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W bieżącym numerze: 
  

 Aktualności 

1. Wybory nowych władz organizacji LightingEurope 
2. Forum Gospodarcze Polska – Chiny,  
3. Walne Zgromadzenie PZPO, 6-7 czerwca, Wrocław 
4. Red Dot Award 2019 dla firmy Nowodworski 

Wydarzenia 
1. 15 marca zakończyły się XXVII Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2019,  

najważniejsze wydarzenie branży oświetleniowej w Polsce  
2. Rozstrzygnięcie Konkursu Osobowość Roku 2018  
3. Laureaci Konkursu Rytm Światła Dom Marzeń i Lampa OLED  
4. 30-te Targi Euroluce, Mediolan - najważniejsza impreza oświetlenia dekoracyjnego  

i architektonicznego 
5. ATM Lighting zdobywa pozycję lidera na rynku opraw specjalistycznych 

 

Nowości 
1. Czarny koń wśród paneli marki Spectrum LED – kolejna nowość w ofercie!  
2. DIORA marki LEDline – 8 możliwości w 1 oprawie sufitowej 
3. Kolekcja CREATE marki Nowodworski Lighting 

 

 
Wybory nowych władz organizacji LightingEurope 
 
W dniu 22 marca w Brukseli odbyło się Walne zgromadzenie LightingEurope. 
Głównym celem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za upływający rok oraz 
wybór nowego Zarządu. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także propozycję zmiany biura – 
siedziby organizacji w Brukseli. 
Członkami nowego Zarządu organizacji zostali: Katia Valerie Banoun (Lyskultur, Norway), 
Alfredo Berges (ANFALUM, Spain), Dr. Peter Besting (PANASONIC LIGHTING EUROPE), Lionel 
Brunet (Syndicat de l’Éclairage, France), Nathalie Coursière (IGNES, France), Jean-Marie Croué 
(GIL, France), Massimiliano Guzzini (ASSIL, Italy), Frank Hohn (OSRAM, Germany), Peter Hunt 
(LIA, UK), Maurice Maes (SIGNIFY, The Netherlands), Miguel Aguado Pelaez (Lutron, UK), Zoltán 
Pilter (Tungsram Group, Hungary), Jan van Rompay (Lumileds, The Netherlands), Mark Oliver 

  
  

Aktualności 



Schreiter (ERCO, Germany), Lars Stuehlen (LEDVANCE, Germany), Dr. Jürgen Waldorf (ZVEI, 
Germany). 
Nowym Prezydentem LigtingEurope został Lionel Brunet  z Syndicat de l’Éclairage, Francja. 

Uczestnicy spotkania gorąco oklaskiwali wystąpienie ustępującego Prezydenta, Petera Hunta  

z  Lighting Industry Association. 
 

 
 
Spotkanie poprzedziła konferencja 2019 European Lighting Summit. Poświęcona była ona 
najnowszym osiągnięciom przemysłu oświetleniowego i możliwością jego rozwoju w najbliższych 
latach, jak również przewidywanym zmianom przepisów prawnych Unii Europejskiej 
obejmujących oświetlenie i sprzęt oświetleniowy.  W referatach i w dyskusjach wzięli udział 
zarówno członkowie LightingEurope jak i zaproszeni goście. 

 
Forum Gospodarcze Polska – Chiny 
 

11 kwietnia odbyło się w Warszawie Forum Gospodarcze Polska-Chiny. Organizatorem spotkania 
była Warszawska Izba Gospodarcza oraz China-Europe Association for Technical and Economic 
Cooperation – organizacja non-profit zajmująca się promocją handlu i współpracy gospodarczej 
między Europą a Chinami.  
Celem forum było m. innymi omówienie możliwości działania firm polskich na terenie Chińskiej 
Republiki Ludowej, w tym zaprezentowano trendy konsumenckie i nowe kanały sprzedaży  
w Chinach. Wskazano na trudności w relacjach z przedsiębiorstwami chińskimi w zakresie praw 
autorskich i patentowych i możliwości ochrony w tym zakresie. 
 

Walne Zgromadzenie PZPO 
Odpowiadając na propozycję firmy RABBIT, która w tym roku obchodzi 30-lecie, Zarząd Polskiego 
Związku Przemysłu Oświetleniowego postanowił zorganizować Walne Zgromadzenie naszej 
organizacji w dniu 7 czerwca 2019 r. we Wrocławiu. 
Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Dodatkowo przewidziano 
spotkania integracyjne – zwiedzanie firmy RABBIT, rejs statkiem, zwiedzanie elektrowni wodnej 
oraz wieczór jazzowy.  
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich członków naszej organizacji!  



