
  Z życia i pogranicZa branży 

66 Elektroinstalator 4/2015

Walne Zgromadzenie 
Członków PIGE
W maju br. odbyło się w Ciechocinku VI Walne Zgromadzenie Członków Polskiej 
Izby Gospodarczej Elektrotechniki. Poniżej przedstawiamy informację na ten temat 
przygotowaną przez Janusza Nowastowskiego – dyrektora Izby i wiceprezesa PIGE.

Praca zarządu w okresie 
pomiędzy walnymi zgro-
madzeniami odbywała się 

na 6 posiedzeniach wspólnych 
oraz 3 telekonferencjach. Człon-
kowie zarządu, a także wielu in-
nych członków PIGE angażowa-
ło się w prace sekcji branżowych 
i zespołów problemowych.

Zagadnienia jakości produk-
tów polskiego przemysłu elek-
trotechnicznego, a tym samym 
budowania jego marki, to naj-
ważniejsze sprawy, którymi zaj-
mowała się w tym czasie Izba. 
Przyjęta została uchwała meryto-
ryczna dotycząca ochrony rynku 
przed produktami nie spełniają-
cymi podstawowych wymagań 
i tym samym nieprawnie ozna-
kowanych znakiem CE.

Wypracowano mechanizm 
kontrolny oraz zasady współpra-
cy z Urzędem Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów.

Z poprawą jakości wyrobów 
polskich producentów wiążą się 
plany ekspansji eksportowej po-
przez udział w wybranych tar-
gach międzynarodowych, wy-
daniem katalogu produktowego 
w kilku wersjach językowych 
oraz udoskonaleniem portalu 
eksportowego www.electro- 
-poland.com.

Walne zgromadzenie doko-
nało istotnych zmian w Statu-
cie Izby, określając tożsamość 
poprzez rezygnację z repre-
zentowania f irm handlowych 
oraz elektroinstalacyjnych. 

Firmy tego typu mają swoje 
działające związki, takie jak 
SHE ZPDE lub stowarzysze-
nia, jak PSE. 

Członkami PIGE są w zdecy-
dowanej większości producen-
ci − czyli przemysł, importerzy 
renomowanych firm produkcyj-
nych, zaplecze techniczno-ma-
teriałowe oraz instytuty.

 
Izba zostanie wpisana w KRS 

do rejestru przedsiębiorców, 
co umożliwi aplikowanie o środ-
ki unijne „de minimis” w projek-
tach wsparcia eksportu.

W minionym roku realizo-
wana była aktywna współpra-
ca ze Stowarzyszeniem Elek-
tryków Polskich oraz Krajową 
Izbą Gospodarczą.

Podczas II Kongresu Elektryki 
Polskiej zorganizowanym przez 
SEP prowadziliśmy dużym ze-
społem panel poświęcony ak-
tualnej sytuacji przemysłu elek-
trotechnicznego. SEP organizuje 
również wyjazdowe misje go-
spodarcze na targi zagraniczne, 
w których udział biorą członko-
wie PIGE.

Omówiona została szczegó-
łowo ciekawa współpraca z Pol-
skim Komitetem Normalizacyj-
nym polegająca na tworzeniu 
polskich norm. Okazuje się, 
że jest sporo przypadków, w któ-
rych nie ma norm zharmonizo-
wanych, a dawne polskie nor-
my zostają wykreślne z katalogu. 
Aktualnie jest w opracowaniu 

projekt normy na przewody dla 
budownictwa.

 
Podczas obrad podjęto spra-

wę celowości przynależności 
do ORGALIME, która jako or-
ganizacja skupiająca europej-
skie izby gospodarcze, organi-
zacje przemysłu metalowego 
i elektrotechnicznego, zatrud-
niające ok. 10 mln pracowni-
ków, powinna być stowarzy-
szeniem pilnującym interesów 
naszego przemysłu w struktu-
rach europejskich.

Pojawił się zupełnie nowy 
kontekst tej sprawy – Inicja-
tywa Wsparcia Nadzoru Ryn-
ku – MSSI – europejski pro-
jekt największych producentów 
(SIEMENS, LEGRAND, EA-
TON, ABB, HAGER, SCHNE-
IDER ELECTRIC) podjęty pod 
egidą ORGALIME. Projekt ten 
współgra z naszymi celami 
co do wzrostu jakości wyro-
bów polskiej elektrotechniki.

W dyskusji był podejmowany 
temat współpracy biznesu z na-
uką dla wzrostu innowacyjności 
polskiej gospodarki, który jest 
obecnie tematem numer jeden 
we wszystkich niemal mediach 
(przedstawiane są na wszelkie 
sposoby m.in. informacje, ja-
kie to olbrzymie fundusze tyl-
ko czekają, aby je wykorzystać 
w naszych firmach).

 
Rzeczywistości doświadcza 

jednak tylko ten, kto próbuje 

po nie sięgnąć. Na pewno nie 
będzie łatwiej jak w poprzednim 
budżecie, są zmienione wyraź-
nie zasady i muszą być tworzo-
ne związki – instytut lub uczel-
nia i firma.

Jak dotychczas nie odnotowu-
jemy żadnej aktywności środowi-
ska naukowego co do możliwości 
współpracy z większością naszych 
członków, które są średnimi fir-
mami w rozumieniu przepisów 
unijnych. Trzeba jednak przyznać, 
że nasza aktywność w tym wzglę-
dzie także była znikoma.

Jeśli będą konkretne programy 
unijne, wtedy może pojawi się 
bezpośrednia rola dla PIGE.

W innych projektach widzimy 
wyłącznie rolę animatora spot-
kań grupowych naszych firm 
w instytutach branżowych lub 
na konferencjach uczelni tech-
nicznych.

Zrealizowano spotkania w In-
stytucie Tele-Radio-Technicz-
nym, Instytucie Elektrotechniki 
oraz AGH w Krakowie.

Przed PIGE wiele nowych za-
dań szkoleniowych, które będą 
realizowane już podczas Targów 
ENERGETAB 2015 i w kolejnych 
edycjach targowych w Bydgosz-
czy i Warszawie.

Izba liczy aktualnie 84 człon-
ków, w ostatnim roku przyjęła 
11 nowych firm.  ■

Wiceprezes zarządu PIGE,
dyrektor Izby 

Janusz Nowastowski


