorocznej energii elektrycznej czynnej i redukcji CO2 bez uwzględnienia 

dodatkowych strat energii czynnej spowodowanej przepływem mocy biernej i z uwzględnieniem dodatkowych 

strat spowodowanych przepływem mocy biernej indukcyjnej  

 

Gmina 

Średnioroczna 

oszczędność energii 

elektrycznej czynnej 

bez korekty na 

straty mocy 

Średnioroczna redukcja 

CO2 liczona według 

wskaźnika emisyjności 

dla odbiorców 

końcowych według 

KOBIZE za rok 2020 

A*0,698 

Wartość 

zaoszczędzonej 

energii czynnej 

w wyniku 

uniknięcia strat 

spowodowanych 

przepływem mocy 

biernej 

indukcyjnej 

Średnioroczna 

redukcja CO2 liczona 

według wskaźnika 

emisyjności dla 

odbiorców końcowych 

według KOBIZE za 

rok 2020 

C*0,698 

  A B C D  

  MWh Mg MWh Mg 

 

Gmina A 219,087 152,923 48,731 34,014 
 

Gmina B 152,394 106,371 29,736 20,756 
 

Gmina C 353,252 246,570 54,887 38,311 
 

Gmina D 161,628 112,816 23,339 16,291 
 

Gmina E 357,512 249,543 93,325 65,141 
 

Gmina F 164,220 114,625 20,193 14,095 
 

Gmina G 214,506 149,725 34,024 23,749 
 

Gmina H 313,201 218,614 43,635 30,457 
 

Gmina I 1272,351 888,101 190,269 132,808 
 

Gmina J 149,471 104,331 25,550 17,834 
 

Gmina K 298,443 208,313 78,011 54,451 
 

Gmina L 177,998 124,242 33,844 23,623 
 

Gmina M 120,484 84,098 19,678 13,735 
 

Gmina N 525,535 366,824 68,799 48,022 
 

Gmina O 1315,953 918,535 156,419 109,180 
 

Gmina P 307,038 214,312 55,131 38,481 
 

Gmina R 1780,064 1242,484 218,730 152,673 
 

SUMA 7883,135 5502,429 1.194,302 833,623 
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10. Podsumowanie i wnioski  

W niniejszej pracy opisano zagadnienia związane z wymianą oświetlenia ulicznego, 

zlokalizowanego na terenie gmin i miast w naszym kraju, pod kątem możliwości uzyskania 

oszczędności energii elektrycznej i tym samym redukcji CO2 oraz świadectw efektywności 

energetycznej. Badanie oszczędności energii elektrycznej wykonano w oparciu o:  

a. Dane rzeczywiste zainstalowanych opraw przed wykonaniem modernizacji i po 

wykonaniu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie 17 gmin i miast, 

zlokalizowanych w naszym kraju.  

b. Analizę literaturową oraz zapisy ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 

poz. 2166), które pozwoliły na jednolite obliczenia zaoszczędzonej energii czynnej dla 

17 badanych gmin i miast oraz przeanalizowanie możliwości uzyskania wsparcia 

w postaci świadectw efektywności energetycznej, czyli premii finansowej za 

wdrożenie przedsięwzięć energooszczędnych. Wskazana powyżej metodologia 

pozwoliła na opisanie oszczędności energii jako instrumentu finansowego, który 

podlega obrotowi finansowemu na Towarowej Giełdzie Energii.  

c. Badania własne opraw rtęciowych, sodowych i metalohalogenowych oraz 

wykonanych w technologii LED; mierzono: częstotliwość prądu, napięcie, natężenie 

prądu, moc czynną pobieraną przez oprawę, moc bierną pobieraną przez oprawę, moc 

pozorną, współczynnik mocy, tangens przesunięcia napięcia fazowego w stosunku do 

natężenia prądu.  

Podana w punktach a-c oś merytoryczna pracy oraz opis stanu prawnego infrastruktury 

oświetlenia ulicznego pozwoliły na sformułowanie wniosków o charakterze naukowym 

(technicznym), prawnym i utylitarnym.  

10.1 Wnioski o charakterze naukowym (technicznym)  

W pracy postawiono problem badawczy, którym było opracowanie modelu  

i przeprowadzenie badań uzasadniających, że oszczędność nośników energii poprzez 

modernizację infrastruktury oświetlenia przyniesie znaczący i wymierny potencjał 

oszczędności nośników energii - liczony zarówno w skali jednego roku, jak i kilku lat. 

Założono, że model powinien być uniwersalny, wartości w nim wykorzystane mierzalne, 

a rzeczywiste badania powinny popierać jego zasadność. Jak przedstawiono w pracy 

opracowana metodyka badawcza pozwala na zrealizowanie tego celu. Opracowano metodykę 
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obliczeń i oceny ekologiczno-ekonometrycznej funkcjonującego systemu oświetleniowego 

w jednostkach samorządu terytorialnego, dodatkowo z uwzględnieniem pomijanej dotychczas 

mocy biernej (uzasadnienie celu pracy). 

 Przedstawiona możliwość określenia ilości emisji CO2 w wyniku działania wybranych 

grup lamp oświetleniowych w jednostkach osadniczych, pozwoliła na mierzalne 

określenie oszczędności emisji w wyniku wymiany infrastruktury oświetleniowej. 

