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Z działalności PZPO
STANISŁAW ROSA OSOBOWOŚCIĄ ROKU 2016
Rozstrzygnięty został Konkurs Osobowość Roku 2016. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w
dniu 22 marca 2017 roku w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, przy ul.
Prądzyńskiego 12/14 w trakcie gali otwarcia XXV Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2017 i XV
Międzynarodowych TARGÓW ELEKTROTECHNIKA 2017.
Zwycięzcami Konkursu zostali:
 w kategorii NAUKA
 w kategorii GOSPODARKA
 w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

–
–
–

Marek Hartman
Stanisław Rosa
Jacek Różański

Organizatorami Konkursu są: Krajowa
Izba Gospodarcza Elektryki, Polska Izba
Inżynierów
Budownictwa,
Polskie
Stowarzyszenie
Elektroinstalacyjne,
Polski Związek Przemysłu Oświetle niowego, Stowarzyszenie Elektryków
Polskich, Polska Izba Radiodyfuzji
Cyfrowej.
Wszystkim zwycięzcom, a w szczególności
Panu Stanisławowi GRATULUJEMY!!!

Szkolenie PZPO „Pochodzenie towarów–deklaracja dostawcy”, 20 kwietnia 2017 r.
W dniu 20 kwietnia br. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli firm członkowskich naszej
organizacji z zakresu „Pochodzenie towarów – deklaracja dostawcy”. Zorganizowanie tego
wydarzenia było możliwe dzięki nawiązanej na początku tego roku współpracy z Ministerstwem
Finansów. Prelegentem był Pan Jacek Kroczyński, Starszy Ekspert Służby Celnej z Departamentu
Ceł. Uczestnicy wyrazili zadowolenie zarówno z zakresu przedstawionych informacji jak i sposobu
ich prezentacji.
Dziękujemy Ministerstwu Finansów za tę udaną współpracę i mamy nadzieję na jej kontynuację w
przyszłości.

Spotkanie założycielskie Klastra Przemysłu Oświetleniowego i Walne Zgromadzenie PZPO, 27 kwietnia 2017 r.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie PZPO odbyło się w Hotelu Europejskim w Krakowie. Miało ono
charakter sprawozdawczy. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie Prezesa z działalności PZPO
za okres od 26.04.2016 r. do 27.04.2017 r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono
absolutorium Zarządowi Związku. Zatwierdzono także bilans za 2016 r. Większością głosów
podjęto uchwałę o podwyższeniu składek członkowskich od II. półrocza tego roku. Zebrani
postanowili upoważnić Prezesa do podpisania Kodeksu Dobrych Praktyk Branży
Elektrotechnicznej.
Pełna treść protokołu z Walnego Zgromadzenia, sprawozdania z działalności PZPO oraz
sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 dostępna jest na stronie www.pzpo.pl po zalogowaniu
do Strefy członkowskiej (dział ‘Dokumenty PZPO’).
Walne Zgromadzenie poprzedziło spotkanie założycieli Klastra Oświetleniowego. Aktem
notarialnym powołano Lidera Klastra, spółkę pod nazwą Klaster Inteligentnego Oświetlenia. Do
spółki, przystąpiło 16 podmiotów (członków PZPO)/ udziałowców, w tym również Polski Związek
Przemysłu Oświetleniowego. Prezesem Zarządu nowej Spółki został Pan Tomasz Kaczor.

Wyniki ankiety badającej potencjał firm członkowskich w 2015 r.
Wyniki ankiety wykazały, że firmy członkowskie PZPO zatrudniają 3000 pracowników, łączna
wartość ich sprzedaży w roku 2015 wynosiła 1mld 200mln złotych, a eksport stanowi prawie
połowę produkcji. W 2015 firmy członkowskie wyprodukowały ponad 15 mln opraw
oświetleniowych.

Odpowiedź WIIH w sprawie opraw sufitowych LED-Stal marki POLUX
Pod koniec marca 2017r. biuro PZPO otrzymało odpowiedź WIIH (pismo BP.8361.70.2017 z dn.
22.03.2017), iż przeprowadzone badania laboratoryjne w/w. oprawy wykazały niespełnienie
wymagań określonych w par. 6 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016
r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806). Pismo
zawiera także informację, że WIIH podejmie czynności zmierzające do wycofania
zakwestionowanego wyrobu z obrotu handlowego. W związku z brakiem konkretnych działań ze
strony WIIH, Zarząd PZPO skieruje w najbliższym czasie skargę w/w sprawie do UOKiKu.

