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  W bieżącym numerze: 
  

 Z działalności PZPO 
1. Lighting Europe Association Committee Meeting, 17 listopada 2015 r., Londyn 

2. Spotkanie szkoleniowe PZPO, 27 listopada, Kraków 

Wydarzenia 
1. Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2015 r. i Najlepsza inwestycja 

oświetleniowa 2015 r. 

2. Szkolenie „Wybrane zagadnienia projektowania oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego”, 

„Technologia LED i OLED”, 28 stycznia 2016 r., Targi ŚWIATŁO 2016 

3. Konferencja „Architektura - Światło - Przestrzeń”, 28 stycznia 2016 r., Targi ŚWIATŁO  

Nowości 
1.   25-lecie działalności firmy Wojnarowscy  

      2.   Nowa odsłona – Wojnarowscy prezentują spectrum możliwości – zobacz! 
3. Nowości w ofercie marki Spectrum LED 
4. Thin Tube – oprawa od Aquaform Inc. 
5. Nowa oprawa oświetleniowa Roma Led Plexiform Lighting 
6. Inwestycja na skalę globalną – linia produkcyjna firmy ROSA 
7. SPOT-Light zabłyśnie premierami na Targach ŚWIATŁO 
8. Jubileusz 20-lecia SPOT-Light 
9. Elgis-Garbatka – zaproszenie do odwiedzenia stoiska na Targach ŚWIATŁO 

 

 
 

Lighting Europe Association Committee Meeting, 17 listopada 2015 r., Londyn 
 

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego podczas zebrania reprezentował Prezes Marek Orłowski. 
M. Orłowski zgłosił propozycje zmian w Regulaminie, dotyczące wysokości składek oraz 
zakresu  działania i odpowiedzialności audytorów Lighting Europe. Nasza organizacja proponuje, aby 
każda zmiana wysokości stawek, postulowana przez Zarząd Lighting Europe, musiała 
być  zatwierdzania przez Association Committee. Zgłosiliśmy również propozycję rozszerzenia 
uprawnień audytorów tak, aby mogli oni rzeczywiście kontrolować finanse Lighting Europe i 
informować o zauważonych nieprawidłowościach. Zgłoszone formalnie uwagi nie były entuzjastyczne 
przyjęte przez obecnego na zebraniu Sekretarza Generalnego. Ma on teraz przedstawić je na 
najbliższym zebraniu Zarządu Lighting Europe, który następnie musi je zaopiniować przed formalnym 
skierowaniem na kwietniowe Zabranie Ogólne Członków. 

 

 



Spotkanie szkoleniowe PZPO, 27 listopada 2015 r., Kraków 
 

27 listopada ubiegłego roku odbyło się szkolenie branżowe PZPO.  W spotkaniu uczestniczyło 19 
przedstawicieli firm członkowskich. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 
etykietowanie wyrobów oświetleniowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, możliwości 
korzystania z funduszy UE, system oceny wyrobów oświetleniowych – certyfikat „Produkt Godny 
Zaufania”, problemy związane z programem licencyjnym koncernu Philips, spotkanie z gościem 
specjalnym Panią Europoseł Różą Thun. 
Sprawozdanie i materiały ze szkolenia można uzyskać kontaktując się z biurem PZPO - mail: 
biuro@pzpo.pl 
 

  
 

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2015 r. i Najlepsza 

inwestycja oświetleniowa 2015 r. 
 

28 grudnia 2015 r. Komisja Konkursowa po szczegółowej analizie nadesłanej dokumentacji oraz 
wyników wizytacji w miastach i gminach przyznała następujące nagrody: 
Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2015 r. otrzymała Gmina Olsztyn za oświetlenie ulic 
w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego” oraz 
oświetlenie zrealizowane w ramach projektu „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym.” 
Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2015 r. przyznano firmie Schreder Polska Sp. z o. 
o. za oświetlenie ulicy Prostej i Świętokrzyskiej w Warszawie. 
 
Ponadto laureatami nagród w Konkursie został Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie, Urząd 
Miejski w Andrychowie, Urząd Miasta Rzeszowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. 
Nagrodzono również inwestycje zrealizowane w następujących miastach i gminach:  Warszawa, 
Gmina Cisek, Gdańsk, Łódź, Lubin, Aleksandrów Łódzki i Serock. 
 