(uzasadnienie tezy1, zrealizowany cel naukowy) 

 Badania oraz opracowany model wykazał, że wymiana opraw oświetleniowych 

rtęciowych, sodowych i metalohalogenowych na oprawy wykonane w technologii 

LED powoduje mierzalną redukcję emisji CO2. (uzasadnienie tezy 2, zrealizowany cel 

naukowy). 

 Opracowany model ekologiczno-ekonometrycznego, oparty o rzeczywiste pobory 

energii elektrycznej opraw rtęciowych, sodowych, metalohalogenowych 

i wykonanych w technologii LED, wykazał mierzalną redukcję emisji CO2. 

(uzasadnienie tezy 3, zrealizowany cel naukowy) 

 W wyniku badań wykazano, że muszą być uwzględnione, pomijane dotychczas straty 

mocy czynnej, powodowane poborem energii biernej indukcyjnej przez opraw 

o charakterze indukcyjnym, stanowi to jeden z kluczowych elementów obciążenia 

środowiska naturalnego, systemu dystrybucyjnego oraz obciążenie finansowe 

jednostek samorządu terytorialnego. (uzasadnienie tezy  4, zrealizowany cel naukowy 

i utylitarny) 

 Wykonane pomiary energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej emitowanej 

w wyniku wymiany opraw oraz włączenie jej do bilansu energii i skorygowanie 

zalecanych metod uproszczonych służących do obliczeń redukcji CO2 w wyniku 

wymiany opraw, stanowią podstawę do uzasadnionego współczynnika korygującego 

w dotychczasowej metodyce stosowanej do obliczenia oszczędności energii. 

(uzasadnienie tezy 5, zrealizowany cel naukowy i utylitarny) 

 

 

W aspekcie naukowym technicznym zbadano pobór energii biernej przez oprawy. 

Otrzymano wyniki zgodne z teorią elektrotechniki, więc mogły one być poddane dalszej 

analizie, polegającej na oszacowaniu strat energii czynnej generowanej przez pobór energii 
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biernej przez oprawy. Oszacowanie strat mocy czynnej, spowodowanych poborem mocy 

biernej przez oprawy metalohalogenowe, sodowe i rtęciowe, zrealizowano na podstawie 

metodologii odnoszącej się do energetycznego równoważnika mocy biernej. Przedmiotowa 

wartość dodatkowych oszczędności energii elektrycznej czynnej dla 17 badanych gmin 

przedkłada się na średnioroczną redukcję CO2 (liczoną według wskaźników emisyjności dla 

odbiorców końcowych, zgodnie z KOBIZE za rok 2020) w wysokości 865,198 Mg, co daje 

średnią wartość w przeliczeniu na jedną gminę w wysokości 49,036 Mg oszczędności CO2. 

Natomiast w odniesieniu do oszczędności energii elektrycznej czynnej dodatkowa wartość 

oszczędności energii elektrycznej przyjmuje wartość 1.239,409 MWh dla 17 gmin, co daje 

jednostkową oszczędność dla każdej gminy w wysokości 70,253 MWh. Pomimo prostego 

charakteru metody wskazanej powyżej, jest ona akceptowalna przez Urząd Regulacji 

Energetyki do obliczania strat energii czynnej, spowodowanej przepływem mocy biernej 

indukcyjnej.  

Rzeczywisty efekt oszczędności wynikający z modelu ekologiczno-ekonometrycznego 

powinien być dodatkowo skorygowany o współczynnik korekcyjny (opis – rozdział 8) 

uwzględniający przepływy mocy biernej w obwodach oświetlenia ulicznego, które generują 

dodatkowe straty mocy czynnej. 

10.2 Wnioski o charakterze utylitarnym  

W oparciu o badania opisane w rozdziale 5 (Model ekologiczno-ekonometryczny - 

opracowanie zależności pomiędzy mocą znamionową lamp sodowych, metalohalogenowych, 

rtęciowych, a łączną sumą oszczędności rocznych energii finalnej) skonstruowano na 

podstawie modelu ekonometrycznego równanie regresji, uzależniające wielkości uzyskanych 

oszczędności energii czynnej od typu opraw zainstalowanych na sieci przed modernizacją. 

Równanie przyjmuje następującą postać (wg zależności (4)): 

   [13] 

Powyższe równanie regresji zostało wytworzone na podstawie 17 obserwacji, ale 

badania istotności statystycznej (opis - rozdział 5) wykazały, że jest ono prawdziwe dla 

nieskończonej ilości obserwacji. Czyli można przyjąć, iż na terenie naszego kraju 

zwiększenie (łącznej) mocy znamionowej wymienianych lamp sodowych (opraw) o 1 kW 

przy założeniu takiej samej łącznej mocy znamionowej lamp rtęciowych spowoduje wzrost 
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oszczędności średnio o 2,6589 MWh; natomiast zwiększenie mocy znamionowej 

wymienianych lamp rtęciowych (opraw) o 1 kW przy założeniu takiej samej łącznej mocy 

znamionowej lamp sodowych spowoduje wzrost oszczędności średnio o 3,3188 MWh.  

