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List skierowany do Pana Mateusza Morawieckiego, Ministra Rozwoju  
uchwalony jednomyślnie w trakcie  

Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego  
z dnia 10 czerwca 2016 r. 

 

Zebrani na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, przedstawiciele 

polskich firm oświetleniowych zwracają się do Pana Ministra o wzięcie pod uwagę, w procesie 

tworzenia prawa i warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, interesu polskich firm, 

zwłaszcza małych i średnich. Nasza organizacja w swojej ponad 13-letniej działalności kieruje się 

troską o dobro i rozwój branży, która opiera się w zdecydowanej większości właśnie na małych i 

średnich firmach. Polski przemysł oświetleniowy posiada znacząca pozycję i z powodzeniem 

konkuruje z dotychczasowymi potęgami w tej dziedzinie, firmami z takich krajów jak Włochy, 

Francja, czy Niemcy.  

 

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego jest organizacją non-profit. Swoją działalność skupia na 

pomocy prawnej, edukacyjnej, informacyjnej i udzielaniu wszechstronnego wsparcia w realizacji 

celów gospodarczych nie tylko dla zrzeszonych członków, ale i całej branży. Dzięki naszej aktywności 

osiągnęliśmy wiele zamierzonych celów, niestety ciągle rodzą się nowe problemy, szczególnie 

związane z zalewem polskiego rynku tanimi i nie zawsze bezpiecznymi produktami, które pozostają 

bez żadnej kontroli, a także agresywnymi działaniami zachodnich koncernów, które nie przebierają 

w środkach, aby wyeliminować polską konkurencję.  

 

W  tych okolicznościach zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o informowanie i konsultowanie z 

nami nowych rozwiązań prawnych, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związanych z naszą 

branżą. Prosimy także o umożliwienie nam spotkania z Panem, celem przedstawienia aktualnych 

problemów dotykających naszej branży, jak również zapoznania z perspektywami jej rozwoju.  

 

Na światowym rynku oświetlenia następują gwałtowne zmiany w związku z wdrażaniem całkiem 

nowej technologii. Powszechna staje się technologia LED ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Wykorzystując ten moment duże firmy o zasięgu światowym mając poparcie swoich rządów usiłują 

powiększyć swoją  dominację na rynku. 
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My polskie firmy oświetleniowe  radzimy sobie z tą sytuacją  dobrze. Nie mamy obaw natury 

technicznej, chcielibyśmy jednak w tym trudnym okresie czuć poparcie Polskiego Rządu. 

Poparcie podobne do tego jakie otrzymują wielkie firmy światowe od swoich rządów. 

 

Specyfika branży, która w Europie opiera się w większości na małych i średnich firmach, stwarza 

duże możliwości dla polskich firm. Jednakże warunkiem konkurencyjności ich innowacyjnych 

rozwiązań jest zagwarantowanie takich samych szans i możliwości, jakimi cieszą się nasi zagraniczni 

konkurenci.  

Pozostajemy z poważaniem, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu PZPO przedstawiciele polskich 

firm oświetleniowych. 

 

 

 


