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W dniu 12 maja pożegnaliśmy na Cmentarzu Północnym w Warszawie Panią
mecenas Jadwigę Rudowską.
Pani mecenas Jadwiga Rudowska
była z nami od początku, pomagała
nam założyć PZPO. Była z nami w
chwilach dobrych, ale i w chwilach
trudnych. Zawsze służyła nam swoją
radą i pomocą, a wiedzę miała
ogromną.
Wszyscy, którzy ją znali zapamiętają
ją jako osobę niezwykłą, pełną
energii, humoru i bezinteresowną.
Będzie nam bardzo brakowało Pani
JADWIGI.
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2. Apel PZPO do władz samorządowych z dnia 11 maja 2020
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1. Wielozadaniowe oprawy Kanlux BENO LED
2. POKER UV • VIRUS 215 - skuteczna neutralizacja drobnoustrojów

Kolejne wydanie Newslettera ukaże się w drugiej połowie maja
i będzie poświęcone nowościom firm członkowskich.

Aktualności
Polski PKB obniży się znacznie mniej niż unijny
Wg prognoz Komisji Europejskiej, Polska gospodarka skurczy się w tym roku o 4,3 proc., podczas
gdy PKB Unii Europejskiej skurczy się w tym roku o około 7,4 proc i będzie to dla Unii znacznie
głębsze załamanie niż miało to miejsce podczas światowego kryzysu finansowego w 2009 roku.
Polska będzie należała do krajów, które najprawdopodobniej najłagodniej przejdzie przez kryzys,
choć i tak będzie on dla naszego kraju bardzo dotkliwy.

Estoński CIT w Polsce?
Z wypowiedzi Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego z dnia 7 maja 2020 wynika, że Rząd
planuje wprowadzenie od stycznia 2021 tak zwany estoński CIT.
Estoński CIT polega na przesunięciu terminu zapłaty podatku na moment wypłaty zysku. Od 2000
r. estońscy przedsiębiorcy nie płacą podatku od zysków dopóty, dopóki nie dokonają ich wypłaty.
Celem wprowadzenia tzw. estońskiego CITu jest pomoc małym firmom tak, aby chciały one
inwestować w swój rozwój, zamiast wypłacać środki w postaci dywidendy.

Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała zalecenia dla pracodawców, przedsiębiorców i osób
organizujących pracę innym osobom w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy.
Zaleca się w nich:
- właściwe zorganizowanie obszaru BHP
- udział pracowników i ich przedstawicieli w procesie weryfikacji oceny ryzyka
- działania minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników poprzez:
a) środki techniczne
b) środki organizacyjne
c) środki ochrony osobistej
d) środki behawioralne
e) działania przeciwepidemiczne
Wymieniono w nich również sposoby minimalizowania narażenia na wirus SARS-CoV-2
w miejscu pracy.
Szczegóły na https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracyzalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html
Zaprezentowano zalecenia w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy. Mowa w nich m.in.
o oddzielaniu stanowisk pracy przegrodami i matach dezynfekcyjnych.
Przed wznowieniem pracy przez pracowników należy poinformować ich o wprowadzanych
zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić szkolenie,
np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Szczegóły na https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracyzalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html

Targi Light& Building odwołane
Targi Light & Building 2020 we Frankfurcie nad Menem zostały odwołane.
Niepewna sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że organizatorzy podjęli
decyzję, że Targi w tym roku się nie odbędą. W tym roku targi miały świętować jubileusz
20-lecia. Kolejna edycja odbędzie się za dwa lata w dniach 13-18 marca 2022 r.

Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju, która miała byś światowym
wydarzeniem roku, przeniesiona na rok 2021
EXPO 2020 w Dubaju, które zaplanowano w terminie 20 października 2020 r. - 10 kwietnia 2021
r. pod hasłem: "Connecting Minds, Creating the Future" - "Łącząc umysły, tworzymy przyszłość"
zostało przeniesione na rok 2021. Według zapewnień organizatorów w wydarzeniu miało wziąć
udział ponad 200 państw i organizacji oraz 18 milionów gości. Nowy termin to 1 października
2021 r. - 31 marca 2022 r.

Wydarzenia
Lighting fixtures Made in Poland - inicjatywa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
oraz Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego
Zapraszamy do obejrzenia materiału promującego polskich producentów sprzętu
oświetleniowego na rynkach zagranicznych. Film zrealizowany został na 28 Międzynarodowych
Targach Sprzętu Oświetleniowego Światło 2020, miejscu, gdzie swoje produkty i nowości
technologiczne prezentują polscy producenci oświetlenia.
Do obejrzenia na:
https://youtu.be/qkJ0bgZSEtE
www.pzpo.pl
www.lightfair.pl