Pełna lista laureatów Konkursu wraz z krótkim komentarzem dostępna jest na stronach:  
www.lightfair.pl lub www.pzpo.pl 
Patronat nad Konkursem sprawował Związek Gmin Wiejskich RP.  
 
 

Szkolenie „Wybrane zagadnienia projektowania oświetlenia zewnętrznego 
i  wewnętrznego” i “Technologia LED i OLED”, Targi ŚWIATŁO 2016. 

  

Termin: 28 stycznia, godz. 10.00 – 15.00  
Miejsce: warszawskie Centrum WystawienniczeEXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 
Program szkoleń i formularz zgłoszeniowy dostępny na www.lightfair.pl 
 

 Wydarzenia 

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


Konferencja „Architektura Światło Przestrzeń”, 28 stycznia 2016 r., Targi ŚWIATŁO  
 

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w godz. 9.30 – 14.30 w sali C1a na I piętrze 
warszawskiego Centrum Wystawienniczego EXPO XXI. 
Podczas spotkania ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody w kreatywnym konkursie dla 
młodych architektów, designerów, twórców ‘Rytm światła – hotel w krajobrazie’ oraz konkursie ‘EKO 
lampa w mieszkaniu’.   
Gościem specjalnym konferencji będzie Keith Williams, jeden z czołowych architektów w Wielkiej 
Brytanii. Architekt jest współzałożycielem pracowni architektonicznej Keith Williams Architects, 
działającej na arenie międznarodowej, której realizacje były wielokrotnie nagradzane. Wykład gościa 
zaplanowany jest na godz. 13.00 
Spotkanie uświetnią dwie prezentacje dotyczące sposobów kreowania przestrzeni architektonicznej 
za pomocą  sprzętu oświetleniowego. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.  
Zgłoszenia i szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie www.lightfair.pl 
                          
                        

 

Jubileusz 25-lecia w firmie Wojnarowscy 
 
W dniu 11 grudnia firma Wojnarowscy świętowała 25-lecie istnienia działalności. Spotkanie 
Pracowników firmy oraz ich osób towarzyszących odbyło się w Teatrze Śląskim w Katowicach i 
uświetnione zostało sztuką „Piąta Strona Świata”. Po spektaklu odbyło podsumowanie 25 lat 
działalności firmy ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego roku.  
   

   
 
 

Nowa odsłona – Wojnarowscy prezentują spectrum możliwości – zobacz! 
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym filmem prezentującym firmę 
Wojnarowscy Sp. z o. o. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Giuxh_tLGjI 

http://www.lightfair.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Giuxh_tLGjI


Nowości w ofercie marki Spectrum LED 
 
Firma Wojnarowscy wprowadziła do produkcji nową  linię opraw Ceiline PRO - nowe oprawy 
zapewnią nieograniczone możliwości w oświetlaniu oraz akcentowaniu przestrzeni typu: galerie 
handlowe, hotele, muzea. 
Dzięki walorom estetycznym stanowią one doskonały element dekoracyjny przy równoczesnym 
zapewnieniu optymalnych warunków oświetleniowych. To rozwiązania idealne dla zwolenników 
niezawodnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych.  
 
Ceiline 28 oraz Ceiline 29:  
Niewielkie oprawy typu downlight doskonale sprawdzą się jako oświetlenie akcentujące w galeriach 
handlowych, muzeach, czy mieszkaniach. Dostępne w wersji stałej oraz regulowanej z pięcioletnią 
gwarancją.  
 

                       
 

Zobacz oprawę Ceiline 28:                                                 Zobacz oprawę Ceiline 29: 
https://www.youtube.com/watch?v=vh0WeHVDLas           https://www.youtube.com/watch?v=F7kotQzm6BM 
 
Ceiline 25 

Oprawa typu downlight o podwyższonym stopniu ochrony IP 54, 5 lat gwarancji. 
 

