Z życia i pogranicza branży

Moc w synergii – Krajowa Izba
Gospodarcza Elektryki
W dobie ogólnopolskiego porozumienia społecznego w celu minimalizacji
niepotrzebnych, często trudno zrozumiałych podziałów, Grupa Inicjatywna
E (SY)NERGIA reprezentująca przemysłowo-handlowe firmy elektrotechniczne,
powołała w dniu 11 czerwca 2015 r. nową organizację gospodarczą. W dniu 11
czerwca br. powstała Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE).

D

zięki tej inicjatywie zaistniała niepowtarzalna
okazja zbudowania szerokiej reprezentacji branży elektrycznej (w ogólnych sektorach:
Producent, Dystrybytor, Wykonawca), samodzielnego kreowania naszej gospodarczej rzeczywistości i kształtowania branży
elektrycznej (również dzięki demokratycznie wybranej reprezentacji), wg naszych potrzeb
i marzeń, a nie wg recept decydentów różnych szczebli, którzy
dostrzegają ją tylko wtedy, kiedy
osobiście odczuwają braki w dostawie energii elektrycznej.
Zaistniała również niepowtarzalna szansa zapisania „białych kart”, tym co sami uznamy
za istotne i ważne, przy okazji
wzorując się na dobrych przykładach okresu międzywojennego. Nawet nazwa nowej organizacji nawiązuje do dobrych
sprawdzonych wzorców, a logo,
zgodnie ze sztuką, zawiera ukryty przekaz i sens.
Izba Przemysłowo-Handlowa
zmieniła się na dzisiejszą, bardziej
uniwersalną Izbę Gospodarczą.
„Elektryczna” to nasze „korzenie”, Natomiast nazwa „Krajowa” w kontekście pochodzenia
kapitału jest bardziej pojemna
niż nazwa „Polska”, która ogranicza go do pochodzenia lokalnego. W epoce rosnącego globalizmu kapitał przemieszcza się
podobnie i równie swobodnie
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(choć zdecydowanie szybciej),
jak 100 i więcej lat temu. Dlatego też, mając świadomość historyczną i wiedzę o świecie
współczesnym, należy mądrze
realizować hasło: „Myśl globalnie – działaj lokalnie”.
W żadnym wypadku nie wolno rezygnować z naszej rodzimej tożsamości − wręcz przeciwnie − należy działać w celu
jej ugruntowania. W ramach patriotyzmu gospodarczego należy
maksymalnie pozyskiwać kapitał
zagraniczny dla rozwoju polskiej
gospodarki, dla naszej przyszłości i wspólnego dobra. Dlatego
też najpierw rozwikłajmy nasze
pozorne sprzeczności wynikające z natury ludzkiej, wspólnie
rozwiążmy na poziomie krajowym nasze potrzeby egzystencjalne, a później niech chętni bawią się w politykę.
„Patriotyzm gospodarczy
musi się stać fundamentem
polityki gospodarczej naszego państwa i fundamentem
naszych zachowań społecznych, ekonomicznych i konsumenckich. Od charakteru
naszych odpowiedzi zależy
nasza przyszłość”
 Krajowa Izba Gospodarcza
Elektryki, jako Organizacja Samorządowa, zamierza być
jedną z najważniejszych organizacji samorządowych

polskiej branży elektrotechnicznej;
 Krajowa Izba Gospodarcza
Elektryki statutowo, strukturalnie i mentalnie będzie
organizacją zarówno opiniotwórczą, jak i twórczą. Zamiarem pomysłodawców jest,
aby docelowo pełniła funkcję inicjatora branży elektrotechnicznej;
 Krajowa Izba Gospodarcza
Elektryki zamierza (pod swoimi skrzydłami) skupiać jak najwięcej firm i stowarzyszeń
branży elektrotechnicznej.
Jest to praca na lata, a przyjmując polską specyfikę, jest
to praca na bardzo długie lata.
Tylko czy my mamy na to aż
tyle czasu?
− Czy za kilka lub kilkanaście lat
będziemy jeszcze istnieć jako firmy, a personalnie jako eksperci
w swoich specjalnościach?
− Czy zdążymy wychować
i wprowadzić „do gry” swoich
następców?
− Czy procesy globalizacyjne nie
pochłoną naszych firm?

