
Wpływ właściwego
oświetlenia na zdrowie
i samopoczucie człowieka



 
… światło może wspierać naturalny rytm biologiczny? 

Jeśli chcielibyśmy w zaciszu domowym stworzyć sobie warunki wspomagające nasz cykl 

okołodobowy, warto zadbać o dodatkowe źródła światła lub gotowe oprawy, które zapewnią nam 

uzyskanie poniższych parametrów:  

wskaźnik oddawania barwy (CRI): określa się go w skali od 0 do 100. Im wyższa wartość, tym lepiej 

widzimy prawdziwe barwy oświetlanych przedmiotów. Optymalna wartość parametru to 80-90. 

temperatura barwowa: wyrażana jest w stopniach Kelwina (K). Określa zarówno światło naturalne, 

jak i sztuczne. Im wyższa temperatura barwowa, tym „chłodniejsza biel”, a im mniej stopni Kelwina, 

tym światło jest cieplejsze. Przykładowe temperatury barwowe i ich zastosowania: 

2 700 K: źródło światła o takiej temperaturze barwowej emituje światło o odcieniu żółtym.  
Takie światło pomoże nam podczas relaksu, odpoczynku. 

3 000 K: światło o takiej barwie (ciepło-białej) jest bardzo dobrym światłem do czytania  
(ale nie ważnych raportów, tylko relaksującej książki). 

4 000 K: światło białe, bardzo dobre do pracy, często stosowane w biurach, szkołach, urzędach. 

6 500 K: światło dzienne, zwane też „chłodno-białym”, zawiera dużo światła niebieskiego.  
Taka barwa światła mocno nas pobudzi do działania, gdyż światło niebieskie działa, jako dodatkowy 

stymulator, dostarcza więcej energii. Bardzo dobre rozwiązanie, kiedy musimy szybko dostarczyć 

„raport na wczoraj”. 



 

Oprócz barwy światła i wskaźnika oddawania barwy, bardzo ważne jest także zapewnienie sobie 
odpowiedniej ilości światła, która jest liczona w luksach (1 luks to ilość światła odpowiadająca 1 
lumenowi padająca na 1 m2). W piękny lipcowy, bezchmurny dzień światło słoneczne dostarcza nam 

nawet 100 000 luksów, natomiast w najbardziej pochmurny jesienny dzień, natura zapewnia nam 

około 2000 luksów.  

Badania i testy pokazały, że dodatkowe oświetlenie zapewniające natężenie światła pomiędzy  
2 500 – 10 000 luksów włączane np. raz na dobę na 30 minut, w zupełności wystarczy, aby rozgonić 

„ciemne chmury” i dostarczyć sobie dodatkowej energii. Poniżej znajdują się wybrane aktywności  
i sugerowane natężenie światła w luksach, zapewniające komfort wykonywania danej pracy: 

300 [lx]  
sale lekcyjne 

segregowanie, kopiowanie 

500 [lx]  
dokładne prace montażowe 

praca przy komputerze 

prace montażowe dokładne 

sale wykładowe 

750 [lx] 
precyzyjne prace montażowe: 750 [lx] 

1000 [lx]  
mechanika precyzyjna 

Więcej informacji:  

• video: „How to beat Monday Morning Blues?”, „Philips Energy Up” 

• Chronic Artificial Blue-Enriched White Light Is an Effective Countermeasure to Delayed Circadian 

Phase and Neurobehavioral Decrements, R. P. Najjar, L. Wolf, J. Taillard, L. J. Schlangen, A. Salam, C. 

Cajochen and C. Gronfier, patrz PLoS.ONE. 9 (7):e102827, 2014. 

opracowanie: Paweł Morawski / Philips Lighting

https://www.youtube.com/watch?v=m6zTf1BdUY&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=m-6zTf1BdUY&nohtml5=False


… melanopsyna ma wpływ na nasze samopoczucie? 

Początek XXI wieku przyniósł nowe doniesienia o odkryciu w oku ludzkim dodatkowego 

barwnika wzrokowego, zwanego melanopsyną. Melanopsyna  uczestniczy w tzw. 

