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Przysz³ośæ oświetlenia elektrycznego
– poprawa efektywności energetycznej

Wstêp
Promowanie oszczêdności energetycznej 

jest obecnie jednym z dzia³añ maj¹cych na celu 
obni¿enie zu¿ycia zasobów nieodnawialnych 
źróde³ energii. Zwiêkszenie efektywności 
energetycznej oświetlenia elektrycznego jest 
czêsto podawane w Unii Europejskiej jako 
przyk³ad d¹¿enia do spowolnienia globalnego 
ocieplenia. W³aśnie tym zagadnieniom by³a 
poświêcona konferencja, która odby³a siê 
9 grudnia 2008 r. w Ministerstwie Gospodarki. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk 
zajmuj¹cych siê ró¿nymi aspektami oświetle-
nia oraz osoby reprezentuj¹ce administracjê 
pañstwow¹ i samorz¹dy, a tak¿e zajmuj¹ce siê 
dystrybucj¹ wyrobów elektrotechnicznych. Na 
przyk³adzie sektora gospodarstw domowych 
oraz sektora publicznego dyskutowano o ist-
niej¹cych barierach oraz mo¿liwych rozwi¹-

zaniach dotycz¹cych przekszta³cania rynku 
oświetleniowego w kierunku zwiêkszania 
efektywności wykorzystania energii na cele 
oświetleniowe. Podczas konferencji przed-
stawiane by³y równie¿ zagadnienia dotycz¹ce 
projektu ustawy o efektywności energetycznej, 
finansowania procesu modernizacji oświetle-
nia, a tak¿e zarz¹dzania zwiêkszaniem efek-
tywności energetycznej oświetlenia ulicznego 
i drogowego. W tym artykule zostan¹ omówio-
ne g³ówne aspekty zwi¹zane z mo¿liwościami 
oszczêdzania energii elektrycznej zu¿ywanej na 
cele oświetleniowe. 

Mo¿liwości oszczêdzania 
energii elektrycznej

Zu¿ycie energii elektrycznej na oświetlenie 
gospodarstw domowych stanowi a¿ 34% 
zu¿ycia energii na oświetlenie we wszystkich 

W artykule przedstawiono g³ówne aspekty mo¿li-

wości oszczêdzania energii elektrycznej, zu¿ywanej 

na cele oświetleniowe, w kontekście konferencji 

pt. „Zwiêkszanie efektywności energetycznej 

w oświetleniu – czas na zmiany”. G³ównym tema-

tem jest przekszta³canie rynku oświetleniowego 

w kierunku zwiêkszania efektywności wykorzysta-

nia energii na cele oświetleniowe. Na przyk³adzie 

sektora gospodarstw domowych oraz sektora 

publicznego przedstawiono istniej¹ce bariery 

oraz mo¿liwe rozwi¹zania. Omówiono równie¿ 

g³ówne aspekty mo¿liwości oszczêdności energii 

elektrycznej w bran¿y oświetleniowej. 

