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Aktualności
Spotkania z ludźmi z branży oświetleniowej – projekt PZPO w realizacji
Od września br. kontynuujemy „Spotkania z ludźmi z branży oświetleniowej” publikując na naszej
stronie internetowej wywiady z przedstawicielami polskich firm oświetleniowych.
Zapraszamy na naszą stronę internetową https://pzpo.pl/spotkania-z-ludzmi-z-branzy/ i profil FB.
Zachęcamy do poznania ludzi tworzących polski przemysł oświetleniowy.

Eksport a koronawirus. Uniknij kar i utrzymaj kontrahentów - informacja KIG
Prowadzisz działalność biznesową z zagranicą, a sytuacja związana z COVID-19 uniemożliwia ci lub
bardzo utrudnia realizację dostaw? Obawiasz się utraty kontrahentów i kar finansowych za
nieprzestrzeganie terminów? Możesz wystąpić o „zaświadczenie o działaniu siły wyższej”, które
zwalnia cię od odpowiedzialności kontraktowej, oraz o zaświadczenie dotyczące przekroczenia
terminów odprawy czasowej. Cała procedura będzie maksymalnie skrócona od momentu złożenia
wniosku.
Zobacz, jak łatwo możesz uzyskać dokumenty w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Co musisz zrobić, aby uzyskać dokument?
Jakie dokumenty możesz uzyskać w Krajowej Izbie Gospodarczej?
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://kig.pl/twoj-eksport-zagrozony-przezkoronawirusa-zobacz-jak-uniknac-kar-i-utrzymac-kontrahentow/
lub kontaktując się z Biurem Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Krajowej Izbie
Gospodarczej, ul. Trębacka 4, Warszawa: e-mail: legalizacja@kig.pl; tel + 48 22 630 97 17
Źródło: Newsletter eksportera 27/2020

Bez kar dla osób zakażonych koronawirusem lub przebywających na kwarantannie,
które z tego powodu nie dopełniły obowiązków podatkowych
Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie będzie kar dla osób zakażonych koronawirusem lub
przebywających na kwarantannie, które z tego powodu nie dopełniły obowiązków podatkowych.
W odpowiedzi na pytanie gazety RZECZPOSPOLITA, Resort Finansów odpowiedział: "Osoba, która
nie dopełniła swoich obowiązków, np. nie złożyła JPK w terminie z powodu pobytu na
kwarantannie (albo choroby), powinna złożyć czynny żal, wypełnić obowiązek podatkowy, tj.
złożyć JPK i wskazać przyczyny zwłoki. Zostanie wtedy uwolniona od odpowiedzialności karnej".

Od 2021 roku zakupy na AliExpress droższe o cło i podatek VAT
Wreszcie doczekaliśmy się realizacji naszego postulatu do Ministerstwa Rozwoju z 8 grudnia 2017
r. w sprawie Aliexpress.
Portal Aliexpress pozyskuje kupujących dzięki różnego rodzaju działaniom nie mającym nic
wspólnego z uczciwą konkurencją. Działania te pozwalają na bardzo duże obniżenie cen towarów
oferowanych klientom. Poza tym kupujący nie ponoszą kosztów transportu do Polski. Większość
towarów jest dostarczana do Polski bezpłatnie (tzw. free shipping”) i co ciekawe, tu także nie ma
wymogów co do minimalnej wartości przesyłki. Można więc zamówić jeden produkt, zapłacić za
niego np. dwa centy i skorzystać z bezpłatnej dostawy. Omijanie obowiązujących przepisów
pozwala na dowolne obniżanie ceny towaru, kosztów transportu i innych kosztów dostawy
niezależnie od wartości zakupu.
W najbliższym czasie Ministerstwo Finansów planuje zmiany w tym zakresie. Zgodnie
z przepisami unijnymi od początku 2021 roku przesyłki z Chin i innych krajów azjatyckich
realizowane w ramach zakupów na platformach internetowych zostaną objęte cłem lub
podatkiem VAT, albo obiema tymi opłatami.
Od 1 stycznia 2021 r. każda przesyłka z krajów trzecich będzie podlegała procedurze celnej
i konieczności dokonania zgłoszenia celnego. Przesyłki o wartości rzeczywistej towarów do 150
euro objęte są zwolnieniem z należności celnych na podstawie art. 23 i 25 i art. 26 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1186/2009 z 16.11.2009r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.
Jak wyjaśnia resort finansów nowe przepisy zniosą obecnie obowiązujące zwolnienie od podatku
VAT dla importu przesyłek spoza UE o wartości nieprzekraczającej 22 euro (dla wszystkich krajów
w UE). Oznacza to, że w przypadku przesyłek z towarami o wartości rzeczywistej nie przekraczającej równowartości 150 euro na przesyłkę będzie miało zastosowanie zwolnienie z należności
celnych, natomiast wymagany będzie podatek VAT.
Tymczasem, jak poinformował ostatnio Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-