„niewzrokowych” odpowiedziach na światło, takich jak regulacja rytmu biologicznego, 

biochemicznego, cyklu dobowego. Melanoposyna jest bardzo czuła na światło niebieskie, działa 

jak nasz wewnętrzny zegar. W świetle słonecznym mamy bardzo dużo światła niebieskiego rano, 

aż do godzin południowych. Mierzona wtedy temperatura barwowa światła słonecznego może 

wynosić nawet 10 000 K. Około godziny 14, temperatura barwowa już się zmniejsza, mamy nadal 

dużo światła niebieskiego w świetle widzialnym, ale znacznie mniej niż rano (około 6 000 K). Po 

południu i wieczorem, kiedy dzień się kończy, ilość światła niebieskiego znacznie spada i 

temperatura barwowa światła dziennego wynosi około 2 500 – 2 000 K, a więc w świetle 

dziennym zaczynają wtedy przeważać barwy ciepłe, które pomagają nam zrelaksować się, 

odpocząć. 

Rola światła niebieskiego jest niebagatelna. Nie tylko pomaga nam zwiększać uwagę i poprawić 

koncentrację, ale też wspomaga walkę z depresją zimową. Do tej pory naukowcy potwierdzali 

skuteczność terapii światłem białym o rożnych odcieniach bieli. Jednak najnowsze badania 

wykazują, że światło niebieskie nawet o małej intensywności pomaga w leczeniu sezonowej 

depresji równie skutecznie co duże ilości światła białego o różnych odcieniach bieli.  Warto 

zwrócić uwagę, w jakim świetle przebywamy na co dzień, zarówno w domu, jak i w pracy.  
Czy jego ilość, na przykład przy biurku czy nad stołem jest odpowiednia (natężenie w luksach)? 

Czy wskaźnik oddawania barwy jest przynajmniej na poziomie 80? Czy barwa światła nam 

odpowiada (np. 3000 K, czy 4000 K, czy też inna)? Te czynniki mają wpływ na poczucie 

komfortu dla naszych oczu, wydajność w pracy i jakość odpoczynku po jej zakończeniu,  
a także na to, czy dobrze czujemy się w danym pomieszczeniu. 

�



I jeszcze jedna, bardzo ważna wiadomość: z wiekiem nasze zapotrzebowanie na światło bardzo 

dynamicznie wzrasta. 40-letni ojciec potrzebuje 4 razy więcej światła, niż jego 10-letni syn, aby 

mieć ten sam komfort czytania, pisania, czy po prostu: koncentracji.  

Warto wobec tego zadbać o swój komfort pracy i odpoczynku i dobrać taką ilość i barwę światła 

(o wskaźniku oddawania barwy przynajmniej 80), przy których będziemy czuli się najlepiej. 

Więcej informacji:  

• video: „How to beat Monday Morning Blues?”, „Philips Energy Up” 

• Chronic Artificial Blue-Enriched White Light Is an Effective Countermeasure to Delayed Circadian 

Phase and Neurobehavioral Decrements, R. P. Najjar, L. Wolf, J. Taillard, L. J. Schlangen, A. Salam, C. 

Cajochen and C. Gronfier, patrz PLoS.ONE. 9 (7):e102827, 2014 

• artykuły o leczeniu światłem

�

opracowanie: Paweł Morawski / Philips Lighting

https://www.youtube.com/watch?v=m6zTf1BdUY&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=m-6zTf1BdUY&nohtml5=False
http://bit.ly/1VvHZ9M


… Twoje samopoczucie zależy od jakości światła? 

Aż 80% bodźców z otoczenia odbieramy poprzez zmysł wzroku. Pozostałe - węch, słuch, dotyk oraz 

smak - zbierają łącznie jedynie 20% danych. Właśnie dlatego jakość naszego życia zależy od tego, jak 

je widzimy. A widzimy je tak, jak… oświetlimy.  

Badania i testy pokazały, że dodatkowe oświetlenie zapewniające natężenie światła pomiędzy 2 500 

– 10 000 luksów włączane np. raz na dobę na 30 minut, w zupełności wystarczy, aby rozgonić 

„ciemne chmury” i dostarczyć sobie dodatkowej energii.  

