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1. Cel wykonania audytu  
 

Niniejszy audyt efektywności energetycznej modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynku 

plebanii  należącej do Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi, ul. Sienkiewicza 

38 wykonano na zlecenie inwestora tj. Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża. Inwestor zlecił wykonanie 

obliczeń dotyczących oszczędności i kosztów przy docelowym zastosowaniu opraw i źródeł światła o mocy i 

ilości zestawionych w poniżej zamieszczonych tabelach, przy uwzględnieniu obowiązującej normy 

oświetleniowej PN –EN 12464 

 

 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE  
 

Moc punktu świetlnego [W] Rodzaj punktu 

świetlnego 

Ilość opraw [szt.] Ilość źródeł światła [szt.] 

3 Plafon LED 4 4 

10 Plafon LED 24 24 

20 Plafon STD 5 5 

60 Plafon STD 38 38 

100 Plafon STD 11 27 

60 Żarówka LED 10 10 

60 Żarówka tradycyjna 10 10 

5 Żyrandol LED 10 20 

6 Żyrandol LED 17 62 

10 Żyrandol LED 6 6 

40 Żyrandol STD 3 3 

60 Żyrandol STD 7 12 

100 Żyrandol STD 13 34 

150 Żyrandol STD 1 1 

54 Świetl. trad. T8 120cm 13 26 

87 Świetl. trad. T8 150cm 6 12 

Źródło: opracowanie własne 

 

Łączna moc oświetlenie wewnętrzne : 13,814 [kW] 

 

2. Podstawa prawna opracowania  
Za  podstawę  niniejszego  opracowania  przyjęto  akty  prawne oraz  normy  regulujące  całokształt zagadnień 
związanych z oświetleniem wewnętrznym obiektu:  

 

1) PN-EN 12464 - 1 Światło i oświetlenie: Oświetlenie miejsc pracy Część 1 - Miejsca Pracy we wnętrzach 

2) PN-EN 12193 Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie 

3) Ustawa Prawo Budowlane - z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 

1332) 

4) Ustawa o efektywności energetycznej – (Dz. U. 2016 r., poz. 861) 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania  

audytu efektywności energetycznej. – (Dz. U. z 2012r. poz. 962) 

6) Inwentaryzacja  punktów  oświetlenia  wewnętrznego i zewnętrznego  wykonana na zlecenie Inwestora   

7) Wizja lokalna 

 

3. Obecny stan techniczny oświetlenia  
 
Zinwentaryzowane punkty świetlne w większości należą do bardzo starych, nieekonomicznych rozwiązań 
świetlnych o słabych parametrach technicznych tj. 

• Niska żywotność 10.000-20.000h 

• Słabe oddawanie barw 

• Słabe rysowanie kształtów 

• Niska skuteczność świetlna<60lm/W 

• Niski stopień efektywności energetycznej  

• wysoki stopień zużycia - duża awaryjność 
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• Wysoki stopień zużycia – zawyżony pobór mocy niezbędny do uruchomienia i funkcjonowania 

 

Projektowane rozwiązania oświetleniowe LED oparte zostały na najwyższych standardach technicznych.  

• Wysoka żywotność >60 000h 

• Wysoki wskaźnik oddawania barw 

• Dobre rysowanie kształtów 

• Wysoka skuteczność świetlna >100lm/W 

• Wysoki stopień efektywności energetycznej  

• Niski stopień awaryjności, obsługa beznarzędziowa  

• Projektowane rozwiązania nie wymagają dodatkowego poboru mocy przez elementy zapłonowe, 

ponieważ nie są wymagane  

 

Łączna moc zainstalowanego oświetlenia wewnątrz obiektu wynosi 13,814 [kW]. Oprawy i źródła światła w 

większości wskazują na wysoki stopień zużycia i wyeksploatowania. Wykonane pomiary natężenia oświetlenia 

wskazały, że w większości przypadków obecne światło nie spełnia warunków technicznych i jakościowych w zakresie 

norm oświetleniowych i bezwzględnie konieczna jest jego wymiana. Wskazać należy również, że stan techniczny 

opraw skazuje na wysoki stopień zużycia, co potwierdzone jest szeregiem zabrudzeń opraw i kloszy, zażółceniem. 

Wymienione cechy mają bezpośredni wpływ na współczynnik oddawania barw, rysowanie kształtów i inne aspekty 

jakościowe rozwiązań.  
 

4. Zakres rzeczowy modernizacji  
 

Planowana modernizacja obejmie swoim zakresem wymianę źródeł światła i opraw na nowoczesne rozwiązania 

oparte na technologii LED. Wymaga się, aby źródła światła LED posiadały certyfikat zgodności w zakresie CE 

wydany przez akredytowaną jednostkę działającą na terenie UE. Temperatura barwowa źródła światła 

nieprzekraczająca 5000K. Rozwiązania oświetleniowe muszą charakteryzować się 60 miesięczna gwarancją 
producencką, bez określonego godzinowego limitu świecenia dla źródła światła.  