                                                           
Zobacz oprawę Ceiline 25: https://www.youtube.com/watch?v=7dXUI4TBPeE 

https://www.youtube.com/watch?v=vh0WeHVDLas
https://www.youtube.com/watch?v=F7kotQzm6BM
https://www.youtube.com/watch?v=7dXUI4TBPeE


 THIN TUBE – oprawa o niewielkiej średnicy i ogromnych możliwościach od AQUAFORM 
 
Rodzina opraw oświetleniowych THIN TUBE to jedna z ostatnich nowości polskiego producenta 
oświetlenia Aquaform. Lampy z tej linii charakteryzuje ich niewielka średnica (zaledwie 4 cm!) oraz 
cała gama olbrzymich możliwości.  
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THIN TUBY występują w dwóch sposobach montażu: kinkiety oraz oprawy wiszące. Niespotykana 
forma lampy powoduje, że z pewnością dobrze uzupełnią przestrzenie biurowe, ekspozycyjne i 
handlowe. THIN TUBE to również ciekawa propozycja do miejsc takich jak łazienki, gdzie rolę grają nie 
tylko idealne proporcje ale też podwyższona klasa szczelności lampy – bo THIN TUBE to jedna z lamp 
Aquaform „do zadań specjalnych”, posiadająca klasę IP 44. 
 
Więcej informacji o oprawach THIN TUBE dostępne jest na: http://www.aquaform.pl/Thin-Tube,n178 
 

Nowa oprawa oświetleniowa Roma Led Plexiform Lighting 
 
Oferta PXF Lighting rozszerzona została o nową oprawę oświetleniową ROMA LED. Produkt 
charakteryzuje się równomierną luminancją na całej powierzchni klosza oraz brakiem widocznych 
punktów świetlnych. Jednocześnie wysoka skuteczność świetlna oprawy kształtuje się na poziomie 
115 lm/W. 
                                                                             

 

 

 Smukła w kształcie konstrukcja cechuje się lekkością 
nie tylko wizualną, ale również jeżeli chodzi o 
rzeczywistą wagę lampy. Mimo tak małego 
przekroju oprawy oświetleniowe z tej rodziny 
wyposażone zostały w najwyższej jakości 
komponenty, dzięki którym ich skuteczność jest 
naprawdę imponująca. Dodając do tego możliwość 
konfiguracji oprawy w wersji LED w zależności nie 
tylko od długości i wykończenia ale także mocy, 
temperatury barwowej czy też odwzorowania 
barwy (tzw. CRI, colour rendering index), a co za tym 
idzie pośrednio również strumienia świetlnego, 
otrzymamy oprawę niezwykle łatwą do 
przystosowania do najbardziej wymagających 
wnętrz. 
 

http://www.aquaform.pl/Thin-Tube,n178


 
 
 
 

 

Inwestycja na skalę globalną – linia produkcyjna firmy ROSA 
 
 1 minuta – tylko tyle wystarczy by wyprodukować 1 metr słupa aluminiowego. Najnowsza linia 
produkcyjna słupów aluminiowych firmy ROSA, producenta oświetlenia zewnętrznego, to 
inwestycja na skalę światową. Unikatowe rozwiązanie zwiększa wydajność i gwarantuje lepszą 
jakość końcowego produktu. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 

 
 Moce: 32W – 3600lm, 47W – 5400lm 
 Barwa światła: 3000K, 4000K 
 Zasilanie: 230 V 
 Stopień ochrony IP40 
 Wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, 

przeciążeniowe 
 Dodatkowy układ korekcji współczynnika mocy 

PFC 
 Dostępne klosze: opalizowany (OPAL), 

mikropryzmatyczny (MPRM), pryzmatyczny 
(PRM) 

 Montaż:  w sufitach podwieszanych 600x600 
 Zastosowanie: przestrzenie użyteczności 

publicznej, przestrzenie biurowo-konferencyjne 
 

 Szczegółowe informacje: 
http://pxf.pl/pl/produkty/oprawy-wnetrzowe-
kasetonowe/Roma_LED 
 

 Firma ROSA, polski producent oświetlenia zewnętrznego, 
uruchomiła najnowocześniejszą na świecie linię produkcyjną  
służącą do produkcji słupów aluminiowych. Nowa linia to pięć 
wysoce zaawansowanych technologicznie maszyn, które w 
zależności od potrzeb mogą pracować równocześnie lub jako 
osobne elementy. 

 

            

  
Pełna automatyzacja procesu 
produkcji słupów 
aluminiowych pozwala na 
znacznie większą wydajność – 
podkreśla Stanisław Rosa, 
właściciel firmy ROSA -  W 
ciągu jednej minuty jesteśmy 
w stanie wyprodukować 1 
metr słupa aluminiowego. W 
efekcie produkcja 
dziesięciometrowego słupa 
marki ROSA oferty trwa tylko 
10 minut.    

