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Protokół Nr 1/2019  
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]  

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

  

Obecnych podczas posiedzenia: 20 Członków Rady (wg. podpisanej listy obecności)  

Posiedzenie było nagrywane. 

 

1. Michał Jaworski – Przewodniczący XXIX Zgromadzenia PIIT dokonał otwarcia pierwszego w 14. 

Kadencji 2019-2021 posiedzenia Rady PIIT, a następnie oddał prowadzenie Rady Panu Markowi 
Manieckiemu (Globema) – Przewodniczącemu Seniorowi.   

 

2. Następnie M. Maniecki poprosił Członków Rady o zgłaszanie uwag do porządku obrad 
posiedzenia. Nie zgłoszono zmian do agendy posiedzenia, w związku, z tym agenda została 
przyjęta przez aklamację. 

 

3. Następnie M. Maniecki zgodnie z porządkiem obrad poprosił zebranych o zgłaszanie 

kandydatów do Komisji Wyborczej. Zgłoszono następujących kandydatów:   

• Sławomir Chabros (BizTech) 

• Mariusz Tomaka (MTT) 

• Marek Bąkowski EDP 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym Rada (17 głosów za 

przyjęciem, 0 – głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący) przyjęła zaproponowany skład Komisji 
Wyborczej.   

 

4. Zgodnie z porządkiem obrad oraz zapisami Regulaminu Rady M. Maniecki poprosił zebranych 

o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady PIIT.  Zgłoszono 3 kandydatuy: 

1. Andrzej Abramczuk – Aero2  

2. Michał Jaworski – Microsoft  

3. Artur Wiza – Asseco  

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem innych zgłoszeń M. Maniecki 
zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady, a następnie w 

głosowaniu jawnym (poprzez aklamację) lista zgłoszeń została zamknięta. Po dyskusji M. 

Maniecki zarekomendował sposób głosowania, gdzie będzie decydowała zwykła większość 
głosów. Wybory są przeprowadzane w taki sposób, aby na karcie do głosowania zostały 

skreślone minimum 2 osoby lub maksimum 3 osoby. Karta, na której nie będzie skreśleń jest 
nieważna. Przewodniczący Komisji Wyborczej – S. Chabros rozdał karty do głosowania i 

przystąpiono do tajnego głosowania. Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej Rady 
ogłosił wyniki wyborów na Przewodniczącego Rady PIIT. Łącznie oddano 20 głosy w tym 20 

głosów ważnych. Na kandydatów oddano następujące ilości głosów:  

             Głosy „za”         

Andrzej Abramczuk   4            

Michał Jaworski     9             

Artur Wiza           7     

  

W związku z wynikiem I tury głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady PIIT, M. 
Maniecki zarządził II turę głosowania, w której będą wybierani M. Jaworski oraz A. Wiza. 
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Wybory będą przeprowadzane w taki sposób, aby na karcie do głosowania została skreślona 

minimum 1 osoba lub maksimum 2 osoby. Karta, na której nie będzie skreśleń jest nieważna. 

Przewodniczący Komisji Wyborczej – S. Chabros rozdał karty do głosowania i przystąpiono do 

tajnego głosowania. Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej Rady ogłosił wyniki w II 
turze wyborów na Przewodniczącego Rady PIIT. Łącznie oddano 20 głosy w tym 20 głosów 
ważnych. Na kandydatów oddano następujące ilości głosów:  

          Głosy „za”                  

Michał Jaworski    10             

Artur Wiza           10 

 

W związku z wynikiem II tury głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady PIIT, M. 
Maniecki zarządził III turę głosowania, w której będą wybierani M. Jaworski oraz A. Wiza. 

Wybory będą przeprowadzane w taki sposób, aby na karcie do głosowania została skreślona 
minimum 1 osoba lub maksimum 2 osoby. Karta, na której nie będzie skreśleń jest nieważna. 

Przewodniczący Komisji Wyborczej – S. Chabros rozdał karty do głosowania i przystąpiono do 
tajnego głosowania. Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej Rady ogłosił wyniki w III 

turze wyborów na Przewodniczącego Rady PIIT. Łącznie oddano 20 głosy w tym 20 głosów 
ważnych. Na kandydatów oddano następujące ilości głosów:  

          Głosy „za”                  

Michał Jaworski     9            

Artur Wiza           11 

 

Zgodnie z wynikami wyborów na Przewodniczącego Rady PIIT wybrano Artura Wizę (Asseco 

Poland).  

