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Klaster Inteligentnego Oświetlenia 

W kwietniu 2017 r. z inicjatywy PZPO powstał Klaster Inteligentnego Oświetlenia oraz powołano 
lidera Klastra. 31 maja w Krajowym Sądzie Gospodarczym w Krakowie zarejestrowano spółkę  
z o.o. jako Lidera Klastra. Do spółki, jako udziałowcy, przystąpiło 16 podmiotów, członków PZPO. 
Jest to inicjatywa otwarta również dla innych podmiotów spoza naszej organizacji. Prezesem 
Zarządu nowej Spółki został Pan Tomasz Kaczor.  Obecnie trwają prace nad uruchomieniem strony 
internetowej Klastra. Będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych działaniach dot. tego 
przedsięwzięcia. 
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania Klastra! 

 

 

  
  

Wydarzenia 



Nowa edycja Konkursu Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2017 Roku i Najlepsza 
Inwestycja Oświetleniowa 2017 Roku 
 
5 czerwca rozpoczęła się XIX-a edycja Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2017r. 
oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2017r. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek 
Przemysłu Oświetleniowego. Patronat nad Konkursem objęła Izba Architektów RP, Związek Gmin 
Wiejskich RP oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Zgłoszenia przyjmowane 
są do 16 października br. Mogą je przesyłać zarówno urzędy miast i gmin  
jak i producenci sprzętu oświetleniowego, firmy wykonawcze i projektowe. Szczegóły dostępne są 
na stronach: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl  
Zapraszamy do udziału! 

 

25-lecie Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, 8 czerwca 2017 r. 
Uroczystość otworzył Janusz Majchrowicz, Prezes Zarządu PIGE, obrady prowadził Wiceprezes 

Izby, Janusz Nowastowski. 

Obchody 25-u lat działalności PIGE uświetnili: Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby 

Gospodarczej, Stefan Kamiński, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 

Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny CECED Polska, Tomasz Boruc, Prezes Związku 

Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki, Wiesław Wilczyński Dyrektor Instytutu Elektrotechniki, 

przedstawiciele Ministerstwa Energetyki. Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego 

reprezentował Prezes Marek Orłowski, który przedstawił potencjał polskich firm oświetleniowych 

oraz omówił działalność naszej organizacji na rzecz utrzymania i rozwinięcia produkcji sprzętu 

oświetleniowego w Polsce. Uroczystość zakończyła się wręczeniem odznaczeń i pamiątkowych 

dyplomów, a także podpisaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej przez: PIGE, 

SHE, CECED Polska i PZPO. W uroczystości nie wziął udziału przedstawiciel Pol-lightingu. 

 

 

                                             

                                       

 

 

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


Association Commitee Lighting Europe, 14 czerwca 2017 r., Warszawa 

 
Spotkanie Association Commitee zostało zorganizowane dzięki współpracy PZPO i Pol-Lightingu. 

Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń producentów oświetlenia  

z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Francji, Belgii, Szwecji, Anglii oraz oczywiście Polski. Tematem 

spotkania było omówienie: działania biura i Zarządu LightingEurope, stanu prac w poszczególnych 

grupach roboczych LE oraz stojących przed nimi zadań, działań legislacyjnych Unii Europejskiej 

oraz wymiana informacji związanych z bieżącą działalności poszczególnych organizacji.  

W spotkaniu uczestniczył Prezes LE, Peter Hunt będący jednocześnie przedstawicielem  

The Lighting Industry Association (Anglia) oraz skarbnik LE, Lionet Brunet, będący równocześnie 

przedstawicielem Syndicat Eclairage (Francja). Spotkanie poprzedził wspólny obiad w dniu  

13 czerwca, który był możliwością wymiany poglądów dotyczących bieżącej sytuacji firm 

oświetleniowych i rynku w Europie, a także zmian własnościowych następujących w największych 

firmach oświetleniowych. 

