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Szanowni Państwo

B
ranża oświetleniowa, tak jak wiele innych sekto-

rów, którym poświęcamy nasze Dodatki, zano-

towała w zeszłym roku wzrost obrotów. Co jednak

istotne, jest to jeden z niewielu segmentów elektro-

techniki, gdzie zwiększaniu przychodów towarzyszą

również dobre wyniki po stronie zysków. Uczestnicy

rynku wskazują, że wśród klientów rośnie świado-

mość dotycząca jakości produktów oraz standar-

dów oświetlenia. Swój udział w tym procesie ma roz-

wój technologii LED. Inwestorzy decydujący się na

tego rodzaju oświetlenie – wciąż jednak dość kosz-

towne na poziomie zakupu – starannie dobierają

rozwiązania, tak aby móc w pełni skonsumować

oferowane przez LED-y korzyści. Do poprawy sytuacji

na rynku przyczynia się także ożywienie w budow-

nictwie czy modernizacje oświetlenia realizowane

na szeroką skalę w miastach i gminach. W przyszło-

ści firmy spodziewają się dalszych wzrostów, m.in.

dzięki środkom z nowej perspektywy unijnej.

Prócz analizy rynkowej, w Dodatku Technika Świetl-

na publikujemy artykuły:

• Energooszczędne źródła światła – s. 14,

• Oświetlenie awaryjne, wraz z przeglądem opraw

– s. 20.

• Oświetlenie obiektów przemysłowych – s 30,
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Jak wynika z danych finan-
sowych firm dzia≥ajπcych
w segmencie oúwietlenia,

ubieg≥y rok by≥ dla zdecydowa-
nej wiÍkszoúci okresem rosnπ-
cych obrotÛw. Co prawda ñ po-
dobnie jak rok temu ñ nie uda≥o
siÍ pozyskaÊ danych od najwiÍk-
szego gracza na rynku, firmy
Philips Lighting, jednak osiπ-
gniÍcia pozosta≥ych podmiotÛw
pokazujπ, øe rok 2014 r. branøa
oúwietleniowa pod wzglÍdem
wypracowanych przychodÛw
moøe zaliczyÊ do udanych. 

Przychody oúwietlenia

w gÛrÍ

£πczna wartoúÊ sprzedaøy
oúwietlenia wszystkich firm ujÍ-

tych w tegorocznym zestawieniu
wynios≥a blisko 736 mln z≥
i w porÛwnaniu z rokiem wcze-
úniejszym by≥a wyøsza o ponad
9%. åredni wzrost przypadajπcy
na jednπ spÛ≥kÍ by≥ o po≥owÍ
niøszy i wyniÛs≥ 4,8%.

Tylko cztery firmy (g≥Ûwnie
mniejsze) wypracowa≥y w ubie-
g≥ym roku niøsze obroty w po-
rÛwnaniu z rokiem wczeúniej-
szym, natomiast pozosta≥e zano-
towa≥y wzrosty. Na szczegÛlnπ
uwagÍ zas≥uguje fakt, øe w fir-

Oko≥o jednπ trzeciπ sprzedaøy firm oúwietleniowych stanowi≥y rozwiπzania 
w technologii LED

Rosną obroty
i zyski w oświetleniu

T E C H N I K A å W I E T L N A
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W 2014 roku ros≥y
zarÛwno obroty jak

i zyski firm dzia≥ajπcych
w branøy

oúwietleniowej.
Perspektyw na

najbliøszy czas rÛwnieø
sπ optymistyczne.

Poprawa koniunktury 
w budownictwie,

inwestycje
wspÛ≥finansowane 

z Programu Sowa czy
úrodki z nowej

perspektywy UE, 
to tylko niektÛre 

z czynnikÛw, ktÛre
powinny mieÊ

pozytywny wp≥yw na
branøÍ, zarÛwno 

w najbliøszych
miesiπcach, jak i latach.

Tomasz Krześniak
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PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM Z BRANØY TECHNIKA åWIETLNA (w tys. z≥)

Lp. Firma 2014 2013
zmiana: 

2014 / 2013

Udzia≥ techniki
úwietlnej w ogÛlnych

obrotach w 2014 r.

Udzia≥ techniki
úwietlnej w ogÛlnych

obrotach w 2013 r.

