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W bieżącym numerze: 

 Aktualności 

1. Żegnamy Śp. Aleksandra Dyderskiego, założyciela firmy PPHU ALDEX 
2. Szkolenie dla inspektorów Państwowej Inspekcji Handlowej, 7 września  –   
     inicjatywa PZPO i UOKiKu 
3. Interpretacja terminu „WPROWADZENIE DO OBROTU” 
4. Inwestycje oświetlenia ulicznego – materiał w Drogach Publicznych 
5. Wystąpienie PZPO z dnia 6 sierpnia br. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie    
     propozycji zmian naliczania składki zdrowotnej od 2022 r. 
6. Relacja z wręczenia nagród w Konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto     
    2020 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku 
 
Wydarzenia 

1. 6. edycja konkursu Osobowość Roku  
2. 23 edycja konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku i Najlepszą   
     Inwestycję Oświetleniową 2021 Roku 
3. „LOFT-wczoraj i dziś” oraz „Lampa w geometrycznej odsłonie” - nowe edycje     
      konkursów dla architektów i młodych projektantów 
4. Co nowego na Targach ŚWIATŁO w styczniu 2022 r.? 
 

Nowości 

1. POKER Q LS LED oświetlenie wnętrz komercyjnych 
2. Najnowsza linia produktów w stylu Boho od TK LIGHTING 
3. Firma WOJNAROWCY zaprasza na wirtualny spacer 3D po swoim showroomie 
4. Nowatorskie oraz pierwsze w ofercie Spectrum SMART: czujniki ruchu w 3     
     wersjach 
5. Pasieka firmy Wojnarowscy w Katowicach 

 

 

Żegnamy Śp. Aleksandra Dyderskiego, założyciela firmy PPHU ALDEX 

6 września 2021 r. w wieku 74 lat zmarł Śp. Aleksander Dyderski. Ostatnie pożegnanie 
i odprowadzenie do grobu rodzinnego odbyło na cmentarzu Kule w Częstochowie  
w dniu 11 września. 

Aktualności 
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Aleksander Dyderski od urodzenia związany był z Częstochową gdzie uczęszczał do 
szkoły, ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, był 
pracownikiem w Katedrze Obróbki Plastycznej na Wydziale Budowy Maszyn 
Politechniki Częstochowskiej oraz kierownikiem kontroli jakości w Zakładach Pomocy 
Naukowych. 

W 1981 r. rozpoczął własną działalność 
gospodarczą, zakładając firmę PPHU ALDEX, 
produkującą sprzęt oświetleniowy. Działalność ta 
stała się jego pasją, której poświęcił się bez reszty. 
Firmę prowadził przez wiele lat wraz żoną 
Katarzyną, następnie wspólnie z synem Jakubem  
i jego żoną Ewą, którzy w ostatnich latach 
kontynuują jej działalność. Z biegiem lat firma  
i marka ALDEX stała jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych w kraju i poza jego granicami, 
synonimem polskiej, dobrej jakości. Za swoją 
działalność produkcyjną firma ALDEX była 
wielokrotnie nagradzana - w 2001 r. otrzymała 
wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Gospodarki 

na najlepiej rozwijającą się firmę oświetleniową w sektorze MSP w latach 1998-2000, 
w kategorii „Najlepsza firma rodzinna.” Za tymi wszystkimi osiągnięciami stał zawsze 
Aleksander Dyderski, człowiek niespożytej energii, zawsze życzliwy oraz pomocny dla 
innych, pełen humoru i gawędziarz.  
Będzie go nam bardzo brakowało. Polska branża oświetleniowa traci jednego  
z najważniejszych swych twórców. 

 
Szkolenie dla inspektorów Państwowej Inspekcji Handlowej, 7 września 
– inicjatywa PZPO i UOKiKu  
 
W związku z obowiązującym od dnia 1 września br. Rozporządzeniem Delegowanym 
Komisji (UE) 2019/2015 i Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2020 PZPO we 
współpracy z UOKiKiem zorganizowało specjalne szkolenie on-line dla inspektów 
Państwowej Inspekcji Handlowej. Szkolenie odbyło się 7 września i dotyczyło 
wymagań dla źródeł światła i sprzętu oświetleniowego zgodnie z ww. 
Rozporządzeniami. Szkolenie poprowadzili: dr inż. Marek Kurkowski, ekspert PZPO 
oraz Pani Izabela Górecka, Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o. o. 
Pan Marek Kurkowski przedstawił zakres Rozporządzeń oraz występujące w nich 
definicje i wyłączenia. Omówił także najważniejsze, wymagane parametry  
i metodologię ich wyznaczania (kartę informacyjną produktu), klasy efektywności 
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energetycznej i etykietę efektywności energetycznej oraz kod QR. Pani Izabela 
Górecka zaś zaprezentowała temat od strony praktycznej, wyjaśniając najważniejsze 
obowiązki dostawców i sprzedawców wynikające z Rozporządzeń 2019/2020  
i 2O19/2015, w tym informacje obowiązkowe na produkcje, opakowaniu i stronie 
internetowej, oraz praktyczne korzystanie z Bazy EPREL i informacji w niej zawartych. 
 