Zgodnie ze wskazanym równaniem regresji, większą ilość oszczędności energii 

elektrycznej czynnej uzyskamy, wymieniając oprawy rtęciowe na oprawy wykonane 

w technologii LED niż oprawy sodowe na oprawy wykonane w technologii LED. Takie 

wskazanie może mieć znaczenie dla instytucji budujących programy dofinansowujące, które 

oceniają wartość złożonych aplikacji według kryteriów oszczędności energii finalnej 

i redukcji emisji CO2. A to oznacza, iż w pierwszej kolejności programy dofinansowujące 

powinny być kierowane do miast i gmin, które posiadają zainstalowane na sieci 

dystrybucyjnej, oprócz opraw sodowych i metalohalogenowych, również oprawy rtęciowe.  

Ponadto od dnia 7 października 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 2127) obowiązuje 

w naszym kraju ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w roku 2023 w związku sytuacją na rynku energii elektrycznej i zgodnie 

z powyższą ustawą jednostki sektora publicznego są zobowiązane do redukcji zużycia energii 

elektrycznej o 10% w grudniu 2022 stosunku do średniego zużycia energii elektrycznej z lat 

2018 i 2019 i o kolejne 10% w roku 2023 w stosunku do roku 2022. O wykazanych 

oszczędnościach jednostki sektora publicznego będą zobowiązane do poinformowania 

Prezesa Urzędu Regulacji w oświadczeniach zawierających klauzulę o odpowiedzialności 

karnej, wynikającą z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, 

dotyczącą rzetelności przekazywanych danych. Brak osiągnięcia wyznaczonych ustawowo 

oszczędności spowoduje nałożenie kary na jednostkę sektora publicznego w wysokości do 

20.000,00 zł (osobno za grudzień 2022 i cały rok 2023). Oszczędności energii elektrycznej 

mają być generowane zarówno w budynkach jednostek sektora publicznego, jak 

i w infrastrukturze gminnej oraz miejskiej, do której należy infrastruktura oświetlenia 

ulicznego. W związku z powyższym również w kontekście przytoczonej powyżej ustawy 

istnieje możliwość bezpośredniego wykorzystania modelu ekonometrycznego wraz 

z wnioskami, który został przedstawionego w niniejszej pracy.  

10.3 Wnioski o charakterze prawnym  

System świadectw efektywności energetycznej (system białych certyfikatów), 

udzielanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wspiera jednorazową premią 

finansową średnioroczną oszczędność energii finalnej. Dla gmin i miast (jednostek samorządu 
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terytorialnego) konstrukcja wsparcia pozwala na łączenie bezzwrotnej premii finansowej 

z tytułu otrzymania białych certyfikatów z innymi źródłami dofinansowania, przyznanymi na 

realizację tego samego przedsięwzięcia energooszczędnego. Pomimo tak korzystnej 

konstrukcji wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostki te nieczęsto występują 

do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o wydanie świadectw efektywności 

energetycznej. Na średnioroczną (dane z trzech kolejnych lat 2019-2021) ilość 1.800 

wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej, które wpływają do Urzędu 

Regulacji Energetyki, tylko średnio 50 (dane z trzech kolejnych lat 2019-2021) wniosków 

należy do jednostek samorządu terytorialnego. To oznacza, iż przedmiotowy program 

dofinasowania jest jeszcze nierozpowszechniony w jednostkach samorządowych, na co 

istotny wpływ ma konflikt majątkowy, który występuje w strukturze majątku 

oświetleniowego w naszym kraju, opisany w podrozdziale 3.1 (Struktura majątkowa 

infrastruktury oświetlenia ulicznego w Polsce). Brak uregulowań prawnych rozstrzygających 

własność majątku oświetleniowego zniechęca gminy i miasta do realizacji modernizacji 

oświetlenia ulicznego lub zmusza je do budowania wzdłuż dróg nowych stanowisk 

słupowych i nowych obwodów oświetlenia, na których montowane są oprawy wykonane 

w technologii LED. Przedmiotowego rozwiązania Urząd Regulacji Energetyki nie wspiera 

systemem świadectw efektywności energetycznej, ponieważ jest ono traktowane jako 

rozbudowa sieci dystrybucyjnej. Dlatego należy rozpocząć działania legislacyjne, zmierzające 

do uregulowania stanu własności majątku oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego na terenie 

gmin i miast w naszym kraju. 

Badania poboru energii biernej indukcyjnej generowanej przez oprawy sodowe, 

metalohalogenowe i rtęciowe wykazują, że wartość strat energii czynnej, spowodowanych 

przepływem mocy biernej indukcyjnej w obwodach oświetlenia ulicznego, jest mierzalna 

i pozwala na zaproponowanie skorygowania uproszczonego wzoru do obliczenia 

zaoszczędzonej energii elektrycznej czynnej w wyniku wymiany opraw o charakterze 

indukcyjnym na oprawy energooszczędne wykonane w technologii LED - o wartość 

dodatkowych oszczędności wynikających z uniknięcia strat energii czynnej, które występują 

po zainstalowaniu opraw wykonanych w technologii LED. Celowość przedmiotowych badań 

wynika z potraktowania obwodów oświetlenia ulicznego jako zintegrowanego systemu 

dystrybucji energii elektrycznej, w którym przepływy energii biernej mają wpływ na wartość 

oszczędności energii elektrycznej.  
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Zatem zasadne jest skierowanie wniosku do Ministerstwa Klimatu o zmianę 

rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania 

oszczędności energii - w zakresie skorygowania wzoru do obliczania oszczędności energii 

finalnej w wyniku wymiany opraw oświetleniowych.  
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14. Załączniki  