 

5. M. Maniecki poprosił o głosowanie nad wnioskiem, aby w Radzie było wybieranych 2 

Wiceprzewodniczących, następnie w głosowaniu jawnym (20 głosów za przyjęciem, 0 – głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących) Rada przyjęła przedmiotowy wniosek. Następnie M. 

Maniecki poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady PIIT.  
Zgłoszono 2 kandydatury: Andrzeja Abramczuka (Aero2) oraz Michała Jaworskiego (Microsoft). 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem innych zgłoszeń M. Maniecki 

zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady, a następnie w 
głosowaniu jawnym (20 głosów za przyjęciem, 0 – głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących) 
lista zgłoszeń została zamknięta. Przewodniczący Komisji Wyborczej – S. Chabros rozdał karty 
do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania. Następnie Przewodniczący Komisji 
Wyborczej Rady ogłosił wyniki wyborów na Wiceprzewodniczących Rady PIIT. Łącznie oddano 

20 głosów w tym 20 głosów ważnych. Na kandydatów oddano następujące ilości głosów:  

 

        Głosy „za”         

        Andrzej Abramczuk            20               

 Michał Jaworski                 18               

 

Zgodnie z wynikami wyborów na Wiceprzewodniczących Rady PIIT wybrano A. Abramczuka i 

M. Jaworskiego. M. Maniecki korzystając z okazji przedstawił swoje wnioski do dyskusji w 

ramach Rady Izby na przyszłych posiedzeniach: 

• Konsolidacja izb gospodarczych (KIGEiT, PIKE, KIKE, PIIT) 

• Wspomaganie eksportu 

• Włączenie się PIIT w Działalność B+R (innowacyjność). 



Kadencja 2019-2021  3 

M. Maniecki przekazał dalsze prowadzenie posiedzenia nowo wybranemu Przewodniczącemu 

Rady. A. Wiza - Przewodniczący Rady serdecznie podziękował zebranym za okazane zaufanie 
oraz poparł wnioski zgłoszone przez M. Manieckiego zachęcając do dyskusji na te tematy. 
Następnie poprosił o wystąpienie Andrzeja Dulkę – Prezesa PIIT. 

 

6. Andrzej Dulka – Prezes PIIT przedstawił najważniejsze planowane działania na pierwsze 100 dni 
kadencji 2019-2021 oraz przedstawił swoje rekomendacje do Zarządu PIIT (prezentacja stanowi 
załącznik do protokołu). 

 

7. Zapoznano się z Uchwałą Nr 408/2019 w sprawie ustalenia nominalnej liczby członków Zarządu 
wniesiona przez Prezesa PIIT (na do  8-miu osób – Prezes i do 7-miu Wiceprezesów). Następnie 
w głosowaniu jawnym (20 głosów za przyjęciem, 0 – głosów przeciw, 0 – głosów 
wstrzymujących) uchwała została przyjęta. 

 

8. A. Wiza poprosił o zapoznanie się z projektem Uchwały Nr 409/2019 w sprawie ustalenia 
kompetencji oraz zasad wynagradzania Wiceprezesów Zarządu wniesiona przez Prezesa PIIT. 
Jednocześnie Prezes poinformował Radę, że przedstawione propozycje kompetencji i zadań 
będą jeszcze w trakcie kadencji modyfikowane w zależności od potrzeb. Jednocześnie A. Wiza 

poinformował zebranych, że zgodnie z Art. 18 pkt. 15 i 16 Statutu PIIT Prezes Izby będzie 

otrzymywał wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej z Przewodniczącym rady PIIT. 
Wiceprezesi pełnią swoje funkcje społecznie. Następnie w głosowaniu jawnym (20 głosów za 

przyjęciem, 0 – głosów przeciw, 0 – głosów wstrzymujących) Uchwała została przyjęta.   