1. Osram** 195 000 174 000 12,1% 100% 100%

2. ES-System 169 016 166 419 1,6% 100% 100%

3. LUG* 113 948 102 485 11,2% 100% 100%

4. Lena Lighting* 111 132 100 716 10,3% 100% 100%

5.
Elektromontaø
RzeszÛw

69 930 60 945 14,7% 40% 40%

6. Hybryd 26 600 23 750 12% 95% 95%

7. Helios 18 000 19 000 -5,3% 100% 100%

8. ATM Lighting 16 212 10 189 59,1% 100% 100%

9. Rabbit 8 256 6 718 22,9% 90% 90%

10. Alumast* 4 452 3 911 13,8% 48% 39%

11. Luxima* 1 326 2 092 -36,6% 100% 100%

12. Automatex 829 753 10,1% 50% 50%

13. Sowar 611 1 425 -57,1% 11% 25%

14. Apanet* 388 396 -2% 100% 100%

Razem 735 699 672 797 9,3% 86% 87%

èrÛd≥o: firmy, *GPW, **szacunki ElektrosystemÛw ñ rok obrachunkowy od 1 X do 31 IX

PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM W BRANØY
OåWIETLENIOWEJ W 2014 ROKU (w mln z≥)



mach, ktÛre poprawi≥y wskaüniki sprzedaøy,
wzrost (poza jednym wyjπtkiem) mia≥ tempo
dwucyfrowe. 

Najwyøsze przychody w roku 2014 osiπ-
gnÍ≥a spÛ≥ka Osram. Wed≥ug naszych infor-
macji, wartoúÊ sprzedaøy tej firmy wynios≥a
w 2014 r. oko≥o 195 mln z≥ i w porÛwnaniu
z rokiem wczeúniejszym by≥a wyøsza o po-
nad 12%. ES-System zanotowa≥ nieznacznπ
poprawÍ w zakresie osiπgniÍtych obrotÛw.
Wynios≥y one nieco ponad 169 mln z≥ i w po-
rÛwnaniu z rokiem 2013 by≥y lepsze o 1,6%.
Kolejna gie≥dowa spÛ≥ka ñ notowany na New
Connect LUG ñ wypracowa≥a sprzedaø
w wysokoúci blisko 114 mln z≥ wobec 
102,5 mln z≥ rok wczeúniej (wzrost o ponad
11%). Nieznacznie mniejszπ dynamikÍ przy-
chodÛw (ponad 10%) osiπgnÍ≥a inna spÛ≥ka

publiczna ñ Lena Lighting. Producent ze åro-
dy Wielkopolskiej mia≥ w 2014 r. 111,1 mln z≥
sprzedaøy, rok wczeúniej ñ 100,7 mln z≥. 

NajwiÍkszy procentowy wzrost obrotÛw za-
notowa≥ ATM Lighting. W porÛwnaniu z ro-
kiem wczeúniejszym przychody spÛ≥ki w 2014 r.
wzros≥y o ponad 59%, do 16,2 mln z≥.

Coraz wyøsze zyski

Wraz ze wzrostem sprzedaøy roúnie takøe
zyskownoúÊ firm oúwietleniowych. W przy-
padku graczy, ktÛrych czysty zarobek liczo-
ny jest w milionach z≥otych, tylko jedna mia-
≥a gorszy rezultat niø przed rokiem. Elektro-
montaø RzeszÛw, bo o tej firmie mowa, dzia-
≥a jednak w wiÍkszym stopniu w branøy elek-
troinstalacyjnej, a produkcja s≥upÛw oúwie-

T E C H N I K A å W I E T L N A

ZYSK (STRATA) NETTO WYBRANYCH FIRM 
Z BRANØY OåWIETLENIOWEJ (w tys. z≥)

Lp. Firma 2014 2013
zmiana: 

2014 / 2013

1. Lena Lighting* 10 016 9 172 9%

2. Osram** 7 500 980 665%

3. ES-System 6 164 4 496 37%

4. LUG* 3 177 1 425 123%

5. Elektromontaø RzeszÛw 2 352 2 555 -8%

6. Rabbit 1 511 1 381 9%

7. Hybryd 1 500 1 000 50%

8. ATM Lighting 910 ñ ñ

9. Automatex 68 25 172%

10. Helios 40 100 -60%

11. Apanet* -564 -173 ñ

12. Luxima* -1 063 -533 ñ

Razem*** 30 701 20 428 50%

èrÛd≥o: firmy, *GPW, 
**szacunki ElektrosystemÛw ñ rok obrotowy od 1 X do 30 IX, 
***bez danych ATM Lighting