Załącznik nr 1 - Audyt i obliczenia dla Gminy A 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy A. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 
 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 

  
10 

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
219.086,80 kWh/rok 18,838 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
547.717,00 kWh/rok 47,095 toe/rok 
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Obliczenia: 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh 
Typ Ilość 

1 Gmina A 

Ambar 2 70W 33 83 11.366,85 
OUSc-70 7 81 2.353,05 

Ambar 2 100W 158 114 74.749,80 
OUShe-100 215 114 101.716,50 

Sintra 1 100W 162 115 77.314,50 
OUR-125 10 137 5.685,50 
OUS-150 372 170 262.446,00 
OUR-250 3 270 3.361,50 

ORZ-4 2 420 3.486,00 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 962 - 542.479,70 

 

Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 

znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość 

1 Gmina A 

BGP 203 1xLED 117 96W 477 96 190.036,80 

BGP 203 1xLED 94 74W 235 74 72.168,50 

BGP 203 1xLED 90 DN10 58W 128 58 30.809,60 

BGP 202 1xLED 80 60W 122 60 30.378,00 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 962 - 323.392,90 

 

Zestawienie:  

Lp. 
Nazwa 

Gminy 

Zużycie 

roczne przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

moderni-

zacji kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderni

zacją 

Ilość 

opraw 

po 

moderni

zacji 

kWh toe kWh toe szt. szt. 

1 Gmina A 542.479,700 323.392,900 219.086,800 18,838 547.717,000 47,095 962 962 
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Załącznik nr 2 - Audyt i obliczenia dla Gminy B 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego na terenie 

gminy B. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 

  
10 

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
152.385,220 kWh/rok 13,103 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
380.963,050 kWh/rok 32,757 toe/rok 

 

Obliczenia: 

Przed modernizacją:  

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość 

1 Gmina B 

 27 78 8.739,90 

 1 84 348,60 

 492 81 165.385,80 

 223 114 105.501,30 

 7 106 3.079,30 

 68 170 47.974,00 
RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 818 - 331.028,90 
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Po modernizacji:  

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie 
Moc 

znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh 
Typ Ilość 

1 

Gmina B 

 7 20 581,00 

 40 25 4.150,00 

 90 28,5 10.644,75 

 23 32 3.054,40 

  34 32 4.515,20 

  28 34,5 4.008,90 

  3 39 485,55 

  51 39 8.254,35 

  70 42 12.201,00 

  4 61 1.012,60 

  31 61 7.847,65 

  23 61 5.822,45 

  36 67 10.009,80 

  23 75 7.158,75 

  7 82 2.382,10 

  18 82 6.125,40 

  21 82 7.146,30 

  8 82 2.722,40 

  128 43 22.841,60 

  5 43 892,25 

  65 43 11.599,25 

  9 46,5 1.736,78 

  6 50 1.245,00 

  12 57 2.838,60 

  3 83 1.033,35 

  6 83 2.066,70 

  16 90 5.976,00 

  6 90 2.241,00 

  7 90 2.614,50 

  7 97 2.817,85 

  14 146 8.482,60 

  14 196 11.387,60 

  3 220 2.739,00 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 818 - 178.634,68 

Zestawienie:  

Lp

. 

Nazwa 

Gminy 

Zużycie 

roczne przed 

modernizacj

ą kWh 

Zużycie 

roczne po 

moderni-

zacji kWh 

Oszczędność 

energii finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

modern

izacją 

Ilość 

opraw 

po 

modern

izacji 

kWh toe kWh toe szt. szt. 

1 Gmina B 331.028,900 178.634,68 
152394,22

5 

13,1035

4471 

380985,5625 32,7588

6178 

818 818 
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Załącznik nr 3 - Audyt i obliczenia dla Gminy C 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy C. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 

  
10 

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
336.064,260 kWh/rok 28,896 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
840.160,650 kWh/rok 72,241 toe/rok 

 

Obliczenia: 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy przed wymianą 
Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh 
Typ Ilość 

1 Gmina C 

 922 84 321.409,20 

 83 83 28.589,35 

 25 84 8.715,00 

 22 78 7.121,40 

 139 81 46.724,85 

 39 114 18.450,90 

 72 114 34.063,20 

 16 106 7.038,40 

 17 114 8.042,70 

 15 115 7.158,75 

 25 167 17.326,25 

 5 160 3.320,00 

 75 167 51.978,75 

 2 168 1.394,40 
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 56 170 39.508,00 

 1 273 1.132,95 

 3 273 3.398,85 

 1 273 1.132,95 

 1 276 1.145,40 

 3 270 3.361,50 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 1.522 - 611.012,800 

 

Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 

znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość 

1 

Gmina C 

 18 44,5 3.324,15 

 22 51 4.656,30 

 49 55 11.184,25 

 39 22 3.560,70 

  52 25 5.395,00 

  177 28 20.567,40 

  488 31,5 63.793,80 

  182 35 26.435,50 

  24 38 3.784,80 

  31 40,5 5.210,33 

  42 65 11.329,50 

  22 73 6.664,90 

  34 42,5 5.996,75 

  107 45,5 20.204,28 

  136 49 27.655,60 

  24 82 8.167,20 

  27 82 9.188,10 

  6 88 2.191,20 

  10 95 3.942,50 

  8 142 4.714,40 

  14 150 8.715,00 

  10 26 1.079,00 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 1.522  257.760,66 

 

Zestawienie:  

Lp. 
Nazwa 

Gminy 

Zużycie 

roczne przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

moderni-

zacji kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderni

zacją  

Ilość 

opraw 

po 

moderni

zacji  

kWh toe kWh toe szt. szt. 

