
              Newsletter PZPO nr 07/2018                                                       
             

      
Boże Narodzenie 2018 

 

 

                   
W bieżącym numerze: 

 
  Aktualności 

1. Planowana podwyżka cen energii elektrycznej – wystąpienie do Ministra Energii  
2. Nowy obowiązek dla producentów, Europejski System Rejestracji Etykiet Energetycznych 

EPREL - pismo z dnia 12 grudnia do Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
3. Profil PZPO na facebook-u 
4. Oświetlenie LED i energia odnawialna – deklaracja samorządów 

Wydarzenia 
1. Międzynarodowe Forum Architektoniczno-Projektowe SHARE Warsaw 2018 
2. 100-lecie powołania Urzędu Patentowego RP – gala jubileuszowa, 26 listopada 
3. Konferencja ‘Konkurencja w erze cyfrowej’ – 5 grudnia, Warszawa 
4. Bezpłatne szkolenie dla firm członkowskich PZPO - 12 grudnia, Warszawa 
5. Spotkanie członków Klastra Inteligentnego Oświetlenia - 13-14 grudnia, Bukowina 

 

  
  

Wszystkim członkom, sympatykom 
oraz tym, którzy patrzą na nas z boku 

składamy życzenia  
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

 
Niech te Święta będą czasem wytchnienia od codziennego biegu i zgiełku, 

a Nowy Rok 2019 da wiele powodów do  zadowolenia. 
 

Marek Orłowski i Sylwia Wilczyńska  
 



Nowości 
1. Spółka LEDIN otwiera Centrum Badań i Pomiarów Światła LED Line® 

2. PRESTO LED produkcji PXF Lighting 

3. Nowość w ofercie Spectrum LED –  Technic Lamp – oprawa LED z wysoką klasą 

4. Całkowicie wodoodporny pasek LED marki Spectrum LED 
5. Lampy AXIS marki Nowodvorski Lighting – powiew nowoczesności w minimalistycznej 

formie 

 
Planowana podwyżka cen energii elektrycznej – wystąpienie do Ministra Energii z 
dnia 5 grudnia br.  
 
Zaniepokojeni konsekwencjami wzrostu cen energii, Zarząd PZPO wystosował specjalne pismo do  
Ministra Energii – Pana Krzysztofa Tchórzewskiego. Pismo, na podstawie przeprowadzonej 
analizy, wykazuje negatywne skutki podwyżki na rozwój branży, a w szczególności  
na konkurencyjność polskich produktów oświetleniowych obecnych na rynku europejskim. Pismo 
kończy apel o podjęcie konkretnych działań zmniejszających negatywny wpływ podwyżki na 
rozwój produkcji polskich firm oświetleniowych. 
Z pełną treścią pisma można się zapoznać w Aktualnościach na stronie: www.pzpo.pl 

 
Nowy obowiązek dla producentów, Europejski System Rejestracji Etykiet 
Energetycznych EPREL - pismo z dnia 12 grudnia do Minister Przedsiębiorczości  
i Technologii 
 
Dopiero 14 grudnia ruszył Europejski Rejestr Etykiet Energetycznych EPREL. Będzie on 
obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Do rejestracji etykiet nowych produktów wprowadzanych na 
rynek z dniem 1 stycznia pozostało zaledwie parę dni roboczych. W związku z tym PZPO wyraża 
swoje obawy co do możliwości rejestracji etykiet w tak krótkim czasie oraz wnosi o zrewidowanie 
zakresu wymogów informacyjnych. Wniosek w tej sprawie skierowano do Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii. Podniesiono w nim zarówno sprawę rewizji zakresu produktów 
jak i wymogów informacyjnych, w ramach proponowanych zasad.  
W szczególności postulujemy o: 
1. ograniczenie zakresu informacji, zamieszczanych w systemie, w odniesieniu do źródeł światła 
przeznaczonych do wymiany przez użytkownika lub sprzedawanych osobno użytkownikowi – 
zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Komisji 874/2012, 

2. przesunięcie na rok 2021 zobowiązania rejestracyjnego w bazie EPREL dot. oznaczania źródeł 
światła określoną etykietą,  

3. zmniejszenie zakresu wymaganych informacji,  

4. jasne określenie zakresu odpowiedzialności administratorów bazy danych na wypadek awarii  
i opóźnień związanych z wprowadzaniem produktów na rynek  

5. określenie zakresu odpowiedzialności platform internetowych w zapewnieniu zgodności  
z EPREL.  