We wszystkich pomieszczeniach technicznych planuje się zastąpienie dotychczasowych źródeł światła 

halogenami LED o mocy 20W każdy. We wszystkich pomieszczeniach II piętra planuje się wymianę plafony LED o 

mocy 25W każdy. W pomieszczeniach znajdujących się na III piętrze budynku projektuje się wymianę jedynie źródeł 

światła na energooszczędne oświetlenie LED o maksymalnej mocy 20W każde źródło. Wszystkie pomieszczenia IV 

piętra wyłącza się z modernizacji. 

W pomieszczeniach piwnicy: szybie windy, węźle cieplnym projektuje się halogeny LED 20W o mocy 20W 

każdy. W pozostałych pomieszczeniach piwnicy oprawy hermetyczne z dwoma świetlówkami LED  każda o długości 

120 cm. 

W przypadku oświetlenia świetlówkowego zostaną one zastąpione dwustronnie trzonkowanymi statecznikowymi 

lampami LED o długości 60 cm 120 cm i 150cm. Wymianie podlegać będą również wszystkie rodzaje opraw: 

hermetyczne, rastrowe. Wymaga się, aby źródła światła LED posiadały certyfikat zgodności w zakresie CE wydany 

przez akredytowaną jednostkę działającą na terenie UE. Ze względu na możliwość powstania przebicia na obudowie 

aluminiowej źródła światła, musi ono posiadać wbudowany izolowany galwanicznie zasilacz. Maksymalny pobór 

mocy przez jedną sztukę źródła światła świetlówkowego nie może przekroczyć 8,3[W] dla 60cm, 16,9 [W] dla 

120cm, 23[W] dla 150cm. Źródła światła muszą mieć zasilanie dwustronne, obudowę aluminiową i pokrywę 
mrożoną. Temperatura barwowa źródła światła to 5000K +-10% 

 

Zakres prac modernizacyjnych oświetlenia wewnętrznego prezentuje poniższe zbiorcze zestawienie kosztów:  

 
NAZWA SZT. CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO RAZEM 

BRUTTO 
ŚWIETLÓWKA LED 120CM 68    
OPRAWA HERMETYCZNA 
2X120CM 

34   
 

PRACE INSTALACYJNE  
WYMIANA OPRAW I ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA            

USŁ.    

NOWE TRASY KABLOWE DLA 
MIEJSC NIEDOŚWIETLONYCH  

USŁ.    

Plafon LED 25W II piętro 58    
Halogen LED 20W 5    
Montaż plafonów II piętro - usługa USŁ.    

OGÓŁEM  
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5. Analiza efektywności ekonomicznej  
 
Oświetlenie wewnętrzne 
 Czas pracy 

oświetlenia 

[h] 

Moc 

zainstalowana 

[kW] 

Zużycie 

energii/rok 

[kWh] 

Cena 1[kWh] 

[PLN] 

Koszty 

oświetlenia 

[PLN] 

Stan istniejący 

ul. Sienkiewicza 

– Plebania 

mieszkalna 

1100 13,80 9175,00 0,45 4 128,75 

Po modernizacji  
ul. Sienkiewicza 

– Plebania  - 

mieszkalna 

1100 4,30 3 550,00 0,45 1 597,50 

Oszczędność - 9,50 5 625,00 - 2 531,25 
 

Czas pracy oświetlenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. 

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub 

części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i 

wzorów Świadectw ich charakterystyki energetycznej.  

 
 

6. Efekt ekologiczny  
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. Dz. U. 2016, poz. 1184, 

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w punkcie 3 (…) 

w zakresie modernizacji lub wymiany odnosi się do oświetlenia wewnętrznego np. oświetlenie 

pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i w zakresie oświetlenia zewnętrznego np. 

oświetlenie placów. Zakres usprawnień w zakresie podwyższenia efektywności energetycznej 

oświetlenia odnosi się do wymiany źródeł światła na energooszczędne, wymianę opraw 

oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne itp.  

Przedmiotowa modernizacja oświetlenia pozwala zaoszczędzić łącznie 5 625,00 kWh w ciągu roku, 

co daje 20,25GJ energii.  

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  *1 toe = 41,868 GJ . 

Przedmiotowa modernizacja pozwoli zaoszczędzić = 0,4836 toe 

 
Zmniejszenie emisji CO2 

Metodologia wyliczeń = 20,25 GJ * 93,74 kg/GJ = 1 898,24 kg CO2 

 

 

Przedmiotowa modernizacja pozwoli zaoszczędzić 1898,24 kg CO2w ciągu roku.  
 

 