£ukasz Wolner
Product Manager w firmie Zamel 

Biorπc pod uwagÍ segment rynku oúwietleniowego, w ktÛrym dzia≥a firma
Zamel, czyli rynek opraw dekoracyjnych LED, z ca≥π pewnoúciπ moøemy

stwierdziÊ, iø z roku na rok nastÍpuje wzrost sprzedaøy zarÛwno opraw, jak
i urzπdzeÒ sterujπcych oúwietleniem.
Do odbiorcÛw finalnych naszych wyrobÛw naleøπ przede wszystkim klienci indywidualni, bu-
dujπcy lub remontujπcy dom czy mieszkanie oraz deweloperzy i inwestorzy poszukujπcy cie-
kawych sposobÛw oúwietlania schodÛw, ciπgÛw komunikacyjnych w budynkach uøyteczno-
úci publicznej, biurowcach czy teø obiektach branøy HoReCa. 
Coraz wiÍcej odbiorcÛw wybiera rozwiπzania energooszczÍdne stawiajπc na oúwietlenie
LED. Ponadto Polacy coraz czÍúciej oczekujπ produktÛw wysokiej jakoúci, wybierajπc tym sa-
mym rozwiπzania nieco droøsze, ale za to z gwarancjπ odpowiedniej jakoúci wykonania i nie-
zawodnoúci. Niezwykle cieszy nas jeszcze jedna tendencja ñ wybÛr rozwiπzaÒ stworzonych
i produkowanych w Polsce. Z ca≥π pewnoúciπ do negatywnych zjawisk wystÍpujπcych nie tyl-
ko w branøy oúwietleniowej, ale niemaløe w kaødej branøy, jest fala importu produktÛw z Chin.
W branøy oúwietleniowej od kilku lat moøna zauwaøyÊ wzrost popytu na oúwietlenie LED. Sπ
to nie tylko produkty dekoracyjne, ale takøe gama dedykowanych urzπdzeÒ zasilajπcych
i sterujπcych. Do rosnπcej popularnoúci tej technologii z ca≥π pewnoúciπ przyczynia siÍ mo-
da, ale takøe aspekty praktyczne, takie jak energooszczÍdnoúÊ i trwa≥oúÊ rozwiπzaÒ.
MyúlÍ, øe branøa juø dawno dostrzeg≥a potencja≥, jaki niosπ za sobπ energooszczÍdne for-
my oúwietlenia, dlatego teø przewidujÍ dalszπ ekspansjÍ poszczegÛlnych firm w segmencie
oúwietlenia LED.
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tleniowych jest jego drugπ dzia-
≥alnoúciπ.

Najwyøszy zysk netto wypra-
cowa≥a Lena Lighting, ktÛra

w roku 2014 zarobi≥a na czysto
ponad 10 mln z≥, o 9% wiÍcej niø
przed rokiem. Osram mia≥ 
7,5 mln z≥ dochodu netto, co

w porÛwnaniu z rokiem wcze-
úniejszym oznacza bardzo istotny
skok ñ w 2013 roku zysk spÛ≥ki
nie przekroczy≥ bowiem 1 mln z≥. 

Na kolejnych dwÛch miej-
scach pod wzglÍdem wielkoúci
osiπgniÍtego zysku netto znala-
z≥y siÍ dwie spÛ≥ki gie≥dowe. 
ES-System wypracowa≥ wynik
na poziomie 6,2 mln z≥, co jest
o 37% lepszym rezultatem w po-
rÛwnaniu z rokiem 2013. Nato-
miast LUG zarobi≥ na czysto
3,2 mln z≥, czyli o 123% wiÍcej.
WúrÛd wszystkich firm z zesta-
wienia, pod kreskπ w roku bie-
g≥ym by≥y tylko dwie firmy (obie
z New Connect). Pierwsza z nich
ñ Luxima ñ mia≥a ponad 0,5 mln z≥
straty, zaú strata Apanetu prze-
kroczy≥a 1 mln z≥. W obu tych
przypadkach ujemny wynik net-

to by≥ gorszy niø ten z roku 2013. 
£πczny zysk netto firm z ze-

stawienia wyniÛs≥ 30,7 mln z≥.
W porÛwnaniu z rokiem wcze-
úniejszym by≥ wyøszy o po≥owÍ.

Najpopularniejsze 

rozwiπzania 

i g≥Ûwni odbiorcy

Jak wynika z ofert firm oúwie-
tleniowych, najpopularniejszymi
grupami asortymentowymi sπ
oprawy przemys≥owe, elewacyj-
ne i oprawy typu downlight. Ta-
kie rozwiπzania oferuje ponad
po≥owa firm. Co druga spÛ≥ka
sprzedaje ürÛd≥a LED, oprawy
parkowe i ogrodowe, naúwietla-
cze i projektory, automatykÍ
oúwietleniowπ, a takøe oferuje
oúwietlenie obiektÛw sporto-

T E C H N I K A å W I E T L N A
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ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH 
Z BRANØY TECHNIKA åWIETLNA

