Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), jest organizacją branżową,
społeczną, skupiającą i repezentującą firmy z szeroko pojętej branży elektrycznej, sektora MŚP, opartą na trzech podstawowych filarach: Produkcja, Dystrybucja
i Wykonawstwo, które działają równolegle na czterech płaszczyznach: krajowej,
międzynarodowej, szkoleniowej i lobbingowej. System organizacyjny KIGE oparty
został na matrycy systemu funkcjonalnego, pozwalającego na równoległe wielopłaszczyznowe działania.

KIGE stworzyła bezprecedensową szansę zapisania „białych kart”, tym co sami
członkowie uznają za istotne i ważne, przy okazji wzorując się na dobrych wzorcach okresu międzywojennego. Nazwa Organizacji również nawiązuje do sprawdzonych wzorców.
Dlatego, mając wiedzę historyczną i wiedzę o świecie współczesnym, należy mądrze, realizować hasło: „MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE”.
Nie wolno rezygnować z własnej tożsamości, a wręcz przeciwnie, w ramach patriotyzmu gospodarczego należy maksymalnie, egoistycznie i bezkompromisowo,
pozyskiwać kapitał zagraniczny dla rozwoju polskiej gospodarki, dla naszej przyszłości i wspólnego dobra. Dlatego też, najpierw należy rozwikłać nasze pozorne
sprzeczności wynikające z natury ludzkiej, wspólnie rozwiązując na poziomie krajowym nasze potrzeby egzystencjalne, a później chętni, niech bawią się w politykę.

Głównym celem Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki jest integracja gospodarcza poszczególnych segmentów rynku elektrotechnicznego oraz ich rozwój, przez
inicjowanie innowacji, pośród jej członków.
Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), powstała w dobie ogólnopolskiego
porozumienia społecznego, podczas Konwencji Przemysłowo-Handlowej Firm
Branży Elektrycznej, w dniu 11 czerwca 2015 roku, pod przewodnim hasłem:
ŁĄCZYMY PRZEDSIĘBIORCZYCH, w celu minimalizacji niepotrzebnych
i często, trudno zrozumiałych podziałów.
W dniu 17 września 2015 roku, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki ustanowiła Nagrodę za Innowacje im. Jana Czochralskiego (18851953), ojca światowej elektroniki, znanego na świecie (zdecydowanie
mniej w Polsce), naukowca i wynalazcy powszechnie stosowanej metody otrzymywania monokryształów krzemu (zwaną obecnie metodą
Czochralskiego), podstawy procesu produkcji układów scalonych.
Statuetkę zdobi maksyma: „W gospodarce globalnej niezbędna jest
umiejętność działania ponad granicami”.

„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.”

W dniu 15 października 2018 roku, na 124. targach w Ghuangzhou (124.Canton Fair 2018,
autumn edition) w Chinach, honorowi goście (z okazji 100.lecia niepodległości Polski): Bronisław Komorowski, prezydent Polski w latach 2010-2015 i Sławomir Dębowski, prezes
KIGE, w asyście Xu Jian, ambasadora Chin w Polsce, w latach 2012-2018, wręczyli nagrodę
KIGE im. Jana Czochralskiego. Uhonorowany został, Robert Olsztyn, prezes spółki VOLTENO (firma jest częścią prężnie działającej na rynku europejskim Grupy ZIPP) za podjęte
inicjatywy gospodarcze w latach 2013-2018.

