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Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego 

aktywnie działa od 2004 roku, jako organizacja 

non-profit.

Zrzesza producentów i dystrybutorów sprzętu 

oświetleniowego oraz firmy działające na rzecz 

polskiego rynku oświetleniowego.



Członkowie PZPO to w większości polskie 

firmy z sektora MŚP, producenci:

- oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego

- komponentów, układów zasilających i sterujących 

oraz optyki do opraw oświetleniowych

- słupów i latarń



Cele działalności PZPO

Głównym przedmiotem i celem działalności 

PZPO jest:
- integracja firm oświetleniowych i inicjowanie   

między nimi współpracy

- wzmacnianie wizerunku polskich firm

- wspieranie działalności polskich producentów 

na rynku krajowym i międzynarodowym

- zwalczanie nieuczciwej konkurencji

- wspieranie eksportu polskich producentów 

i nawiązywanie kontaktów B2B z partnerami        

zagranicznymi

- wzmacnianie polskich marek

- kreowanie świadomości konsumentów



Cele działalności PZPO

Ważnym celem Związku jest ochrona i wzmocnienie

produkcji oraz producentów polskich i europejskich jako 

bardzo istotnego elementu gospodarki europejskiej.

Związek przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji 

małych i średnich firm przez globalnych graczy.



Potencjał firm PZPO w 2021 r.

3000 zatrudnionych pracowników

1.300.000.000 wartość sprzedaży netto                      



Potencjał firm PZPO w 2021 r.

Ilość produktów produkowanych rocznie:

- oprawy wewnętrzne              400.000 szt.

- oprawy zewnętrzne        100.000.000 szt.

- źródła światła:                   4.000.000 szt.

- komponenty:                      4.000.000 szt.

- układy zasilające, sterujące: 900.000 szt.

- inne: 20.000 szt.



Inne formy działalności

PZPO jest współorganizatorem:

30-tych Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2023

i

20-tych Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2023

Warszawa, 15 – 15 marca 2023

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego jest już po raz 

24-ty organizatorem Konkursu na Najlepszą Inwestycję 

Oświetleniową i Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto Roku. 

Współorganizujemy także po raz 10-ty Konkurs dla studentów 

i młodych architektów oraz projektantów.



Inne formy działalności

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego jest 

współorganizatorem Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU 

Organizatorami Konkursu jest 9 branżowych 

organizacji:



Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: 

- Gospodarka

- Otoczenie biznesu 

- Nauka

Celem Konkursu jest promocja osób, które wniosły 

istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych 

rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych 

oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, 

elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia 

w Polsce.

Czekamy na Państwa zgłoszenia, 

czekamy na zgłoszenia przedstawicieli dystrybucji!

www.osobowoscroku.pl



Priorytet w działalności PZPO

Wiele miejsca w naszej działalności poświęcamy 

sprawie, naszym zadaniem najważniejszej, jaką jest 

utrzymanie i rozwój produkcji sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego w Polsce i w Europie, w tym 

sprzętu oświetleniowego.

Co zrobić i jak przeciwdziałać zalewowi polskiego 

rynku przez produkty oświetleniowe, które nie tylko 

nie spełniają podstawowych wymagań, ale są 

niebezpieczne dla użytkowników?



Jaki jest powód popularności tego 

typu produktów?

 Jest tego jeden powód - są one znacznie tańsze 

od produktów polskich producentów.

 Klient, konsument czy też użytkownik nie jest 

w stanie rozpoznać produktów niebezpiecznych 

i zagrażających zdrowiu bez przeprowadzenia 

odpowiednich badań i testów.

Bazuje on tylko na reklamie i ogólnodostępnych 

informacjach, głównie internetowych oraz kieruje 

się ceną.



Jakie są tego konsekwencje?

 Na rynku znajdują się towary niebezpieczne 

i niespełniające wymagań

 Stało się powszechne i bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla wprowadzającego, oferowanie, 

na polskim rynku, taniego sprzętu oświetleniowego, 

który jest  niebezpieczny i nie spełnia podstawowych 

wymagań jakościowych.

 Konsekwencją tych działań jest wypychanie 

uczciwych firm polskich z rynku przez nieuczciwą 

konkurencję.



Priorytet w działalności PZPO

 Wszystkie produkty sprzedawane na polskim i

europejskim rynku muszą spełniać wymagania

Dyrektyw Europejskich oraz muszą, w przypadku

źródeł światła, być zarejestrowane w bazie EPREL.

 Firmy polskie ponoszą olbrzymie nakłady na sprzęt 

laboratoryjny, kontrolę jakości oraz zakup najlepszych 

komponentów. Sięgają one wielu milionów złotych, 

a nieuczciwy dostawcy tylko się z tego śmieją i liczą 

zyski.



➢ Oceniamy, że około 90% produktów oferowanych na 

platformach internetowych jest niebezpieczna, 

a parametry które są podawane na stronie 

internetowej różnią się od prawdziwych często 

o połowę.

➢ Dodatkowym niebezpieczeństwem jest także 

pojawienie się, na polskich platformach 

handlowych, sprzedawców wysyłających towary 

bezpośrednio z Chin (np. na Ali Express czy też  

Allegro), które w ogóle nie spełniają żadnych 

wymagań odnośnie dopuszczenia do sprzedaży na 

rynkach EU.

Priorytet w działalności PZPO



Priorytet PZPO w działalności

Czy znajdziemy w tym zakresie 

zrozumienie i wsparcie?

Czy znajdziemy wsparcie w tym 

zakresie wśród przedstawicieli 

dystrybucji?

Co możemy i powinniśmy zrobić w tej 

sprawie wspólnie?



Dziękuję za uwagę.

Zapraszam do kontaktu!

www.pzpo.pl