Red Dot Award 2019 dla firmy Nowodworski 

Jury konkursu Red Dot Award, w ktegorii Product Design 2019 wybrało najlepsze produkty. 
Wśród zwycięzców znalazła się lampa “Q Led” zaprojektowana przez projektanta firmy 
Nowodvorski Lighting – Łukasza Jaworskiego. Red Dot Design Award nazywana jest „Oscarem 
designu” i uznawana jest za jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa 
przemysłowego. Przyznawana jest od 1955 roku przez Design Zentrum w Essen. Cieszymy się,  
że firma z Polski uzyskała tak ważną i prestiżową nagrodę. 

 

Gratulujemy filmie Novodworski!  
Warto wspomnieć, że lampa Q Led otrzymała I nagrodę na Targach SWIATŁO 2019. 

 

Podsumowanie Międzynarodowych Targów SWIATŁO 2019 
 

W dniach 13-15 marca odbywały się w Warszawie Międzynarodowe  Targi  ŚWIATŁO 2019. 
Równolegle odbywały się XVII Międzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2019 i IX Wystawa 
Teletechnika 2019.  
W Targach uczestniczyło łącznie 450 wystawców z kraju i zagranicy. Poza firmami polskimi swoje 
produkty zaprezentowali wystawcy z Włoch, Niemiec, Czech, Litwy, Ukrainy, Rumunii, Holandii, 
Węgier, Grecji, Bułgarii, Rosji, Algierii, Chin, Republiki Południowej Afryki oraz Korei Południowej. 
Mimo, że targi mają charakter biznesowy, skierowane są do profesjonalistów, odwiedziło je 
13.281 osób. To o 30% więcej w porównaniu z poprzednią edycją. Z roku na rok rośnie liczba 
odwiedzających z zagranicy. Oczywiście przeważali goście z krajów Unii Europejskiej i innych 
krajów europejskich ale oprócz nich, odnotowano odwiedzających z Algierii, Maroka, Tunezji, 
krajów Bliskiego Wschodu, państw środkowej Afryki oraz Iraku, którzy specjalnie przybyli do 
Warszawy w poszukiwaniu towarów polskich i kontaktów z polskimi producentami. 
Targi miały formułę wystawowo-szkoleniową. Zorganizowano 16 szkoleń dla 1.105 osób i 20 
spotkań dyskusyjnych dla architektów w Strefie WNĘTRZE OTWARTE, nie licząc warsztatów, 
szkoleń i interaktywnych pokazów firmowych.  

Wydarzenia 



Nagrodę Główną XXVII Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2019 przyznano ex aequo firmie 
LED LABS za Profile LUMINES – system do suchej zabudowy i firmie EX SOLUTION Adrian Skrobek 
za Przeciwwybuchową kamerę IP EXPID marki EX PRODUCTS. 
Pełna lista nagrodzonych produktów znajduje się na: https://lightfair.pl/najlepszy-produkt-targow/ 

Targi objęte były Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i  Technologii. 
 
Rozstrzygnięcie Konkursu Osobowość Roku 2018  
 
W trakcie uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2019, Targów 
ELEKTROTECHNIKA 2019 i Wystawy TELETECHNIKA 2019 nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu 
Osobowość roku 2018.  
  
Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój  
i propagowanie nowych rozwiązań tak technicznych jak i organizacyjnych oraz systemowych w 
zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie aby 
nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych. 
  
Osobowościami Roku 2018 zostali: 
W kategorii nauka - Pan Marcin Hołub  
W kategorii gospodarka - Pan Tomasz Kaczor 
W kategorii otoczenie biznesu - Pani Krystyna Rosłan-Kuhn  
 

 
  
Kapituła nominowała do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 siedem osób. 
Gratulujemy nominowanym i laureatom! 
Informacje o laureatach: http://www.pzpo.pl/konkurs-osobowosc-roku-2018-wyniki/ 
 

Laureaci Konkursu Rytm Światła Dom Marzeń i Lampa OLED  
 
14 marca br. podczas XXVII Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursów Rytm Światła i Lampa OLED wraz z uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów. 
Lista i prezentacje nagrodzonych i wyróżnionych prac dostępne są na stronach: 

http://www.pzpo.pl/konkurs-osobowosc-roku-2018-wyniki/


https://lightfair.pl/rytm-swiatla-dom-marzen/ 
https://lightfair.pl/konkurs-lampa/ 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 
 

30-te Targi Euroluce, Mediolan  

W dniach 9-14 kwietnia 2019r. odbyła się w Mediolanie jubileuszowa, 30-sta edycja Targów 
EUROLUCE. Targi Euroluce są organizowane co dwa lata w ramach targów meblowych Salone del 
Mobile i stanowią najważniejszą imprezę oświetlenia dekoracyjnego w Europie i na świecie.  

