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Nazwa/rodzaj Tematyka Adresat Data złożenia 

odpowiedzi

Link do dokumentu na witrynie PIIT

Stanowisko Izb 

Gospodarczych

ws nowelizacji rozp. MC ws wymagań 

technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników 

cyfrowych

M. Zagórski - MC 17.01.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-and-kigeit-stanowisko-ws-

nowelizacji-rozp.-mc-ws-wymagan-

technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-

odbiornikow-cyfrowych

Opinia PIIT w konsultacjach dot. nowelizacji rozp. MIiB ws 

warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(dostepność)

R. Nowicki - Podsekretarz Stanu w MR 29.01.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/opinia-piit-w-konsultacjach-

dot.-nowelizacji-rozp.-miib-ws-warunkow-

technicznych,-jakim-powinny-odpowiadac-

budynki-i-ich-usytuowanie

Opinia PIIT w konsultacjach dot. założeń dostosowania 

polskiego prawa do wymogów Aktu o 

cyberbezpieczeństwie

Departament Cyberbezpieczeństwa 

MC

05.02.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/mc-opinia-w-sprawie-zalozen-

dostosowania-polskiego-prawa-do-

wymogow-aktu-o-cyberbezpieczenstwie

Uwagi PIIT dot. przeglądu aktów prawnych pod kątem 

zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i 

usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i 

zmniejszenia obciążeń prawnych

M. Zagórski - MC 12.02.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/uwagi-dot.-przegladu-aktow-

prawnych-pod-katem-zapewnienia-

domyslnosci-cyfrowej-procedur-i-uslug-

oraz-wprowadzenia-dalszych-ulatwien-i-

zmniejszenia-obciazen-prawnych

Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia e-Privacy (v. 

Prezydencji chorwackiej, dok. 5979/20)

M. Zagórski - MC 28.02.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/uwagi-do-projektu-

rozporzadzenia-e-privacy-v.-prezydencji-

chorwackiej,-dok.-597920 

https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-e-privacy-v.-prezydencji-chorwackiej,-dok.-597920
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-e-privacy-v.-prezydencji-chorwackiej,-dok.-597920
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-e-privacy-v.-prezydencji-chorwackiej,-dok.-597920
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-e-privacy-v.-prezydencji-chorwackiej,-dok.-597920
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Uwagi PIIT w ramach konsultacji publicznych Europejskiej 

Strategii Danych

M. Zagórski - MC 17.03.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/konsultacje-publiczne-

europejskiej-strategii-danych-uwagi-piit

Apel izb gospodarczych ws wprowadzenia specjalnych ułatwień 

inwestycyjnych w ramach prac legislacyjnych dot. 

Tarczy antykryzysowej 

M. Morawiecki PRM, 

DW: MR, MC, MSWiA, MON, UKE, RCL, 

KCiNT Sejm RP

25.03.2020 https://www.piit.org.pl/wazne/wspolny-

apel-piit,-kigeit,-kike-i-pike-ws.-

wprowadzenia-specjalnych-ulatwien-

inwestycyjnych-w-ramach-prac-

legislacyjnych-dotyczacych-tzw.-tarczy-

antykryzysowej

Stanowisko PIIT wobec projektu rozp. Ministra Finansów z dnia 10 

marca 2020 r. ws grup podatników lub rodzajów 

czynności, w odniesieniu do których możliwe jest 

używanie kas rejestrujących mających postać 

oprogramowania

J. Sarnowski - Podsekretarz Stanu w 

MF

31.03.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-

rozp.-ministra-finansow-z-dnia-10-marca-

2020-r.-ws-grup-podatnikow-lub-rodzajow-

czynnosci,-w-odniesieniu-do-ktorych-

mozliwe-jest-uzywanie-kas-rejestrujacych-

majacych-postac-oprogramowania      

Stanowisko PIIT ws projektu rozporządzenia Ministra Finansów 

ws określenia innych terminów obowiązków 

sprawozdawczych i informacyjnych

P. Nowak - Podsekretarz Stanu w MF 01.04.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/stanowisko-ws-projektu-

rozporzadzenia-ministra-finansow-ws-

okreslenia-innych-terminow-obowiazkow-

sprawozdawczych-i-informacyjnych

Wystąpienie PIIT ws. nadchodzącej nowelizacji ustawy z dnia z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 

ramach projektu Tarcza Antykryzysowa 2.0. (0% 

stawki VAT na IT dla Sektora Publicznego)