1 Gmina C 611012,8 257760,7 353252,2 30,37422 883130,375 75,93554 1522 1522 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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Załącznik nr 4 - Audyt i obliczenia dla Gminy D 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy D. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
161.627,960 kWh/rok 13,898 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
404.069,900 kWh/rok 34,744 toe/rok 

 

Obliczenia: 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość 

 

Gmina D 

 11 84 3.834,60 

 55 83 18.944,75 

 251 81 84.373,65 

 10 114 4.731,00 

 3 114 1.419,30 

 9 106 3.959,10 

 10 114 4.731,00 

 1 167 693,05 

 124 167 85.938,20 
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 13 170 9.171,50 

 29 273 32.855,55 

 8 276 9.163,20 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 524  259.814,90 

 

Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie 
Moc 

znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh 
Typ Ilość 

1 

Gmina D 

 53 62 13.636,90 

 9 69,5 2.595,83 

 26 72,5 7.822,75 

 52 42 9.063,60 

 56 56 13.014,40 

 10 69,5 2.884,25 

  17 72,5 5.114,88 

  81 29 9.748,35 

  10 38 1.577,00 

  39 44 7.121,40 

  20 50 4.150,00 

  5 9 186,75 

  7 63,5 1.844,68 

  53 51 11.217,45 

  86 23 8.208,70 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 524  98.186,94 

 

Zestawienie:  

Lp. 
Nazwa 

Gminy 

Zużycie 

roczne 

przed 

moderni-

zacją kWh 

Zużycie 

roczne po 

moderni-

zacji kWh 

Oszczędność 

energii finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

modern

izacją 

Ilość 

opraw 

po 

modern

izacji 

kWh toe kWh toe szt. szt. 

1 Gmina D 259.814,900 98.186,940 161.627,960 13,898 404.069,900 34,744 524 524 
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Załącznik nr 5 - Audyt i obliczenia dla Gminy E  

 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy E. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 

  
10 

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
 kWh/rok  toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
 kWh/rok  toe/rok 

Obliczenia 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy przed wymianą 
Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh 
Typ Ilość 

1 Gmina E 

 987 84 344.068,20 

 2 83 688,90 

 253 82 86.095,90 

 149 81 50.086,35 

 11 114 5.204,10 

 366 114 173.154,60 

 2 106 879,80 

 8 137 4.548,40 

 4 139 2.307,40 

   334 167 231.478,70 

   199 170 140.394,50 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 2.315 - 1.038.906,85 
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Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 

znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość 

1 Gmina E  2.315 70,92506 681 394,78 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 2.315 - 681 394,78 

 

Zestawienie:  

Lp. 
Nazwa 

Gminy 

Zużycie 

roczne 

przed 

moderni-

zacją kWh 

Zużycie 

roczne po 

moderni-

zacji kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderni

zacją  

Ilość 

opraw 

po 

moderni

zacji  

kWh toe kWh toe szt. szt. 

1 Gmina E 681394,78 681394,78 681394,78 681394,78 681394,78 681394,78 681394,8 681394,8 
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Załącznik nr 6 – Audyt i obliczenia dla Gminy F 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy F. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
164 219,65 kWh/rok 14,120 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
410 549,13 kWh/rok 35,301 toe/rok 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 Gmina F  21 81 7 059,15 

 15 114 7 096,50 

 268 137 152 371,40 

 52 270 58 266,00 

 RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 356 - 224 793,05 
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Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 
znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 Gmina F  356 41 60 573,40 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 356 - 60 573,40 

 

Zestawienie:  

L.

P. 

Nazwa 

Gminy 

Zużycie roczne 

przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderniz

acją  

Ilość 

opraw po 

moderniz

acji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina F 224 793,05 60 573,40 164 219,65 14,120 410 549,13 35,301 356 356 

 

 



Metodyka szacowania wartości ekologicznej świadectw efektywności energetycznej  

i redukcji CO2 w modernizowanych obwodach infrastruktury oświetlenia ulicznego 

Strona 128 z 151 

 

Załącznik nr 7 – Audyt i obliczenia dla Gminy G 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy G. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
214 505,59 kWh/rok 18,444 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
536 263,98 kWh/rok 46,110 toe/rok 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 

Gmina G 

 449 84 156 521,40 

 32 83 11 022,40 

 12 82 4 083,60 

 88 81 29 581,20 

 1 114 473,10 

 91 114 43 052,10 

 11 114 5 204,10 

 12 137 6 822,60 

 10 139 5 768,50 

 7 167 4 851,35 

 51 167 35 345,55 

 77 170 54 323,50 

 2 270 2 241,00 

 17 276 19 471,80 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 860 - 378 762,20 
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Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 
znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 

Gmina G 

 16 19 1 261,60 

 10 22 913,00 

 9 31,5 1 176,53 

 4 31,5 522,90 

  47 34,5 6 729,23 

  37 35 5 374,25 

  71 36,5 10 754,73 

  8 37,6 1 248,32 

  13 38 2 050,10 

  27 38,5 4 313,93 

  200 38,5 31 955,00 

  105 41,5 18 083,63 

  74 42 12 898,20 

  55 54 12 325,50 

  58 61 14 682,70 

  37 70,8 10 871,34 

  75 75 23 343,75 

  14 99 5 751,90 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 860 - 164 256,61 

