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Odpowiedź Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie Aliexpress 
 
Na początku lutego otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa na pismo PZPO dotyczące działalności 
serwisu Aliexpress (pisaliśmy o tym w grudniowym wydaniu newslettera nr 6/2017).  
Z przytoczonych w odpowiedzi  danych wynika, że Ministerstwo przykłada należytą uwagę i 
dbałość o jakość sprzętu oświetleniowego i zachowanie uczciwych zasad w handlu 
międzynarodowym. Nie odnosi się ona jednak szczegółowo do samej kwestii działalności 
azjatyckiego portalu. 
W najbliższym czasie PZPO wystosuje pismo do Ministerstwa z prośbą o podjęcie konkretnych 
działań w powyższej sprawie. 
 

  
  

Aktualności 



Od 1 stycznia 2018 r. istotne zmiany w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym 

 
 
-wzrost rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
 i elektronicznego, do wartości nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do 
obrotu, a dla źródeł światła oraz diod elektroluminescencyjnych (LED) – nie mniej niż 55% 
średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu. 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie minimalnych rocznych 
poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 

- zmiana definicji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która obecnie nie odwołuje się już  do 
załącznika nr 6 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym, tylko do załącznika nr 1 Ustawy.  
 
- zmiana ilości grup sprzętu z 10 na 6 i zasad klasyfikacji SSE do nich, określonych w załączniku nr 
1 do Ustawy (art. 5). 
 
Przykład: 
Zmiany dotyczące klasyfikacji sprzętu takiego jak: żyrandole, plafony, kinkiety, które podlegając 
przepisom Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i    elektronicznym, powodują, że wymieniony 
sprzęt, od dnia 1 stycznia 2018 roku, klasyfikowany jest do grup : 
- 4.7 (Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm 
– rodzaj oprawy oświetleniowe)   
- 5.4 (Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm – 
rodzaj oprawy oświetleniowe).  
W przypadku, kiedy żyrandole, kinkiety, plafony zawierają w komplecie źródła światła (lampy 
fluorescencyjne, kompaktowe, wyładowcze, sodowe, diody elektroluminescencyjne LED), 
wówczas same oprawy należy klasyfikować do grupy 4.7 lub 5.4 natomiast źródła światła do grupy 
3 (lampy – rodzaj lampy fluorescencyjne, kompaktowe, wyładowcze, sodowe, diody 
elektroluminescencyjne (LED). 
Jak widać na przedstawionym przykładzie, konsekwencje dla przedsiębiorstw wynikające  
z obowiązujących zmian mogą być bardzo istotne, zarówno w wymiarze sprawozdawczym, jak  
i finansowym. Sygnalizując zmiany w przepisach pozostajemy z nadzieją, że przedsiębiorcy 
dokonają wnikliwej analizy wpływu tych zmian na ich przedsiębiorstwa. Wymienione obligatoryjne 
regulacje prawne, spowodują w konsekwencji wzrost kosztów działania systemu gospodarowania 
zużytym sprzętem, co będzie miało odzwierciedlenie w kosztach gospodarowania odpadami na 
2018 rok. Jednak lepiej jest wiedzieć, co nas czeka w 2018 roku i z wyprzedzeniem przygotować 
się do nowych okoliczności prawnych, niż być zaskoczonym na etapie sprawozdań i rozliczeń 
finansowych. 

Od dnia 1 stycznia 2018 roku, weszły w życie 
nowe przepisy dotyczące obowiązku 
Wprowadzających SEE na rynek polski.  
 
Najważniejsze z nich to:  
 



Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
 

Firmy zainteresowane powiązaniem różnych form swojej aktywności z upamiętnieniem setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i uzyskaniem w tym celu wsparcia ze strony Biura 
Programu „Niepodległa” prosimy o kontakt z biurem PZPO. 

 
50-lecie firmy Luminex 
 
Firma LUMINEX działa nieprzerwanie od 1968 roku, a więc w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. 
Takim jubileuszem może się pochwalić niewiele firm w Polsce. Firma LUMINEX rozpoczęła swoją 
działalność jako zakład rzemieślniczy produkujący metaloplastykę głównie z miedzi. Bardzo szybko 
zakład zaczął produkcję lamp – latarni, a właściwie latarenek z miedzi.  
 
   

     
 
Firmę prowadzi obecnie Pan Jerzy Mrożek wraz z dwoma synami.  
LUMINEX to przykład polskiej firmy rodzinnej, a Pan Jerzy Mrożek to przykład polskiego 
przedsiębiorcy godnego naśladowania.  
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 
 
 
Wyniki 19-ej edycji konkursu na Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2017 r.  
i Najlepszą inwestycję oświetleniową 2017 r. 
 