The future of electrical lighting 

– power effectiveness’ improvement

This article discusses information presented at the 

“Increasing energy efficiency in lighting – time for 

changes” conference, which focused on a trans-

formation of the lighting market so that the use of 

energy in lighting was more efficient. Households 

and the public sector were examples of both exist-

ing barriers and possible solutions. This article also 

discusses the main aspects of saving energy in the 

lighting industry.
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sektorach gospodarki [1]. Wiêcej energii na 
oświetlenie zu¿ywaj¹ jedynie odbiorcy insty-
tucjonalni – 37%. Natomiast przemys³ na cele 
oświetleniowe zu¿ywa 23% energii, a rol-
nictwo i transport po 3%. Niestety, znaczna 
czêśæ istniej¹cych instalacji oświetleniowych 
powsta³a w latach 70. i jest nieefektywna 
energetycznie, a szacowane tempo jej mo-
dernizacji to 7% w skali roku [2]. Istotnym 
problemem jest równie¿ wykorzystywanie 
do celów oświetleniowych nieekonomicz-
nych źróde³ świat³a. Dotyczy to szczególnie 
gospodarstw domowych, w których „króluj¹” 
tradycyjne ¿arówki. Zapewne zwi¹zane jest 
to z nisk¹ cen¹ tego źród³a świat³a oraz przy-
zwyczajeniami. Niestety, skutecznośæ świetlna 
tych ¿arówek jest najni¿sza spośród wszyst-
kich elektrycznych źróde³ świat³a i wynosi 
8 ÷ 17 lm/W. Natomiast skutecznośæ świetlna 
świetlówek przekracza ju¿ wartośæ 100 lm/W. 
Pomimo to, w pañstwach cz³onkowskich Unii 
Europejskiej wci¹¿ sprzedaje siê prawie 2 mld 

sztuk rocznie tradycyjnych ¿arówek. Blisko 2/3 
z nich wykorzystywane jest w gospodarstwach 
domowych, natomiast pozosta³a czêśæ (oko³o 
550 mln) trafia do biur, hoteli i gastronomii. 
Wykorzystywane s¹ one równie¿ w oświetle-
niu zewnêtrznym [3]. Wymieniaj¹c tradycyjne 
¿arówki na źród³a produkowane z wykorzy-
staniem najnowszych technologii, mo¿na 
uzyskaæ nawet 80% oszczêdności energii 
elektrycznej. Dziêki temu, kraje cz³onkowskie 
Unii Europejskiej mog³yby zaoszczêdziæ w skali 
roku oko³o 10 mld euro przeznaczonych na 
zu¿ycie energii elektrycznej. Wartośæ ta odpo-
wiada rocznej produkcji energii elektrycznej 
przez 35 elektrowni średniej wielkości (2 WTh/
rok). Natomiast niewymierna oszczêdnośæ to 
wyeliminowanie emisji ponad 25 mln ton CO2. 
Tak du¿e oszczêdności mo¿na uzyskaæ przede 
wszystkim zamieniaj¹c tradycyjne ¿arówki 
na świetlówki kompaktowe zintegrowane 
z uk³adem zap³onowym (elektronicznym) 
z trzonkami E 14 lub E 27 (rys. 1.). Oferowane s¹ 

one w kszta³tach odpowiadaj¹cych wiêkszości 
stosowanych ¿arówek, a szczególnie bardzo 
zbli¿onych do kszta³tu ¿arówek g³ównego 
szeregu (o mocach 40, 60, 75 i 100 W). Emi-
towane przez nie świat³o jest bardzo dobrej 
jakości (wskaźnik oddawania barw ≥ 80 oraz 
ciep³a barwa świat³a). Trwa³ośæ świetlówek 
wynosi 6 tys. godz. (produkty tañsze) lub 
12 tys. godz. (dro¿sze) – przy  średniej trwa³ości 
¿arówek tradycyjnych wynosz¹cej ok. 1 tys. 
godz. Przewiduje siê, ¿e docelowa trwa³ośæ 
świetlówek ma byæ nie gorsza ni¿ 10 tys. godz., 
a ich skutecznośæ nie mniejsza ni¿ 60 lm/W. 
Docelowo czas zaświecenia świetlówek ma 
byæ mniejszy od 1,5 s, a 60% znamionowego 
strumienia świetlnego maj¹ osi¹gaæ w czasie 
poni¿ej 40 s. 

Oprócz świetlówek, jako zamienniki trady-
cyjnych ¿arówek oferowane s¹ równie¿ ¿a-
rówki halogenowe w wersji energooszczêdnej 
oraz diody świec¹ce (LEDy). Przez stosowanie 
¿arówek halogenowych nowej generacji mo¿-
na uzyskaæ do 50% oszczêdności w zu¿yciu 
energii elektrycznej. Emituj¹ one bardzo dobrej 
jakości świat³o i produkowane s¹ w szerokiej 
gamie kszta³tów, dziêki czemu mog¹ byæ 
zamiennikami ró¿nych typów ¿arówek. 
Natomiast w przypadku LEDów potencjalne 
oszczêdności energii wynosz¹ ponad 80%. 
Chocia¿ obecnie mog¹ one byæ zamiennikami 
źróde³ świat³a stosowanych w oświetleniu 
dekoracyjnym, to w niedalekiej przysz³ości 
bêd¹ one podstawowymi źród³ami świat³a. 
Na rys. 2. pokazano przyk³adowe kszta³ty 
energooszczêdnych ¿arówek halogenowych 
oraz źróde³ z diodami świec¹cymi. 