 

Zestawienie:  

L.p. 
Nazwa 
Gminy 

Zużycie roczne 

przed 
modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 
modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 
przed 

moderniz

acją  

Ilość 
opraw po 

moderniz

acji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina G 378 762,20 164 256,61 214 505,59 18,444 536 263,98 46,110 860 860 
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Załącznik nr 8 – Audyt i obliczenia dla Gminy H 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy H. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
313 200,50 kWh/rok 26,930 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
783 001,25 kWh/rok 67,326 toe/rok 

 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 Gmina H  7 84 2 440,20 

 15 81 5 042,25 

 26 114 12 300,60 

 5 115 2 386,25 

 25 167 17 326,25 

 442 170 311 831,00 

 2 160 1 328,00 

 5 167 3 465,25 

 63 168 43 923,60 

 4 276 4 581,60 

 36 270 40 338,00 

 36 273 40 786,20 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 666 - 485 749,20 
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Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 
znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 Gmina H  666 62,4294 172 548,70 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 666 - 172 548,70 

 

Zestawienie:  

L.

P. 

Nazwa 

Gminy 

Zużycie roczne 

przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderniz

acją  

Ilość 

opraw po 

moderniz

acji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina H 485749,2 172548,62 313200,58 26,9304 783001,45 67,3260 666 666 
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Załącznik nr 9 – Audyt i obliczenia dla Gminy I 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy I. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 

  
10 

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
1 272 351,40 kWh/rok 109,403 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
3 180 878,50 kWh/rok 273,506 toe/rok 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh 

Typ Ilość 

1 Gmina I  55 83 18 944,75 

 72 84 25 099,20 

 16 82 5 444,80 

 739 81 248 414,85 

 362 114 171 262,20 

 16 106 7 038,40 

 781 114 369 491,10 

 432 115 206 172,00 

 370 167 256 428,50 

 44 160 29 216,00 

 10 167 6 930,50 

 244 168 170 116,80 

 675 170 476 212,50 

 11 273 12 462,45 

 53 276 60 706,20 

 30 435 54 157,50 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 3910 - 2 118 097,75 
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Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 
znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 

Gmina I 

 21 17,8 1 551,27 

 2 20 166,00 

 37 21,5 3 301,33 

 56 22 5 112,80 

  188 25 19 505,00 

  10 26,5 1 099,75 

  102 28 11 852,40 

  20 28,5 2 365,50 

  621 32 82 468,80 

  4 34,5 572,70 

  128 36 19 123,20 

  452 39 73 156,20 

  299 42 52 115,70 

  163 43 29 087,35 

  154 46,5 29 718,15 

  186 50 38 595,00 

  239 54 53 559,90 

  146 57 34 536,30 

  13 60 3 237,00 

  280 61 70 882,00 

  166 67 46 156,30 

  81 75 25 211,25 

  147 82 50 024,10 

  29 83 9 989,05 

  51 90 19 048,50 

  2 96 796,80 

  140 97 56 357,00 

  9 104 3 884,40 

  5 108 2 241,00 

  54 112 25 099,20 

  19 120 9 462,00 

  18 132 9 860,40 

  60 192 47 808,00 

  8 235 7 802,00 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 3910 - 845 746,35 

 

Zestawienie:  

L.

P. 

Nazwa 

Gminy 

Zużycie roczne 

przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

modern

izacją  

Ilość 

opraw 

po 

modern

izacji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina I 2 118 097,75 845 746,35 1 272 351,40 109,403 3 180 878,50 273,506 3910 3910 
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Załącznik nr 10 – Audyt i obliczenia dla Gminy J 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy J. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 
efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 
efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 
oszczędności energii: 

  
10 

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
149 470,96 kWh/rok 12,852 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
373 677,40 kWh/rok 32,130 toe/rok 

 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 Gmina J  219 84 76 343,40 

 156 83 53 734,20 

 1 78 323,70 

 14 81 4 706,10 

 70 114 33 117,00 

 191 114 90 362,10 

 18 114 8 515,80 

 25 167 17 326,25 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 694 - 284 428,55 
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Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 
znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 Gmina J  694 46,85864553 134 957,59 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 694 - 134 957,59 

 

Zestawienie:  

L.

P. 

Nazwa 

Gminy 

Zużycie roczne 

przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderni

zacją  

Ilość 

opraw po 

moderniz

acji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina J 284 428,55 134 957,59 149 470,96 12,852 373 677,40 32,130 694 694 
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Załącznik nr 11 – Audyt i obliczenia dla Gminy K 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy K. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
          298 443,100     kWh/rok 25,661 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
746 107,750 kWh/rok 64,154 toe/rok 

 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 Gmina K  8 66 2 191,20 

 548 83 188 758,60 

 100 115 47 725,00 

 284 176 207 433,60 

 21 285 24 837,75 

 26 450 48 555,00 

 131 137 74 480,05 

 216 265 237 546,00 

 2 425 3 527,50 

 2 176 1 460,80 

 5 285 5 913,75 

 6 450 11 205,00 

 41 50 8 507,50 

 25 20 2 075,00 

 3 27 336,15 
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 6 45 1 120,50 

 2 40 332,00 

 18 5 373,50 

 18 10 747,00 

 4 25 415,00 

 3 71 883,95 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 1469 - 868 424,85 

