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J
uż w roku 1993, na samym począt-
ku przemian ustrojowych w Polsce, 
zawiązała się w Warszawie Izba Go-
spodarcza Przemysłu Elektrotech-

nicznego. Usytuowana była w kompleksie 
branżowych instytucji w Międzylesiu obok 
Instytutu Elektrotechniki i fabryki zWar 
(obecnie abb) oraz bbJ sEP. Utworzyło ją  
ponad 100 firm, w większości wtedy pań-
stwowych.

następnie nastąpił burzliwy okres prze-
kształceń własnościowych, często łączący 
się z zerwaniem dotychczasowych rynków 
eksportowych, powiązań kooperacyjnych 
oraz wymianą kadry kierowniczej.

Polska branża elektrotechniczna od 
początku znalazła się w polu zaintere-
sowania wielu koncernów europejskich, 
korzystających z możliwości jakie dawała 
i nadal daje prywatyzacja. 

Przykładowo poniżej kilka najbardziej 
znanych zmian właścicielskich:

PolaM Piła - PhIlIPs lighting• 
 PolaM szczecinek - Elda szcze-• 
cinek
 PolaM kontakt czechowice-• 
dziedzice  - sIMon
PolaM Pułtusk - EtI • 
 FaEl ząbkowice Śląskie - lEGrand• 
 Eltra bydgoszcz, Elda szczeci-• 
nek - schnEIdEr Electric
 zaMEch Elbląg, zWar Warszawa, • 
Elta Łódź - abb
 Polar Wrocław - WhIrPool • 
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I ndUkta, basEl, EMa, cElMa • 
bielsko biała - cantonI Motors
t ElFa bydgoszcz - alcatEl lu-• 
cent

 ŚFk - ŚlĄska FabrYka kab-• 
klI czechowice-dziedzice - nkt 
cables
 zWUt Warszawa - sIEMEns• 

dla wielu firm była to szansa dalsze-
go rozwoju i zatrudnienia pracowników, 
często jedynego dużego pracodawcy 
w najbliższej okolicy, ale wiele dawnych 
firm nie przetrwało i dzisiaj istnieje tylko 
w naszych wspomnieniach.

założycielem i pierwszym dyrek-
torem Izby, aż do roku 2010 był pro-
fesor Wiesław seruga, były dyrektor 
Instytutu Elektrotechniki.

Większość firm stopniowo od-
chodziła z Izby, jakby odreagowując 
dawną obowiązkową  przynależność 
do zjednoczeń branżowych. Pełna sa-

modzielność objęła również pełną do-
browolność, co do przynależności do 
Izb Gospodarczych. W przypadku firm 
przejętych przez kapitał zagraniczny 
występował często, wręcz zakaz nale-
żenia do polskich izb gospodarczych.

Począwszy od lipca 2010 nowe 
kierownictwo Izby przyjęło strategię 
otwarcia się również  na małe firmy 
oraz połączenie z działającym od 
siedmiu lat stowarzyszeniem Produ-
centów kabli i osprzętu Elektrycz-
nego. stowarzyszenie Producentów 
kabli i osprzętu Elektrycznego było 
przykładem całkowicie oddolnej ini-
cjatywy poszukiwania przez prywatne 
firmy powiększenia swej siły w integra-
cji, powiązaniu kooperacyjnym i szko-
leniach fachowych. kierownictwo tej 
organizacji przenosi obecnie swe do-
świadczenia do działania izby.

W roku 2010 zmieniono dawną na-

J a n u s z  n o w a s t o w s k i
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zwę Izba Gospodarcza Polskiej Elektro-
techniki na Polska Izba Gospodarcza 
Elektrotechniki, a siedzibę biura prze-
niesiono z Warszawy do bydgoszczy.

Poczyniono wiele dla zmiany po-
strzegania izby poprzez nowe logo 
oraz nową, bieżąco aktualizowaną  
stronę internetową www.elektro-
technika.org.pl

nawiązano aktywną współpracę ze 
wszystkimi istniejącymi pismami bran-
żowymi, a także podejmowane są ko-
lejne, nowe  inicjatywy wydawnicze.