W tabeli 1. przedstawiono przyk³adowe 
obliczenia oszczêdności kosztów zu¿ycia 
energii elektrycznej przy zamianie ¿arówki 
o mocy 100 W na energooszczêdn¹ świetlówkê 
kompaktow¹ Ambiance Pro o mocy 20 W. 
Świetlówka ta emituje świat³o o parametrach 
bardzo zbli¿onych do źród³a ¿arowego, a do-
datkowa mleczna bañka, przes³aniaj¹ca rurki 
świetlówki o bardzo du¿ej jaskrawości, chroni 
nasz wzrok przed olśnieniem.

Oczywiście oprócz stosowania nowocze-
snych źróde³ świat³a na zmniejszenie zu¿ycia 
energii elektrycznej do celów oświetleniowych 
ma równie¿ wp³yw stosowanie uk³adów stero-
wania oświetleniem. Na przyk³ad, zastosowa-
nie tylko czujnika obecności (wykrywaj¹cego 
ruch w pomieszczeniu) pozwala zaoszczêdziæ 
15 ÷ 30% energii elektrycznej. Natomiast 
korzystanie z uk³adów tzw. inteligentnego 
oświetlenia, czyli sterowanie strumieniem 
świetlnym emitowanym przez oprawy w za-
le¿ności od poziomu oświetlenia dziennego, to 
oszczêdnośæ ponad 40% energii elektrycznej. 
Równie¿ stan techniczny opraw i źróde³ świa-
t³a oraz wspó³czynniki odbicia sufitów, ścian, 
zas³on, mebli itp. wp³ywaj¹ na potencjalne 
oszczêdności energii. 

Rys. 1. Przyk³adowe kszta³ty świetlówek kompaktowych
Fig. 1. Sample shapes of compact fluorescent lamps

Rys. 2. Przyk³adowe kszta³ty energooszczêdnych źróde³ świat³a: ¿arówek halogenowych (a) i z diodami świec¹cymi (b)
Fig. 2. Sample shapes of energy saving halogen bulbs (a) and LEDs (b)

Tabela 1 
PRZYK£AD OSZCZÊDNOŚCI KOSZTÓW ZU¯YCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (w z³, dane z 2008 r.) [3]
Sample savings in the cost of electrical energy (in zloty, 2008 data ) [3]

Źród³o świat³a Cena źród³a
Koszt zu¿ytej 

energii 
w ci¹gu roku

Roczna 
oszczêdnośæ 

kosztów 
zu¿ytej energii 

elektrycznej

Roczny koszt 
ca³kowity

Zysk w ci¹gu 
roku przy 

stosowaniu 
świetlówki 

kompaktowej

¯arówka 100 W 0,80 61,50  

49,20 

62,30 

26,20 
Świetlówka 
kompaktowa 
Ambiance 20 W

23,80  12,30  36,10  

a) b)
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Stanowisko Unii Europejskiej 
w zakresie zmniejszania zu¿ycia 
energii elektrycznej na oświetlenie

Na szczycie Unii Europejskiej w marcu 
2007 r. zobowi¹zano Komisjê Europejsk¹ 
do „jak najszybszego z³o¿enia propozycji 
projektów aktów prawnych umo¿liwiaj¹cych 
wprowadzenie podwy¿szonych wymagañ 
w zakresie efektywności energetycznej oświe-
tlenia biurowego i drogowego (do 2008 r.) oraz 
źróde³ ¿arowych i innych rodzajów oświetlenia 
stosowanych w gospodarstwach domowych 
(do 2009 r.)” [5]. W Polsce dopiero obecnie 
Departament Energetyki w Ministerstwie 
Gospodarki przygotowuje projekt ustawy 
dotycz¹cej podwy¿szonych wymagañ w za-
kresie efektywności energetycznej oświetlenia 
biurowego i drogowego. 