 

Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 

znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 

Gmina K 

 8 66 2 191,20 

 406 83 139 846,70 

 93 115 44 384,25 

 79 176 57 701,60 

 1 285 1 182,75 

 6 137 3 411,30 

 10 165 6 847,50 

 1 176 730,40 

 5 285 5 913,75 

 6 450 11 205,00 

 41 50 8 507,50 

 25 20 2 075,00 

 3 27 336,15 

 6 45 1 120,50 

 2 40 332,00 

 18 5 373,50 

 18 10 747,00 

 4 25 415,00 

 3 71 883,95 

 31 19 2 444,35 

 163 42 28 410,90 

 341 58 82 078,70 

 106 79 34 752,10 

  244 84 85 058,40 

  94 112 43 691,20 

  11 117 5 341,05 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 1725 - 569 981,75 

 

Zestawienie:  

L.

P. 

Nazwa 

Gminy 

Zużycie roczne 

przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderniz

acją  

Ilość 

opraw 

po 

modern

izacji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina K 868 424,85 569 981,75 298 443,10 25,661 746 107,75 64,154 1469 1725 
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Załącznik nr 12 – Audyt i obliczenia dla Gminy L 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy L. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
177 997,65 kWh/rok 15,305 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
444 994,13 kWh/rok 38,263 toe/rok 

 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 Gmina L  100 81 33 615,00 

 55 114 26 020,50 

 12 115 5 727,00 

 3 167 2 079,15 

 417 170 294 193,50 

 2 160 1 328,00 

 6 167 4 158,30 

 7 168 4 880,40 

 1 276 1 145,40 

 2 435 3 610,50 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 605 - 376 757,75 
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Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 
znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 Gmina L 

 605 79,16363636 198 760,10 

    

    

    

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 605 - 198 760,10 

 

Zestawienie:  

L.

P. 

Nazwa 

Gminy 

Zużycie roczne 

przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderniz

acją  

Ilość 

opraw po 

moderniz

acji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina L 376 757,75 198 760,10 177 997,65 15,305 444 994,13 38,263 605 605 
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Załącznik nr 13 – Audyt i obliczenia dla Gminy M 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy M. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
120 484,05 kWh/rok 10,360 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
301 210,11 kWh/rok 25,899 toe/rok 

 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 Gmina M  287 84 100 048,20 

 67 78 21 687,90 

 96 81 32 270,40 

 67 114 31 697,70 

 4 106 1 759,60 

 42 114 19 870,20 

 15 170 10 582,50 

 1 276 1 145,40 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 579 - 219 061,90 
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Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 
znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 Gmina M  579 41,0253886 98 577,86 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 579 - 98 577,86 

 

Zestawienie:  

L.

P. 

Nazwa 

Gminy 

Zużycie roczne 

przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderni

zacją  

Ilość 

opraw po 

moderniz

acji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina M 219 061,90 98 577,86 120 484,05 10,360 301 210,11 25,899 579 579 
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Załącznik nr 14 – Audyt i obliczenia dla Gminy N 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy N. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
525 535,25 kWh/rok 45,188 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
1 313 838,13 kWh/rok 112,970 toe/rok 

 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 Gmina N  562 250 583 075,00 

 38 400 63 080,00 

 9 250 9 337,50 

 9 150 5 602,50 

 101 250 104 787,50 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 719 - 765 882,50 
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Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 
znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 Gmina N 

 222 79 72 782,70 

 154 67 42 819,70 

 130 105 56 647,50 

 38 65 10 250,50 

 14 79 4 589,90 

 49 125 25 418,75 

 52 129 27 838,20 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 659 - 240 347,25 

 

Zestawienie:  

L.

P. 

Nazwa 

Gminy 

Zużycie roczne 
przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 
roczne po 

modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 
opraw 

przed 

moderniz

acją  

Ilość 

opraw po 

moderniz

acji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina N 765 882,50 240 347,25 525 535,25 45,188 1 313 838,13 112,970 719 659 
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Załącznik nr 15 – Audyt i obliczenia dla Gminy O 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy O. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 
efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 
efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 
oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
1 315 952,55 kWh/rok 113,152 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
3 289 881,38 kWh/rok 282,879 toe/rok 

 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 

Gmina O 

 5 50 1 037,50 

 1 176 730,40 

 1 265 1 099,75 

 144 137 81 871,20 

 208 265 228 748,00 

 1079 83 371 661,55 

 141 115 67 292,25 

 701 176 512 010,40 

 327 265 359 618,25 

 61 463 117 208,45 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 2668 - 1 741 277,75 

 



Metodyka szacowania wartości ekologicznej świadectw efektywności energetycznej  

i redukcji CO2 w modernizowanych obwodach infrastruktury oświetlenia ulicznego 

Strona 145 z 151 

 

Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 
znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 
Gmina O 

 11 15 684,75 

 9 20 747,00 

 7 28 813,40 

 2542 38 400 873,40 

 95 53 20 895,25 

  4 79 1 311,40 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 2668 - 425 325,20 

 

Zestawienie:  

L.