To tutaj wytyczane są nowe koncepcje i trendy w oświetleniu dekoracyjnym i architektonicznym, 
ich kreatorami są przede wszystkim włoscy projektanci i włoskie firmy. W tym roku w targach 
EUROLUCE uczestniczyło 421 wystawców, w tym 19 wystawców z Polski. Targi Salone del Mobile 
2019 odwiedziło ponad 370 tysięcy osób. 

Imprezy towarzyszące odbywały się na terenie całego Mediolanu i śmiało można powiedzieć, że 
w tym czasie Mediolan stał się światową stolicą designu do którego przybyli goście z całego 
świata. 

 
 

ATM Lighting zdobywa pozycję lidera na rynku opraw specjalistycznych 
 

ATM Lighting od samego początku istnienia postawił na specjalistyczne rozwiązania 
oświetleniowe do ciężkich warunków pracy. Potwierdzeniem słusznie obranej strategii jest 
nagroda, jaką firma zdobyła podczas Targów Światło 2019. 

 
 
Nagrodę odebrał Adam Pogorzelski, dyrektor operacyjny ATM Lighting (na zdjęciu pierwszy z 
prawej). Seria opraw INV320 LED wraz z akcesoriami umożliwiającymi montaż w system linii 
otrzymała II miejsce w konkursie targowym. 
   

https://lightfair.pl/rytm-swiatla-dom-marzen/
https://www.rynekelektryczny.pl/2019/03/21/atm-lighting-liderem-rynku-opraw-specjalistycznych
https://www.rynekelektryczny.pl/2019/02/22/atm-lighting/


 

               

Seria opraw INV320 LED – ATM Lighting                                  Przeciwwybuchowa oprawa EXF250 LED – ATM Lighting 

 
Natomiast przeciwwybuchowa oprawa EXF250 LED do stref 1,21 z certyfikatem ATEX i 
dopuszczeniem CNBOP została wyróżniona przez Komisję Konkursową. 
Poza nagrodzonymi produktami firma ATM Lighting pokazała również oprawy wibroodporne,  
do ekstremalnych temperatur oraz do agresywnych chemicznie środowisk pracy. 
Ze względu na różnorodność aplikacji oraz autorskie rozwiązania wszystkie oprawy ATM Lighting 
cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających. 
Źródło: Newsletter Branży Elektrotechnicznej nr 18/2019 

 

Czarny koń wśród paneli marki Spectrum LED – kolejna nowość w ofercie!  
 

 
 
 

ALGINE LINE BLACK LED to designerski panel LED w czarnym matowym kolorze. Stworzony z 
myślą o wyprzedzaniu trendów w oświetleniu. Doskonałe, oryginalne rozwiązanie zapewniające 
równocześnie rewelacyjne parametry świetlne – skuteczność oprawy to aż 120lm/W.  
Dostępna również w wersji DALI i DIM 1-10V.  
Oprawa wyposażona jest w źródła światła oraz zasilacz marki Philips. Wskaźnik oddawania barw: 
RA>80. To doskonałe rozwiązanie dla inwestorów szukających nietuzinkowych rozwiązań na 
potrzeby oświetlenia biur, powierzchni typu open space, obiektów użyteczności publicznej, 
korytarzy, hoteli.  
 

Zobacz dedykowaną stronę oprawy: 
http://www.spectrumled.pl/landing/ALGINE_LINE_BLACK/PL/ 

Nowości 

 

http://www.spectrumled.pl/landing/ALGINE_LINE_BLACK/PL/


 

DIORA marki LEDline – 8 możliwości w 1 oprawie sufitowej 
 
 

Marka LED line® wprowadziła ciekawą nowość na rynku opraw sufitowych. Jest nią oprawa 
sufitowa DIORA. Oprawa, przeznaczona do sufitów kasetonowych, nie dość, że wyróżnia się 
wyjątkowym designem, to jeszcze imponuje parametrami jakościowymi emitowanego światła.  
 
