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Plan Działania Zarządu i Rady PIIT w kadencji 2019-2021 
 

Plan Działania Zarządu i Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w Kadencji 2019-2021 powstał na 

podstawie przyjętego dokumentu Kierunków Strategicznych PIIT na lata 2019-2021 (Strategia PIIT). Następnie 

został uzupełniony o plany pracy Komitetów PIIT oraz o uwagi Zarządu i Rady PIIT.  Skompilowana, 

skrócona wersja przedstawianego dokumentu, jest rezultatem pracy Członków Zarządu, Rady oraz Komitetów 

PIIT. 

Plan Działania składa się z dwóch części: 

1. Skompilowany i skrócony dokument Planu Działania Zarządu i Rady PIIT w Kadencji 2019-2021 

2. Szczegółowy załącznik do Planu Działania Zarządu i Rady PIIT w Kadencji 2019-2021 wraz z opisami 

działań, priorytetów oraz celów, które chcemy osiągnąć. 

 

W kadencji 2019-2021 planujemy: 

1. Działania statutowe Izby w następujących grupach tematycznych: 
a. 5G; 

b. Implementacja Kodeksu Łączności Elektronicznej;  

c. Inwestycje w rozwój sieci dla potrzeb telekomunikacji oraz dostępu 

szerokopasmowego; 

d. Konsekwencje Brexit dla sektora ICT; 

e. Uelastycznienie i cyfryzacja relacji z klientem; 

f. Nowa perspektywa finansowa UE; 

g. Roaming – przegląd; 

h. Rozwój rynku sieci dla potrzeb telekomunikacji oraz dostępu szerokopasmowego; 

i. Wdrażanie nowych standardów technologicznych, wypracowywanie standardów 

współpracy między podmiotami, zwiększanie interoperacyjności usług oraz sieci 

teleinformatycznych. 

j. Dostępność; 
k. Retencja i ochrona danych w firmach teleinformatycznych; 

l. e-Prywatność; 

m. Ochrona danych osobowych (RODO); 

n. SMART; 

o. Elektromobilność i energia; 

p. Zamówienia publiczne i PPP; 

q. Bezpieczeństwo; 

r. Prawo konsumenckie; 

s. Prawo podatkowe; 

t. Prawo własności przemysłowej;  

u. Wykorzystywanie środków publicznych (polskich, europejskich) w rozwoju usług 

ICT; 

v. eAdministracja; 
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w. eZdrowie; 

x. Cyfrowa tożsamość; 

y. Edukacja i kompetencje cyfrowe; 

z. Ekosystemy usług cyfrowych: CyberHealth, usługi kognitywne, usługi 

konwergentne, AI; 

aa. Ekosystemy usług cyfrowych: FinTech, InsureTech, Martech, Smart Home, 

Entertainment; 

bb. Zagadnienia etyczne systemów AI; 

cc. Obciążenia dla branży IT; 

dd. Regulacja mediów; 

ee. Rynek treści cyfrowych; 

ff. Konwergencja mediów; 

gg. Ochrona własności intelektualnej; 

hh. Sprzęt cyfrowy i prawa reprograficzne; 

ii. Ochrona środowiska; 

jj. Współpraca z inkubatorami i funduszami VC; 

kk. Ulga B+R: programy komputerowe pochodzące z działalności B+R; 

ll. 50% kosztów uzyskania przychodów dla informatyków; 

mm. Proaktywne podejście do kwestii współpracy z regulatorem rynku 

finansowego; 

nn. Kwestia regulacji zasad wyceny oprogramowania w ramach zamówień w trybie 

PZP; 

oo. Kwestie związane z jednoosobową działalnością gospodarczą; 

pp. Promocja polskiego oprogramowania i polskich spółek tworzących 

oprogramowanie; 

qq. Patentowanie i ochrona patentowa rozwiązań informatycznych. 
 

2. Działania opiniotwórcze Izby 
a. Planujemy przeprowadzić cykle webinariów i warsztatów w różnych tematach; 

b. Izba na bieżąco planuje aktywnie spotykać się z głównymi interesariuszami w 

Administracji Publicznej w ramach Śniadań PIIT; 

c. Planujemy brać udział w wielu wydarzeniach branżowych; 

d. Planujemy aktywnie działać na rzecz lepszej współpracy przemysłu 

teleinformatycznego i administracji publicznej; 

e. Planujemy aktywnie działać na rzecz lepszej współpracy z samorządami 

terytorialnymi poprzez wspólne działania. 

3. Poszerzenie obecności i zwiększenie szans rynkowych 
a. Promocja eksportu polskich rozwiązań z obszaru teleinformatycznego; 

b. Działania na rzecz pozyskania środków finansowych w ramach zamówień 

publicznych; 

c. Budowanie relacji i zwiększenie szans pozyskania przez członków Izby zleceń z 

sektora prywatnego na usługi teleinformatyczne; 
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d. Adresowanie nowych sektorów atrakcyjnych dla teleinformatyki. 

4. Zwiększenie współpracy z branżowymi Izbami oraz organizacjami w Polsce i 

zagranicą 
a. Nawiązanie współpracy z izbami gospodarczymi w UE i Europie Środkowo-

Wschodniej; 

b. Wypracowanie mechanizmów współpracy z innymi samorządami gospodarczymi; 

c. Współpraca i wypracowanie platformy dla wspólnych stanowisk z innymi izbami i 

organizacjami na rzecz zniesienia barier dla rozwoju biznesu; 

d. Wspólna organizacja wydarzeń z innymi instytucjami. 

5. Organizacja stałej współpracy z firmami członkowskimi oraz zwiększenie ich 

aktywności 
a. Planowane jest wprowadzenie „ankiety satysfakcji” członków PIIT w celu 

systematycznej poprawy funkcjonowania Izby; 

b. Wprowadzenie "ankiety potrzeb" Członków PIIT w celu ukierunkowania działań 

Izby; 

c. Planowana jest analiza oraz poprawa procesów komunikacji wewnętrznej i 

zewnętrznej; 

d. Wprowadzony został system CRM w celu sprawnego zarządzania komunikacją; 

e. Zwiększenie wsparcia finansowego dla projektów realizowanych przez Komitety 

Izby; 

f. Wzmocniony został Project Management w Izbie. 

6. Rozszerzenie oferty PIIT oraz stworzenie strategii pozyskiwania nowych firm 

członkowskich 
a. Stworzenie strategii pozyskiwania nowych członków do Izby; 

b. Kontynuowanie i wzmacnianie inicjatyw, które zostały pozytywnie ocenione przez 

Izbę i otwieranie nowych wątków; 

c. Budowa wizerunku PIIT jako organizacji na najwyższym poziomie z bardzo szeroką 

i ciekawą historią; 

d. Zbudowanie świadomości wartości przynależności do Izby. 

7. Organizacja i zwiększenie efektywności Działania Izby 
a. Promowanie rozwiązań opartych o fundusze celowe lub tzw. "zrzutki finansowe" 

w ramach Komitetów (ważne inicjatywy); 

b. Unowocześnienie Izby oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych i dokumentacji; 

c. Stworzenie i wdrożenie procesu obiegu dokumentacji księgowej; 

d. Opracowanie sposobów postępowania w przypadkach „gaszenia pożarów”; 

e. Jednym z planowanych działań tej kadencji to zmniejszenie biurokracji; 

f. Koncentracja Organów Izby na sprawach strategicznych; 

g. Rewitalizacja komitetu PPOiP; 

h. Budżet PIIT – działania oszczędnościowe, współdzielenie kosztów projektów z 

innymi Izbami. 

 


