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Przemysł oświetleniowy w Polsce – ranking producentów  22/09/2020  Raport obejmuje 
produkcję sprzętu oświetleniowego w Polsce: wartość produkcji w latach 2017-2019 
oraz ranking producentów według wyników finansowych.  Wartość produkcji polskiego 
przemysłu oświetleniowego  W ostatnich trzech latach wartość produkcji sprzętu 
oświetleniowego w Polsce w każdym roku przekroczyła 7 mld zł.
Przemysł oświetleniowy stanowi 0,6 proc. produkcji przemysłowej ogółem.

Rok 2019 był rekordowy. Wartość produkcja wyniosła ponad 7,5 mld zł.

Opracowanie RE na podstawie danych GUS 1. SIGNIFY

Listę największych producentów sprzętu oświetleniowego na terenie Polski otwiera 
Signify (dawniej Philips). Firma macierzysta znajduje się w Holandii. Marka Philips 
pojawiła się w Polsce już w latach 20. zeszłego stulecia – wtedy została uruchomiona 
fabryka w Warszawie, która była pierwszym zakładem produkcyjnym firmy otwartym 
poza Holandią.

W 2019 r. sprzedaż globalna Signify wyniosła 6,2 mld euro. Koncern zatrudnia ok. 
36 000 pracowników w 70 krajach.

Signify ma w Polsce dwa podmioty prawne: Signify Poland Sp. z o.o. i Signify Poland 
Bielsko Sp. z o.o.

Signify Poland Sp. z o.o. posiada dwa oddziały produkcyjne:

W Kętrzynie – Fabryka Opraw OświetleniowychW Pile – Fabryka Źródeł Światła, Fabryka 
Elektroniki Oświetleniowej (Lighting Electronics), Zakład Konsumenckich Opraw 
Oświetleniowych, Zakład Produkcji Komponentów.

W 2018 r. wartość sprzedaży Signify Poland Sp. z o.o. wyniosła prawie 6,8 mld zł, a zysk 
netto 107 mln zł.

Prezesem zarządu Signify Poland Sp. z o.o. jest Bogdan Rogala.

2. ES-SYSTEM

Firma ES-System Sp. z o.o. realizuje sprzedaż sprzętu oświetleniowego w pięciu 
segmentach: architektonicznym, zewnętrznym, przemysłowym, awaryjnym oraz 
sterowania.



W Polsce ma dwie fabryki: w Wilkasach (na Mazurach) i w Dobczycach (pod Krakowem).

W 2007 roku ES-System SA zadebiutowała na GPW w Warszawie. W 2019 r. spółka 
pozyskała inwestora, a następnie wyszła z giełdy. Obecnym właścicielem ES-System jest 
norweski Glamox.

W 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ES-System wzrosły o 14,6% rdr 
do poziomu 219,7 mln zł. Zysk netto: 6,6 mln zł wobec 5,6 mln zł w 2018 roku – wzrost o 
17,8% rdr. Rentowność netto: 3%, wobec 2,9% w 2018 roku.

Zatrudnienie wynosi 750 osób. Siedziba ES-System Sp. z o.o. znajduje się w Krakowie. 
Prezesem zarządu jest Rafał Gawrylak.

3. LUG

Oferta LUG obejmuje szereg grup opraw oświetleniowych przemysłowych i 
dekoracyjnych: zewnętrznych – do iluminacji budynków, ulic, parkingów czy obiektów 
sportowych, oraz wnętrzowych – stosowanych w salonach sprzedaży, biurach i 
marketach.

Grupa LUG liczy 10 spółek, w tym 6 zagranicznych w następujących krajach: Niemcy, 
Ukraina, Brazylia, Wielka Brytania, Argentyna i Turcja. W Polsce działają 4 spółki o 
różnym profilu. LUG Light Factory zajmuje się produkcją w dwóch fabrykach: w Zielonej 
Górze i w Nowym Kisielinie. Pozostałe (BIOT, ESCOLIGHT i LUG Services) prowadzą 
działalność usługową.

Akcje LUG SA są notowane na NewConnect w Warszawie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2019 r. wyniosły 168,5 mln zł, wobec 170,8 
mln w 2018 r. Rok 2019 zakończył się stratą netto w wysokości -5,8 mln zł. W 
poprzednim roku LUG wygenerował zysk netto w wysokości 4,15 mln zł.

Siedziba LUG SA znajduje się w Zielonej Górze. Prezesem zarządu jest Ryszard 
Wtorkowski.

4. LENA LIGHTING

Lena Lighting jest producentem systemów i opraw oświetleniowych. Powstała w 2004 
roku.

Siedziba i zakład produkcyjny znajdują się w Środzie Wielkopolskiej.

Grupa Kapitałowa Lena Lighting składa się z podmiotu dominującego Lena Lighting S.A. 
oraz podmiotu zależnego Luxmat Investment Sp. z o.o.



Od 2005 r. spółka notowana jest na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie.

Lena Lighting S.A. osiągnęła w 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 118 387 tys. 
zł (53,95% z tytułu sprzedaży zagranicznej i 46,05% ze sprzedaży krajowej). Jest to wynik 
o 9,14% niższy niż rok wcześniej.

Rentowność netto wyniosła 5,17% i była nieznacznie niższa w porównaniu do 
poprzedniego roku (2018 r.: 5,56%).

Na koniec 2019 r. Lena Lighting S.A. zatrudniała 161 osób.

Siedziba Lena Lighting SA znajduje się w Środzie Wielkopolskiej. Prezesem zarządu jest 
Włodzimierz Lesiński.

5. KANLUX

Firma istnieje od 1989 r. W ofercie znajduje się sprzęt oświetleniowy produkowany w 
Polsce, za granicą, a także w Fabryce Kanlux. Obecnie Kanlux oferuje blisko 3500 
produktów w 40 krajach świata – poza Polską spółki zależne znajdują się w: Niemczech, 
Czechach, Słowacji, Rosji, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, Ukrainie i we Francji.

W 2018 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 181, 83 mln zł, a zysk netto prawie 16 
mln zł.

Siedziba Kanlux SA znajduje się w Radzionkowie na Śląsku. Prezesem jest Arkadiusz 
Chmiel.

6. LUXIONA

Luxiona Poland jest częścią hiszpańskiej Grupy LUXIONA, działającej na rynku 
oświetleniowym od ponad 90 lat. W Polsce istnieje od 2009 roku, czyli od zakupu firmy 
produkcyjnej Aga Light.

Zakład produkcyjny firmy Luxiona Poland usytuowany jest w Jacentowie koło Ostrowca 
Świętokrzyskiego.

Oferta Luxiona Poland to kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące 
produkcję oraz szeroko rozumiane usługi projektowe, przygotowane na potrzeby m.in.: 
przestrzeni architektonicznych, obszarów pomieszczeń czystych, powierzchni 
komercyjnych, itd.



W 2018 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły ponad 115 mln zł, a zysk netto ponad 
4,5 mln zł.

Siedziba zarządu Luxiona Poland SA znajduje się w Ożarowie Mazowieckim. Prezesem 
jest Jorge Arteaga.
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