 

9. Artur Wiza - Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprezesów Zarządu 
PIIT wg. uchwalonych przez Radę PIIT kompetencji oraz nominalnej liczby Członków Zarządu, 

uchwalonej na do 8 osób (Prezes i do 7-miu Wiceprezesów). Zgłoszono następujące 
kandydatury na Wiceprezesów Zarządu (wg. kompetencji): 

 
Wiceprezes Zarządu Marta Anna Brzoza  

• Inwestycje na rynku telekomunikacyjnym, w tym rozwój nowych technologii 

• Prawo telekomunikacyjne, prawa pochodne oraz dyrektywy 

• Rozwój rynku sieci dla potrzeb telekomunikacji oraz dostępu szerokopasmowego 

• Bezpieczeństwo w telekomunikacji 

• Retencja i ochrona danych w firmach teleinformatycznych 

 

Wiceprezes Zarządu Ksawery Michał Konarski 

• Ochrona danych osobowych (RODO), e-Prywatność (projekt Rozporządzenia UE o e-Prywatności) 

• Zamówienia publiczne, PPP, koncesje na usługi (w kooperacji z Wiceprezesem), 

• Prawo konsumenckie 

• Prawo podatkowe (wsparcie Prezesa PIIT), 

• Wykorzystywanie środków publicznych (polskich, europejskich) w rozwoju usług ICT 

• Współpraca międzynarodowa oraz promocja eksportu usług i produktów przemysłu 

teleinformatycznego 

• Bieżące sprawy prawne PIIT (dokumenty wewnętrzne, umowy zawierane przez PIIT etc., w tym 

wsparcie prawne Biura PIIT) 

• Wsparcie w zakresie współpracy z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli cyfrowego biznesu 

 

Wiceprezes Zarządu Wiesław Jacek Paluszyński 

• EAdministracja 

• eZdrowie 

• KM POPC, KM POIR, KM POIŚ 
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• Cyberbezpieczeństwo, Cyfrowa Tożsamość 

• Ekosystemy Usług Cyfrowych, Gospodarka 4.0 

• Smart Grid, Smart City, ITS/Mobility,  

• Dane i usługi publiczne (G2B2C, G2B2B, G2NGO)  

• Edukacja i kompetencje cyfrowe 

• Zamówienia publiczne, PPP 

 

Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Seredyn 

• Ekosystemy Usług Cyfrowych – startupy i usługi konwergentne 

• Usługi kognitywne, AI, CyberHealth  

• Współpraca z inkubatorami i funduszami VC 

• Współpraca międzynarodowa 

• Zagadnienia etyczne systemów AI  

 

Wiceprezes Zarządu Mirosław Grzegorz Śmiałek 

• Inwestycje na rynku telekomunikacyjnym, w tym rozwój nowych technologii 

• Prawo telekomunikacyjne, prawa pochodne oraz dyrektywy 

• Rozwój rynku sieci dla potrzeb telekomunikacji oraz dostępu szerokopasmowego 

• Bezpieczeństwo w telekomunikacji 

• Retencja i ochrona danych w firmach teleinformatycznych 

 

Wiceprezes Zarządu Dariusz Śpiewak 

• Ekosystemy Usług Cyfrowych – startupy i usługi konwergentne 

• FinTech, InsureTech, Martech, Smart Home, Entertainment 

• Współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli cyfrowego biznesu (np. Izba Gospodarki 

Elektronicznej) 

• Społeczna odpowiedzialność rynku teleinformatycznego 

• Obciążenia podatkowe branży IT 

• Projekt raportu i komunikacji „IT.PL” 

 

Wiceprezes Zarządu Anna Teresa Wierzbowska-Smolarek 

• Regulacja mediów 

• Rynek treści cyfrowych 

• Konwergencja mediów 

• Ochrona własności intelektualnej 

• Sprzęt cyfrowy i prawa reprograficzne 

 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili osobistą zgodę na kandydowanie na funkcję Wiceprezesa 
Zarządu. W związku z brakiem innych zgłoszeń A. Wiza zgłosił wniosek formalny o zamknięcie 
listy kandydatów na Wiceprezesów Zarządu. W głosowaniu jawnym większością głosów (19 
głosów – za przyjęciem,  1 – głos wstrzymujący, 0 – głosów przeciw) wniosek o zamknięcie listy 
został przyjęty, a następnie przystąpiono do wyborów tajnych na Wiceprezesów PIIT.   