Założenia nowych regulacji Komisji Europejskiej - etykiety energetyczne
Oficjalny dokument w tej sprawie dostępny jest w Strefie członkowskiej (dział ‘Dokumenty Lighting
Europe’) po zalogowaniu na stronie www.pzpo.pl

AURAEKO oferuje korzyści członkom PZPO
Jakie? Odpowiedź znajdziesz w tekście poniżej.
WIARYGODNOŚĆ BIZNESOWA - AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego SA zapewnia jakość usług potwierdzoną Certyfikatem ISO 14001 System
Zarzadzania Środowiskowego, 10 letnią praktyką na rynku i pozytywnymi opiniami ok. 1400
stałych klientów. Jakość i bezpieczeństwo usług to atuty świadczące o wiarygodności biznesowej
AURAEKO.
KORZYSTNE CENY USŁUG – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego jest Akcjonariuszem
AURAEKO, z czego wypływają korzyści przewidziane dla członków PZPO. Niektórzy członkowie
PZPO już mają w AURAEKO korzyści zapewnione od wielu lat, a pozostali mogą te korzyści uzyskać,
jeśli tylko zechcą podjąć współpracę z AURAEKO.

ELASTYCZNY ZAKRES USŁUG – Sprzęt elektryczny i elektroniczny to jeden zakres usług, drugim
zakresem związanym z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także bateriami i
akumulatorami, zajmuje się AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA.
Podejmując współpracę z AURAEKO zyskujesz:
1. Wiarygodnego partnera.
2. Korzystne ceny usług
3. Elastyczny zakres usług.
Więcej informacji na naszych stronach: www.auraeko.pl; www.auraekoopakowania.pl
Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu:
AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
tel. 22/ 313 01 58; info@auraeko.pl

Marka Spectrum LED rozpoczęła produkcję asymetrycznej regulowanej oprawy LED
Allday Asymmetric
Kolejna nowość marki Spectrum LED firmy Wojnarowscy. Od marca w ofercie dostępna jest
regulowana liniowa asymetryczna oprawa LED o skuteczności świetlnej nawet do 163 lm/W.
Jest to oprawa jakiej nie ma jeszcze na rynku.

Główną zaletą oprawy jest to, iż jest ona zarówno regulowana jak i asymetryczna. Zakres regulacji
w płaszczyźnie poziomej: 45 stopni (odchylana w obie strony). Oprawa produkowana jest w Polsce.
Udzielana jest na nią 5 letnia gwarancja.

Stosunkowo wąski kąt oprawy (60 stopni) pozwala na precyzyjne doświetlenie wybranych
elementów takich jak. np. tablice w szkołach, obrazy w galeriach, ekspozycje w sklepach etc.
Oprawa wykonana jest z wysokogatunkowego aluminium, dostępna w kolorze białym lub
czarnym, przeznaczona do montażu natynkowego lub zwieszanego. Dostępne moce: 28W, 54W,
78W.

Marka Spectrum LED na targach EuroShop w Duesseldorfie
W dniach od 5 do 9 marca firma Wojnarowscy prezentowała najnowsze rozwiązania w dziedzinie
LEDowych opraw oświetleniowych podczas międzynarodowych targów EuroShop
w Duesseldorfie. Stoisko Spectrum LED zostało zaprojektowane przez międzynarodową
projektantkę Darię Wawrzkiewicz.
Zaprezentowane zostały LEDowe oprawy do oświetlenia żywności wyposażone w dedykowane
filtry lub chipy. Nie zabrakło również opraw przeznaczonych do oświetlenia butików, które dzięki
swoim parametrom pozwalają uzyskać zdumiewające efekty i wydobyć głębie kolorów.
Nowością na stoisku była również asymetryczna regulowana oprawa liniowa – Allday Asymmetric
(zobacz jej możliwości).

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji:
http://www.spectrumled.pl/pl/wydarzenia,12/32,marka-spectrum-led-na-targach-euroshop-wdusseldorfie.html

QUASET LED – kasetonowa oprawa na źródła LED
W ofercie PXF Lighting dostępna jest oprawa kasetonowa QUASET LED. Nowy produkt
charakteryzuje się satynowanymi rastrami parabolicznymi z aluminium i występuje w odmianach
z dwoma (2x…) oraz trzema (3x…) modułami o łącznej mocy odpowiednio 32W i 47W.
Zaletą opraw LED produkcji PXF Lighting jest możliwość zintegrowania z systemami zarządzania
budynkiem. Rozbudowanie infrastruktury o systemy sterowania oświetleniem i sprzężenie ich z
oprogramowaniem tzw. inteligentnych budynków pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji
obiektów oraz podniesienie komfortu użytkowania.