 

          
 
 
ROSA ma już 25 lat! Gala godna jubileuszu … 
 
Aż 600 gości – partnerzy handlowi, pracownicy firmy a także jej przyjaciele, wzięło udział  
w uroczystej gali, którą właściciel firmy Stanisław Rosa zorganizował 5 maja z okazji 25-lecia 
istnienia Rosy na rynku. Galę Jubileuszową poprowadził znany dziennikarz telewizyjny Marcin 
Prokop.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokładnie 1 marca 1992 roku w Lędzinach ROSA rozpoczęła działalność jako firma oferująca 
wyroby elektryczne oraz usługi, głównie na rzecz branży oświetlenia zewnętrznego. Pięć lat później 
zakład został przeniesiony na teren Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie 
Tyskiej. Dalsze lata przyniosły szybki i dynamiczny rozwój. Obecnie firma ROSA posiada swoje 
zakłady w Rosji i na Słowacji, zatrudnia ponad 300 pracowników, a produkty ROSA są obecne w 
pięćdziesięciu krajach na całym świecie. Już od 25 lat ROSA jest rozpoznawalna jako marka 
produktów oświetleniowych na najwyższym poziomie technologicznym, o wysokich walorach 
jakościowych i estetycznych.  
 
5.05.2017r. miała miejsce uroczysta gala jubileuszowa firmy ROSA, którą zorganizowano w jednym 
z zakładów – w Anodowni. Jej wnętrze zostało przekształcone w elegancką salę z ogromną sceną 
oraz klimatycznym wnętrzem. Gości witał przy wejściu zespół Big Band. Nie zabrakło także pokazu 
tańca w wykonaniu zespołu Top Secret  oraz Champagne Show, a ze znakomitym magicznym 
spektaklem wystąpił Marcin Muszyński, Mistrz Iluzji znany z programu Mam Talent. Bez wątpienia 
jednak  największą gwiazdą wieczoru był zespół Golec uOrkiestra, który poderwał gości do zabawy. 
 
Gala była doskonałą okazją do podsumowania ostatnich 25 lat funkcjonowania Rosy na rynku. – 
Zaczynaliśmy praktycznie od niczego - wspominał we wzruszającym i osobistym przemówieniu 
Stanisław Rosa. – Porywałem się na duże ryzyko. Uczyliśmy się tego rynku od postaw. Wtedy 
zatrudniłem siebie i jedną osobę, która uczyła się pracy na komputerze. Zaczynaliśmy od handlu. 
Kiedy już było nas dziesięciu, to znaczyło, że się rozwijamy. Mieliśmy "malucha", który służył do 
przewozu pracowników, ale też łopat, kilofów potrzebnych do kopania rowów pod kable 
oświetleniowe. No i mieliśmy siedzibę - niewielkie wynajęte pomieszczenia w Lędzinach, nie bardzo 
reprezentacyjne. A dzisiaj świętujemy 25 lecie istnienia. Jestem wzruszony i wszystkim, którzy tę 
firmę budowali – zwłaszcza moim pracownikom – bardzo dziękuję – mówił Stanisław Rosa. – 
Wielokrotnie powtarzałem, że zasada naszego działania jest prosta – nie ma rzeczy  niemożliwych. 
Wszystko da się zrobić, trzeba tylko chcieć.  
 

 
Nowa strona internetowa firmy ROSA 

 

 
 

 
 
 

Firma ROSA zaprasza do odwiedzenia nowej 
strony internetowej www.rosa.pl.  
Zmianie uległa szata graficzna, dzięki czemu 
strona jest bardziej czytelna i przyjazna. 
Znajdują się na niej najbardziej potrzebne 
informacje zarówno o firmie, jak i ofercie w 
zakresie usług i sprzedaży.  Strona nadal 
będzie udoskonalana oraz aktualizowana.  
 



Seminaria Regionalne dla architektów, projektantów, biur projektowych i 
inwestorów instytucjonalnych z udziałem firmy ATM Lighting 
 
W maju i czerwcu odbyła się część cyklu spotkań w ramach Seminariów Regionalnych dla 
architektów, projektantów, biur projektowych i inwestorów instytucjonalnych organizowanych 
przez Gazetę Budowlaną Millennium oraz Biuro Inżynierii Środowiska BIOTOP.  
Podczas serii szkoleń z zakresu instalacji elektrycznych i automatyki budynków, które odbyły się  
w Lublinie, Szczecinie i Krakowie, ATM Lighting prezentował case-study dotyczące korzyści 
płynących z modernizacji oświetlenia w zakładach przemysłowych. Ten polski producent opraw 
oświetleniowych na konkretnych przykładach ukazuje jakie oszczędności i polepszenie warunków 
pracy może przynieść profesjonalny audyt oświetleniowy wraz z wymianą konwencjonalnych lamp 
na oprawy z nowoczesnymi źródłami światła. 
Kolejne spotkanie tego typu odbędzie się w listopadzie, w Katowicach 
 