 

S. Chabros - Przewodniczący Komisji Wyborczej Rady poinformował (zgodnie z Ordynacją 
Wyborczą) o sposobie przeprowadzenia wyborów. Na karcie wyborczej w głosowaniu tajnym musi 
pozostać, co najwyżej  7  kandydatów (układ alfabetyczny). Wybranym jest kandydat lub kandydaci 
zwykłą większością liczby głosów w danej kompetencji.  
 
S. Chabros - Przewodniczący Komisji Wyborczej Rady ogłosił wyniki głosowania tajnego w wyborach 
na Wiceprezesów PIIT. Oddano łącznie 20 głosów, w tym 20 głosów ważnych. Oddano następujące 
ilości głosów: 
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                                 Głosy „Za”     Głosy „Przeciw”     

 
• Marta Anna Brzoza – Orange      19 1  

• Ksawery Michał Konarski – Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy  19 1  

• Wiesław Jacek Paluszyński – E-Konsulting     18 2  

• Arkadiusz Seredyn         17 3 

• Mirosław Grzegorz Śmiałek – Polkomtel     19 1  

• Dariusz Śpiewak         20 0 

• Anna Teresa Wierzbowska-Smolarek – Cyfrowy Polsat   19 1  

         
W związku z tym Przewodniczący Obrad ogłosił, że Wiceprezesami Zarządu PIIT, na kolejną dwuletnią 
kadencję 2019-2021, zostali wybrani: 
- Marta Anna Brzoza 
- Ksawery Michał Konarski 
- Wiesław Jacek Paluszyński 
- Arkadiusz Seredyn 
- Mirosław Grzegorz Śmiałek 
- Dariusz Śpiewak 
- Anna Teresa Wierzbowska – Smolarek. 

         
W związku z powyższym ww. kandydaci zostali wybrani na Wiceprezesów PIIT. A. Dulka podziękował 

zebranym za okazane zaufanie oraz dokonanie wyboru kandydatów rekomendowanych przez Prezesa 
Izby. 

 

10. A. Wiza poprosił zebranych o zapoznanie się z projektem Uchwały Nr 410/2019 w sprawie ustalenia 
nominalnej liczby członków Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych w kadencji 2019-2021 

na 5 osób. W głosowaniu jawnym (18 głosów za przyjęciem, 1 – głos wstrzymujący, 1 – głos przeciw) 
uchwała została przyjęta.  

 

11. A. Wiza poinformował zebranych, że do Rady PIIT wpłynął wniosek Prezesa Sądu Polubownego ds. DI 

– Ireneusza Matusiaka z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie rekomendacji do listy kandydatów oraz 

do wyborów do Rady Sądu w kadencji 2019-2021. I. Matusiak przedstawił zebranym 2 wnioski 
zgłoszone do Rady PIIT ws ustalenia nominalnej liczby Członków Rady Sądu Polubownego oraz ws 
rekomendacji kandydatów w wyborach do Rady Sądu. Przewodniczący Rady odczytał zgłoszone 
kandydatury i poprosił o zgłaszanie innych kandydatur na Członków Rady Sądu Polubownego ds. DI.  
Nie zgłoszono innych kandydatur poza zgłoszonymi we wniosku Prezesa Sądu:  

1. Tomasz  Kulisiewicz – Studio Promocji MIT      

2. Konrad Marzęcki – NASK        

3. Ireneusz Matusiak         

4. Anna Piechocka – NASK           

5. Artur Piechocki           

 
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszyscy kandydaci przekazali we wcześniejszym 
terminie do Biura Izby pisemną zgodę wraz z CV na kandydowanie do Rady Sądu Polubownego. A. 

Wiza dokonał zamknięcia listy kandydatów na Członków Rady Sądu. Przewodniczący Komisji 
Wyborczej – S. Chabros rozdał karty do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania. Następnie 
Przewodniczący Komisji Wyborczej Rady ogłosił wyniki głosowania tajnego w wyborach do Rady 
Sądu Polubownego ds. DI. Oddano łącznie 19 głosów, w tym 19 głosów ważnych. Oddano 
następujące ilości głosów: 

                                 Głosy za:  
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1. Tomasz  Kulisiewicz – Studio Promocji MIT          19 

2. Konrad Marzęcki – NASK        19   

3. Ireneusz Matusiak      19 

4. Anna Piechocka – NASK       19  

5. Artur Piechocki       19 
 

W wyniku wyborów do Rady Sądu zostali wybrani wszyscy zgłoszeni kandydaci.  
  