Aktualności 



Profil PZPO na facebook-u 
 
Od początku grudnia PZPO posiada swój profil na FB: https://www.facebook.com/pzpo2003 
 Za jego pośrednictwem zamieszczamy aktualności dot. naszej działalności. Zapraszamy  
do korzystania i tworzenia społeczności oświetleniowej! Obsługą FB zajmuje się Sylwia 
Wilczyńska, której należą się szczególne podziękowania za uruchomienie naszego profilu. 

 

Oświetlenie LED i energia odnawialna – deklaracja samorządów 

Podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach samorządowcy polskich miast ogłosili  
i podpisali 10 grudnia 2018 r. Deklarację „Solidarność dla Klimatu”. 

Podjęli w niej zobowiązania do konkretnych wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu, 
zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. 

Symbolem deklaracji została ledówka jako zobowiązanie do wymiany oświetlenia  
na energooszczędne. 
 

Deklaracja „Solidarność dla Klimatu” zobowiązuje m.in. do likwidacji smogu i ubóstwa 
energetycznego, wprowadzenia do 2030 roku w miastach oświetlenia opartego wyłącznie na 
energooszczędnej technologii LED oraz do wykorzystania w miejskich budynkach energii 
odnawialnej na poziomie 50% do 2030 i 100% do 2050 roku. 
 
Źródło: Newsletter Branży Elektrotechnicznej nr 72/2018 

 

 
Międzynarodowe Forum Architektoniczno-Projektowe SHARE Warsaw 2018 
 

15 listopada br. Muzeum Pollin zgromadziło uznanych architektów i projektantów z Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii, Bułgarii, Danii, Polski i Rumunii. Zaproszeni prelegenci 
podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami, inspiracjami i przemyśleniami  
na temat współczesnej architektury, wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych  
i materiałów, w tym światła, do kreowania przestrzeni.  
  
W czasie spotkania zorganizowano specjalny panel „Światło w Architekturze”, w którym wystąpił 
jeden z najsławniejszych projektantów oświetlenia Mark Sutton Vane z Wielkiej Brytanii, laureat 
wielu międzynawowych nagród za projekty oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, m.in. 
Lighting Design Award 2017 i Light Middle East Awards 2017. 
Ze strony polskiej prelegentem był architekt, projektant oświetlenia Tomasz Klimek, Prezes Qlab. 
W czasie uroczystości otwarcia wystąpił Prezes PZPO, Marek Orłowski, który podkreślił rolę 
światła w kreowaniu przestrzeni architektonicznej i zaapelował do uczestników aby nie traktować 
światła jako dodatku ale jako integralną, ważną część projektu architektonicznego. 
Wydarzeniu patronował Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.  

Wydarzenia 

https://whova.com/web/warsa_201811/
https://whova.com/embedded/speaker_detail/warsa_201811/5647044/


Galeria zdjęć: https://www.flickr.com/photos/share-architects/albums 
 

 
 
100-lecie powołania Urzędu Patentowego RP – gala jubileuszowa, 26 listopada 
 
Uroczystymi akcentami roku jubileuszowego w dniu 26 listopada 2018 r. były: Msza Święta  
w Archikatedrze Św. Jana w Warszawie odprawiona pod przewodnictwem Jego Eminencji  
Ks. Kard. Kazimierza Nycza, wręczenie na Zamku Królewskim w Warszawie odznak honorowych 
„Zasłużony dla wynalazczości oraz gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim Opery Narodowej. 
Obchody zgromadziły przedstawicieli świata polityki, nauki, gospodarki oraz mediów z Polski, 
Europy i świata. W trakcie Gali odczytano list od gratulacyjny od Prezydenta RP, Pana Andrzeja 
Dudy. Uroczystość wspaniale prowadziła Prezes Urzędu, Pani Alicja Adamczak. PZPO 
wystosowało specjalny list gratulacyjny na ręce Pani Prezes. 
 