Śp. Bogusław Suchecki, Prezes firmy „Kandel” – wspomnienie 
 
19 maja 2017 r. pożegnaliśmy śp. Bogusława Sucheckiego, założyciela i Prezesa firmy „KANDEL” 
od 1990 roku. Wszyscy znaliśmy go jako człowieka energicznego, pełnego nietuzinkowych 
pomysłów, tryskającego humorem. Będzie go nam brakowało, to duża strata dla branży - mówi  
Marek Orłowski, Prezes PZPO, który uczestniczył w uroczystości pogrzebowej na cmentarzu  
w Batowicach (Kraków). 
 

 

 

TORINO AS LED i PISA AS LED – oprawy kasetonowe o rozsyle asymetrycznym 
 
W ofercie PXF Lighting dostępne są asymetryczne oprawy oświetleniowe na źródła LED.   
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 TORINO AS LED i PISA AS LED: 

• Diody LED o długiej żywotności  

• Brak pulsacji, współczynnik migotania źródeł PF<3% 

• Zasilacze z wbudowanymi zabezpieczeniami przeciwzwarciowymi 

• Łatwy montaż 

• 5 lat gwarancji po zarejestrowaniu inwestycji 

PARAMETRY: 

• Moce:  

17 W PAR– 1600 lm 
32 W PAR – 3350 lm 

• Barwa światła 3000K i 4000K 

WYKONANIE: 

• Diody LED renomowanych producentów 

• Wysokiej jakości parametry świetlne 

• Malowanie proszkowe – w standardzie kolor biały 

• Raster polerowanego z aluminium o wysokiej czystości 

MONTAŻ: 

• PISA AS LED: do sufitów podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K  

• TORINO AS LED: montaż nastropowy 

ZASTOSOWANIE: 

• sale konferencyjne 

• pomieszczenia biurowe 

• sale lekcyjne 

 

Szczegóły dostępne na stronie: 

http://www.pxf.pl/pl/produkty/oprawy-wnetrzowe-kasetonowe/PISA_AS_LED 

http://www.pxf.pl/pl/produkty/oprawy-wnetrzowe-kasetonowe/TORINO_AS_LED 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.pxf.pl/pl/produkty/oprawy-wnetrzowe-kasetonowe/PISA_AS_LED
http://www.pxf.pl/pl/produkty/oprawy-wnetrzowe-kasetonowe/TORINO_AS_LED


Rodzina opraw GALA NEW firmy TK Krywult - pierwsza nagroda na XXV 
Międzynarodowych Targach Światło 2017  
 
W 2017 r. firma TK Lighting pragnie zaprezentować swoim klientom wiele nowych produktów. 
Firma przede wszystkim stawia na szkło oraz metal. W ofercie można znaleźć bardzo ciekawe  
i nowoczesne modele lamp wykonanych z metalu oraz szkła, zapraszamy na stronę internetową 
www.tk-lighting.eu  
Potwierdzeniem tego, że szklane oprawy spotkały się z bardzo dużym uznaniem jest otrzymanie 
pierwszej nagrody na XXV Międzynarodowych Targach Światło 2017 za rodzinę opraw 
oświetleniowych GALA NEW. 
 

             
 
Ponadto firma stawia na szybki rozwój i przykładem tego jest udział w konferencji  
pt. LABORATORIUM DOBREJ MARKI organizowanej przez magazyn Świat Rezydencji Wnętrz  
i Ogrodów 04.04.2017 r. w Warszawie w Pałacu Prymasowskim. Równocześnie zaprezentowana 
na konferencji lampa BEN zdobyła wyróżnienie w kategorii ŚWIATŁO  w konkursie INSPIRACJE 
2017  

                
Minimalistyczne i z charakterem – lampy MANUFACTURE marki Nowodvorski 
Lighting 
 
Minimalizm to jeden z wiodących trendów aranżacyjnych. Jego znak rozpoznawczy stanowi 
funkcjonalność oraz prostota. W taką stylistykę świetnie wpisuje się najnowsza kolekcja lamp 
MANUFACTURE marki Nowodvorski Ligting 
 
