
  

Sprawozdanie ze spotkania szkoleniowo – integracyjnego członków PZPO 
Sulejów, 5-6 listopada 2021 r. 

 

W dniach 5-6 listopada w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie odbyło się, pierwsze po prawie 
dwuletniej przerwie, spotkanie członków Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego. 
Spotkanie miało charakter szkoleniowo-integracyjny. Rozpoczęło się wspólnym obiadem, 
następnie odbyła się część szkoleniowa poświęcona zarówno zagadnieniom ściśle 
branżowym jak i tym, które w obecnej sytuacji rynkowej mają wpływ na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

 
Z powodu nagłej choroby na spotkanie nie przybył Pan mec. Łukasz Brzozowski, radca 
prawny.  
W związku z tym jako pierwsza głos zabrała Pani Gabriela Leszczyńska (Prezes Zarządu 
AURAEKO OOSEiE S.A.), która przedstawiła szczegółowe informacje na temat projektu 
Ustawy o zmianie Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 
2 sierpnia 2021 r. (Prezentacja Pani Gabrieli Leszczyńskiej - załącznik nr 1). 

 
Następnie przedstawiciele firmy SONEL S.A. – Pan Klaudiusz Staciwa i Pan Maciej Kujawa 
zaprezentowali układ pomiarowy do badania opraw oświetleniowych na linii produkcyjnej. 
Jest to rozwiązanie optymalizujące badania parametrów elektrycznych produktów 
oświetleniowych z wykorzystaniem chmury i przechowywaniem danych na serwerze. Po 
prezentacji przedstawiciele firmy SONEL zapoznawali uczestników ze wszystkimi 
szczegółami, odpowiadali na konkretne pytania. 

 
Z kolei dr inż. Marek Kurkowski z Centrum Badań i Rozwoju Oświetlenia i Energetyki 
Prosumenckiej przedstawił i omówił wybrane parametry urządzeń oświetleniowych LED, 
których sprawdzenie wymagane jest w związku z wejściem w życie, z dniem 1 września 2021 
r. nowych wymagań UE dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego. 
Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Orłowski, Prezes PZPO, który omówił  
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. i ROZPORZĄDZENIE 
KOMISJI (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r.  
Przedstawił on zarówno cel działań Komisji Europejskiej w tym zakresie jak również 
wprowadzone nowe definicje tj.: źródło światła i produkt wyposażony. Omówił 
wprowadzone zmiany dotyczące etykiet energetycznych dla źródeł światła, które 
wykorzystują zaktualizowaną skalę od A do G. Prezentacja dr Marka Kurkowskiego stanowi 
załącznik nr 2. 

 
W kolejnej części spotkania Prezes Orłowski przedstawił działania i problemy podjęte przez 
Związek w drugim półroczu tj.: 
- współpraca z UOKIK i przeprowadzenie we wrześniu wspólnego szkolenia dla inspektorów 
Państwowej Inspekcji Handlowej 
- ogłoszenie 23 edycji konkursu Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku oraz 
konkursu Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2021 Roku,  



  

- ogłoszenie 6-ej edycji konkursu Osobowość Roku, którego organizatorami są Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Stowarzyszenie 
Branży Elektroenergetycznej, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polska Izba Radiodyfuzji 
Cyfrowej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i 
Telekomunikacji, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, Polski Związek Przemysłu 
Oświetleniowego, a obsługą zajmuje się biuro PZPO. 
- współpraca ze Europejskim Stowarzyszeniem Klastrów Oświetleniowych ELCA 
- przeciwdziałanie niekontrolowanego napływu niespełniających  wymagań produktów 
oświetleniowych za pomocą internetowej platformy handlowej Allegro 
- ankieta badająca potencjał firm członkowskich 
- organizacja wydarzeń towarzyszących Targom ŚWIATŁO w dniach 26-28 stycznia 2022 r. 

 
W wyniku dyskusji uczestnicy wyrazili wolę powtórnego przeprowadzenia Ankiety PZPO, 
badającej potencjał firm członkowskich za 2020 r.  
Postanowiono także powołać grupę roboczą, która przygotuje wystąpienie do Ministerstwa 
w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu zatrzymanie niekontrolowanego 
napływu za pośrednictwem platform internetowych, w tym Allegro, niespełniających 
wymagań produktów oświetleniowych.  
Postanowiono, że problem ten powinien być także przedmiotem rozmów z członkami 
LightingEurope, a może będzie możliwe zmuszenie tej organizacji do podjęcia działań w tym 
zakresie w Komisji Europejskiej.  
W skład grupy weszli: Damian Wojnarowski, Grzegorz Trzcieliński i Marek Orłowski. Do 
udziału w tej grupie postanowiono zaprosić także Arkadiusza Chmiela, który nie mógł być 
obecny na spotkaniu w Sulejowie, a wcześniej wyrażał duże zainteresowanie tym tematem. 

 
Uczestnicy poparli propozycję Prezesa, aby następne tego typu spotkanie zorganizować na 
wiosnę 2022 r. Na tym zakończono oficjalną część szkoleniową. 

 
Po krótkiej przerwie odbył się warsztat „Sztuka destylacji – sekrety średniowiecznych 
mnichów” połączony z degustacją wytwarzanych na miejscu piw rzemieśliniczych. 

 
Pierwszy dzień spotkania zakończyła wspólna kolacja. Rozpoczęte podczas części 
szkoleniowej dyskusje były kontynuowane do późnych godzin nocnych. 

 
Następnego dnia, w sobotę po śniadaniu, był czas na rekreację w klasztornym SPA oraz 
zwiedzanie Opactwa Cysterskiego wraz z przewodnikiem.  
Spotkanie zakończono wspólnym posiłkiem w postaci ciepłego, staropolskiego żurku z pajdą 
chleba.  
Wszystkim Państwu obecnym na spotkaniu, serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na 
kolejne, prawdopodobnie wiosną 2022 r. 

 
Opracowała: Sylwia Wilczyńska - Kierownik biura 
Warszawa, 8 listopada 2021 r.    