Wschodnią, ta platforma handlu internetowego wprowadzi w Polsce najbliższych miesiącach
możliwość zakupów na raty i zamierza w najbliższych latach zwiększać udział w polskim rynku ecommerce.
Zdziwienie - kasyna pozostają otwarte, mimo pandemii

Cała Polska jest w strefie czerwonej i wiele gałęzi polskiej gospodarki nie działa normalnie.
Nie wszystkich jednak restrykcje dotknęły po równo. W obostrzeniach pominięto kasyna. Kasyna
pozostają otwarte, z wyłączeniem działających tam barów. Inaczej niż w marcu, na początku
pandemii, kiedy kasyna były też zamknięte.

Wydarzenia
Nowy termin Targów Światło i Targów Elektrotechnika 2021
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją pandemiczną w Polsce, organizatorzy Targów
ŚWIATŁO chcąc zapewnić jak największy komfort i bezpieczeństwo Wystawcom, Partnerom,
Sponsorom oraz Odwiedzającym, podjęli decyzję o przesunięciu terminu Targów 2021 na 19-21
maja 2021 r.

Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku i Najlepszą Inwestycję
Oświetleniową 2020 Roku – nowy termin nadsyłania zgłoszeń
W związku z przesunięciem daty Targów ŚWIATŁO na maj 2021 roku,
informujemy o wydłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń do obydwu Konkursów do dnia
31 stycznia 2021 r. Wyjątek stanowią zgłoszenia w kategorii “Oświetlenie świąteczne”, które
prosimy nadsyłać do dnia 15 grudnia 2020 r.
Więcej informacji o Konkursach: www.pzpo.pl, www.lightfair.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konkurs Osobowość Roku 2020 – zgłoszenia
Wydłużeniu ulega termin zgłaszania kandydatur do tytułu Osobowość Roku 2020. Wnioski można
składać do 28 lutego 2021 r.
Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Konkursu, Kryteria przyznawania tytułu znajdują się na
stronie www.osobowoscroku.pl
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nominacji nastąpi w dniu 20 maja 2021 r. podczas
Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ŚWIATŁO w Warszawie.
Zapraszamy do udziału!

Konkursy: „Zielono mi” i „Graj w zielone” – wydłużenie terminów zgłoszeń
Zmianie ulega również termin nadsyłania zgłoszeń w konkursach: Graj w zielone oraz Zielono mi,
które swoje rozstrzygnięcie mają podczas Targów.
Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 16 kwietnia 2021 r.
Aktualne ramy czasowe konkursów przedstawiają się następująco:
Składanie prac: 16.04.2021
Prace Sądu konkursowego: 19 – 29.04.2021
Ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału: 30.04.2021
Rozstrzygnięcie konkursu: 20.05.2021
Regulaminy obu Konkursów dostępne na stronach: www.pzpo.pl oraz www.lightfair.pl. Wszelkich
dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pani Elżbieta Dajer, sekretarz Konkursów.
Kontakt: e-mail: elzbieta.dajer@agencjasoma.pl, tel: 22 649 76 69.