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 4 stycznia br. Komisja Konkursowa na podstawie 
dostarczonej dokumentacji i wyników wizytacji poszczególnych inwestycji przyznała następujące 
nagrody.    
 
 

Wydarzenia 

Produkty firmy LUMINEX to oprawy 
wnętrzowe, dekoracyjne oparte na własnym 
wzornictwie. Większość wyrobów 
wykonana jest z naturalnych materiałów 
takich jak metal, szkło, drewno, tkanina. 
Połączenie naturalnych materiałów z 
ręcznym formowaniem, malowaniem i 
zdobieniem nadaje wyrobom firmy 
LUMINEX niepowtarzalny charakter i 
subtelny wygląd, niewątpliwie wyróżniający 
spośród tysięcy znajdujących się na rynku. 
 



Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2017 r. otrzymała Gmina Olsztyn za: 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

- Iluminację Starego Miasta     
 organizowaną w ramach obchodów    
  Warmińskiego Jarmarku  
  Świątecznego, 
- Przebudowę ul. Pieniężnego wraz  
  z budową plant miejskich,  
- Przebudowę parkingu przy    
  Centrum Handlowym Manhattan,  
- Budowę ścieżki pieszej pomiędzy       
  zapleczem sklepu Auchan  
  a osiedlem Brzeziny, 
-  Rewitalizację Parku Jakubowo, 
-  Remont i przebudowę terenów    
   zielonych w zbiegu ulic   
   Jagiellońskiej i Poprzecznej 
 

Gmina i Miasto Rzeszów otrzymała I 
nagrodę w kategorii ‘Oświetlenie dróg 
i terenów publicznych’ za rozbudowę 
ulicy 3 Maja, I nagrodę w kategorii 
‘Oświetlenie świąteczne i okazjonalne’ 
za oświetlenie świąteczne miasta w 
sezonie 2016/2017 oraz II nagrodę w 
kategorii ‘Oświetlenie terenów 
rekreacyjnych, parków i małej 
architektury’ za oświetlenie promenad 
nad Wisłokiem od mostu Karpackiego 
w kierunku Lisiej Góry. 
 

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI 
OŚWIETLENIOWEJ 2017 r. przyznano 
oświetleniu budynku firmy COMARCH 
w Łodzi, które zostało zrealizowane 
przez Firmę LUG Light Factory  
Sp. z o. o. 
Firma LUG Light Faktory Sp. z o. o. 
otrzymała również I nagrodę w 
kategorii ‘Oświetlenie terenów 
rekreacyjnych, parków i małej 
architektury’ za oświetlenie Nowych 
Bulwarów w Szczecinie. 
 



 Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! 
 
Pełna lista laureatów Konkursu wraz z uzasadnieniem wyników dostępna jest na stronie Polskiego 
Związku Przemysłu Oświetleniowego www.pzpo.pl oraz XXVI Międzynarodowych Targów 
ŚWIATŁO 2018 www.lightfair.pl 

 
 
Konferencja  Architektura-Światło-Przestrzeń, Targi Światło, 1 lutego 2018 r. 

Podczas tegorocznych Targów ŚWIATŁO odbyła się 20-ta jubileuszowa Konferencja Architektura-
Światło-Przestrzeń. Jej gościem był Alfonso Femia, światowej sławy włoski architekt, laureat 
nagrody Archmarathon 2017. 

Alfonso zabrał słuchaczy w fascynującą podróż śladami swoich realizacji, które z pewnością 
mogłyby się stać źródłem niejednej artystycznej inspiracji. Posługując się wyjątkowo barwnym 
opisem procesu projektowania i kolejnych etapów  realizacji pokazał w jaki sposób architekt może 
kreować przestrzeń, nie tylko na poziomie architektury.  W przekonywujący i ciekawy sposób 
wyjaśnił jak istotne znaczenie w projektowaniu ma pewna intuicja, docenienie relacji osoba – 
natura - przestrzeń. 

Spotkanie zakończyła niezwykle ciekawa dyskusja na temat roli architekta w kreowaniu przestrzeni 
z udziałem architektów: Oskara Grąbczewskiego i Justyny Smolec. 

     

 
Wyniki Konkursów „Lampa OLED – oświetlenie miejsca pracy’ i ‘Rytm Światła - 
nowe życie w starej ramie' 
 
Podczas Targów ŚWIATŁO w dniu 31 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 
połączone z wręczeniem nagród w konkursach ‘Rytm ŚWIATŁA’ i ‘Lampa OLED’. 
 