 

 

http://pxf.pl/pl/produkty/oprawy-wnetrzowe-kasetonowe/Roma_LED


Innowacyjna linia produkcyjna słupów aluminiowych firmy ROSA to inwestycja na skalę globalną, a 
zastosowane w niej rozwiązania chronione są patentem. Każdy etap procesu produkcji jest ściśle 
monitorowany i kontrolowany, co sprawia, że końcowy produkt wyróżnia wysoka jakość wykonania. 
Wszystkie produkowane przez firmę ROSA słupy aluminiowe są anodowane we własnej anodowni, 
która jest jednym z najbardziej nowoczesnych tego typu obiektów w Europie. 
Dzięki temu każdy słup marki ROSA chroniony jest przed działaniem szkodliwych czynników 
zewnętrznych takich jak sól, promienie UV, opady atmosferyczne (kwaśne deszcze), zanieczyszczenia 
ze środków transportu lub przemysłu (pyły, oleje) a jednocześnie zyskuje estetyczny i dekoracyjny 
wygląd.   
 

SPOT Light zabłyśnie premierami na targach ŚWIATŁO! 

Złoty Sponsor XXIV edycji Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO, firma 

SPOT Light, przygotowała w tym roku nad wyraz ciekawą kolekcję lamp, która ukierunkuje trendy 

oświetleniowe na sezon 2016.  

 

 

 

                                                

 

Design w centrum uwagi 

Motywem przewodnim ekspozycji będzie idea nowego designu, przejawiająca się zarówno w ciekawej formie stoiska, 

jak i w oryginalnym wzornictwie najnowszych linii produktowych. Znajdą się wśród nich po raz pierwszy kolekcje lamp 

biurkowych, stołowych i stojących, produkty inspirowane klasykami designu, a także propozycje oparte na drewnie, 

które stało się naturalnym surowcem wykorzystanym do stworzenia minimalistycznej, designerskiej gamy WOOD 

COLLECTION. Poza możliwością zapoznania się z nowościami produktowymi, przy stoisku SPOT Light goście będą mogli 

zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce lub posłuchać wykonywanej na żywo muzyki. Przez cały czas trwania 

targów do dyspozycji odwiedzających będą managerowie produktu oraz doradcy, którzy chętnie odpowiedzą na 

wszelkie pytania. 

 

 

 

 Firma SPOT Light regularnie uczestniczy w Targach Światło już od 15 lat, za każdym 

razem przedstawiając zwiedzającym nie tylko najnowsze trendy w oświetleniu, ale 

przede wszystkim innowacyjne rozwiązania w zakresie sztuki użytkowej. Rokrocznie, 

z uwagi na imponującą ilość nowości produktowych, rozmiary stoiska powiększały 

się, by ostatecznie osiągnąć powierzchnię aż 240 m2. Dla zwiedzających oznacza to 

jeszcze więcej czystego designu! 



Jubileusz 20-lecia SPOT-Light 

W 2016 roku firma SPOT Light świętuje dwudziestolecie swojego istnienia. Z tej okazji przedsiębiorstwo zorganizuje 

na swoim stoisku jubileuszowe śniadanie prasowe dla dziennikarzy, podczas którego założyciel firmy i właściciel 

siostrzanych, ale jakże zróżnicowanych marek SPOT Light i BRITOP Lighting, Christian Ortlieb, opowie o historii 

powstania firmy i rozwoju branży oświetleniowej na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Wydarzenie będzie również 

doskonałą okazją, by dowiedzieć się więcej o trendach, które będą towarzyszyć branży oświetleniowej w najbliższej 

przyszłości. Natomiast w dniu 29 stycznia architekci i inwestorzy będą mogli uczestniczyć w konferencji pt. 

„Oszczędność i design – nowoczesne oświetlenie do hoteli, restauracji i Spa”, organizowanej przez SPOT Light wraz 

z Britop Lighting. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania oświetleniowe dla obiektów 

użyteczności publicznej na tle oferty produktowej firmy. 

Firma SPOT Light serdecznie zaprasza wszystkich do odwiedzenia stoiska wystawienniczego nr A4 w hali nr 1 oraz 

wspólnego świętowania uroczystego jubileuszu 20-lecia istnienia przedsiębiorstwa. 

 

Elgis-Garbatka – zaproszenie do odwiedzenia stoiska na Targach ŚWIATŁO 

 

         
 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 
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