 
 
Konferencja ‘Konkurencja w erze cyfrowej’ – 5 grudnia, Warszawa 
 
Organizatorem konferencji było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Konferencję 
zorganizowano z okazji międzynarodowego dnia konkurencji. Tematem obrad były nowe praktyki 
monopolizacji rynku i możliwości przeciwdziałania im w dobie powszechnego wykorzystania 
mediów społecznościowych, stron internetowych, cyfrowego przesyłu danych jak i elektronicz- 
nych płatności. Mimo, że wszystkie te problemy wydają się oczywiste, szokować może skala 
problemu oraz istnienie doskonałych narzędzi programowych, które  na podstawie zebranych 
informacji, potrafią niemal w idealny sposób sprofilować użytkowników (konsumentów) dając nie 
tylko możliwość przewidywania ich zachowań, ale i szczegółowego ich programowania. 

 

W dniu 27 listopada 2018 r. w siedzibie 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
laureatom prestiżowego konkursu 
międzynarodowego Design Europa 
Awards organizowanego przez Urząd Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 
(EUIPO) dla najlepszych europejskich 
rozwiązań projektowych w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego.  
 

https://www.flickr.com/photos/share-architects/albums


Bezpłatne szkolenie dla firm członkowskich PZPO, 12 grudnia, Warszawa 
 

Tematyka szkolenia dotyczyła wymagań dla opraw oświetleniowych w zakresie odporności  
na zakłócenia elektromagnetyczne, mocy biernej w układach zasilania opraw oświetleniowych 
oraz nowego obowiązku zamieszczania informacji o produktach wprowadzonych na rynek, czyli 
rejestrowanie produktów w systemie EPREL (European Registry for Energy Labelling). 
 
Spotkanie poprowadził ekspert PZPO, dr inż. Marek Kurkowski z Politechniki Częstochowskiej. 
Szkolenie spotkało się ze sporym zainteresowaniem członków PZPO.  
Poruszane zagadnienia były przedmiotem wielu pytań i wymiany wzajemnych doświadczeń. 

 
 

Spotkanie członków Klastra Inteligentnego Oświetlenia - 13-14 grudnia, Bukowina 
 

Spotkanie przedstawicieli firm skupionych w Klastrze Inteligentnego Oświetlenia odbyło się  
w Bukowinie Tatrzańskiej. Spotkanie było dobrą okazją do prezentacji nowych członków Klastra 
jak i do omówienia wspólnych działań w roku 2019. Było też doskonałą okazją do wymiany 
poglądów i doświadczeń wśród uczestników Klastra. Uroku spotkaniu dodała zimowa aura 
Bukowiny. 

 

 

Spółka LEDIN otwiera Centrum Badań i Pomiarów Światła LED Line® 
 

Rzetelne i dokładne badania produktów, przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
dyrektywami i normami – na to postawiła spółka LEDIN, otwierając pod koniec listopada Centrum 
Badań Badań i Pomiarów Światła LED line®.  
Jakość i bezpieczeństwo produktów, które trafiają do klientów, jest priorytetem dla producenta 
marki LED Line®.  
 
Przeprowadzenie miarodajnych pomiarów w Centrum Badań Badań i Pomiarów Światła LED line® 
umożliwiają: 

• Ciemnia fotometryczna, wyposażona w goniometr firmy GL OPTIC GL Gonio Spectrometer 
GLG 30-1800, programowalne zasilacze laboratoryjne AC/DC firmy ITECH oraz dedykowane 
oprogramowanie GL Spectrosoft. Zestaw pozwala dokonywać pomiarów typu C w 

koordynatach C- (gamma), wartości elektrycznych, pomiaru strumienia świetlnego, 
rozkładu światła, tworzyć wykresy biegunowe i stożkowe, określać wskaźniki oddawania 
barw (Ra, CRI), temperaturę barwową CCT i Duv, elipsy McAdama. Pozwala ponadto 
generować pliki EULUMDAT oraz IES.  

• Stanowisko badań parametrów emitowanego światła – wyposażone w kulę  całkującą GL 
OPTI SHERE 2000 o 2-metrowej średnicy wewnętrznej, przeznaczonej dla dużych opraw 
oświetleniowych oraz kulę całkującą GL Opti Sphere 500 dla małych źródeł światła. 
Pozwalają on dokonywać pomiarów strumienia świetlnego oraz strumienia energetycznego 
zgodnie z CIE S025 i LM79 dla opraw oświetleniowych.  