Jednak oprócz ilości światła warto zadbać też o jego jakość. Philips Lighting jako wiarygodny 

producent z ponad 125-letnim doświadczeniem gwarantuje utrzymanie deklarowanych parametrów 
przez cały okres eksploatacji, wysoki wskaźnik oddawania barw i jednolitą barwę światła źródeł 
pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Dodatkowo, nasze produkty charakteryzuje brak 

efektu stroboskopowego, który negatywnie wpływa na samopoczucie oraz konstrukcja gwarantującą 

trwałość diody LED. 

Podczas zakupów nie zawsze warto sugerować się najniższą ceną. Tanie produkty LED niosą ze sobą 

ryzyko, ponieważ niska cena wynika z niskiej jakości użytych komponentów. W efekcie początkowe 

parametry świetlne szybko tracą na wartości, a także mają znacznie niższą trwałość i wytrzymałość 

na cykle włączania / wyłączania. Dodatkowo, nie mają wiarygodnych certyfikatów bezpieczeństwa 

fotobiologicznego i pozostałych norm, a informacja o skuteczności świetlnej jest często 

niepotwierdzona. 

W trosce o zdrowie użytkowników nasze produkty spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa, m.in.: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych (PN-EN 62471), Ocena sprzętu oświetleniowego 
pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne (PN-EN 62493), Poziomy dopuszczalne i metody 
pomiarów zakłóceń radioelektrycznych (PN-EN 55015), Wymagania dotyczące odporności sprzętu 
oświetleniowego na zakłócenia elektromagnetyczne (PN-EN 61547), Dopuszczalne poziomy emisji 
harmonicznych prądu (PN-EN-61 000-3-2), Dopuszczalne poziomy ograniczenia wahań napięcia i migotania  
światła (PN-EN61000-3-3).

�



 

... światło może pomóc w leczeniu depresji? 

W okresie jesienno-zimowym, prawie wszyscy doświadczamy wahania nastrojów. Wyniki licznych 
badań naukowych pokazują, że okres jesiennej chandry jest związany ze znacznie zmniejszoną 

ilością światła dziennego. Badania wskazują również, że rośnie liczba ludzi podatnych na sezonowe 
ograniczenia światła dziennego.  

Ludzie bardziej podatni na wahania nastrojów, stają się w jesienno - zimowym okresie bardziej 
melancholijni, letargiczni, zaczynają się izolować od otoczenia, stają się senni. Dodatkowo znacznie 
wzrasta ich apetyt na słodycze i ciężkostrawne posiłki, co staje się przyczyną także innych 
problemów zdrowotnych. 

Prof. Siegfried Kasper, kierownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w 
Wiedniu, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań stwierdza wprost, że „... depresja 
sezonowa jest usankcjonowaną jednostką chorobową”.  

Profesor Kaspers był jednym z pierwszych naukowców, którzy w latach 90 ubiegłego stulecia 
rozpoczęli badania nad depresją sezonową. Jedno z kluczowych pytań brzmiało: czy problemy 
psychiczne mogą mieć związek z zaburzeniem rytmu biologicznego oraz biochemicznego mózgu?  

Profesor Kaspers wraz ze swoimi współpracownikami stwierdził, że w okresie jesienno-zimowym 
możemy poprawić jakość swojego życia za pomocą odpowiednio dobranego światła. Liczy się 
temperatura barwowa, natężenie i jakość. Duże znaczenie ma wysoki wskaźnik oddawania barwy, 
czyli parametr mówiący o wrażeniu „odbioru” czy też „rozpoznawania” poszczególnych kolorów.  
To właśnie dlatego niektórzy lekarze i specjaliści wykorzystują terapię światłem w swoich gabinetach.  

Więcej informacji:  
• video: „How to beat Monday Morning Blues?”, „Philips Energy Up” 
• Chronic Artificial Blue-Enriched White Light Is an Effective Countermeasure to Delayed Circadian Phase and 
Neurobehavioral Decrements, R. P. Najjar, L. Wolf, J. Taillard, L. J. Schlangen, A. Salam, C. Cajochen and C. 
Gronfier, patrz PLoS.ONE. 9 (7):e102827, 2014 

• artykuły o leczeniu światłem
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