T. Kościński - MF, M. Zagórski - MC 17.04.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/wystapienie-piit-do-mf-i-mc-ws-

0-stawki-vat-na-it-dla-sektora-publicznego

https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/konsultacje-publiczne-europejskiej-strategii-danych-uwagi-piit
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/konsultacje-publiczne-europejskiej-strategii-danych-uwagi-piit
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/konsultacje-publiczne-europejskiej-strategii-danych-uwagi-piit
https://www.piit.org.pl/wazne/wspolny-apel-piit,-kigeit,-kike-i-pike-ws.-wprowadzenia-specjalnych-ulatwien-inwestycyjnych-w-ramach-prac-legislacyjnych-dotyczacych-tzw.-tarczy-antykryzysowej
https://www.piit.org.pl/wazne/wspolny-apel-piit,-kigeit,-kike-i-pike-ws.-wprowadzenia-specjalnych-ulatwien-inwestycyjnych-w-ramach-prac-legislacyjnych-dotyczacych-tzw.-tarczy-antykryzysowej
https://www.piit.org.pl/wazne/wspolny-apel-piit,-kigeit,-kike-i-pike-ws.-wprowadzenia-specjalnych-ulatwien-inwestycyjnych-w-ramach-prac-legislacyjnych-dotyczacych-tzw.-tarczy-antykryzysowej
https://www.piit.org.pl/wazne/wspolny-apel-piit,-kigeit,-kike-i-pike-ws.-wprowadzenia-specjalnych-ulatwien-inwestycyjnych-w-ramach-prac-legislacyjnych-dotyczacych-tzw.-tarczy-antykryzysowej
https://www.piit.org.pl/wazne/wspolny-apel-piit,-kigeit,-kike-i-pike-ws.-wprowadzenia-specjalnych-ulatwien-inwestycyjnych-w-ramach-prac-legislacyjnych-dotyczacych-tzw.-tarczy-antykryzysowej
https://www.piit.org.pl/wazne/wspolny-apel-piit,-kigeit,-kike-i-pike-ws.-wprowadzenia-specjalnych-ulatwien-inwestycyjnych-w-ramach-prac-legislacyjnych-dotyczacych-tzw.-tarczy-antykryzysowej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-rozp.-ministra-finansow-z-dnia-10-marca-2020-r.-ws-grup-podatnikow-lub-rodzajow-czynnosci,-w-odniesieniu-do-ktorych-mozliwe-jest-uzywanie-kas-rejestrujacych-majacych-postac-oprogramowania
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-rozp.-ministra-finansow-z-dnia-10-marca-2020-r.-ws-grup-podatnikow-lub-rodzajow-czynnosci,-w-odniesieniu-do-ktorych-mozliwe-jest-uzywanie-kas-rejestrujacych-majacych-postac-oprogramowania
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-rozp.-ministra-finansow-z-dnia-10-marca-2020-r.-ws-grup-podatnikow-lub-rodzajow-czynnosci,-w-odniesieniu-do-ktorych-mozliwe-jest-uzywanie-kas-rejestrujacych-majacych-postac-oprogramowania
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-rozp.-ministra-finansow-z-dnia-10-marca-2020-r.-ws-grup-podatnikow-lub-rodzajow-czynnosci,-w-odniesieniu-do-ktorych-mozliwe-jest-uzywanie-kas-rejestrujacych-majacych-postac-oprogramowania
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-rozp.-ministra-finansow-z-dnia-10-marca-2020-r.-ws-grup-podatnikow-lub-rodzajow-czynnosci,-w-odniesieniu-do-ktorych-mozliwe-jest-uzywanie-kas-rejestrujacych-majacych-postac-oprogramowania
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-rozp.-ministra-finansow-z-dnia-10-marca-2020-r.-ws-grup-podatnikow-lub-rodzajow-czynnosci,-w-odniesieniu-do-ktorych-mozliwe-jest-uzywanie-kas-rejestrujacych-majacych-postac-oprogramowania
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-rozp.-ministra-finansow-z-dnia-10-marca-2020-r.-ws-grup-podatnikow-lub-rodzajow-czynnosci,-w-odniesieniu-do-ktorych-mozliwe-jest-uzywanie-kas-rejestrujacych-majacych-postac-oprogramowania
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-ws-projektu-rozporzadzenia-ministra-finansow-ws-okreslenia-innych-terminow-obowiazkow-sprawozdawczych-i-informacyjnych
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-ws-projektu-rozporzadzenia-ministra-finansow-ws-okreslenia-innych-terminow-obowiazkow-sprawozdawczych-i-informacyjnych
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-ws-projektu-rozporzadzenia-ministra-finansow-ws-okreslenia-innych-terminow-obowiazkow-sprawozdawczych-i-informacyjnych
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-ws-projektu-rozporzadzenia-ministra-finansow-ws-okreslenia-innych-terminow-obowiazkow-sprawozdawczych-i-informacyjnych
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-ws-projektu-rozporzadzenia-ministra-finansow-ws-okreslenia-innych-terminow-obowiazkow-sprawozdawczych-i-informacyjnych
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/wystapienie-piit-do-mf-i-mc-ws-0-stawki-vat-na-it-dla-sektora-publicznego
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/wystapienie-piit-do-mf-i-mc-ws-0-stawki-vat-na-it-dla-sektora-publicznego
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/wystapienie-piit-do-mf-i-mc-ws-0-stawki-vat-na-it-dla-sektora-publicznego
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Stanowisko PIIT ws art. 15 rządowego projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 z dnia 28 kwietnia 2020 r. (druk sejmowy 