LP. Firma
Liczba pracownikÛw Zmiana 2014 / 2013

2014 2013 % osÛb

1. ES-System 860 860 0% 0

2.
Elektromontaø
RzeszÛw

652 655 -0,5% -3

3. LUG* 434 394 10,2% 40

4. Hybryd 220 200 10% 20

5. Helios 130 130 0% 0

6. Lena Lighting* 120 112 7,1% 8

7. Alumast* 37 31 19,4% 6

8. ATM Lighting 35 25 40% 10

9. Sowar 22 30 -26,7% -8

10. Rabbit 18 18 0% 0

11. Rum-Lux 17 17 0% 0

12. Luxima* 15 18 -16,7% -3

13. El-It 13 ñ ñ ñ

14. Automatex 7 7 0% 0

Razem** 2 567 2 497 3% 70

èrÛd≥o: firmy, obliczenia w≥asne, *GPW, **bez danych El-It

DYSTRYBUCJA PRODUKT”W FIRM

ATM Lighting Schuch, Tepex

El-It

Gewiss, Ideallux, Tec-Mar, Fumagalli, Elettrocanali,
ITAline, Cembre, Dura Lamp, Carlo Bezzi,
Conchiglia, Platek, Side, 4Bi, 3F oraz inne w≥oskie
marki

ES-System Philips, Osram, Martini, Ligman, Spotline, Goccia

Hybryd Hybryd, Lena Lighting

Ideus Str¸hm, Horoz

Luxan
Luxan Inøynieria Oúwietlenia, Ghisamestieri,
Leipziger Leuchten, Umpi Elettronica

Osram
Osram, Siteco, Traxon, Ecu, Radium, Encelium,
Neolux

Rabbit Siled, Salicru, Lovato

Rum-Lux Rum-Lux, GE, Olech, Eliko, Kopp

Smart Ligtech Eco, Smart, Tris Light

Twelve Technika
åwietlna

Venture Lighting, I-Valo, Thorlux Lighting, SIS,
Cariboni / Fivep 

èrÛd≥o: firmy

ZYSK (STRATA) NETTO WYBRANYCH FIRM W BRANØY
OåWIETLENIOWEJ W 2014 ROKU (w mln z≥)

STRUKTURA SPRZEDAØY W 2014 ROKU STRUKTURA ODBIORC”W FIRM 
Z BRANØY OåWIETLENIOWEJ W 2014 ROKU



wych i powierzchni handlowych.
Najmniejszy odsetek w ofertach
firm stanowiπ m.in. øarÛwki sa-
mochodowe czy øarÛwki wskaü-
nikowe i sygnalizacyjne. 

Najwaøniejszπ grupπ odbior-
cÛw firm oúwietleniowych sπ
hurtownie elektrotechniczne.
årednio ponad po≥owa obrotÛw

(55%) generowana jest na sprze-
daøy w≥aúnie do tego klienta. Ko-
lejnym istotnym odbiorcπ sπ fir-
my wykonawcze, ktÛre odpowia-
dajπ za oko≥o jednπ czwartπ
sprzedaøy techniki úwietlnej. Na
pozosta≥e grupy klientÛw (m.in.
jednostki samorzπdowe, marke-
ty budowlane czy odbiorcÛw de-

talicznych) przypada po kilka
procent. 

Jak wynika z przeprowadzo-
nej przez nas ankiety, wzrost

T E C H N I K A å W I E T L N A
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WYBRANI EKSPORTERZY WYROB”W 
TECHNIKI åWIETLNEJ

Firma Kierunki eksportu
Udzia≥ 

w sprzedaøy

ATM Lighting
Niemcy, Rosja, Skandynawia, Holandia,

Wielka Brytania, Serbia, Chorwacja,
USA, Australia, Wietnam

75%

Elektromontaø
RzeszÛw

Unia Europejska 1,5%

El-It W≥ochy, Litwa, S≥owacja 10%

ES-System

ponad 100 partnerÛw zagranicznych,
m.in. Szwecja, Czechy, Anglia, Niemcy,
Rosja, Norwegia, Singapur, Hiszpania,

Ukraina, Meksyk, Kuwejt, Dania

18%

Helios
Europa, Ameryka PÛ≥nocna, Ameryka

Po≥udniowa
30%

Hybryd WÍgry, Skandynawia, Hiszpania 8%

Lena Lighting Unia Europejska, rynki pozaunijne 54%

LUG ponad 50 krajÛw na ca≥ym úwiecie 54%

Rabbit kraje ba≥tyckie 7%

Rum-Lux WÍgry, Bia≥oruú 2%

Smart b.d. 10%

Zamel ponad 60 krajÛw na ca≥ym úwiecie b.d.