W celu ograniczenia niekorzystnego od-
dzia³ywania na środowisko naturalne warunki 
i kryteria charakterystyk środowiskowych 
produktów zu¿ywaj¹cych energiê elektryczn¹ 
zosta³y zawarte w dyrektywie Energy Using 
Products Directive (EUP) 2005/32/WE [6] do-
tycz¹cej eko-projektowania1 tych produktów. 
Zgodnie z t¹ dyrektyw¹ w 2009 r. rozpocznie 
siê proces poprawy wydajności energetycznej 
produktów stosowanych do oświetlenia go-
spodarstw domowych, biur oraz dróg. Źród³a 
świat³a, stateczniki i oprawy oświetleniowe 
wprowadzane do obrotu na rynek UE bêd¹ 
musia³y spe³niaæ wymagania efektywności 
energetycznej. W ci¹gu kilku lat z rynku zostan¹ 
wycofane produkty o parametrach niespe³-
niaj¹cych określonych wymagañ w aspekcie 
efektywności energetycznej. 

Planowany harmonogram 
wycofywania niewydajnych produktów 
oświetleniowych

Aktem wspomagaj¹cym realizacjê wyma-
gañ zawartych w dyrektywie EUP [6] w zakre-
sie produktów oświetleniowych jest obecnie 
projekt rozporz¹dzenia Komisji (WE), który 
zosta³ przyjêty 26 września 2008 r. Oczekuje 
siê, ¿e rozporz¹dzenie zostanie opublikowa-
ne w Dzienniku Urzêdowym UE niebawem, 
a wejdzie w ¿ycie 20 dni po opublikowaniu. 
Przepisy tego rozporz¹dzenia bêd¹ dotyczy³y 
wycofywania niewydajnych energetycznie 
produktów oświetleniowych. Bêd¹ zawiera³y 
harmonogramy i daty obowi¹zywania okre-
ślonych wymagañ dotycz¹cych produktów 
(3 etapy g³ówne i 2 etapy przejściowe), nie-
zale¿nie od ich zastosowania, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem wyrobów stosowanych 
1 Jest to podstawowe za³o¿enie w strategii Wspólnoty 
dot. Zintegrowanej Polityki Produktowej. Jako podejście 
zapobiegawcze, maj¹ce na celu optymalizacjê oddzia-
³ywania produktów na środowisko przy zachowaniu ich 
cech funkcjonalnych, daje nowe mo¿liwości producentom, 
konsumentom oraz ca³emu spo³eczeñstwu [6].

w oświetleniu ulicznym i drogowym. Bêd¹ 
tak¿e podane obowi¹zkowe wymagania 
dotycz¹ce eko-projektowania świetlówek 
i źróde³ wy³adowczych oraz stateczników. 
Wycofanie z rynku niektórych wyrobów 
lub ich grup nie jest zwi¹zane z technologi¹ 
produkcji, lecz wynikaæ bêdzie z określonych 
wymagañ  – efektywności energetycznej oraz 
cech u¿ytkowych wyrobu. Proces ten bêdzie 
sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych etapów:

 Etap 1.: czas trwania – 1 rok od wejścia 
rozporz¹dzenia w ¿ycie; planowane zakoñ-
czenie tego etapu w marcu 2010 r. 

 Etap 2.: czas trwania – 3 lata od wejścia 
rozporz¹dzenia w ¿ycie; planowane zakoñcze-
nie tego etapu w marcu 2012 r. 

 Etap 3.: czas trwania – 8 lat od wejścia 
w ¿ycie rozporz¹dzenia; planowane zakoñ-
czenie tego etapu w marcu 2017 r. 