Laureatami Konkursu ‘Rytm ŚWIATŁA ’ zostali: 
Michał Szymaszek - I Nagroda 
S. Bednarek, K. Pawlaczyk - II Nagroda 
B. Zięba, A. Wrzeszcz - III Nagroda 

http://www.pzpo.pl/
http://www.lightfair.pl/


 
W Konkursie ‘Lampa OLED’ przyznano: 
I Nagrodę - Stanisławowi Jancelewiczowi 
II Nagroda - Dominice Knitter  
III Nagroda - M. Sykta, M. Szewczyk 
 
Wyróżnienia otrzymali: 
Patrycja Waloszek 
Nikola Kowalska 
Zespół L. Trybulski, M. Sewastianik, M. Dolina-Niżyński 
Zespół A. Gorczyński, K. Rudnicka, M. Słomian 
 
Gratulacje !!! 
 
 

 

 
Panel LED line® EasyFix i jego 7 niezwykłych cech 
 

1. Zamontujesz tak, jak chcesz 
Panel LED line® EasyFix zamontujesz tak, jak potrzebujesz. Jeśli chcesz, panel możesz zamocować 
natynkowo, a jeśli wolisz – podtynkowo. Sposób montażu dostosujesz do swoich indywidualnych 
potrzeb.  

 
 

2. Dopasujesz do każdego otworu 
Ten panel dopasujesz do niemal każdego otworu dzięki regulowanej szynie montażowej. Panel 6W 
zamontujesz w otworach o średnicy 55–90 mm. Panel 12 W odpowiada otworom 60–135 mm, 
panel 18 W pasuje do otworów 60-185 mm, a panel 24W -  60–260mm  
 

 
 



3. Cieszysz się bielą oprawy przez długie lata 
Obudowa paneli LED line® EasyFix jest wykonana z najwyższej jakości materiału, odpornego na 
promieniowanie UV. Dzięki temu przez długi czas nie straci swojej bieli. Wykorzystanie 
termoprzewodzącego tworzywa gwarantuje efektywne odprowadzenie ciepła, wydzielanego 
przez najwyższej jakości diody LED.  
 

 
 

4. Dobierzesz barwę światła do swoich potrzeb  
Jeśli chcesz pracować wydajnie, wybierz panel o temperaturze barwowej 4000K (kelwinów). 
Potrzebujesz odpoczynku? Idealne będą panele o temperaturze barwowej 2700K. Panele LED line® 
EasyFix występują w dwóch wariantach światła białego: biały dzienny (4000K) i biały ciepły 
(2700K).  

5. Dbamy o Twoje oczy  
Brak efektu migotania zapewni Ci dobre samopoczucie i nie będzie wywoływał rozdrażnienia. 
Panele LED line® z technologią Flicker Free sprzyjają maksymalnemu skupieniu podczas pracy i 
nauki.  

6. Montujesz tak łatwo jak nigdy wcześniej  
Wbudowany w oprawę zasilacz liniowy oszczędza miejsce i ułatwia montaż panelu. Dodatkowa 
stalowa linka mocująca pomoże w bezpiecznym montażu. Możesz na niej zawiesić panel  
i spokojnie połączyć przewody. Montaż i demontaż panelu EasyFix nie stanowi żadnego problemu! 
 

 
 

7. Korzystasz ze światła najwyższej jakości 
Panele LED line® gwarantują najwyższe parametry świetlne: szeroki kąt świecenia 120°, czyste  
i przyjemne światło o wysokim współczynniku oddawania barw Ra>80 to tylko niektóre z nich. 
Bardzo wąska obudowa (13 mm) sprawia, że panel wygląda bardzo estetycznie na sufitach. 
Okrągły panel LED line® EasyFix świetnie sprawdzi się zarówno w Twoim domu (w salonie, jadalni, 
sypialni), jak też w biurze, restauracji czy hotelu.  



MDR PAVA od Spectrum LED 

Profesjonalna oprawa LED na szynoprzewód  - najnowsze możliwości w oświetleniu od Spectrum 
LED – oprawa z możliwością zmiany kąta świecenia w zakresie od 15 do 60 stopni.  

Dzięki jednej oprawie w każdym momencie możesz w szybki sposób zmienić ustawienie zarówno 
samej oprawy, jak również kąt świecenia. 

Marka Spectrum LED wprowadziła do oferty nową oprawę na szynoprzewód – MDR PAVA.  
Proponowane rozwiązanie zapewnia nowe możliwości i pełną dowolność w oświetlaniu 
wybranych przestrzeni bez konieczności wymiany opraw, w sytuacji gdy trzeba doświetlić mniejsze 
elementy, czy też zdecydowanie większe. Oprawa daje możliwość regulacji kąta świecenia  
w zakresie od 15 do 60 stopni (wystarczy przekręcić ring i podziwiać efekty).  
Takie rozwiązanie ma wpływ na obniżenie kosztów instalacji, jak i na design pomieszczenia.  
Dzięki regulacji może oświetlać wybrane elementy przestrzeni w zależności od zmieniających się 
potrzeb bez ponoszenia dodatkowych kosztów, bez wymiany opraw.  
 