èrÛd≥o: firmy b.d. ñ brak danych

PRZEDSI BIORSTWA ZAJMUJ•CE SI  IMPORTEM

Firma Rynki Udzia≥

ATM Lighting Niemcy, Chorwacja 15%

El-It W≥ochy 90%

Elektromontaø
RzeszÛw

Unia Europejska b.d.

Helios Europa, Daleki WschÛd 35%

Luxan W≥ochy, Niemcy 20%

Osram b.d. 100%

Rabbit Hiszpania 3%

Rum-Lux Chiny 80%

Smart b.d. 100%

Twelve Technika
åwietlna

Finlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny b.d.

èrÛd≥o: firmy b.d. ñ brak danych

ZMIANA WARTOåCI SPRZEDAØY OåWIETLENIA
DO WYBRANYCH GRUP ODBIORC”W

(w 2014 roku w porÛwnaniu z rokiem 2013)

ZMIANA WARTOåCI SPRZEDAØY WYBRANYCH GRUP
ASORTYMENTOWYCH

(w 2014 roku w porÛwnaniu z rokiem 2013)

R E K L A M A
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sprzedaøy w 2014 r. odnotowano
do wszystkich waøniejszych
grup klientÛw. Najmniejszπ dy-
namikÍ osiπgniÍto jednak
w sprzedaøy do klienta indywi-
dualnego. 

Z kolei w podziale na grupy
asortymentowe jednoznacznie
widaÊ rosnπce zainteresowanie
rozwiπzaniami LED-owymi.
Oprawy i ürÛd≥a LED stanowi≥y
w ubieg≥ym roku úrednio jednπ
trzeciπ wartoúci obrotÛw i cha-
rakteryzowa≥y siÍ najwyøszπ ten-
dencjπ wzrostowπ jeúli chodzi
o wielkoúÊ sprzedaøy. 

Rosnπcπ rolÍ technologii LED
potwierdzajπ takøe wyniki naj-
wiÍkszej gie≥dowej spÛ≥ki oúwie-
tleniowej ñ ES-System. W ubie-

g≥ym roku wartoúÊ sprzedaøy roz-
wiπzaÒ LED-owych w ES-Sys-
tem uleg≥a podwojeniu i w ca≥ym
2014 roku stanowi≥a juø 40%
sprzedaøy krajowej i 49% wolu-
menu sprzedaøy eksportowej.

Perspektywy na przysz≥oúÊ

Ubieg≥y rok by≥ przez branøÍ
oúwietleniowπ oceniany lepiej
niø rok 2013 (poprawa nastπpi≥a
zdaniem 62% ankietowanych,
podczas gdy pogorszenie sygna-
lizowa≥o tylko 6% responden-
tÛw). Tendencja wzrostowa ma
byÊ kontynuowana rÛwnieø
w roku bieøπcym. Dalszπ popra-
wÍ przewiduje 59%, podczas
gdy pogorszenia spodziewa siÍ

zaledwie 7% pytanych. Jednym
z czynnikÛw stymulujπcych
wzrost bÍdzie poprawiajπca siÍ
koniunktura w budownictwie,
zarÛwno mieszkaniowym jak
i niemieszkaniowym. W ubie-
g≥ym roku ñ wed≥ug danych
GUS ñ zosta≥o wydanych 
156 752 pozwoleÒ na budowÍ
mieszkaÒ oraz rozpoczÍto budo-
wÍ 148 122 lokali. W porÛwna-
niu z rokiem 2013 oznacza to
wzrost odpowiednio o 13%
i 16,3%. Coraz lepsza sytuacja
panuje rÛwnieø w budownictwie
niemieszkaniowym, m.in. w seg-
mencie biurowym. Z analizy fir-
my PMR wynika, øe po spadko-

wych latach 2013-2014, w 2015 r.
oczekiwany jest dwucyfrowy
wzrost produkcji budowlano-
-montaøowej w budownictwie
biurowym ñ do poziomu 3,6 mld
z≥, czyli nieco poniøej rekordo-
wej dotychczas wartoúci 3,8 mld
z≥ z roku 2012. Rynek powinien
rosnπÊ takøe w 2016 r., na co
wskazujπ bardzo dobre dane
o pozwoleniach budowlanych
uzyskanych przez inwestorÛw
w roku ubieg≥ym.