ZALETY QUASET LED:
 Wysoka skuteczność świetlna
opraw, brak pulsacji
 Wydajne diody LED
renomowanych producentów
 Łatwy montaż
PARAMETRY:
 Moce:
32 W PAR-S – 3270 lm
47 W PAR-S – 4900 lm
PARAMETRY:
 Barwa światła 3000K i 4000K
 Moce:
32 W PAR-S – 3270 lm
47 W PAR-S – 4900 lm
 Barwa światła 3000K i 4000K

WYKONANIE:
 Diody LED renomowanych producentów
 Wysokiej jakości parametry świetlne
 Malowanie proszkowe – w standardzie kolor biały
 Raster satynowany z aluminium
MONTAŻ:
 do sufitów podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K
ZASTOSOWANIE:
 pomieszczenia biurowe
 przestrzenie otwarte
 sale konferencyjne
Szczegóły dostępne na stronie:
http://pxf.pl/_SERVER2_/pl/produkty/oprawy-wnetrzowe-kasetonowe/QUASET_LED

Drugie miejsce dla LED line® za najlepsze stoisko na XXV Targach ŚWIATŁO 2017
Marka LED line® po raz czwarty wzięła udział
w największym branżowym wydarzeniu w
Europie
Środkowowschodniej
–
jubileuszowych XXV Międzynarodowych
Targach Sprzętu Oświetleniowego –
ŚWIATŁO 2017. Najnowsze produkty, dla
których została przygotowana premiera
podczas tegorocznych targów spotkały się z
dużym
zainteresowaniem
oraz bardzo
dobrym przyjęciem! Warto podkreślić, że
marka LED line® została wyróżniona za
zajęcie drugiego miejsca w kategorii

– najlepsze stoisko – podczas tegorocznej edycji
targów ŚWIATŁO. Można przepuszczać, że rok 2017 dla LED line® będzie kolejnym bardzo
owocnym rokiem.
Zespół LED line® dziękuje wszystkim gościom odwiedzającym stoisko za możliwość spotkania się
oraz miłą rozmowę.

W poszukiwaniu najprostszych rozwiązań – kolekcja MOSS marki Nowodworski
Lighting
Szeroki wybór aranżacji, własny gust czy też panujące trendy sprawiają, że dekorując wnętrze
z łatwością można się pogubić. Marka Nowodvorski Lighting prezentuje kolekcję MOSS, która
dzięki klasycznej formie z łatwością dopasuje się do naszej przestrzeni – niezależnie od stylu w
jakim została zaprojektowana.
Klasyczna forma
Oświetlenie z serii MOSS swoim designem nawiązuje do
znanej wszystkim, klasycznej formy lampy. W serii znajdziemy
jej dwa rodzaje: podłogową o wysokości 162 cm oraz sufitową
o długości 150 cm. Wspólny mianownik dla obu modeli
stanowi abażur w kolorze czarnym o wysokości 50 cm i
średnicy 61 cm. Jest on wyposażony w trzy źródła światła typu
E27 o maksymalnej mocy 60 W. Prosty kształt lamp z kolekcji
MOSS z łatwością dopasuje się zarówno do wnętrz
utrzymanych w tonie minimalistycznym, skandynawskim,
vintage czy też nowoczesnym. Czarny kolor zadba natomiast
o efektowność, dodając charakteru dekorowanej przestrzeni.

I-sze miejsce dla ATM Lighting za najlepszy wyrób i najbardziej innowacyjny
produkt Targów ŚWIATŁO 2017
Pod koniec marca w Warszawie odbyła się
jubileuszowa edycja targów Światło.
W tegorocznym wydaniu imprezy wzięło udział
prawie 500 wystawców z całego świata.
Jednym z punktów inauguracji targów było
wręczenie nagród. Jedną z nielicznych firm
nagrodzonych
przez
organizatora
był
producent
przemysłowych
opraw
oświetleniowych ATM Lighting.
Gdańska firma zdobyła wyróżnienia aż w dwóch kategoriach:
 najlepszy wyrób targów: I miejsce dla oprawy EXL210LED przeznaczonej do strefy 2, 22
zagrożenia wybuchem,
 najbardziej innowacyjny produkt: dla przeciwwybuchowej oprawy EXL380LED.
Następną okazją do obejrzenia nagrodzonych produktów będą targi Energetab w Bielsko-Białej,
które odbędą się już w połowie września.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas jakichkolwiek informacji drogą elektroniczną,
prosimy o wysłanie informacji zwrotnej ze słowem NIE w tytule wiadomości.
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa
Tel/Fax 22 843 20 19
e-mail: biuro@pzpo.pl