 
Uniwersalny design, subtelność, nowoczesność oraz wyjątkowa funkcjonalność opraw 
w połączeniu z rewelacyjnymi parametrami świetlnymi sprawiają, że oprawy cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem.  
 

 

Oprawa zapewnia wyjątkową skuteczność świetlną –  do 110lm/W. Dzięki tak rewelacyjnym 
parametrom możliwe jest osiągnięcie docelowego poziomu natężenia oświetlenia przy użyciu 
niewielkiej ilości opraw LED, co z kolei wpływa na obniżenie kosztów inwestycji. Możliwość 
regulacji sprawia, iż po zamocowaniu w dalszym ciągu mamy ogromne możliwości w kreowaniu 
oświetlenia, w zależności od zmieniających się potrzeb. 

Doskonałe do oświetlenia butików, sklepów, galerii, przestrzeni open space czy nawet mieszkań.  

Oprawy PAVA  zostały zaprojektowane wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, 
mając na uwadze najnowsze trendy w oświetleniu. Dopracowane w każdym detalu, doskonałe 



parametry świetlne oraz możliwość regulacji kąta świecenia w zakresie od 15 do 60 stopni czynią 
je niespotykanymi dotąd na rynku. 

Zapraszamy do zapoznania się z dedykowaną stroną oprawy oraz jej prezentacją: 
http://www.spectrumled.pl/landing/MDR_PAVA/PL/ 

 

POINT LED – nowy projektor w ofercie PXF Lighting 

 

 

P X F LIG H T IN G  –  PR O FESJ O NA LN A  T EC HN IK A  O ŚW IE T LE N IO W A  

 

 

POINT  LED to nowoczesny projektor na źródła 
LED mocowany do szynoprzewodu 3-fazowego. 
Dostępne są wersje z dwoma kątami rozsyłu 

światła: 20 i 45 oraz dwiema temperaturami 
barwowymi: 3000K i 4000K. Do wyboru 
ofertowane są trzy moce: 15W, 21W i 29W. 

POINT LED posiada zakres obrotu 0 - 350 oraz 

regulację w pionie w zakresie 0 - 90. Korpus 
aluminiowy lakierowany na dwa kolory: czarny 
lub biały.  

Możliwość zastosowania ogranicznika efektu 
olśnienia w postaci plastra miodu (dostępny 
jako akcesorium). 

Produkt znajduje zastosowanie w oświetleniu 
butików, galerii handlowych, galerii sztuki i 
muzeów oraz przestrzeni reprezentacyjnych 
wymagających punktowego oświetlenia 
aranżacji wnętrza.  
 

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


Cechy charakterystyczne POINT LED: 
- niezawodność i bezobsługowa eksploatacja 
- energooszczędność 
- wydajne diody LED COB renomowanych producentów 
- nowoczesny wygląd 
- 5 lat gwarancji po rejestracji zakupu 
 
Szczegółowe informacje: www.pxf.pl 
 

 

Kolekcja BOX marki Nowodvorski Lighting 

Lampy sufitowe stanowią wygodną alternatywę dla oświetlenia wiszącego czy żyrandoli. Nie 
zajmują dużo miejsca, przez co sprawdzają się również w pomieszczeniach z niskim sufitem. 
Minimalistyczny, a jednocześnie oryginalny charakter lamp BOX marki Nowodvorski Lighting 
sprawia, że są one idealnym elementem dekoracyjnym dla osób ceniących sobie funkcjonalność 
oraz nowoczesność. 

                                                               

Linia BOX marki Nowodvorski Lighting to oświetlenie wyróżniające się oszczędną, a zarazem 
nowoczesną formą. W skład serii wchodzą dwa rodzaje lamp. Mniejsza o wym. 19,5 cm x 19,5 cm 
x 13,5 cm z jednym źródłem światła (GU10 o max. mocy 75W) oraz większa o wym. 19 cm x 35,4 
cm x 13,5 cm z dwoma źródłami światła (GU10 o max. mocy 75W). Oba modele wykonane są z 
lakierowanej sklejki w trzech klasycznych kolorach białym, czarnym oraz szarym. Istotnym atutem 
kolekcji BOX jest również zastosowana w niej możliwość regulacji kąta padania światła, dzięki 
czemu możemy skierować je na dowolny punkt pomieszczenia. Seria BOX marki Nowodvorski 
Lighting, dzięki swojemu minimalistycznemu charakterowi oraz skromnym gabarytom doskonale 
odnajdzie się zarówno w sporych wnętrzach biurowych, jak i w mniejszych, domowych. 

 

 

 

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 

http://www.pxf.pl/
mailto:biuro@pzpo.pl


  

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