W chwili obecnej zrzeszamy już 70 
firm, w tym dwie ważne grupy zaku-
powe hurtowni elektrycznych, powięk-
szając w ciągu jednego roku dwukrot-
nie członkowski stan początkowy.

branża elektrotechniczna w Pol-
sce dzieli się generalnie na trzy pod-
sektory:

wytwarzanie urządzeń, kabli, silni-• 
ków i osprzętu elektrycznego 

przedsiębiorstwa montażowe i wy-• 
konawstwa instalacji oraz elektroin-
stalatorstwo  

handel hurtowy i detaliczny oraz • 
dystrybucja towarów importowanych

silnym wyzwaniem dla krajowych 
producentów stało się utworzenie przez 
zachodnie firmy produkcyjne spółek 
o charakterze handlowym, mających 
za zadanie wprowadzać na nasz rynek 

towary firm macierzystych . W naszym 
sektorze jest ich około 120.

Firm o kapitale polskim będą-
cych producentami kabli, osprzętu, 
łączników i aparatury elektrycznej, 
silników i transformatorów, produ-
centów wiązek kablowych i opraw 
oświetleniowych oraz zmechanizo-
wanego sprzętu domowego można 
szacować ilościowo na około 500. 
są to oczywiście firmy o bardzo 
zróżnicowanej wielkości od telefoniki
–kable z zatrudnieniem około 3000 
osób do firm kilkuosobowych.

dużą grupą przedsiębiorstw 
są firmy wykonawstwa sieci ener-
getycznych oraz instalacji niskiego 
napięcia. Firmy większe (przekształ-
cone Elektromontaże) mają z reguły 
działy produkcji rozdzielni i montażu 
elementów konstrukcyjnych. W tej 
grupie przedsiębiorstw są firmy duże 
i małe, ale ilościowo przeważają 
małe zakłady elektroinstalacyjne lub 
przezwajania silników, których ilość 
szacujemy na ponad 3000. 

oddzielną grupę w naszej bran-
ży stanowią hurtownie elektryczne. 
Mamy 18 dużych hurtowni siecio-
wych oraz grup zakupowych, a tak-
że dużą liczbę, szacowaną na po-
nad 1000 małych hurtowni i sklepów 
specjalistycznych. 

SPRóBujmY ODPOwiEDZiEć 
NA PYTANiE - CO mOżE TYm 
fiRmOm ZAOfEROwAć 
SAmORZĄD gOSPODARCZY?

Polska izba gospodarcza Elek-
trotechniki jest członkiem Krajo-
wej izby gospodarczej zrzeszają-
cej branżowe izby i stowarzyszenia 
wszystkich dziedzin gospodarczych.

Kig jest wspólnym reprezen-
tantem polskich przedsiębiorców 
wobec władz państwowych oraz 
Polski na forum organizacji  EuRO-
CHAmBRES.eu .

samodzielnie  PigE  jest człon-
kiem największej europejskiej orga-
nizacji przemysłu elektromaszyno-
wego ORgALimE.org   w brukseli.

aktywność PIGE na polu euro-
pejskim jest niewielka i nie wnosi 
obecnie znaczącego wkładu me-
rytorycznego. Inicjowanie nowych 
i konsultowanie tworzonych dyrek-
tyw lub praca nad nowelizacjami są 
zadaniami bardzo ambitnymi i trud-
nymi. bycie obecnym niesie spore 
koszty, a bycie silnym merytorycznie 
wymaga zgromadzenia zespołu 
ekspertów i finansowanie ich sta-
łej pracy w kraju i w brukseli. nad-
rzędnym celem PIGE powinna stać 
się więc umiejętność definiowania 
potrzeb branży elektrotechnicznej 
i przekazywanie tych informacji po-
przez Izbę do odpowiednich orga-
nów, a wtedy może się okazać, że 
PIGE  zyska wielu mniejszych so-
juszników gotowych razem bronić 
się przed dyktatem europejskich 
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koncernów tworzących normy i dy-
rektywy wygodne tylko dla najsil-
niejszych. PIGE dopiero rozpoznaje 
swoje realne możliwości w tej dzie-
dzinie i zabiega o wsparcie ze stro-
ny rządowej.