Oprawa LED line® wyposażona jest diody LED oraz układ optyczny skupiający emitowane światło 
do kąta 75°. Taka charakterystyka oprawy pozwala projektantom efektywnie oświetlić dokładnie 
te powierzchnie, które tego wymagają. Niezaprzeczalną zaletą jest również bardzo niski 
współczynnik olśnienia UGR <16, dzięki czemu pracownicy nie zostaną oślepieni kierując wzrok w 
kierunku oprawy. Ograniczenie olśnienia jest jednym z podstawowych wymagań, które musi 
spełniać oświetlenie w pomieszczeniach biurowych. Naturalna barwa światła 4000K i 
współczynnik oddawania barw CRI>80 to kolejne parametry świetlne DIORY, które stawiają 
oprawę na pierwszym miejscu do zastosowania w oświetlaniu biur.  
 

 
Wysokie parametry świetlne, spełniające wymogi dla opraw biurowych oraz dowolny wybór 
mocy oprawy – to wszystko sprawia, że oprawa LED line® daje nieograniczone możliwości 
zastosowań, w zależności od potrzeb danej przestrzeni. Producent LED Line® zapewnia biblioteki 
*.IES, niezbędne podczas projektowania oświetlenia w takich programach jak Dialux.  
 
 
 

 
 

Kolekcja CREATE marki Nowodworski Lighting 
 

Surowe, minimalistyczne wnętrza od kilku sezonów cieszą się niesłabnącą popularnością. W takie 
aranżacje idealnie wpasowują się lampy marki Nowodvorski Lighting z nowej kolekcji CRATE. 
Dzięki swojej geometrycznej formie są nie tylko efektowne, ale także praktyczne. 
W skład kolekcji CRATE wchodzą trzy modele lamp: zwis pojedynczy, zwis z pięcioma źródłami 
światła oraz kinkiet. Wykonane są ze stali lakierowanej w kolorze czarnym. Prosta, geometryczna 
forma opraw i ich stonowana kolorystyka sprawiają, że najnowsza propozycja marki 
Nowodvorski Lighting znakomicie wpisze się w klimat pomieszczeń utrzymanych w stylu 
modernistycznym, skandynawskim czy loftowym. 

 
DIORA to wyjątkowa uniwersalność! Dołączony 
zasilacz pozwala regulować zakres strumienia 
świetlnego za pomocą przełączników DIP switch. 
Zakres regulacji jest bardzo szeroki i umożliwia 
użytkownikowi łatwy wybór spośród 8 różnych 
konfiguracji. Regulacja zaczyna się od mocy oprawy 
15W (strumień świetlny 2250lm wydajność oprawy 
na poziomie 150lm/W), aż do 36W, gdy oprawa 
emituje strumień świetlny 5040lm, utrzymując przy 
tym wydajność świetlną na poziomie 140 lm/W.  
 



 
Otwarta, minimalistyczna forma umożliwia doskonałe 
doświetlenie pomieszczenia oraz wyeksponowanie 
ozdobnych żarówek. Model z pięcioma źródłami światła 
mierzy 76 cm długości oraz 41,5 cm wysokości i doskonale 
sprawdzi się jako główne oświetlenie nowoczesnego 
salonu , kuchni czy nawet jadalni. Z kolei zwis pojedynczy 
o wymiarach 15 x 30,5 cm może stanowić punktowe 
oświetlenie wybranych stref korytarza czy holu, podobnie 
jak kinkiet mierzący 15 x 20 cm, którego  odległość od 
ściany wynosi 18 cm.  
W całej kolekcji źródło światła stanowią żarówki typu E27 
o maksymalnej mocy 60W. 
Kolekcja CRATE znakomicie wpisuje się w konwencję 
najmodniejszych w ostatnich latach stylów aranżacyjnych, 
a jej minimalistyczny charakter łączy się z 
funkcjonalnością i trwałością ,które sprawiają, że 
użytkownik będzie mógł cieszyć się nimi przez wiele lat.   
 
 
 

 

 

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. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Prosta, geometryczna forma opraw CRATE i ich 

stonowana kolorystyka sprawiają, że najnowsza 

propozycja marki Nowodvorski Lighting 

znakomicie wpisze się w klimat pomieszczeń 

utrzymanych w stylu modernistycznym, 

skandynawskim czy loftowym. Otwarta, 

minimalistyczna forma umożliwia doskonałe 

doświetlenie pomieszczenia oraz wyeksponowanie 

ozdobnych żarówek. 

 

Fot. Nowodvorski Lighting 

 



  

    

 

 

 