Ta sama firma badawcza prze-
widuje rÛwnieø korzystnπ ko-
niunkturÍ w budownictwie dro-
gowym, co powinno byÊ dobrπ
wiadomoúciπ dla firm oferujπ-
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NAJBLIØSZE PLANY WYBRANYCH FIRM 
Z BRANØY OåWIETLENIOWEJ

ATM Lighting

Skuteczne wdraøanie przyjÍtej strategii dalszych
inwestycji w park maszynowy, rozwÛj produktÛw, przy
jednoczesnej ekspansji sprzedaøy na rynku polskim
oraz rynkach eksportowych.

El-It

RozwÛj wspÛ≥pracy z rynkiem dystrybucyjnym.
Dostosowanie oferty asortymentowej do wymagaÒ
cenowych oraz jakoúciowych polskiego rynku. Dzia≥ania
marketingowe majπce na celu zwiÍkszenie
úwiadomoúci klientÛw o sprzedawanych przez El-It
markach oraz produktach.

Elektromontaø
RzeszÛw

Uruchomienie pÛ≥automatycznej malarni do malowania
s≥upÛw oúwietleniowych.

Helios
ZwiÍkszenie sprzedaøy ürÛde≥ úwiat≥a LED,
poszerzenie oferty w grupie oúwietlenia LED.

Hybryd
Wprowadzenie nowych produktÛw, modernizacja juø
istniejπcych. RozwÛj wspÛ≥pracy z dystrybutorami 
w Polsce. Udzia≥ w targach we Frankfurcie (debiut).

Luxan RozwÛj i promocja marki ñ System Kwadlux LED.

Osram

Wykorzystanie obecnych trendÛw panujπcych na rynku
oúwietlenia, edukacja klientÛw, dedykowane dzia≥ania 
w zakresie marketigu produktowego i rozwÛj
úwiadomoúci marki.

Rabbit Wprowadzenie na rynek nowych produktÛw.

Rum-Lux
RozwÛj sprzedaøy za poúrednictwem internetu 
oraz sprzedaø poza granicami Polski.

Sowar
ZwiÍkszenie oferty opraw LED dla klientÛw
instytucjonalnych i odbiorcÛw detalicznych.

Zamel RozwÛj sieci dystrybucji w kraju i zagranicπ.

èrÛd≥o: firmy

Adam KrzesiÒski
dyrektor handlowy w firmie Hybryd 

Nasza firma dzia≥a w segmencie oúwietlenia awa-
ryjnego, na ktÛrym notujemy wzrost od dwÛch,

trzech lat i nie ma powodu by zmieni≥o siÍ to w najbliø-
szej przysz≥oúci. Rynek oúwietlenia awaryjnego jest stosunkowo
m≥odym segmentem w branøy elektrotechnicznej. Nowe regulacje
obowiπzujπ od niespe≥na 10 lat, takøe wiele obiektÛw powsta≥o jesz-
cze przed wejúciem w øycie przepisÛw inkorporowanych z prawa
UE. Jednoczeúnie wprowadzenie wymogu certyfikatu CNBOP dla
kaødej oprawy pe≥niπcej funkcjÍ oprawy awaryjnej da≥o asumpt do
rozwoju opraw doúwietlajπcych w miejsce wczeúniej stosowanych
opraw podstawowych wyposaøonych w modu≥ awaryjny. Oba te
czynniki ≥πcznie przyczyniajπ siÍ do duøego zapotrzebowania na
oúwietlenie awaryjne juø istniejπcych obiektÛw, ktÛrych instalacje sπ
przestarza≥e, ma≥o estetyczne i nieekonomiczne. W tej chwili rynek
inwestycji nadal dzia≥a prÍønie, ale nie czujemy siÍ od niego uzaleø-
nieni. Juø istniejπca infrastruktura koniecznie wymaga modernizacji,
a jest to z pewnoúciπ zadanie na lata.
NajwiÍkszym zainteresowaniem w naszym przypadku cieszπ siÍ
oprawy wydzielone Power LED, ze wzglÍdu na duøy promieÒ úwie-
cenia i prostπ sytuacjÍ formalnπ z CNBOP. PrzerÛbki opraw pod-
stawowych na wersje awaryjne przesz≥y juø do lamusa, ze wzglÍdu
na brak realnych moøliwoúci certyfikowania setek typÛw opraw pod-
stawowych. Paradoksalnie instytucja nadzorcza korzystnie wp≥ynÍ-
≥a na rozwÛj technologii oúwietlenia awaryjnego. Ograniczy≥a jed-
noczeúnie import tanich opraw niskiej jakoúci, ktÛrych dystrybutorzy
nie mieli warunkÛw do przeprowadzenia procesu certyfikacji.
W naszej firmie zaopatrujπ siÍ g≥Ûwnie firmy instalacyjne, ale coraz
czÍúciej rÛwnieø inwestorzy. ZwiÍkszamy takøe swÛj udzia≥ w seg-
mencie firm dystrybucyjnych. Naszπ kartπ przetargowπ zawsze by-
≥a jakoúÊ produktu, dlatego zwykle szukamy kontaktu z przysz≥ym
uøytkownikiem obiektu. Dla przysz≥ego uøytkownika cena inwesty-
cji ma g≥Íbszy wymiar, niø tylko faktura wynikajπca z umowy dosta-
wy. Koszty obs≥ugi obiektu mogπ drastycznie wp≥ynπÊ na op≥acal-
noúÊ inwestycji a oúwietlenie awaryjne, ze wzglÍdu na chociaøby
koniecznπ wymianÍ akumulatorÛw, stanowi bardzo istotnπ pozycjÍ
na liúcie kosztÛw amortyzacji obiektÛw.
Moim zdaniem, w najbliøszym czasie nie nastπpiπ znaczπce prze-
tasowania wúrÛd g≥Ûwnych konkurentÛw. 3-4 wiodπce firmy utrzy-
majπ swojπ pozycjÍ. Spadek iloúci inwestycji, juø w dalszej perspek-
tywie, bÍdzie owocowa≥ zwiÍkszeniem aktywnoúci tych firm na ryn-
ku wtÛrnym. Spowolnieniu ulegnie takøe rywalizacja o poprawÍ pa-
rametrÛw opraw Power LED. W tej chwili jedna oprawa jest w sta-
nie oúwietliÊ nawet do 40 m drogi ewakuacyjnej. MyúlÍ, øe dalsze bi-
cie tego rekordu nie s≥uøy≥oby ani rozwojowi rynku, ani poprawie
bezpieczeÒstwa uøytkownikÛw. 