Po zakoñczeniu 1. i 2. etapu planowane s¹ 
jeszcze okresy przejściowe trwaj¹ce odpowied-
nio pó³ roku i 3 lata (w dostêpnych źród³ach 
brak dzisiaj informacji nt. szczegó³owych 
dzia³añ w trakcie tych okresów). Po 5 latach 
od wejścia w ¿ycie rozporz¹dzenia (w 2014 r.) 
odbêdzie siê obowi¹zkowy przegl¹d stanu re-
alizacji określonych harmonogramów. Podczas 
tego przegl¹du, wymagania etapu 3., które 
zosta³y niedostatecznie określone w harmo-
nogramach z powodu np. braku odpowiedniej 
technologii, zostan¹ uzupe³nione i uaktual-
nione. W tabelach 2-4 przedstawiono dane 
techniczne dotycz¹ce wycofywanych źróde³ 
świat³a, stateczników i opraw oświetleniowych 
w trakcie poszczególnych etapów.

W okresie przejściowym po zakoñczeniu 
etapu 2. planowane s¹ nastêpuj¹ce kroki 
dotycz¹ce źróde³ świat³a:

 wycofanie z obrotu lamp wy³adowczych 
(HID) poni¿ej określonych limitów, w tym 
wysokoprê¿nych lamp rtêciowych

 wycofanie wysokoprê¿nych lamp sodo-
wych zaprojektowanych do pracy ze statecz-
nikiem do wysokoprê¿nych lamp rtêciowych, 
tzw. lamp z mieszanin¹ Penninga. 

Natomiast odnośnie do tradycyjnych ¿arówek 
propozycja harmonogramu ich wycofywania 
z rynku określona zosta³a przez Komisjê Europej-
sk¹ w dniu 17 listopada 2008 r. Oczekuje siê, 
¿e rozporz¹dzenie zawieraj¹ce tê propozycjê 
zostanie wkrótce opublikowane w Dzienniku 
Urzêdowym UE. Propozycjê tê ujêto w ta-
beli 5. 

Niezale¿nie od harmonogramu wycofywa-
nia ¿arówek z bañk¹ przezroczyst¹ podanego 
w tabeli 3, w oczekiwanym rozporz¹dzeniu 
podany jest termin wycofania wszystkich 
źróde³ z bañk¹ nieprzezroczyst¹, który zosta³ 
przewidziany na 1 września 2009 r. Propono-
wane ich zamienniki to źród³a świat³a o klasie 
energetycznej A. W 2014 r. planowany jest 
przez Komisjê Europejsk¹ przegl¹d realizacji 
powy¿szego harmonogramu. Natomiast 
1 września 2016 r. planowane jest wycofanie 
wszystkich źróde³ świat³a z bañk¹ przezro-
czyst¹, których strumieñ świetlny przekracza 
60 lm. 

Podsumowanie
Przedstawiony projekt rozporz¹dzenia UE 

jest rozwi¹zaniem, które bêdzie prowadzi³o do 
zasadniczych zmian g³ównie w odniesieniu do 
źróde³ świat³a powszechnie stosowanych do 
oświetlania w naszych domach. Mo¿liwości 
zmniejszenia emisji CO2 tkwi¹ce w obszarze 
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oświetlenia domowego uzasadniaj¹ podjêcie 
tego wyzwania. Konsekwencj¹ tego procesu 
jest fakt, ¿e docelowo z naszego rynku znikn¹ 
wszystkie ¿arówki, których strumieñ świetlny 
przekracza 60 lm (czyli o mocach powy¿ej 
7 W), bez wzglêdu na ich zastosowanie, wraz 
z przewidzianymi do nich oprawami oświetle-
niowymi. Jednak, szczególnie w przypadku 
oświetlenia domowego, u¿ytkownicy przy wy-
borze w³aściwych rozwi¹zañ oświetleniowych 
bêd¹ musieli kierowaæ siê bardziej skompliko-
wanymi kryteriami ni¿ dotychczas, poniewa¿ 
na rynku s¹ ju¿ dostêpne energooszczêdne 
świetlówki kompaktowe, które ró¿ni¹ siê nie 
tylko kszta³tem, ale i barw¹ świat³a emito-
wanego oraz stopniem zniekszta³cania barw 
w danym pomieszczeniu. W zwi¹zku z tym, 
edukacja i pomoc u¿ytkownikom w doborze 
produktów spe³niaj¹cych parametry jakościo-
we przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej 
efektywności energetycznej to ogromne 
wyzwanie dla producentów, dystrybutorów, 
a tak¿e administracji rz¹dowej i instytucji kon-
sumenckich. Najistotniejsz¹ kwesti¹ w ca³ym 
procesie przeobra¿ania rynku oświetleniowe-
go jest spe³nienie wymogów efektywności 
energetycznej przy jednoczesnym zapew-
nieniu niezmienionej jakości i funkcjonalności 
oświetlenia elektrycznego.
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Tabela 2 
ETAP 1. – MARZEC 2010 [4]
Stage 1 – March 2010 [4]