Interpretacja terminu „WPROWADZENIE DO OBROTU” 
 

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami co do terminu „WPROWADZENIE DO 
OBROTU” i braku (pomimo wielu monitów), jednoznacznej interpretacji Ministerstwa 
w tej sprawie (pismo PZPO z dn. 31 maja br.) podajemy definicję zawartą w pkt. 2.3 
„Niebieskiego Przewodnika 2016 – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących 
produktów”, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE C272, 26 lipca 
2016: 
„W rozumieniu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego produkt zostaje 
wprowadzony do obrotu w chwili jego pierwszego udostępnienia na rynku unijnym. 
Działanie to jest zarezerwowane dla producenta lub importera, tj. producent lub 
importer to jedyne podmioty gospodarcze, które wprowadzają produkty do obrotu  
(49). Kiedy producent lub importer po raz pierwszy dostarcza produkt do dystrybutora 
(50) lub użytkownika, takie działanie jest zawsze nazywane w kontekście prawnym 
„wprowadzeniem do obrotu”. Wszelkie późniejsze operacje, np. pomiędzy dystrybu -
torami lub między dystrybutorem a użytkownikiem, są określane jako udostępnianie. 
Jeśli chodzi o udostępnianie, koncepcja wprowadzania na rynek odnosi się do każdego 
egzemplarza produktu, a nie typu produktu czy tego, czy został wyprodukowany jako 
pojedynczy egzemplarz czy w ramach serii. W konsekwencji nawet jeśli model lub typ 
produktu został dostarczony przed wejściem w życie nowego unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego określającego nowe obowiązkowe wymagania, 
poszczególne egzemplarze tego samego modelu lub typu, które są wprowadzane na 
rynek po wprowadzeniu nowych wymagań, muszą być zgodne z takimi wymaganiami. 
Wprowadzenie produktu do obrotu wymaga złożenia oferty zawarcia lub umowy 
(pisemnej lub ustnej) pomiędzy dwoma lub kilkoma osobami prawnymi lub fizycznymi 
w zakresie przeniesienia tytułu własności, posiadania lub innego prawa własności 
związanego z danym produktem po zakończeniu etapu produkcji (51). Takie 
przeniesienie może odbyć się za opłatą lub bezpłatnie. Nie wymaga fizycznego 
przekazania produktu.” 

 
Inwestycje oświetlenia ulicznego - materiał w Drogach Publicznych 
 
Wraz z redakcją pisma Drogi Publiczne – patrona medialnego konkursu na „Najlepiej 
Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku” oraz „Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 
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2021 Roku” zapraszamy do zapoznania się z wrześniowym numerem pisma, które w 
wersji elektronicznej ukaże się 22 września. Znajdziecie w nim Państwo także artykuł 
Pana Wojciecha Wirskiego, członka Komisji konkursowej, który w dostępny i ciekawy 
sposób przybliża nam i wyjaśnia wybrane zagadnienia z zakresu inwestycji oświetlenia 
ulicznego. 
Serdecznie zapraszamy do lektury https://drogi-publiczne.pl ! 
 

Wystąpienie PZPO z dnia 6 sierpnia br. do Prezesa Rady Ministrów  
w sprawie propozycji zmian naliczania składki zdrowotnej od 2022 r. 
 

W dniu 6 sierpnia PZPO wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów z apelem o rezygnację 
lub znaczące ograniczenie propozycji gruntownych zmian zasad naliczania składki 
zdrowotnej od 2022 r.  
Według PZPO Zaproponowane w Polskim Ładzie rozwiązanie wprowadzi drastyczny 
wzrost obciążeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się 
wg. 19% stawki podatku liniowego oraz będących na karcie podatkowej. 
Tak drastyczny wzrost obciążeń wpłynie na wzrost cen polskich produktów, co 
spowoduje wypchnięcie polskich producentów z rynku. PZPO nie chce do tego 
dopuścić. 
Kopia pisma trafiła także do Pana Tadeusza Kościńskiego, Ministra finansów, funduszy 
i polityki regionalnej oraz Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.  
17 sierpnia, Biuro Prezesa Rady Ministrów skierowało sprawę do Biura Ministra 
Finansów. 
 

