


Światło kształtuje przestrzeń wokół nas. 
Chcąc efektywnie funkcjonować po zmierzchu 
posługujemy się światłem sztucznym, które 
oswaja miejsca wokół nas, jednocześnie dając 
nam poczucie bezpieczeństwa. 
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W nocnej panoramie współczesnych miast dominuje oświetlenie uliczne. 
Głównym zadaniem tego typu oświetlenia jest zapewnienie bezpieczenstwa 
ruchu dla jego użytkowników. 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę oświetleniową 
z wykorzystaniem urządzeń i instalacji oświetleniowych będących jej 
własnością oraz serwis urządzeń elektroenergetycznych i oświetleniowych 
należących do gmin, spółdzielni oraz innych podmiotów.
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Polanów

Rozwój nowoczesnych technologii produkcji źródeł światła oraz opraw 
oświetleniowych stwarza atrakcyjne możliwości kreowania oświetlenia 
ulicznego.

Współpraca z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. gwarantuje uzyskanie 
efektywnego oświetlenia przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia 
energii elektrycznej, dzięki zastosowaniu energooszczędnych urządzeń 
oświetleniowych, które spełniają normy ochrony środowiska.
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Sygnalizacja świetlna jest najpowszechniej stosowanym środkiem organiza-
cji ruchu ulicznego. Wypełniając tę rolę ułatwia funkcjonowanie komunikacji 
publicznej oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo mieszkańców miast i gmin utrzymuje, konserwuje sygnalizatory ruchu 
drogowego. 
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ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. wykorzystuje nowoczesne techniki. 
oświetleniowe do tworzenia nocnego wizerunku budowli, ważnych dla danej 
miejscowości lub regionu. umiejętnie zastosowane oświetlenie podkreśla 
piękno i indywidualność obiektu oraz wyróżnia go z otoczenia. 
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Dekoracje świąteczne są doskonałym sposobem upiększenia miast, gmin, 
hoteli oraz centrów handlowych w okresie świąteczno-noworocznym. Dzięki 
nim mieszkańcy mogą poczuć atmosferę Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
podczas zakupów czy spacerów. 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. każdego roku buduje świąteczny nastrój, 
przygotowując iluminacje ulic i budynków. 
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Stare Miasto - Gdańsk

Modernizacja sieci oświetleniowej pozwala na zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji, w tym rtęci 
oraz CO2 do atmosfery, poprawiając jednocześnie jakość oświetlenia oraz 
bezpieczeństwo. 

Stosowane przez Spółkę nowoczesne rozwiązania technologiczne spełniają 
wszelkie normy ekologiczne dzięki czemu pozostają w zgodzie z naturą 
wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.
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Powierzchnie reklamowe na słupach oświetleniowych, stwarzają możliwość 
wyboru atrakcyjnej formy reklamy ze względu na jej lokalizację w pasie ruchu 
drogowego.

Tablice umieszczone w nowoczesnych kasetonach, nie tylko prezentują treści 
reklamowe, ale również są drogowskazem ułatwiającym dojazd do siedziby 
przedsiębiorstwa
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EnErga oświetlenie sp. z o.o. zatrudnia blisko 200-osobową, profesjonalną 
kadrę od lat związaną z energetyką i oświetleniem. Jest właścicielem 
325 tysięcy lamp oświetleniowych. Dysponuje nowoczesnym sprzętem 
technicznym, specjalistycznym wyposażeniem oraz stosuje energooszczędne 
i innowacyjne rozwiązania w eksploatacji sieci oświetleniowych. Kapitał 
zakładowy firmy wynosi blisko 200 mln zł.

grupa EnErga jest jedną z czterech największych grup energetycznych 
w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii 
elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. 
Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie 
oraz obrót energią elektryczną. Energa dostarcza i sprzedaje prąd ponad  
2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. 
Jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) 
w Polsce, obejmującym swoim zasięgiem ok. 25 proc. powierzchni kraju. 
Jest także jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej 
w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, 
z udziałem w rynku blisko 15 procent.

grupa EnErga charakteryzuje się największym udziałem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej 
spośród głównych grup energetycznych działających na polskim rynku. Niemal 40 proc. energii produkowanej w Grupie pochodzi 
ze źródeł odnawialnych. Do sieci Energa przyłączona jest połowa mocy wiatrowych w Polsce. Zielona energia Grupy produkowana jest 
w 47 elektrowniach wodnych, w tym największej w Polsce we Włocławku i 4 farmach wiatrowych, instalacjach spalających biomasę 
i elektrowni fotowoltaicznej.
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