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W bieżącym numerze:  

 

 Aktualności 
1. Ważne dla branży nowe Rozporządzenia KE 
2. Nowa organizacja branżowa w szeregach Lighting Europe 
3. Szkolenia z zakresu oświetlenia, Targi ŚWIATŁO 2020, Warszawa  5-6 luty 2020 r. 

 
Wydarzenia 
 

1. Lighting Europe Association Committee, Lion, 2 listopada br. 
2. Konferencja Energetyczna EuroPOWER, The Westin Warsaw Hotel, 6 listopada br. 
3. XXIII Konkurs Polski Cement w Architekturze – uroczystość wręczenia nagrody SARP 
4. Konferencja "Skuteczne zwalczanie zmów rynkowych - praktyka i wyzwania", UOKiK, 10 

grudnia br. 

 
Nowości 

1. Marka Bergmen wprowadza do oferty nowość Neon Flex HXR ONE 
2. IGNIS 8WCCT  - ognioodporna oprawa do zadań specjalnych 
3. Konferencje dla architektów i projektantów "Surowa linia światła - profile aluminiowe Lumines 

w projektowaniu", firma LED Labs 
4. Nowa kolekcja FEISS Limited Editions dostępna w Elstead Lighting 

 
 

  
  

Boże Narodzenie 2019 
 

Szanowni Państwo, 
Z okazji nadchodzących Świąt  

życzymy Państwu spokojnego czasu w gronie 
najbliższych. Niech obfituje w radość 
obecności, uśmiech i wspólne rozmowy,  

wszystko to co nam umyka  
w pędzie codzienności. 

Wszelkiego dobra i pomyślności w Nowym 
2020 Roku! 

 



 
Ważne dla branży nowe Rozporządzenia KE 

Informujemy i przypominamy, że Parlament Europejski zatwierdził w tym roku dwa bardzo ważne 
rozporządzenia dla branży oświetleniowej: 

1. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu 
do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) nr 874/2012  

2.    ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające 
wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na 
podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 

Wprowadzają one istotne zmiany, w tym definicję źródła światła, traktując je jako źródło światła 
oprawy z "niewymiennymi LEDami". Powyższe uregulowania wejdą w życie dnia 1 września 2021 r. 
(część przepisów wcześniej) i wymagać będą wcześniejszego przygotowania ze strony producentów. 
W związku z tym zachęcamy i namawiamy do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami. 

Szczegółową wiedzę na ten temat będzie można także zdobyć podczas szkoleń organizowanych  
w trakcie Targów ŚWIATŁO 2020 w lutym przyszłego roku. 

Nowa organizacja branżowa w szeregach Lighting Europe 
 
27 listopada br. do Lighting Europe przystąpiła nowa organizacja - The Lighting Association of 
Ireland. Organizacja skupia 24 członków, przedstawicieli producentów oświetlenia, dystrybutorów  
i projektantów. 
 

Szkolenia z zakresu oświetlenia, 5-7 luty 2020 r. 
 

PZPO współorganizuje, w dniach 5-7 lutego 2020 r., cykl szkoleń z zakresu oświetlenia. Każdego dnia 
odbędzie się przynajmniej jedno spotkanie. Będzie można uzyskać nie tylko kompendium wiedzy  
z zakresu wymagań dla sprzętu ale również systemów zasilania i automatyki. Zaprosiliśmy 
najlepszych fachowców praktyków, przedstawimy także innowacyjne, polskie rozwiązania. 
Dodatkowo, po raz pierwszy, organizujemy spotkanie dla sklepów i salonów detalicznych 
sprzedających oświetlenie i osprzęt elektryczny, w czasie którego poruszymy sprawę wymagań dla 
sprzętu i odpowiedzialności sprzedawcy. Szkolenia odbędą się na EXPO XXI w czasie Targów 
ŚWIATŁO 2020.  
Szczegółowy program i rejestracja na stronie:  
https://swiatlo2020-konferencje.registration-form.online/  
Serdecznie zapraszamy! 

 

Aktualności 

https://swiatlo2020-konferencje.registration-form.online/
https://static.pb.pl/filtered/1f/161311,881000.jpg
https://static.pb.pl/filtered/1f/161311,881000.jpg


 

Lighting Europe Association Committee, Lion, 2 listopada br. 
 
Podczas spotkania komitetu stowarzyszeń narodowych, zebrani szczegółowo omówili działania 
podejmowane w poszczególnych grupach roboczych LE, jak i działania przedstawicieli biura 
organizacji na terenie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Duże zainteresowanie  
i emocje wzbudził problem handlu internetowego sprzętem oświetleniowym przez wielkich 
globalnech graczy jak np. Amazon czy AliExpress. Cieszy nas, że ten ważny problem, który podnosi od 
paru lat nasza organizacja znajduje zrozumienie również wśród innych organizacji. Szkoda tylko,  
że tak późno. 

 
Konferencja Energetyczna EuroPOWER, 6 - 7 listopada br. 

Panel inauguracyjny pierwszego dnia konferencji rozpoczął Pan Krzysztof Tchórzewski – Minister 
Energii, przedstawiając nowe cele polskiego sektora energetycznego. Po wystąpieniu Pana Ministra 
odbyły się kolejne sesje tematyczne i debaty dotyczące m.in.  nowego spojrzenia na przyszłość 
polskiej energetyki, cen energii, gospodarki obiegu zamkniętego, finansowania transformacji  
w sektorze energetycznym. Drugi dzień poświęcony był zagadnieniu innowacyjności w energetyce. 
Niestety w tym roku sprawom oświetlenia nie poświęcono uwagi. 