KOMENTUJE DLA ELEKTROSYSTEM”W

UDZIA£ EKSPORTU W OBROTACH WYBRANYCH FIRM
OåWIETLENIOWYCH W 2014 ROKU



cych oprawy drogowe, s≥upy
oúwietleniowe czy systemy ste-
rowania oúwietleniem ulicznym.
Wed≥ug PMR, dziÍki intensyw-
nej akcji przetargowej z lat 2013-
2014, od 2015 r. rynek budow-
nictwa drogowego powrÛci do
dwucyfrowych wzrostÛw.
W tym roku tempo wzrostu po-
winno wynieúÊ co najmniej 10%,
a w kolejnych latach dynamika
bÍdzie juø znacznie wiÍksza.

Rynek oúwietlenia drogowego
powinien rozwijaÊ siÍ jednak nie
tylko dziÍki dobrym perspekty-
wom dla budownictwa drogowe-
go. Istotnπ rolÍ odgrywajπ
i w najbliøszych miesiπcach od-

grywaÊ bÍdπ rÛwnieø moderniza-
cje oúwietlenia ulicznego realizo-
wane m.in. przy wsparciu úrod-
kÛw w ramach Programu Sowa.
Juø dziú wiele miast jest w trak-
cie modernizacji oúwietlenia
ulicznego lub tego typu inwesty-
cje planuje zrealizowaÊ w naj-
bliøszych miesiπcach. Przyk≥a-
dem moøe byÊ m.in. KrakÛw,
ktÛry do wrzeúnia za ponad 
33 mln z≥ zamontuje blisko 
4,4 tys. nowych lamp w techno-
logii LED, ponad 4,2 tys. nowych
s≥upÛw oúwietleniowych i 116
szaf do sterowania oúwietleniem.
Z kolei w Bydgoszczy za ponad
20 mln z≥ wymienionych zostanie

7,3 tys. starych opraw na nowe
oprawy LED-owe. W tym przy-
padku inwestycja powinna za-
koÒczyÊ siÍ do koÒca bieøπcego
roku. Oba przedsiÍwziÍcia sπ re-
alizowane przy wsparciu finanso-
wym z Programu Sowa Narodo-
wego Funduszu Ochrony årodo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Po-

dobne inwestycje prowadzone sπ
m.in. w Szczecinie (za 13 mln z≥),
GdaÒsku (5,1 mln z≥), £odzi 
(4,5 mln z≥) i innych miastach
czy gminach.

Potencja≥ rozwoju w zakresie
oúwietlenia ulicznego jest spory.
W Polsce jest oko≥o 3,3 mln
lamp ulicznych, z czego zdecy-

T E C H N I K A å W I E T L N A
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El-It

Firma posiada w≥asny dzia≥ projektowy zajmujπcy siÍ
profesjonalnym przygotowaniem projektu
oúwietleniowego, dostosowanego do wymagaÒ
inwestora. W tym roku El-It wprowadzi na polski
rynek nowe, innowacyjne, bardzo dobre jakoúciowo
produkty (oprawy LED). 