 
Relacja z wręczenia nagród w Konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę  
i Miasto 2020 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku 
 
W tym roku ze względu na sytuację pandemiczną wręczenie nagród w konkursie Na 
najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku oraz Najlepszą Inwestycję 
Oświetleniową 2020 Roku nie odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Światło 
i Międzynarodowych Targów Elektrotechnika.  
Miesiąc lipiec Komisja Konkursowa poświęciła na wyjazdy do nagrodzonych gmin  
i miast, aby osobiście wręczyć nagrody laureatom.  
Ostatnie uroczystości wręczenia nagród odbyły się w pierwszych dniach września. 
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tych spotkań: https: //pzpo.pl/wreczenie-
nagrod-w-konkursie-na-najlepiej-oswietlona-gmine-i-miasto-2020-roku-i-najlepsza-
inwestycje-oswietleniowa-2020-roku/ 

https://drogi-publiczne.pl/
https://pzpo.pl/wreczenie-nagrod-w-konkursie-na-najlepiej-oswietlona-gmine-i-miasto-2020-roku-i-najlepsza-inwestycje-oswietleniowa-2020-roku/
https://pzpo.pl/wreczenie-nagrod-w-konkursie-na-najlepiej-oswietlona-gmine-i-miasto-2020-roku-i-najlepsza-inwestycje-oswietleniowa-2020-roku/
https://pzpo.pl/wreczenie-nagrod-w-konkursie-na-najlepiej-oswietlona-gmine-i-miasto-2020-roku-i-najlepsza-inwestycje-oswietleniowa-2020-roku/
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6. edycja Konkursu Osobowość Roku 

Miło nam poinformować, że Kapituła Konkursu rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do 
6. edycji KONKURSU OSOBOWOŚĆ ROKU. 
 
Konkurs ma na celu wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych 
rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję  
i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki. 
Tytuł ma charakter honorowy, nadawany corocznie osobom fizycznym, w trzech 
kategoriach: 

• NAUKA  
• GOSPODARKA  
• OTOCZENIE BIZNESU  

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 30 listopada 2021 r.: 
Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Konkursu, Kryteria przyznawania tytułu 
znajdują się na stronie www.osobowoscroku.pl 
 
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nominacji nastąpi w dniach 26-28 stycznia 
2022 r. podczas Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ŚWIATŁO w Warszawie. 

Organizatorami Konkursu są: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,  
Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego 
Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polski Związek Przemysłu 
Oświetleniowego, Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Stowarzyszenie 
Teletechników Polskich XXI 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów! Liczymy na zgłoszenia osób  
z naszej branży. 
 

23 edycja konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku  
i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2021 Roku 
 
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprasza do udziału w 23-ej edycji 
Konkursu na „Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku” oraz „Najlepszą 
Inwestycję Oświetleniową 2021 Roku”. 
 

Wydarzenia 

http://www.pzpo.pl/wp-content/uploads/2020/07/3.-formularz-zgloszeniowy-osobowosc-roku-za-2020.pdf
http://www.pzpo.pl/wp-content/uploads/2020/07/1.-regulamin-przyznawania-tytułu.pdf
https://pzpo.pl/wp-content/uploads/2020/07/2.-kryteria-przyznawania-tytulu-za-2020.pdf
file:///C:/Users/marek/AppData/Local/Temp/www.osobowoscroku.pl
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Konkurs ma na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. 
Jego zadaniem jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, 
propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych 
rozwiązań technicznych.  
 

Do zgłaszania inwestycji, oprócz Jednostek Samorządu Terytorialnego, zapraszamy 
również firmy, które były dostawcami sprzętu tj. oprawy, systemy oświetleniowe, 
słupy, układy automatyki. Przyjmujemy zgłoszenia inwestycji zrealizowanych  
w ostatnich dwóch latach. Zgłaszać można zarówno duże inwestycje oświetlenia 
drogowego jak też małe, w tym iluminacje, oraz oświetlenie różnego rodzaju wnętrz, 
które warte są, ze względu na swój charakter i zastosowane rozwiązania, pokazania  
i rozpowszechnienia. 
 

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza przyjmujemy do dnia 30 listopada 2021 r. 
Wyjątek stanowią inwestycje w kategorii  „Oświetlenie świąteczne”, które należy 
zgłaszać do 24 grudnia br. 
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach: 
www.pzpo.pl i www.lightfair.pl zakładka Konkursy. 
Zapraszamy do udziału! 