Na polu  modyfikacji polskiego  
prawa gospodarczego i finanso-
wego można realnie dużo zdziałać.

PIGE aktywnie włączyła się 
w nowy projekt ustawy o norma-
lizacji – popierając tym samym 
nowe podejście do tworzenia pol-
skich norm oraz upowszechnie-
nia norm europejskich. zgłoszono 
wielu przedstawicieli do poszcze-
gólnych komitetów technicznych, 
w następnej kolejności zgłaszani 
będą dalsi kandydaci oraz delegat 
zarządu Izby do rady normaliza-
cyjnej Pkn.

tylko rzeczywista obecność 
i praca młodej kadry inżynierskiej 
w pracach komitetów technicznych 
da naszym firmom równoprawny 
status europejski. nie możemy się 
jako ostatni dowiadywać o nowych 
normach, musimy być aktywni już 
w ich tworzeniu.

znana jest od wielu lat bolączka 
zatorów płatniczych w całej gospo-
darce, głównie w budownictwie. na-
sza branża jest najmocniej związana 
właśnie z budownictwem i dlatego 
ten problem PIGE próbuje aktywnie 
rozwiązać. Jest konsultantem Mini-
sterstwa Gospodarki we wdrażaniu 
dyrektywy o terminach płatności 
w obrocie handlowym. 

sprawozdawczyni tej dyrektywy 
tak to określiła:

„…Jestem niezmiernie zadowo-
lona, że PE zdołał zagwarantować 
ogólny, 30-dniowy termin zarówno 
w przypadku instytucji publicznych, 
jak i transakcji biznesowych - cieszy-
ła się sprawozdawczyni, niemiecka 
socjalistka Barbara Weiler. - PE za-
bezpieczył równe szanse i jasne za-
sady dla wszystkich, z korzyścią dla 
małych i średnich firm. Porozumienie 
oznacza, że takie przedsiębiorstwa 
nie będą dłużej zmuszane do tego, 
by pełnić rolę banków dla firm pub-
licznych i wielkich koncernów”.

Przeniesieniem dyrektywy na 
grunt polskiego prawa będzie no-
welizacja odpowiedniej ustawy. PIGE 
będzie prezentować wspólne stano-
wisko, aby rzeczywiście doprowa-
dzić do realnej poprawy.

Izba jest kontynuatorką starań 
stowarzyszenia Producentów kabli, 
które jeszcze w roku 2009 założy-
ło sprawę Ministerstwu Finansów 
o wykładnię prawa podatkowego 
w zakresie interpretowania funkcjo-
nujących  bonusów sprzedażowych. 
obecne rozporządzenie nadal jest 
niezadawalające. I dlatego PIGE 
prowadzi dalsze starania o powrót 
do możliwości stosowania not księ-
gowych jako najprostszego sposo-
bu rozliczania bonusów.

 Innym polem starań o zmianę 
prawa jest  prawo budowlane w za-
kresie egzekwowania rzetelnych 
przeglądów instalacji elektrycznych 
. obecnie obowiązujące zasady są 
rozwiązaniem dobrym tylko „na pa-
pierze”, bowiem nawet stwierdzony 
zły stan instalacji elektrycznej nie 
skutkuje nakazem jej natychmiasto-
wej wymiany. W dziedzinie instalacji 
elektrycznych panuje nadzwyczajna 
pobłażliwość, nawet na liczne pora-
żenia oraz pożary wywołane jej fatal-
nym stanem w większości starych 
budynków. Wspólne sukcesy powin-
ny wywołać ożywienie całego rynku 
elektrycznego.