Elegancja i styl 

Kolekcja MANUFACTURE skierowana jest do miłośników nowoczesnych, surowych rozwiązań. Jej 
oryginalność opiera się na kloszu, który swoim kształtem przypomina klasyczną żarówkę. Prosta, 
oszczędna forma serii sprawia, że doskonale sprawdzi się ona we wnętrzach utrzymanych  
w klimacie minimalistycznym czy industrialnym nadając im wyrazu. Serię MANUFACTURE tworzy 
pojedynczy kinkiet oraz trzy lampy wiszące o różnych kształtach. Całość została wykonana z czarnej 
lakierowanej stali, którą uzupełniają złote akcenty.  

http://www.tk-lighting.eu/


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Marka Spectrum LED wprowadziła do oferty kolejną nowość – naświetlacze LED  
na szynoprzewody  
 

 
 
Od czerwca w ofercie dostępne są naświetlacze LED na szynoprzewody. Oprawy, jakich nie ma  
na rynku. 
Jest to alternatywne, tańsze rozwiązanie w porównaniu z profesjonalnymi projektorami  
do oświetlania pomieszczeń handlowych, wystawienniczych itp.  
Oprawy wyróżniają się nowoczesnym designem oraz wysoką estetyką wykonania.  
Dzięki możliwości dowolnej zmiany kierunku świecenia zarówno w pionie jak i w poziomie,  
w szybki i skuteczny sposób można oświetlić wybrane elementy ekspozycji.  
 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oprawy: http://www.spectrumled.pl/NOCTIS/  
 

Podstawę wśród lamp wiszących w kolekcji 
MANUFACTURE stanowi wersja z pojedynczym źródłem 
światła. Jej głównym elementem jest czarny klosz  
o średnicy 18 cm i wysokości 31 cm. Kolejna propozycja 
to trzy klosze o różnej długości zwisu, umieszczone  
w okrągłej podstawie. Lampa ma wymiary 35 x 62 cm.  
W skład linii wchodzi także pięcioramienna lampa  
o średnicy 80 cm i wysokości 72 cm. Dopełnieniem serii 
MANUFACTURE jest kinkiet o szerokości 33 i długości  
32 cm, w którym pojedynczy klosz został zamocowany  
w okrągłej podstawie. Wszystkie modele lamp z kolekcji 
MANUFACTURE wyposażone są w źródła światła typu E27 
o maksymalnej mocy 60. 
 

Lampy MANUFACTURE marki 

Nowodvorski Lighting – idealne dla 

miłośników nowoczesnych rozwiązań. 

Fot. Nowodvorski Lighting 

 

http://www.spectrumled.pl/NOCTIS/


Aquaform proponuje nowe spojrzenie na oświetlenie:   
premiera katalogu nowości 2017 
 

 

 W katalogu w szczególny sposób prezentowane są też kolekcje, które zyskały uznanie  
na polskich i międzynarodowych konkursach. Pokazane są w osobnym rozdziale, a każda z tych 
rodzin została opisana krótkim artykułem, pozwalającym lepiej poznać nagradzane produkty.  
 
Nowości pokazane w katalogu będą dostępne w sprzedaży od czerwca 2017. Premiera wersji 
elektronicznej katalogu planowana jest na czerwiec 2017.  
 
Więcej informacji: http://www.aquaform.pl/Premiera-katalogu-2017-Aquaform,n316  

 

    

 

 
 

 
 

 
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 

Rynek oświetlenia podlega dynamicznym zmianom.  
W odpowiedzi na pojawiające się trendy Aquaform zaproponował 
odświeżone spojrzenie na swoje oprawy. Wraz z katalogiem nowości 2017 
firma równocześnie wprowadza do oferty nowe produkty oraz poszerzony 
numer katalogowy, który ułatwi identyfikację najważniejszych parametrów 
oprawy. Dzięki temu indywidualna konfiguracja oświetlenia LED będzie 
jeszcze prostsza. Nowy układ graficzny w wyraźny sposób prezentuje 
możliwości, jakie daje każdy z produktów: od konfiguracji temperatury 
barwowej, przez współczynnik odwzorowania barw aż do zaawansowanych 
systemów sterowania. 
Katalog 2017 w szczegółowy sposób prezentuje nowe oprawy LED Aquaform. 
Większość z nich została wyposażona w możliwość wyboru trzeciej 
temperatury barwowej. Po popularnych 3000K i 4000K w ofercie Aquaform 
pojawią się oprawy 2700K. Wybrane produkty będą również występowały w 
wersji Tunable-White, dającej możliwość regulacji temperatury barwowej  
od 2700K do 6500K.  
 

mailto:biuro@pzpo.pl