12. Następnie zapoznano się i przyjęto w głosowaniu jawnym:  
• Protokół z posiedzenia Rady Izby w dniu 26.02.2019 r. (16 głosy za przyjęciem, 4 – głosy wstrzymujące, 

0 – głos przeciw) 

• Protokół z E-posiedzenia Rady PIIT z dnia 26.03.2019 r. ws przyjęcia do Izby nowej firmy (przyjęto przez 

aklamację);  

• Protokół z E-posiedzenia Rady PIIT z dnia 15.03.2019 r. ws zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego 
PIIT za rok 2018 (przyjęto przez aklamację); 

• Protokół z E-posiedzenia Rady PIIT z dnia 15.03.2019 r. ws podziału zysku z przeznaczeniem na Fundusz 

Partycypacyjny (przyjęto przez aklamację). 

 

13. W sprawach różnych: 
• A. Abramczuk (Aero2) zgłosił wniosek o powołanie w ramach Izby Zespołu Statutowo-Regulaminowego, 

który dokona przeglądu (uproszczenia, weryfikacja) zapisów Statutu PIIT oraz ich dopasowania do 

wszystkich regulacji obowiązujących w PIIT – osoby koordynujące: X. Konarski i W. Dziomdziora; J. 

Ogorzałek (JMK) zgłosił wniosek o włączenie do prac Zespołu Członków Sądu Koleżeńskiego; X. Konarski 

zgłosił wniosek, aby Rada podjęła uchwałę ws zobowiązania Zarządu PIIT do powołania Zespołu 

Statutowo-Regulaminowego, którego zadaniem byłaby weryfikacja legislacji wewnętrznych PIIT, w tym 

Statutu PIIT oraz przedstawienie propozycji zmian Radzie Izby do rekomendacji i przyjęcia podczas XXX 

Zgromadzenia Izby w marcu 2020 r. W związku z wnioskiem X. Konarskiego Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie jawne. W głosowaniu jawnym (17 głosów za przyjęciem, 1 – głos wstrzymujący, 0 

– głosów przeciw) uchwała została przyjęta; 

• A. Dulka – Prezes PIIT przedstawił zebranym kwestie wyborów do Zarządu w DE (brak środków 

finansowych w Izbie na aktywne zaangażowanie się w prace DE) oraz zaapelował do Rady o zgłaszanie 

kandydatów wraz z finansowaniem ich wyjazdów. Biuro roześle stosowne zapytanie do Członków PIIT. 

W. Dziomdziora (DZP) zgłosił wstępne zainteresowanie z ramienia; 

• J. Górski (T-Mobile) podsumował prace i zaangażowanie w ramach PIIT prowadzone w MC nad Raportem 

IoT podkreślając, że dla Izby jest to bardzo dobra promocja wśród innych przedsiębiorstw i administracji. 

W szczególności podziękowania za ogromny wkład pracy i aktywność otrzymał Michał Gałagus – 

Pracownik Biura PIIT; 

• M. Jaworski (Microsoft) pogratulował A. Wizie objęcia funkcji Przewodniczącego Rady PIIT i podziękował 

wszystkim za dotychczasową współpracę pełniąc funkcję Przewodniczącego w ub. kadencji. 
 

14. W związku z brakiem innych wniosków, Przewodniczący Rady – A. Wiza podziękował zebranym za 
udział w posiedzeniu, a następnie obrady Rady PIIT zostały zamknięte.   

 
Protokół przyjęto w głosowaniu jawnym podczas posiedzenia Rady PIIT w dniu 17.09.2019 r.  

(15 głosów za przyjęciem, 0 – głosów wstrzymujących, 0 – głosów przeciw) 

Za zgodność:  
  

Artur Wiza 

  

Przewodniczący Rady PIIT  
                     

Protokołowała:   

Marzenna Gurgul  

Sekretarz Zarządu i Rady PIIT  

 