PIGE jest na dobrej drodze do 
wspólnego utworzenia ze stowarzy-
szeniem Elektryków Polskich  oraz 
innymi partnerami Narodowego 
Ośrodka Bezpieczeństwa Elek-
trycznego. ośrodek ten poprzez 
dokumentowanie stanu instalacji i za-
grożeń powinien dać podwaliny do 
nowych rozstrzygnięć legislacyjnych. 

ważnym kierunkiem dla całej 
branży jest współpraca z urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów oraz Biurem Badawczym ds. 
jakość SEP w zakresie nadzoru 
rynku wyrobów elektrycznych.

każdy rzetelny producent powi-
nien być wyczulony na niedopusz-
czenie na rynek polski wyrobów 
nieprawnie oznakowanych znakiem 
bezpieczeństwa cE. samodzielna 
firma ma jednak wiele oporów przed 
podjęciem działań wobec innej firmy.

Właśnie Izba Gospodarcza jest 
tym właściwym podmiotem dla 
wszczęcia procedury kontrolnej. 
PIGE już prowadzi pierwsze spra-
wy zasygnalizowane przez swoich 
członków.

Żaden udokumentowany sygnał 
nie będzie zbagatelizowany - PIGE 
apeluje o przełamanie strachu lub 
źle pojętej solidarności - chce bronić 
polskiego rynku - dzięki posiadanym 
uprawnieniom. 

System szkoleń wewnątrz-
izbowych powinien zapewniać uzu-
pełnianie wiedzy naszych kadr tech-
nicznych w zakresach specyficznych 
dla naszej branży.

duża część naszych członków pro-
wadzi procesy wytłaczania lub wtrysku 
i oczekują na szkolenia technologicz-
ne w dziedzinie przetwórstwa tworzyw 
sztucznych w elektrotechnice. 

szkolenia takie zrealizowane do-
tychczas zostały z Instytutem Inży-
nierii Materiałów Polimerowych i bar-
wników w toruniu.

kolejnym tematem wymaga-
jącym stałego dostarczania wie-
dzy jest upowszechnienie nowych 
zasad prawa ochrony własności 
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przemysłowej - droga do patentu 
europejskiego. Pierwszy wykład 
na ten temat nastąpił podczas iz-
bowego spotkania w szczyrku tuz 
po zakończeniu bielskich targów 
EnErGEtab. 

tematami permanentnie aktual-
nymi są wymagania rEach, rohs, 
WEEE, dyrektywa niskonapięciowa 
i dyrektywa maszynowa. tematy te 
są sukcesywnie omawiane w gru-
pach specjalistów.

Izba będzie rozszerzać wachlarz 
tematyki szkoleniowej według po-
trzeb zrzeszonych firm np. o spot-
kania branżowych instytutów nauko-
wych oraz przemysłu dla wykorzysta-
nia  finansowych form pomocowych 
przeznaczonych na współpracę na-
uki z przemysłem.

wspieranie działań marketin-
gowych i eksportowych polskich 
producentów elektrotechniki jest 
jednym z zadań PIGE. 

Wiele małych i średnich firm nie 
jest w stanie samodzielnie wyruszyć 
na podbój Europy. Istnieją mechani-
zmy wspomagające i właśnie izba 
jest miejscem ich koordynacji. Mi-
nimalnym wkładem każdy członek 
może zapewnić sobie udział w bran-
żowych misjach gospodarczych oraz 
grupowy udział w targach w oparciu 
o współpracę z sEP oraz Wydziałami 
Promocji handlu i Inwestycji polskich 
ambasad. Wkładem tym jest posia-
danie własnych materiałów promo-
cyjnych w języku angielskim, ewen-
tualnie płyt cd lub pamięci Usb 
pendrive. Można także delegować 
swego przedstawiciela, ale nie jest 
to wymagane.

Inną formą skutecznej reklamy 
produktowej są organizowanie w po-
szczególnych okręgowych Izbach 
Inżynierów budownictwa spotkania 
z projektantami i inspektorami nad-
zoru elektrycznego.

W ramach warszawskich targów 
Elektrotechnika Izba ułatwia uzyska-
nie statusu prelegenta i zapewnia 
wykłady wobec dużego grona słu-

chaczy - projektantów branży elektro 
i telekomunikacji.