Hybryd
Produkcja wy≥πcznie w Polsce, w≥asne rozwiπzania
technologiczne i konstrukcyjne. Firma dzia≥a na rynku
od blisko 30 lat.

Ideus

Bogata i rÛønorodna oferta handlowa, sk≥adajπca siÍ
z ponad 500 pozycji asortymentowych. Wyroby firmy
cechuje ciekawe wzornictwo, dobra jakoúÊ oraz
przystÍpna cena.

Luxan

System Kwadlux LED to nowoczesna linia produktÛw
o prostej formie i zaawansowanej technologii.
Promocja nowej marki o uniwersalnym zastosowaniu
ñ iluminacja architektury, sygnalizacja i prowadzenie
wzrokowe, oúwietlenie uliczne, parkowe, ogrodowe.

Osram

Ponad 100-letnie doúwiadczenie w produkcji ürÛde≥
úwiat≥a i systemÛw oúwietlenia. Jeden z dwÛch
najwiÍkszych producentÛw w tej branøy na úwiecie,
ktÛrego dodatkowym atutem jest fakt, iø zajmuje siÍ
tylko i wy≥πcznie oúwietleniem. 

Schreder Polska
Elementy ma≥ej architektury, systemy inteligentnego
sterowania oúwietleniem (OWLET), wizualizacje.

Smart
Pe≥na oferta oraz dane kontaktowe do Regionalnych
OpiekunÛw Sprzedaøy dostÍpne na stronie
internetowej www.smart-lighting.pl.

Sowar
Produkcja opraw bez energoch≥onnych zasilaczy,
zasilanie bezpoúrednio z sieci 230 V.

Twelve Technika
åwietlna

Szeroki asortyment wysokiej klasy opraw LED.

Zamel Produkty wytwarzane w Polsce.

èrÛd≥o: firmy

POPULARNOåΔ PRODUKT”W W OFERCIE FIRM 
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dowanπ wiÍkszoúÊ stanowiπ lam-
py sodowe (60-65%), a takøe
lampy rtÍciowe, øarowe, neono-
we i inne. Co wiÍcej, z badania
przeprowadzonego przez NFO-
åiGW w 2013 r. wynika, øe po-
≥owa polskich gmin planuje mo-
dernizacjÍ oúwietlenia ulicznego
do roku 2018, a g≥Ûwnymi powo-

dami planowanych modernizacji
sπ wysokie koszty utrzymania
obecnego oúwietlenia, chÍÊ po-
prawy jakoúci oúwietlenia oraz
aspekty úrodowiskowe.

Istotnπ rolÍ w kszta≥towaniu
koniunktury w branøy oúwietle-
niowej bÍdπ odgrywaÊ takøe pie-
niπdze z nowej perspektywy

unijnej na lata 2014-2020. Polska
jest najwiÍkszym beneficjentem
tych úrodkÛw (otrzyma≥a 
82,5 mld euro). Firmy oúwietle-
niowe mogπ skorzystaÊ m.in. na
dotacjach w ramach Programu
Horyzont 2020, ktÛry mocno sta-
wia na innowacyjnoúÊ, nowe zie-
lone technologie i efektywnoúÊ

energetycznπ, a wiÍc na te aspek-
ty, ktÛrych oúwietlenie, a zw≥asz-
cza intensywnie rozwijajπce siÍ
oúwietlenie LED, jest istotnym
elementem.

Tomasz Krzeúniak
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Alumast x akcesoria i czÍúci
zamienne do s≥upÛw

ATM Lighting x x x x x
Automatex x
El-It x x x x x x x x x x x x x x

Elektromontaø
RzeszÛw x

systemy oúwietleniowe
w realizowanych
obiektach

ES-System x x x x x x x x x x x x x x x x
Helios x x x x x x x
Hybryd x x
Ideus x x x x x x x x x x x x x
Luxan x x x x x
Osram x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rabbit x x x x x x
Rum-Lux x x x x x x x x x x x lampki choinkowe

Schreder
Polska x x x x x x x x x x x oprawy LED,

telemanagement

Smart x x x x x x x x x x x x x x x x
Sowar x x x x x x x
Twelve
Technika
åwietlna

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Zamel x x x x x x
oprawy LED
architektoniczne,
schodowe, oúwietlajπce
ciπgi komunikacyjne

èrÛd≥o: firmy

OCENA SYTUACJI W 2014 ROKU PROGNOZA SYTUACJI NA KONIEC 2015 ROKU