 
 
„LOFT-wczoraj i dziś” oraz „Lampa w geometrycznej odsłonie” - nowe 
edycje konkursów dla architektów i młodych projektantów 

Konkursy skierowane są do studentów kierunków artystycznych oraz młodych 
projektantów i architektów. Ich celem jest zainspirowanie do potraktowania światła 
jako ważnego elementu kształtowania przestrzeni architektonicznej oraz 
zainteresowanie technologią LED, i jej możliwościami w zakresie tworzenia opraw  
i systemów oświetleniowych. Liczymy bardzo na kreatywność i różnorodność 
pomysłów. 

Zgłoszenia na Konkurs przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu 
usługi WeTransfer. Projekty należy przesyłać na adres e-mail Sekretarza Konkursu: 
elzbieta.dajer@agencjasoma.pl w terminie do 21.12.2021 r. 

Karta zgłoszenia i regulaminy konkursów dostępne są na www.lightfair.pl w zakładce 
konkursy. 

 

 

http://www.pzpo.pl/
http://www.lightfair.pl/
http://lightfair.pl/
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26- 28 stycznia 2022 - 29. Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO  

29-tej edycji Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO towarzyszyć będzie szeroki 

wachlarz imprez towarzyszących promujących rozwiązania i systemy oświetlenia 

zewnętrznego jak i oświetlenia wewnętrznego. 

Zorganizowane zostaną:  

- spotkania i dyskusje z architektami i projektantami w ramach 5-tej edycji WNĘTRZA  

   OTWARTEGO, które poprowadzi arch. Justyna Smolec 

- spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego „ŚWIATŁO i  

   ELEKTROTECHNIKA dla Samorządów” poświęcone gospodarce energetycznej  

   w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin  

   (współorganizator - Związek Gmin Wiejskich RP) 

- Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa wspólnie z Mazowiecką Okręgową  

   Izbą Inżynierów Budownictwa 

- szkolenia i spotkania dla hurtowni oraz sieci i salonów sprzedaży związane z  

   interpretacją i praktyką wynikającą z nowych wymagań dla sprzętu oświetleniowego 

Przewidziane jest też nakręcenie, wspólnie z PAIH, filmu promującego polskie 

produkty i polskich producentów. 

Szczegóły na stronie targów www.lightfair.pl 

 

 

POKER Q LS LED oświetlenie wnętrz komercyjnych 

PXF Lighting prezentuje nową, przemysłową linię świetlną POKER Q LS LED.  

Produkt dedykowany do oświetlenia marketów oraz powierzchni sprzedaży  

w mniejszych sklepach, magazynów i obiektów przemysłowych. W ofercie dostępne 

są oprawy z czterema układami optycznymi:  

• SYM 90° 

• SYM 60° 

• ASYM 

• RETAIL – DA. 

Oprawy POKER Q LS LED dostępne w wersjach o dwóch długościach: 1692mm  

i 2812mm i wyposażone są w okablowanie przelotowe zakończone szybkozłączkami 

elektrycznymi. Umożliwia to łatwy i szybki montaż w linie świetlne. Dodatkowym 

Nowości 

http://www.lightfair.pl/
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ułatwieniem jest płynna regulacja rozstawu zawieszeń mocujących, a także lekkość 

konstrukcji.  

Parametry świetlne i bezobsługowa eksploatacja zapewnione są przez wysokiej 

jakości podzespoły elektroniczne renomowanych dostawców. Zastosowane diody LED 

posiadają wysoką trwałość na poziomie L80 B10 >72000h. W ofercie dostępne są 

wersje z zasilaczem On/Off oraz DALI. 

Na zamówienie możliwość lakierowania oprawy na dowolny kolor RAL. 

W ofercie dostępne są wersje z zasilaczem On/Off oraz DALI. 
 

 

 

Parametry dostępne na stronie: 

>> POKER Q LS LED << 

P X F  L I G H T I N G  –  P R O F E S J O N A L N A  T E C H N I K A  O Ś W I E T L E N I O W A  

 
Najnowsza linia produktów w stylu Boho od TK LIGHTING 
 
Firma TK LIGHTING idąc z duchem czasu przygotowała najnowszą linie produktów  
w stylu Boho. Prezentowane oświetlenie charakteryzuje się prostotą i umiarem, co 
wpisuje się w idee powrotu do tego co naturalne i tego czym obdarowała nas Matka 
Ziemia.  