PigE jest obecnie patronem 
targów  branżowych i fundatorem  
nagród dla najlepszych produktów 
- EnErGEtab bielsko-biała, EXPo 
PoWEr Poznań, EXPo cablE sos-
nowiec.

Dodatkowym „bonusem” przy-
należności do izby jest obniżenie 
kosztów działalności poprzez 
efekt skali w zakupach grupo-
wych i umowach korporacyjnych 
z dostawcami usług
-  umowa łączna z sieciami telefonii 

komórkowej, aktualnie z t-Mobile
-  umowa łączna z ubezpieczycielem 

majątku firm i innych ryzyk, aktual-
nie towarzystwo tUW

-  umowa łączna na dostawy energii 
elektrycznej, aktualnie turon Energia 

-  umowy łączne spedycyjne i inne 
zakupowe są w przygotowaniu.

dotychczasowe doświadczenia 
pokazują jak wielkie pole do współ-
pracy i kooperacji otwierają rozmowy 
bezpośrednie kierownictw firm, które 
dotychczas widziały w sobie wyłącz-
nie konkurenta.

PIGE stwarza swoim członkom 
możliwość takiej integracji i rola 
Izby jest wbrew pozorom w tym 
względzie olbrzymia, choć z reguły 
nie jest brana w ogóle pod uwagę. 
Wielu członków początkowo wręcz 
obawia się spotkań, podejrzewając, 
że zostaną wyciągane od nich ich 
tajemnice firmowe. Podobno jeste-
śmy jako Polacy nacją znaną z po-
dejrzliwości i trudną w budowaniu 
relacji opartych na zaufaniu i szcze-
rym partnerstwie, ale PIGE  stara się 
złamać ten stereotyp.

W krajach unijnych troskę i ochro-
nę własnych firm w poszczególnych 
krajach i sektorach zapewniają od 
dawna Izby Gospodarcze i one kre-
ują powstawanie regulacji zatwier-
dzanych następnie na forach poli-
tycznych. Jeśli nadal będziemy kie-
rować się zadawnioną historycznie 
wzajemną nieufnością i jako Polacy 

nie będziemy umieli  sami ze sobą 
współpracować i walczyć o nasze 
prawa, to będą nam narzucane re-
guły pochodzące z zewnątrz, którym 
będziemy musieli się podporządko-
wać.

PIGE jest otwarta na całe środo-
wisko przemysłowe, handlowe i in-
stalacyjne, nie rozróżnia firm według 
własności kapitału właścicielskiego. 
PIGE uważa, że we współczesnym 
świecie nie można niczego osiągnąć 
poprzez stawianie barier handlowych 
i budzenie nieufności dla inwestycji 
zagranicznych. Jednak wszystkich 
działających na tym samym rynku 
powinny obowiązywać jednakowe 
prawa, a to wymaga bezstronnego 
i fachowego nadzoru.

PIGE liczy, że jej członkowie 
w trakcie spotkań i wzajemnych 
rozmów,  będą w stanie wspólny-
mi siłami wypracować stanowisko 
całej Izby w najważniejszych kwe-
stiach dotyczących przemysłu elek-
trotechnicznego, a to z pewnością 
przełoży się na szybszy rozwój tej 
niewątpliwie ważnej gałęzi przemy-
słu i pozwoli na zmniejszenie dy-
stansu do najbardziej rozwiniętych 
państw świata.

Polska myśl techniczna i polskie 
zdolności zostaną docenione, jeśli 
tylko MY sami potrafimy wspólny-
mi siłami zadbać o nasze interesy. 
takich poważnych partnerów jak 
Polska Izba Gospodarcza Elektro-
techniki oczekują w polskim sejmie 
i w Europie.  

s

PigE serdecznie zaprasza do ak-
tywnej współpracy, wszystkie fir-
my sektora elektrotechniki - tylko 
razem i dosłownie Razem można 
pokonać wiele barier w rozwoju 
naszej rzeczywistości.
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