Na stanowisku znajduje się również spectrometr GL Spectis 1.0 Touch + Flicker wraz z 
przystawką GL Opti Sphere 48 - małą kulą całkującą. Zestaw pozwala przeprowadzić 
pomiary dla pojedynczej diody LED.  Dzięki temu przenośnemu zestawowi laboranci mierzą 
natężenie światła (lx), temperaturę barwową (CCT), oddawanie barw (CRI), wskaźnik 
telewizyjny (TLCI), a także parametry tętnienia optycznego: częstotliwość tętnienia, Flicker 
index, Flickerpercent, SVM (wskaźnik efektu stroboskopowego).  

• Stanowisko badania trwałości produktów – wyposażone w urządzenie firmy LISUN 
SY2036, służące do postarzania produktów.  
 

 
Laboratorium powstało dzięki dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  - „Tworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego”. 

 
PRESTO LED produkcji PXF Lighting 

PRESTO LED to nowoczesna systemowa oprawa oświetleniowa zaprojektowana pod binowane 
diody LED renomowanych producentów. Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością źródeł na 
poziomie L90B10 / 54 000 h oraz  bardzo dobrymi parametrami świetlnymi.  

Układ optyczny oprawy stanowi satynowany raster paraboliczny wykonany z aluminium oraz 
zabezpieczający diody LED półsferyczny klosz OPAL.  

PRESTO LED umożliwia tworzenie linii świetlnych lub instalowanie opraw jako osobnych punktów 
oświetleniowych.  

PXF  L IGHTING  –  PROFESJONALNA TECHNIKA OŚWIETLENIOWA  

 

Profesjonalne badania w tak 
wyposażonym laboratorium mają 
zagwarantować marce LED line® 
najwyższą jakość produktów oraz 
zgodność publikowanych parametrów 
technicznych z rzeczywistymi badaniami. 
Łączy się to z wizją marki, która brzmi: 
„Dostarczać źródła światła o najwyższej 
jakości, zgodnie z obowiązującymi 
standardami”.   
 



Do wyboru ofertowane są moce: 31W, 38W, 46W  
i 60W o temperaturach barwowych 3000K i 4000K. 

Opcjonalnie wersje: 
DALI, 1-10V, 1-100%, tunable white 

PRESTO LED występuje w 2 wersjach: 

▪ DI – oprawa natynkowa z rozsyłem bezpośrednim 

▪ DI/IN – oprawa zwieszana z rozsyłem  

bezpośrednio-pośrednim 

Produkt znajduje zastosowanie w oświetleniu otwartych przestrzeni biurowych, sal lekcyjnych, 
sal konferencyjnych, korytarzy. 

 
Cechy charakterystyczne PRESTO LED: 

• Możliwość łączenia w linie świetlne 

• niski współczynnik migotania światła PF<3% 

• binowane diody LED renomowanych producentów 

• łatwy montaż: zwieszany lub nastropowy 

• energooszczędność 

• długa, bezobsługowa eksploatacja 

• zasilacze z zabezpieczeniami przeciwzwarciowymi, przeciwprzepięciowymi, termicznymi 

• 5 lat gwarancji po rejestracji zakupu 
 
Szczegółowe informacje: www.pxf.pl 

 
Nowość w ofercie Spectrum LED –  Technic Lamp – oprawa LED z wysoką klasą 

 
Marka Spectrum LED wprowadziła do oferty nową generację opraw kanałowych LED. Oprawy  
o wyjątkowych parametrach świetlnych – ich skuteczność to aż 100 lm/W.  
Dostępna jest w dwóch wariantach: o mocy 5 W oraz 7 W. Wersja o mocy 7 W dostępna jest  
z czujnikiem ruchu PIR. Oba warianty posiadają wysoką klasę odporności na uderzenia IK08 oraz 
wysoką klasę szczelności – IP65.  
 

 

http://www.pxf.pl/


 

Całkowicie wodoodporny pasek LED marki Spectrum LED 
 

 
 

Marka Spectrum LED wprowadziła do oferty całkowicie wodoodporny pasek LED – IP68. 
Zastosowanie silikonowego kołnierza zapewnia diodom pełną ochronę przed strumieniem wody  
z dowolnego kierunku. Dzięki temu, pasek może być całkowicie zanurzony w wodzie bez jego 
awarii. Produkt o mocy 48W dostępny jest w ciepłej i zimnej barwie światła. 
Dzięki swoim parametrom paski mogą służyć do oświetlenia basenów, łazienek, oczek wodnych, 
akwariów etc.  