KIGE – CHINY
Prowincja GUANGDONG
W dniu 18 lipca 2017 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie reprezentacji KIGE
z przedstawicielami władz chińskiej prowincji GUANGDONG, prowincji wytwarzającej
10% PKB Chin. Głównym celem spotkania było omówienie kierunków współpracy gospodarczej w zakresie produktów wysokotechnologicznych branży elektrotechnicznej,
elektronicznej i teletechnicznych. W tle toczyły się rozmowy o wykorzystanie energii
elektrycznej w życiu codziennym oraz możliwość współpracy w zakresie wykończenia
obiektów budowlanych. W perspektywie czasowej zaistniały widoki na wspólne przedsięwzięcia na bazie spółek joint venture lub spółek zależnych.
Prowincja SHANDONG
W dniu 16 lipca 2018 roku, w Warszawie, odbyło się spotkanie reprezentacji KIGE
z delegacją departamentu władz chińskiej prowincji SHANDONG oraz Komitetu ds.
Gospodarki i Informatyki w Shandong. Dominowały tematy kulturalne i gospodarcze,
w tym omówienie kierunków współpracy gospodarczej i naukowej w zakresie produktów teletechnicznych. oraz o wykorzystaniu polskich zasobów edukacyjnych dla
potrzeb studentów z Chin.
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Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki współpracując z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców
i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL zgodnie z maksymą POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁOŚCI, była inicjatorem i współtwórcą panelu dyskusyjnego, pn. „ENERGIA I BEZPIECZEŃSTWO” na POLISH BUSINESS FORUM (29-30.09.2016). Dominowała tematyka
dotycząca pozycji polskiej marki w globalnej gospodarce i trendów budujących jej innowacyjność, jak również „Bezpieczeństwo energetyczne i powszechnej cyfryzacji” oraz „Innowacyjne
technologie w budownictwie szansą rozwoju polskiej przedsiębiorczości”.
Uczestnikami panelu byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB), Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Krajowej
Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polskiej
Wywiadowni Gospodarczej (PWG) i Krajowej Izby Gospodarczej
Elektryki (KIGE).
Ważnym wydarzeniem podczas forum była prezentacja projektu
ustawy o izbach przemysłowo-handlowych, będącego znaczącym działaniem federacji Przedsiębiorcy.pl na rzecz wprowadzenia
w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE) jest współinicjatorem i współtwórcą niekomercyjnego Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU (www.osobowoscroku.pl).
Organizatorem Konkursu wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą Elektryki (KIGE) są: Polska
Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Polski
Związek Przemysłu Oświetleniowego (PZPO), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP),
Stowarzyszeniem Polskich Energetyków (SPE), Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Izba
Architektów R.P.
Kapitule przewodniczy prof. zw. dr. hab. Inż. Zbigniew Grabowski, a funkcję sekretarza Konkursu pełni, Sławomir Dębowski, prezes KIGE.
Konkurs OSOBOWOŚĆ ROKU ma na celu wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję
i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki. Nagroda
ma uhonorować działalność i aktywność osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju
branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez
swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa,
normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce, w roku zgłoszenia i w dwóch latach
poprzednich (zgodnie z Regulaminem Konkursu).
Tytuł ma charakter honorowy, nadawany corocznie osobom fizycznym, w trzech kategoriach:
NAUKA, GOSPODARKA, OTOCZENIE BIZNESU.

Kontakt z Organizatorami: e-mail: konkurs@osobowoscroku.pl.

Organizacja Misji Gospodarczej do hiszpańskiej prowincji GRAN CANARIA (Wyspy
Kanaryjskie) w 2018 i 2019 roku, w celu zapoznania się, na miejscu, z możliwościami handlowymi i inwestycyjnymi w sektorze elektrotechniczno-energetycznym (w strefie ekonomicznej)
oraz deweloperskim i turystycznym na 7 głównych wyspach Prowincji Gran Canaria. Gospodarzami Misji Gospodarczej będą przedstawiciele 3.stopniowych władz Regionu Gran Canaria, Konsul, tzw. strefy franka oraz przedstawiciele państw frankofońskich (afrykańskich, strefy
franka). Dopełnieniem będą przedstawiciele Kancelarii Prawnych niezbędnych w prawidłowym
poruszaniu się po meandrach lokalnych przepisów prawnych.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki organizuje dla swoich
członków wspólne stoiska wystawiennicze na targach branżowych, w tym na Targach ELEKTROTECHNIKA-ŚWIATŁO
w Warszawie. Na targach członkowie KIGE niejednokrotnie
zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki
siedziba: 01-471 Warszawa,
ul Pełczyńskiego 17 A lok.38
e-mail: biuro@kige.pl
kom. (+48) 500 055 708
więcej na: www.kige.pl
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