Życie firm

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą polski przemysł
elektrotechniczny. Jest ona członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz największej europejskiej organizacji przemysłu
elektromaszynowego ORGALIME. Obecnie PIGE zrzesza 71 firm. W czerwcu tego obchodziła jubileusz 20-lecia swej działalności.

P

IGE zrzesza polskich przedsiębiorców oraz osoby prawne
prowadzące działalność produkcyjną, eksploatacyjną,
handlową, usługową, projektową, badawczo-rozwojową
i szkoleniową w zakresie elektrotechniki. Generalną korzyścią dla
zrzeszonych w niej podmiotów jest możliwość oddziaływania na
polską gospodarkę. Nie mniej znaczący jest fakt przynależności
do grupy czołowych firm branży elektrotechnicznej. Firmy członkowskie opłacają składki, dzięki którym uzyskują wiele korzyści:
–– cotygodniowy biuletyn zapytań ofertowych z dziedziny
elektrycznej,
–– aranżacja kontaktów osobistych pomiędzy zarządami firm,
–– codzienny biuletyn mailowy w tematyce branżowej,
–– ochrona przed nieuczciwą konkurencją poprzez działania
uzgodnione z UOKiK,
–– grupowe wystawy targowe w kraju i za granicą,
–– grupowa umowa telefonii komórkowej T-Mobile na ponad

Janusz Nowak, prezes zarządu PIGE
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki od ponad 20 lat jest
trwałym elementem środowiska przemysłu elektromaszynowego w Polsce. Opierając się na Ustawie o izbach gospodarczych,
PIGE reprezentuje interesy członków i integruje środowisko powiązane z szeroko rozumianym przemysłem elektrotechnicznym
poprzez budowanie, organizowanie i zabezpieczenie standardów współpracy z organami ustawodawczymi i organizacjami samorządu gospodarczego.

500 numerów,
–– korporacyjna umowa spedycyjna z OPEK,
–– grupowe zakupy energii elektrycznej ze znacznymi
oszczędnościami,
–– grupowe przeglądy efektywności energetycznej firm,
–– grupowe ubezpieczenia majątkowe firm,
–– delegowanie przedstawicieli do Komitetów Technicznych
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
–– delegowanie przedstawicieli do Komitetów Uzgodnieniowych
przy Ministerstwie Gospodarki,
–– delegowanie przedstawicieli do Komitetów Inicjatywnych
modyfikacji dyrektyw UE przy ORGALIME,
–– organizowanie prelekcji produktowych dla projektantów i wykonawców wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa,
–– bezpłatne szkolenia izbowe dotyczące najnowszych rozporządzeń europejskich i krajowych.

mgr inż. Janusz Nowastowski,
sekretarz zarządu, dyrektor biura PIGE
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki jako samorząd gospodarczy tworzy partnerskie stosunki pomiędzy firmami i instytucjami otoczenia biznesowego. Kilka razy rocznie organizowane są
spotkania obejmujące zagadnienia:
– techniczne i technologiczne,
– prawne i ekonomiczne,
– integracyjne i sportowe.

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki jest członkiem Krajowej
Izby Gospodarczej oraz największej europejskiej organizacji przemysłu elektromaszynowego ORGALIME.

Poprzez bezpośrednie spotkania nawiązuje się wiele więzi kooperacyjnych i wspólnych projektów handlowych nastawionych
na rynki zagraniczne.

Reprezentujemy:

Sprawy etyki biznesowej jako sprawy trudne są prowadzone
szczególnie delikatnie, jednak konsekwentnie zamierzamy eliminować z rynku podmioty nieprzestrzegające norm technicznych
oraz powiązanych z tym zasad oznakowania CE.

– producentów aparatury elektrycznej,
– producentów kabli i przewodów,
–
producentów osprzętu elektroinstalacyjnego i narzędzi dla
elektromonterów,
– producentów silników elektrycznych i transformatorów,
– producentów tras kablowych,
– producentów osprzętu odgromowego,
– hurtowników i dystrybutorów sprzętu elektrycznego.
Współpracujemy także z placówkami badawczymi i instytutami
branżowymi oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.
Delegujemy przedstawicieli do Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz do Komitetów Uzgodnieniowych przy Ministerstwie Gospodarki.
Wszystkich uczestników rynku elektrycznego zapraszamy do
współpracy i udziału w pracach PIGE.
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Wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz Instytutem Elektrotechniki powołaliśmy Fundację Narodowy Ośrodek
Bezpieczeństwa Elektrycznego NOBE z zadaniem przyśpieszenia
modernizacji starych instalacji elektrycznych oraz wdrożenia projektu skierowanego do firm produkcyjnych, handlowych i instalacyjnych – certyfikat „Bezpieczeństwo elektryczne”.
PIGE jest konsultantem wszystkich aktów prawnych dotyczących
budownictwa, wdrażania dyrektyw niskonapięciowych oraz gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
W zakresie naszych konsultacji znajdują się także: ekoprojektowanie, budownictwo inteligentne i pasywne oraz odnawialne źródła
energii.
Zapraszamy firmy chcące mieć wpływ na otaczającą nas
rzeczywistość!
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