P. 

Nazwa 

Gminy 

Zużycie roczne 

przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderni

zacją  

Ilość 

opraw po 

moderniz

acji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina O 1 741 277,75 425 325,20 1 315 952,55 113,152 3 289 881,38 282,879 2668 2668 
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Załącznik nr 16 – Audyt i obliczenia dla Gminy P 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy P. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
297 715,64 kWh/rok 25,599 toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
744 289,10 kWh/rok 63,997 toe/rok 

 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 Gmina P  17 115 8113,25 

 13 268 14458,6 

 34 115 16226,5 

 29 115 13840,25 

 10 176 7304 

 10 268 11122 

 33 83 11366,85 

 10 115 4772,5 

 145 176 105908 

 1 268 1112,2 

 2 83 688,9 

 261 115 124562,25 

 5 176 3652 

 22 115 10499,5 

 1 176 730,4 
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 22 268 24468,4 

 5 115 2386,25 

 6 115 2863,5 

 6 268 6673,2 

 6 268 6673,2 

 10 138 5727 

 18 268 20019,6 

 9 138 5154,3 

 17 57 4021,35 

 30 50 6225 

 131 60 32619 

 9 100 3735 

 168 120 83664 

 9 84 3137,4 

 8 80 2656 

 10 44 1826 

 5 67 1390,25 

 4 33 547,8 

 7 56 1626,8 

 52 75 16185 

 7 58 1684,9 

 2 54 448,2 

 1 54 224,1 

 27 30 3361,5 

 2 144 1195,2 

 168 57 39740,4 

 1 268 1112,2 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 1333 - 613722,75 

 

Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 

znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość 

1 Gmina P 

 9 11 410,85 

 23 16 1527,2 

 173 22 15794,9 

 250 25 25937,5 

 37 35 5374,25 

 55 42 9586,5 

 34 54 7619,4 

 39 61 9872,85 

 28 75 8715 

 9 93 3473,55 

 6 146 3635,4 

 17 57 4021,35 

 30 50 6225 

 131 60 32619 

 9 100 3735 

 168 120 83664 

 9 84 3137,4 
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 8 80 2656 

 10 44 1826 

 5 67 1390,25 

 4 33 547,8 

 7 56 1626,8 

 52 75 16185 

 7 58 1684,9 

 27 30 3361,5 

 2 144 1195,2 

 168 57 39740,4 

 10 268 11122 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 1327 - 306685,00 

 

 

 

Zestawienie:  

L.P. 
Nazwa 

Gminy 

Zużycie roczne 

przed 

modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 

modernizacji 

kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 

przed 

moderni

zacją  

Ilość 

opraw po 

moderniz

acji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina P 613722,75 306685 307037,75 26,40049 767594,375 66,00124 1333 1327 
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Załącznik nr 17 – Audyt i obliczenia dla Gminy R 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej: 

Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, na terenie 

gminy R. 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej (max. 250 

znaków): 

 

Dane podmiotu u którego będzie 

zrealizowane / zostało zrealizowane* 

przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej lub podmiotu 

upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:** 

Data zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej:*** 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych okres 

uzyskiwania 

oszczędności energii: 
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Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej 

planowanej do zaoszczędzenia:** 
----------------------- kWh/rok ------------- 

toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 
planowanej do zaoszczędzenia:** 

----------------------- kWh/rok ------------- 
toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej:*** 
      2 095 542,500     kWh/rok 180,184 

toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej:*** 
           5 238 856,250     kWh/rok 450,461 

toe/rok 

 

Obliczenia : 

Przed modernizacją: 

L.p. Nazwa Gminy Oprawy przed wymianą Moc 

znamionowa 

oprawy przed 

modernizacją 

[W] 

Zużycie roczne 

kWh Typ Ilość  

1 Gmina R  268 250 278050 

 2209 70 641714,5 

 1996 150 1242510 

 262 250 271825 

 4 50 830 

RAZEM oprawy metalohalogenowe, sodowe, rtęciowe 4739 - 2434929500,00 
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Po modernizacji: 

L.p. Nazwa Gminy 

Oprawy po wymianie Moc 
znamionowa 

oprawy po 

modernizacji 

[W] 

Zużycie 

roczne kWh Typ Ilość  

1 Gmina R 

 1278 21 111377,7 

 416 28 48339,2 

 1005 32 133464 

 48 37 7370,4 

 883 43 157571,35 

 320 58 77024 

 261 64 69321,6 

 528 23 50397,6 

RAZEM oprawy wykonane w technologii LED 4739 - 1 269 900,00 

 

Zestawienie:  

L.
P. 

Nazwa 
Gminy 

Zużycie roczne 

przed 
modernizacją 

kWh 

Zużycie 

roczne po 
modernizac

ji kWh 

Oszczędność energii 

finalnej 

Oszczędność energii 

pierwotnej 

Ilość 

opraw 
przed 

moderniz

acją  

Ilość 
opraw po 

moderniz

acji  

kWh toe kWh toe szt szt 

1 Gmina R 2434929,5 654865,85 1780063,65 153,058 4450159,125 382,645 4739 4739 
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Załącznik nr 18 

Nagrana płyta CD zawierająca wyniki pomiarów opraw sodowych, metalohalogenkowych 

i wykonanych w technologii LED w formacie Microsoft Excel. 

 