Apel Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego do władz samorządowych
z dnia 11 maja 2020
W związku z trudną sytuacją związaną epidemią COVID-19, Polski Związek Przemysłu
Oświetleniowego zwrócił się do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz do
Związku Gmin Wiejskich RP z prośbą i apelem o szybkie ogłaszanie procedur przetargowych na
wszelkiego rodzaju roboty, dostawy, usługi, prace projektowe i wykonawstwo, które były
zaplanowane i zabezpieczone środkami. Pozwoli to polskim firmom na uzyskanie zamówień i da

możliwość utrzymania firm i ich pracowników.
W wystosowanym, specjalnym piśmie piszemy m.in.:
"Potrzebujemy szybkich i zdecydowanych działań. Każda zwłoka władz samorządowych w
podejmowaniu decyzji czy opóźnienia w działaniach na szczeblu sołectwa, dzielnicy, osiedla,
gminy, powiatu, zarządu miast, czy też województwa zwiększa ryzyko utraty płynności
finansowej polskich przedsiębiorstw i będzie miało dramatyczne skutki."
Pozytywnie na nasz apel odpowiedział już związek Powiatów Polskich, który rozesłał, w dniu
12 maja, naszą prośbę do wszystkich powiatów i miast na prawach powiatów w Polsce.

Uchwała Zarządu PZPO z dn. 11 maja br. w sprawie składek członkowskich
Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą i finansową, Zarząd PZPO w dniu 11 maja podjął decyzję
o obniżeniu miesięcznej składki członkowskiej o połowę. Nowa stawka obowiązuje w miesiącu:
maj, czerwiec i lipiec.

Nowości
Wielozadaniowe oprawy Kanlux BENO LED
Oprawy Kanlux BENO to unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny. Powstały na
indywidualne zlecenie Kanlux wg projektu konstruktorów firmy. Dlatego też ich wzory zostały
zastrzeżone przez Kanlux w urzędzie patentowym.
Kanlux BENO LED to plafoniera wielozadaniowa, charakteryzuje ją wysoka odporność na warunki
atmosferyczne (szczelność IP54), więc można ja zamontować praktycznie w każdym miejscu.
Dodatkowo możemy zamontować ją na powierzchniach poziomych (sufit), ale również na
ścianach. Charakteryzuje się ona szybkim i łatwym montażem, na tak zwany „klik”. Możemy
wybrać również wersję z czujnikiem ruchu, który ma możliwość regulacji.
Kanlux BENO LED to uniwersalny design
w dwóch kształtach i kolorach do
wyboru, jednak jej efekt świetlny jest
unikatowy. Oprócz świecenia w
kierunku w jaki skierowany jest klosz,
oprawa tworzy dodatkowy krąg
świetlny na powierzchni, na której jest
zamontowana.
Wszystkie zalety tej multifunkcyjnej
plafoniery możecie zobaczyć na filmie,
który promuje ten produkt.

Ze względu na design jak i aspekty techniczne plafonier Kanlux BENO LED, możemy zastosować je
praktycznie w każdym miejscu.

POKER UV • VIRUS 215
SKUTECZNA NEUTRALIZACJA DROBNOUSTROJÓW
Oferta PXF Lighting obejmuje dwa specjalistyczne produkty oświetleniowe służące
do neutralizacji drobnoustrojów.
POKER UV oraz VIRUS 215 umożliwiają skuteczne odkażanie pomieszczeń bez użycia środków
chemicznych. Przeznaczone są do podnoszenia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej
wnętrz.
PXF Lighting posiada 15 letnie doświadczenie w produkcji opraw emitujących światło UV-C.

INFORMACJE O POKER UV:

INFORMACJE O VIRUS 215:
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Moc: 30 W
Zakres promieniowania UVC 200-280nm
Trwałość 9 000h
Obudowa z aluminium
Lakierowanie elektrostatycznie na kolor
biały
Możliwość malowania lakierem
antybakteryjnym z jonami srebra
Odbłyśnik z blachy aluminiowej
Przeznaczenie: 1 szt. na pomieszczenie
do 15m2 o wys. do 3m
Montaż: nastropowy, naścienny lub
zwieszany
Akcesoria: zawieszenia zwykłe i
elektryczne
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Moc: 2x15W
Zakres promieniowania UVC 200280nm
Trwałość 8 000h
Filtr mechaniczny
Licznik czasu pracy
Przeznaczenie: 1 oprawa na
pomieszczenie
do 15m2 o wysokości do 3m
Obudowa z profilu aluminiowego
Lakierowanie elektrostatycznie na
kolor biały
Montaż: naścienny, nastropowy,
zwieszany
Akcesoria: zawieszenia zwykłe i
elektryczne, łącznik ścienny

Administratorem Państwa danych jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego , z siedzibą przy ulicy Gintrowskiego 30, 02-697 Warszawa.
Uprzejmie prosimy o przesłanie zwrotnym mailem informacji, w przypadku gdyby chcieli Państwo zrezygnować z możliwości otrzymywania
informacji biznesowych w przyszłości oraz w przypadku, gdyby przez pomyłkę niniejszy email trafił na prywatny adres osoby fizycznej, która nie
wyraża zgody na otrzymywanie od nas wiadomości.