Na te i inne tego typu pytania wszyscy sami musimy sobie
odpowiedzieć.
Główne cele, jakie zostały
postawione przed nową organizacją:
 budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce;
 integracja firm producenckich,
dystrybucyjnych i wykonawczych, szeroko pojętej branży elektrycznej;
 oficjalne lobbowanie (zgodnie
z polskim prawem) na rzecz
branży elektrycznej wśród
decydentów polskiego życia
gospodarczego i społecznego,
tak aby była wreszcie zauważona i doceniona, a w konsekwencji mogła skuteczniej rozwijać się dla Polski;
 propagowanie wspólnego
działania firm elektrycznych
o kapitale polskim oraz innym działającym w Polsce,
wprowadzającym na nasz rynek nowoczesne technologie i tworzącym nowe miejsca pracy.

Krajowa Izba Gospodarcza
Elektryki (KIGE), oparta została na trzech podstawowych filarach: Produkcja, Dystrybucja,
Wykonawstwo.
Trzy podstawowe filary będą
działać równolegle na czterech
płaszczyznach: krajowej, międzynarodowej, szkoleniowej,
lobbingowej.
System organizacyjny oparto
na matrycy systemu funkcjonalnego, pozwalającego na równoległe wielopłaszczyznowe
działania.
Na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki www.kige.pl obok innych
informacji, można obejrzeć zwia-

stun filmu o nazwie nawiązującej
do tytułów francuskich seriali animowanych − „Była sobie energia…”/„Były sobie energie trzy…”
(trzy energie symbolizują trzy filary elektryki – Produkcję, Dystrybucję i Wykonawstwo), w którym
w sposób prosty i skondensowany zawarta została kwintesencja pomysłu, powstania, symboliki i założonych celów KIGE
wraz z pomysłami na ich realizację. Pod pozorną powierzchownością kryje się wiele myśli dotyczących stanu polskiego rynku
elektrycznego (szerzej: polskiej
gospodarki).
Do Zarządu KIGE zostali wybrani:

 Sławomir Dębowski, prezes
 Łukasz Kasprzyk, wiceprezes
 Jacek Kosiorek, wiceprezes
Natomiast do Komisji Rewizyjnej:
 Adam Bochenek
 Artur Rozmus
 Jakub Róziewicz
Po ostatecznej rejestracji
będzie to (prawdopodobnie)
największa organizacja szeroko pojętej branży elektrycznej, tak pod względem liczby
członków, jak również reprezentatywności samej branży,
skupiająca firmy produkcyjne,
dystrybucyjne i wykonawcze
z sektora MŚP.

Pełna aktywność Krajowej
Izby Gospodarczej Elektryki powinna rozpocząć się z początkiem 2016 roku.
Zaproszenie
Wszyscy zainteresowani działający w szeroko pojętej branży elektrycznej, pragnący realizować swoje cele gospodarcze
razem z innymi uczestnikami życia gospodarczego, mogą pobrać ze strony www.kige.pl,
(zakładka Zgłoszenie), Deklarację Przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki lub napisać na adres mailowy:
biuro@kige.pl 
■
Sławomir Dębowski

RENEXPO 2015 – Z ręką na pulsie
nowych technologii instalacji OZE
Wraz z rosnącym popytem na zieloną energię, dynamicznie rozwijają się
technologie instalacji OZE. Konsumenci oczekują nowoczesnych rozwiązań,
szybszego montażu, większej efektywności i trwałości mikroinstalacji.
Najnowocześniejsze branżowe rozwiązania zostaną zaprezentowane w trakcie
piątych Międzynarodowych Targów RENEXPO Poland 22-24 września br.

P

odczas targów RENEXPO
Poland zwiedzający będą
mogli poznać najnowocześniejsze rozwiązania w sektorze odnawialnych źródeł energii. Swoją obecność zapowiedziało
już ponad 100 wystawców, którzy zaprezentują osiągnięcia technologiczne z zakresu m.in. fotowoltaiki, pomp ciepła i energetyki
wodnej. Wydarzenia towarzyszące, takie jak konferencje, kongresy
i fora zgromadzą ponad 1000 ekspertów i profesjonalistów z Polski oraz z zagranicy.
Ciekawe propozycje wystawiennicze przyciągają jak magnes
zwiedzających. Nic dziwnego,

gdyż w tym roku na RENEXPO pojawią się liderzy w swoich
dziedzinach. W ofercie wystawców znajdą się m.in. ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła pozyskujące ciepło z powietrza,
gruntu czy wody oraz systemy geotermalne. Zwiedzający
będą mogli dowiedzieć się więcej
o urządzeniach monitorujących
dla domów i przedsiębiorstw,
które pomagają w poprawie
efektywności energetycznej.
Warto zapoznać się tymi rozwiązaniami, gdyż większa efektywność energetyczna to niższe
rachunki do płacenia.
■
(Ei)
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