XXIII Konkurs Polski Cement w Architekturze – uroczystość wręczenia nagrody SARP  

29 listopada, w siedzibie SARP-u ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w XXIII Konkursie Polski 
Cement w Architekturze.  
1-szą nagrodę otrzymała  Pracownia Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne za projekt Budynku 
Komisji Sejmowych w Warszawie. Nagrodę odebrał Bolesław Stelmach, wielki architekt, który 
kształtuje wizerunek polskiej architektury. 
 

 
 
 
 

Wydarzenia 



Konferencja "Skuteczne zwalczanie zmów rynkowych - praktyka i wyzwania",  
10 grudnia br. 
 
Konferencja odbyła się w ramach Światowego Dnia Konkurencji. Organizatorem był Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Konferencję otworzył Pan Marek Niechciał, Prezes UOKiK oraz Pan 
Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Tematyka konferencji skupiała się wokół 
dwóch pytań: Jak eliminować zmowy przetargowe? Jak skutecznie pozyskiwać dowody naruszeń 
prawa?  
W czasie konferencji nie przedstawiono wielu nowych informacji. Na szczególną uwagę zasługuje 
deklaracja szerszej, roboczej współpracy pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych i UOKiKiem. 
Wiele uwagi poświęcono sygnalistom jako bardzo ważnego, o ile nie najważniejszego źródła 
informacji. 
 

 

Marka Bergmen wprowadza do oferty nowość Neon Flex HXR ONE 
 
BERGMEN® LED Neon Flex to innowacyjny system oświetlenia wykonany w energooszczędnej 

technologii LED. Jego giętka, silikonowa konstrukcja oraz jednolita barwa światła, sprawia, że Neon 

Flex stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych, często bardzo drogich i nieekonomicznych  

w użytkowaniu neonów. Jest niezastąpiony przy tworzeniu nawet najbardziej skomplikowanych 

wzorów, napisów i logotypów. Neon Flex znajduje także szerokie zastosowanie w budownictwie, 

gdzie służy jako element funkcjonalny i dekoracyjny. Idealnie łączy w sobie zalety praktycznego 

oświetlenia wraz z zachwycającymi efektami wizualnymi. 

      

Dzięki bardzo wysokiej szczelności (IP67) i wyjątkowo wytrzymałej strukturze BERGMEN® LED Neon 

Flex przystosowany jest do pracy w wymagających warunkach, również na zewnątrz budynków. 

Doskonale nadaje się jako materiał na efektowne podświetlenia krawędziowe. 

Więcej na: www.bergmen.pl 
 
 
 

Nowości 

http://www.bergmen.pl/


 

IGNIS 8WCCT  - ognioodporna oprawa do zadań specjalnych 
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Przedstawiamy pierwszą w portfolio marki Spectrum LED ognioodporną (fire rated) oprawę do 
zadań specjalnych Ignis 8W CCT. 
 
Zalety tej uniwersalnej oprawy: 

• Ognioodporna (fire rated), wytrzymuje nawet do 90 minut  w warunkach o podwyższonej 

temperaturze (spełnia normę BS 476-21) 

• 5 lat gwarancji 

• IP65  - wysoka klasa szczelności 

• CCT – oprawa z funkcją  zmiany barwy światła (3000K, 4000K, 6000K) 

• Antyolśnieniowa budowa soczewki redukuje liczbę odbić światła, dzięki czemu oprawa 

charakteryzuje się lepszą jakością świecenia. 

 

ZASTOSOWANIE: hotele, korytarze, kuchnie, obiekty użyteczności publicznej. 
 

Oprawa dostępna w ofercie Spectrum LED od listopada 2019. 
Więcej informacji na:  www.spectrumled.pl publicznej 
 

 

Konferencje dla architektów i projektantów "Surowa linia światła - profile aluminiowe 
Lumines w projektowaniu", firma LED Labs 
 

Ostatnie miesiące były dla LED Labs czasem intensywnej pracy. Uczestniczyliśmy w 6 konferencjach 

dla architektów i projektantów (Wrocław, Warszawa, Katowice, Bydgoszcz, Szczecin, Kraków), 

organizowanych przez Virtus Studio. Na spotkaniach występowaliśmy z tematem "Surowa linia 

światła - profile aluminiowe Lumines w projektowaniu". Wykłady pozwolił nam przybliżyć tematykę 

stosowania profili aluminiowych w nowoczesnym oświetleniu. 

http://www.spectrumled.pl/


  

 

Nowa kolekcja FEISS Limited Editions dostępna w Elstead Lighting 
 
W Elstead Lighting dostępna jest nowa kolekcja FEISS Limited Editions. Lampy z nowej linii cechują 
się walorami estetycznymi, elegancją i minimalizmem. Niebanalny, przemyślany design to coś, co 
sprawia, że nasze nowe produkty wyróżniają się na tle konkurencji. 
 

 
 
 
   
Administratorem Państwa danych jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego , z siedzibą przy ulicy Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa. 
Uprzejmie prosimy o przesłanie zwrotnym mailem informacji, w przypadku gdyby chcieli Państwo zrezygnować z możliwości otrzymywania informacji 
biznesowych w przyszłości oraz w przypadku, gdyby przez pomyłkę niniejszy email trafił na prywatny adres osoby fizycznej, która nie wyraża zgody na 
otrzymywanie od nas wiadomości. 



  

  

 