Źród³a świat³a Stateczniki Oprawy oświetleniowe
Wycofanie świetlówek typu T8 
(o średnicy 26 mm) z luminoforem 
halo-fosforanowym

Dostêpne bêd¹ stateczniki do świe-
tlówek tylko o minimalnym wskaź-
niku efektywności energetycznej 
(EEI) – klasa B2 [7]

Wrzesieñ 2010: wprowadzenie dla opraw  do 
świetlówek i lamp wy³adowczych (HID) – o stru-
mieniu świetlnym powy¿ej 2000 lm obowi¹zko-
wej informacji w dokumentacji technicznej i na 
stronach internetowych o danych technicznych  
produktów 

Wycofanie świetlówek typu T8 
(o średnicy 26 mm) i T5 (o średnicy 
16 mm), których wskaźnik oddawania 
barw (Ra) jest gorszy od 80

Dostêpne bêd¹ stateczniki do świe-
tlówek (nowych typów źróde³) tylko 
o minimalnym wskaźniku efektywności 
energetycznej (EEI) – klasa A3 [7]

W przypadku, gdy statecznik lub źród³o świat³a 
s¹ wprowadzone do obrotu razem z opraw¹ to 
efektywnośæ statecznika i źród³a musi spe³niaæ 
wymagan¹ efektywnośæ dla oprawy; gdy tak nie 
jest, wówczas producent oprawy ma obowi¹zek 
podaæ w katalogu typ stateczników i źróde³ 
świat³a zgodnych z efektywności¹ wymagan¹ 
dla oprawy 

Wycofanie niektórych typów dwu-
ko³kowych niezintegrowanych świe-
tlówek kompaktowych (typ CFL-NI) 
ze wzglêdu na nisk¹ skutecznośæ 
świetln¹

Obowi¹zkowe znakowanie klasy 
zwi¹zanej ze wskaźnikiem efektyw-
ności energetycznej (EEI) na wszyst-
kich statecznikach do świetlówek 

Wprowadzenie obowi¹zkowej infor-
macji w dokumentacji technicznej 
i na stronach internetowych o świe-
tlówkach i lampach wy³adowczych 
(HID) 

Dostêpne bêd¹ stateczniki do świe-
tlówek, których maksymalny pobór  
mocy w stanie czuwania (tzw. stand-
bay) nie przekroczy 1 W

Identyczne wymagania dla poboru mocy w stanie 
spoczynku dla opraw świetlówkowych jak dla 
stateczników do świetlówek

Tabela 3 
ETAP 2. – MARZEC 2012 [4]
Stage 2 – March 2012 [4]

Źród³a świat³a Stateczniki Oprawy oświetleniowe
Wycofanie świetlówek typu T10 i T12 
(o średnicy 38 mm) z luminoforem 
halofosforanowym

Wprowadzenie minimalnych wyma-
gañ efektywności dla stateczników  
do lamp wy³adowczych (HID)

Produkowane oprawy musz¹ byæ kompatybilne 
ze statecznikami o klasach zgodnych z etapem 
3, z wyj¹tkiem opraw o IP 4X

Wycofanie niektórych typów wysoko-
prê¿nych lamp sodowych o najni¿szej 
skuteczności świetlnej

