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PHU”PRONET”
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ PRONET ” powstało w 1991r. Pronet jest firmą
inżynierską
oferującą
kompleksową
realizację
przedsięwzięć
związanych
z
projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją infrastruktury IT. Jednym z naczelnych
zadań firmy podczas realizacji projektów IT jest zachowanie postulatu efektywności
energetycznej polegające na:
uwzględnieniu poszanowania energii na etapie projektowania i realizacji
inwestycji IT (właściwy dobór sprzętu i technologii, ...),
zapewnieniu energooszczędnego funkcjonowania dostarczonego rozwiązania
(obsługa bieżąca, konserwacje, modernizacje, ..itp.)
optymalizacji zużycia energii w już istniejących Centrach Przetwarzania Danych
(CPD).
Z uwagi na zmiany klimatu i pogarszający się stan środowiska naturalnego podejmowane
są rozliczne działania na rzecz implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w ramach
których zagadnienia poszanowania energii i efektywności energetycznej odgrywają
znaczącą rolę. Podstawowym motywem tych działań jest aspekt ekologicznośrodowiskowy, ale realia rynkowe wskazują na równie ważny i znaczący czynnik
ekonomiczny tych zagadnień. Rosnące ceny paliw i energii powodują znaczny wzrost
kosztów operacyjnych przedsiębiorstw, które wykazują coraz większą skłonność do
podjęcia zdecydowanych działań na rzecz oszczędności energii.
Mając powyższe na uwadze w 2010 r. podjęliśmy decyzje o rozszerzeniu zakresu oferty
firmy o usługi szeroko pojętego doradztwa energetycznego polegającego na
długofalowym
wsparciu merytorycznym dla firm w obszarze poszanowania energii
mającym na celu świadome zarządzanie energią, identyfikację możliwości realizacji
działań energooszczędnych, w wyniku których następuje redukcja zużycia energii i
optymalizacja efektywności energetycznej procesów, z zachowaniem wszystkich
standardów działalności operacyjnej firmy.
Realizacja usług w tak zdefiniowanym zakresie wymaga wszechstronnych i
interdyscyplinarnych kompetencji. Należy stwierdzić jednoznacznie, że realizowany przez
Fundację Poszanowania Energii program Nowy Expert jest jednym z elementów
skutecznego zbudowania właściwego potencjału kompetencji, a pozyskana w ramach
transferu „know-how” wiedza technologiczna i organizacyjna stanowi wydatne jego
uzupełnienie. Wiedza ta pozwoliła na:
wypracowanie optymalnego zakresu oferowanych usług,
opracowanie strategii marketingowej definiującej:
 odbiorców oferty,
 sposobów jej promocji,
przygotowanie uniwersalnej oferty usług doradztwa energetycznego dla firm,
uruchomienie niezależnej strony internetowej poświęconej tej sferze działalności,
Kontakty z konsultantami i ekspertami Nowego Experta zaowocowały więc opracowaniem
i wdrożeniem fundamentalnych elementów codziennej działalności operacyjnej firmy
Pronet. Należy podkreślić, że transfer ten przeprowadzono z uwzględnieniem zasady BAT
i wysokiej innowacyjności proponowanych rozwiązań.
W wyniku wymiany informacji podczas spotkań w ramach Nowego Experta powstała
inicjatywa współpracy FPE i firmy PRONET zakończona podpisaniem porozumienia w
zakresie tworzenia nowego modelu współpracy pomiędzy środowiskiem inżynierskim i
środowiskiem biznesu w dziedzinie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii.
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Obok wymienionych powyżej korzyści wynikających z uczestnictwa w programie należy
podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną zaletę programu Nowy Ekspert - stanowi on próbę
integracji środowiska doradców energetycznych polegającą na organizacji wspólnych
spotkań. Dzięki cykliczności spotkań tzw. „Ośrodka projektu”, w których bezpłatnie mogą
uczestniczyć wszyscy uczestnicy projektu i w których firma Pronet bierze czynny udział,
następuje:
wymiana informacji i doświadczeń,
powstaje możliwość wypracowania szerokiej oferty dla biznesu w zakresie
zagadnień poszanowania energii i doboru najbardziej kompetentnego zespołu dla
realizacji przedsięwzięcia.
Utworzenie takiej płaszczyzny dialogu buduje Kapitał Społeczny w obszarze
implementacji zasad zrównoważonego rozwoju. Stanowi ciekawą propozycją i wnosi
niewątpliwy wkład w propagowanie zasad Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).
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