Nowość: Klasa Premium wśród opraw liniowych ALLDAY INSPIRE
Nowoczesny design, wysokiej klasy materiały oraz szeroka gama podzespołów i akcesoriów
pozwalających na personalizację opraw, to jedne z podstawowych założeń przyświecających
firmie Wojnarowscy w stworzeniu serii ALLDAY INSPIRE.

Najważniejsze cechy tej nowatorskiej serii:
Wyprodukowana w Polsce
• Efekt Dark Light – zauważalne dyskretne światło, ale bez widoczności jego źródła.
• Możliwość tworzenia ciekawych aranżacji świetlnych dzięki wykorzystaniu ALLDAY INSPIRE
SYSTEM.
• Dostępnych 5 sposobów montażu: podtynkowy, natynkowy, zwieszany, na szynoprzewód

3F oraz nowość - KINKIET.
• Zasilanie przelotowe w standardzie, umożliwiające połączenie w jednym obwodzie do 20
szt. opraw.
• Profesjonalne przewodowe oraz bezprzewodowe systemy sterowania:
SPECTRUM SMART, DALI, CASAMBI, 1-10V.
• Oprawy dostępne w nowoczesnej technologii Tunable White umożliwiającej płynne
sterowanie natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K.
• Wysoka skuteczność oprawy do 135 lm/W.
• Bardzo dobry współczynnik żywotności diod L90B10 - 74000h.
• Możliwość wyboru kierunku świecenia: dół - wersja ONE i IN, góra/dół - wersja TWO.
• Możliwość wyboru kąta świecenia: unikalny liniowy system soczewek 50° i 80° oraz
przysłony 90° i 115°.
• Dostępne wersje z podwyższonym Ra>90.
• Ograniczony efekt olśnienia UGR<19.
• Możliwość zamówienia akcesorium posiadającego certyfikat CNBOP-PIB, pozwalającego na
świecenie oprawy w trybie awaryjnym przez jedną lub trzy godziny.
• Dostępna w: dwóch kolorach i dwóch długościach.
Oferta obejmuje serię produktów ALLDAY INSPIRE, zróżnicowanych pod względem korpusu,
sposobu i kierunku świecenia, parametrów, montażu itp.
Dowiedz się więcej o nowatorskich produktach ALLDAY INSPIRE. zobacz folder

www.spectrumled.pl
CUBIC KINKIET IP65 LED – zewnętrzna oświetlenie obiektów
Architektoniczna oprawa do iluminacji CUBIC KINKIET IP65 LED charakteryzuje się eleganckim,
klasycznym kształtem oraz źródłami LED COB renomowanych producentów.
CUBIC KINKIET IP65 LED przeznaczony jest do zewnętrznego oświetlenia budynków, a także
podcieni. Może być również stosowany do oświetlenia wnętrz takich jak hole, lobby, korytarze,
poczekalnie.
Dostępne są wersje z rozsyłem pojedynczym o kącie 50 i mocach: 10W, 15W, 26W lub z rozsyłem
UP/DOWN o kątach rozsyłu światła: 15/15, 15/70, 50/50 i mocach 15W, 20W.
Temperatura barwowa wynosi 3000K lub 4000K.
W standardzie oprawa lakierowana jest na kolor antracyt. Na zamówienie Istnieje możliwość
doboru dowolnego koloru z palety RAL.
Klosz wykonano z przezroczystego hartowanego szkła, a korpus z aluminium. Poziom szczelności
wynosi IP65. Oprawę wyposażono w diodę LED COB renomowanego producenta o wysokiej
trwałości.

Parametry dostępne na stronie >> CUBIC KINKIET IP65 LED <<
PXF LIGHTING – PROFESJONALNA TECHNIKA OŚWIETLENIOWA

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.