Obowi¹zkowe znakowanie na wszyst-
kich statecznikach do lamp wy³a-
dowczych (HID) klasy zwi¹zanej ze 
wskaźnikiem efektywności energe-
tycznej (EEI)

Wprowadzenie dla wszystkich opraw do świe-
tlówek i lamp wy³adowczych (HID) obowi¹zko-
wej informacji w dokumentacji technicznej i na 
stronach internetowych o danych technicznych 
produktów; dodatkowo dla wszystkich opraw 
przewidzianych do lamp wy³adowczych 
powinna byæ podana informacja czy s¹ one 
zaprojektowane do lamp przezroczystych czy 
matowych

Wycofanie niektórych typów lamp 
metalohalogenkowych (E27, E40 
i PGZ12) o najni¿szej skuteczności 
świetlnej

Dostêpne bêd¹ stateczniki do świetló-
wek, których maksymalny pobór mocy 
w stanie czuwania (tzw. standbay) nie 
przekroczy 0,5 W

Tabela 4
ETAP 3. – MARZEC 2017 [4]
Stage 3 – March 2017 [4]

Źród³a świat³a Stateczniki Oprawy oświetleniowe
Wycofanie lamp metalohalogenkowych poni¿ej 
określonych limitów (P ≤ 405 W)

Wycofanie stateczników do świetlówek 
klasy: A1, B1, B2, A3 [7] (dopuszczalna jest 
wy³¹cznie klasa A1 BAT, A2 BAT i A2) [7]

Wszystkie produkowane opra-
wy oświetleniowe musz¹ byæ 
kompatybilne z wymaganiami 
określonymi dla stateczników 
w etapie 3.

Wycofanie wszystkich  typów dwuko³kowych 
niezintegrowanych świetlówek kompaktowych 
(typ CFL-NI) ze wzglêdu na fakt, ¿e mog¹ one 
pracowaæ wy³¹cznie ze statecznikami elektro-
magnetycznymi

Wycofanie stateczników do dwuko³-
kowych niezintegrowanych świetlówek 
kompaktowych (tzw. typ CFL-NI) –

–
Wprowadzenie podwy¿szonych wyma-
gañ stateczników do lamp wy³adow-
czych (HID)

–

Tabela 5
PLANOWANY HARMONOGRAM WYCOFYWANIA ŹRÓDE£ ŚWIAT£A Z BAÑK¥ PRZEZROCZYST¥ [3]
The schedule for withdrawing luminaries with transparent bulbs [3]

Etap Data Wycofywany produkt Proponowane zamienniki 
źróde³ świat³a

1. 1.09.2009 Wszystkie ¿arówki o strumieniu świetlnym powy¿ej 950 lm, czyli 
o mocach powy¿ej 80 W, tzn. 100 W, 150 W i 200 W Źród³a o klasie energetycznej C*

2. 1.09.2010 Wszystkie ¿arówki o strumieniu świetlnym powy¿ej 725 lm, czyli 
praktycznie o mocy 75 W Źród³a o klasie energetycznej C*

3. 1.09.2011 Wszystkie ¿arówki o strumieniu świetlnym powy¿ej 450 lm, czyli 
praktycznie o mocy 60 W Źród³a o klasie energetycznej C*

4. 1.09.2012 Wszystkie ¿arówki o strumieniu świetlnym powy¿ej 60 lm, czyli 
o mocach powy¿ej 7 W, tzn. 15 W, 25 W i 40 W Źród³a o klasie energetycznej C*

5. 1.09.2013 ¯arówki o podwy¿szonych wymaganiach jakościowych, w tym 
¿arówki zwierciadlane Źród³a o klasie energetycznej C*

6. 1.09.2016 Wszystkie ¿arówki z bañk¹ przezroczyst¹  o strumieniu świetlnym 
powy¿ej 60 lm, czyli o mocach powy¿ej 7 W Źród³a o klasie energetycznej B*

* Zgodnie z powszechnie stosowanymi klasami dot. znakowania urz¹dzeñ energetycznych, podawanymi na etykietach 
efektywności energetycznej