 

Lampy AXIS marki Nowodvorski Lighting – powiew nowoczesności 
w minimalistycznej formie 
 

Styl modernistyczny czy industrialny są od dłuższego czasu chętnie wykorzystywane  
w urządzaniu wnętrz. Nieodzownym elementem takich aranżacji są oprawy świetlne  
o intrygującym kształcie, wykonane zwykle ze stali. Mając na uwadze obowiązujące trendy 
firma Nowodvorski Lighting stworzyła kolekcję lamp AXIS, które dobrze oświetlą daną 
przestrzeń, a jednocześnie podkreślą nowoczesny wystrój i charakter mieszkania, biura czy  
restauracji. 
 
Kolekcja AXIS marki Nowodvorski Lighting to linia trzech lamp wyposażonych w jedno lub sześć 

źródeł światła, zaprojektowanych z myślą o osobach, które cenią sobie nowoczesne  

i minimalistyczne oświetlenie. Poszczególne modele różnią się kształtem i rozmiarem, jednak 

wszystkie zostały wykonane ze stali lakierowanej w kolorze czarnym. Posiadają również źródło 

Oprawy doskonale sprawdzą się jako oświetlenie korytarzy, piwnic, przejść technicznych. 
Zobacz dedykowaną stronę oprawy: 
http://www.spectrumled.pl/landing/TECHNIC_LAMP/PL/?utm_source=polecane_produkty&ut
m_campaign=TECHNIC_LAMP 
 

Zobacz dedykowaną stronę pasków: 
http://www.spectrumled.pl/landing/PASEK_LED_IP68/PL/?utm_source=polecane_produkty&
utm_campaign=PASEK_LED_IP68 
 

http://www.spectrumled.pl/landing/TECHNIC_LAMP/PL/?utm_source=polecane_produkty&utm_campaign=TECHNIC_LAMP
http://www.spectrumled.pl/landing/TECHNIC_LAMP/PL/?utm_source=polecane_produkty&utm_campaign=TECHNIC_LAMP
http://www.spectrumled.pl/landing/PASEK_LED_IP68/PL/?utm_source=polecane_produkty&utm_campaign=PASEK_LED_IP68
http://www.spectrumled.pl/landing/PASEK_LED_IP68/PL/?utm_source=polecane_produkty&utm_campaign=PASEK_LED_IP68


światła, które stanowi żarówka o gwincie E27 i maksymalnej mocy 60W. Lampa pojedyncza 

mierzy 86 centymetrów wysokości i 70 centymetrów szerokości, a jej kabel ma długość 2 metrów. 

Sprawdzi się więc zarówno zamocowana nad zagłówkiem 

łóżka w sypialni, jak i oparciem sofy czy fotela w salonie. 

Dobrze oświetli wybraną przestrzeń, a dodatkowo 

wprowadzi klimatyczny nastrój, dzięki czemu picie kawy z 

przyjaciółmi lub wieczorne czytanie książek będzie jeszcze 

przyjemniejsze.  

Z kolei lampy AXIS z sześcioma źródłami światła występują 

w dwóch kształtach i wielkościach. W mniejszej  

z propozycji, o wysokości 53 cm i szerokości 57 cm, żarówki 

skierowane są w dół, umożliwiając dokładne doświetlenie 

wybranej strefy, np. blatu kuchennego czy stołu w jadalni. 

W drugiej, większej wersji, o wymiarach 74 x 73 cm, źródła 

światła umieszczono na przeciwległych końcach ruchomych ramion, co pozwala na ich 

samodzielną regulację i dowolne ustawienie kąta padania światła. Tym samym model ten 

doskonale sprawdzi się w dużych pomieszczeniach, stanowiąc główne źródło światła.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Administratorem Państwa danych jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego , z siedzibą przy ulicy Gintrowskiego 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. 

  

 
 

 

Lampy z kolekcji AXIS marki Nowodvorski 

Lighting łączą w sobie prostą, geometryczną 

formę i klasyczną, stonowaną kolorystykę. Za 

sprawą surowego, minimalistycznego wyglądu 

świetnie wpiszą się we wnętrza utrzymane  

w nowoczesnym, industrialnym czy loftowym 

stylu, stając się intrygującą ozdobą każdego  

z nich.  

 

Fot. Nowodvorski Lighting 

 



    

 

 

 