https://www.pxf.pl/pl/produkty/oprawy-przemyslowe
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Wyjątkowość i niebanalność lamp w stylu Boho wynika z organicznych kształtów 
kloszy i naturalnych materiałów, które w łatwy  i doskonały sposób wkomponują się 
w nowoczesnych, oraz designerskich wnętrzach. Oświetlenie naszej najnowszej linii 
nada pomieszczeniom niezwykły efekt rozświetlenia i niesamowitych cieni 
rozrzuconych po wnętrzu. Podsumowując, produkty linii Boho będą nieodzownym 
elementem dopełniającym niezwykły charakter aranżacji. Nasze lampy zostały 
stworzone dla każdego, a szczególnie dla ludzi szukających nowych inspiracji  
i wyjątkowości w kreowaniu niepowtarzalnych doznań estetycznych w urządzaniu 
pomieszczeń. 
 

Nowatorskie oraz pierwsze w ofercie Spectrum SMART: czujniki ruchu  
w 3 wersjach 
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Zalety i funkcje: 

Innowacyjne rozwiązanie w ofercie Spectrum SMART, dzięki 

któremu Twoje oświetlenie lub inne urządzenia podłączone za 

pomocą kabla lub Wi-Fi, po wykryciu ruchu, mogą się samoczynnie 

uruchamiać o zaplanowanej porze (czujnik działa również bez 

dostępu do sieci Wi-Fi)  

• Zasilanie 230V zapewnia ciągłą pracę czujnika 

• Możliwość zdalnego zarządzania parametrami czujnika 

• Wbudowany czujnik światła, który decyduje o włączeniu się 

danego urządzenia 

• 5-letnia gwarancja 

• Współpraca z aplikacją                             i jej funkcjami 

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 

 
Firma WOJNAROWCY zaprasza na wirtualny spacer 3D po swoim 
showroomie 
 

Najnowocześniejsze oprawy LED, ponadczasowe wzornictwo, unikatowe aranżacje 

oraz wiele inspiracji – to wszystko czeka na Państwa w już otwartym i świeżo 

odnowionym showroomie,  o powierzchni 200m² zlokalizowanym w Katowicach przy 

ul. Gospodarczej 16.  Cała przestrzeń została podzielona na strefy, w których Goście 

mogą oglądać oprawy w niespotykanych aranżacjach zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Można się zainspirować oświetleniem, które znajdzie zastosowanie w butiku, sklepie 

odzieżowym, sklepie mięsnym, piekarni, biurze, hali przemysłowej,  ogrodzie czy po 

prostu we wnętrzu twojego domu. 

Całkowitą innowacją jest stworzony od podstaw pokój SMART, gdzie światło – ciepłe, 

zimne kolorowe, zmienia za jednym kliknięciem lub słowem. 

Aby się o tym przekonać i odkryć magię światła nie trzeba przyjeżdżać do Katowic, 

zapraszamy na wirtualny spacer 3D po naszym showroomie. Wejdź i zobacz.   

https://www.spectrumled.pl/landing/CZUJNIKI_SMART/PL/
https://spectrumled.pl/showroom
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Pasieka firmy Wojnarowscy w Katowicach 

W ubiegłym roku przy siedzibie Firmy w Katowicach powstała pasieka. Na początku 
stanęły w niej 4 ule. Dzisiaj pasieka liczy ich już 15 i stale się powiększa...  
Obecnie firma jest po dwóch zbiorach i Spectrum Miód trafił już do rąk Pracowników! 
 
Chcesz zobaczyć jak pracują pszczoły z katowickiej pasieki? Kliknij w poniższy link: 
https://spectrumled.pl/spectrumled/miod/miod.php 
 

 

Pszczoły zagrożone są wyginięciem. Szacuje się, że ponad 75 proc. żywności, którą 

spożywa człowiek, jest pochodną pracy pszczół lub innych zapylających owadów. 

Miejskie pszczoły zapylają rośliny na ogrodach działkowych, w parkach, na balkonach, 

dzięki czemu rodzą one zdrowe owoce i wysiewają nasiona. W efekcie skutkuje to 

większą różnorodnością naszej roślinności i nie tylko... 

  

Zachęcamy inne firmy do podejmowania 

działań mających na celu pomoc właśnie 

pszczołom! Firma Wojnarowscy jest 

dowodem na to, że się da a przy okazji jest 

naprawdę słodko. Starajmy się pomagać, 

po prostu. Wspólnie dbajmy o nasze 

środowisko. 

Czy wiesz że? 

 

https://spectrumled.pl/spectrumled/miod/miod.php
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Administratorem Państwa danych jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, z siedzibą przy ulicy Rzymowskiego 

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. 