nr 344) - opodatkowanie VoD

E. Witek -Marszałek Sejmu RP    M. 

Morawiecki - Prezes RM

28.04.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/stanowisko-piit-w-sprawie-art.-

15-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-

niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-

oslonowych-w-zwiazku-z-

rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-

z-dnia-28-kwietnia-2020-r.-opodatkowanie-

vod

 Uwagi PIIT  w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie grup podatników lub 

rodzajów czynności, w odniesieniu do których 

możliwe jest używanie kas rejestrujących 

mających postać oprogramowania (projekt z dnia 

23 kwietnia 2020) 

 J. Sarnowski - Podsekretarz Stanu w 

MF 

13.05.2020  https://www.piit.org.pl/o-

nas/komitety/komitet-fintech2/dokumenty-

fintech/uwagi-piit-projekt-rozp.-ministra-

finansow-w-sprawie-grupy-podatnikow 

Stanowisko PIIT ws projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla 

odbiorników cyfrowych 

M. Zagórski - MC 22.05.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/stanowisko-do-projektu-rozp.-

mc-ws-wymagan-technicznych-i-

eksploatacyjnych-dla-odbiornikow-

cyfrowych

Stanowisko wobec projektu Stanowiska UKNF w sprawie 

świadczenia usługi robo-doradztwa.

K. Mroczka DG KNF 29.05.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-

stanowiska-uknf-w-sprawie-swiadczenia-

uslugi-robo-doradztwa

Stanowisko PIIT & Lewiatan w sprawie monitorowania przywozu oraz 

transferu wewnątrzunijnego na terytorium RP 

produktów podwójnego zastosowania z kategorii 

5 Rozporządzenia EU nr 428/2009 z późn. zm.

J. Emilewicz - Wiceprezes RM, MR 10.06.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/wspolne-stanowisko-piit-i-

lewiatan-ws.-produktow-podwojnego-

zastosowania

https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-w-sprawie-art.-15-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-z-dnia-28-kwietnia-2020-r.-opodatkowanie-vod
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-w-sprawie-art.-15-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-z-dnia-28-kwietnia-2020-r.-opodatkowanie-vod
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-w-sprawie-art.-15-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-z-dnia-28-kwietnia-2020-r.-opodatkowanie-vod
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-w-sprawie-art.-15-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-z-dnia-28-kwietnia-2020-r.-opodatkowanie-vod
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-w-sprawie-art.-15-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-z-dnia-28-kwietnia-2020-r.-opodatkowanie-vod
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-w-sprawie-art.-15-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-z-dnia-28-kwietnia-2020-r.-opodatkowanie-vod
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-w-sprawie-art.-15-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-z-dnia-28-kwietnia-2020-r.-opodatkowanie-vod
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-piit-w-sprawie-art.-15-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-z-dnia-28-kwietnia-2020-r.-opodatkowanie-vod
https://www.piit.org.pl/o-nas/komitety/komitet-fintech2/dokumenty-fintech/uwagi-piit-projekt-rozp.-ministra-finansow-w-sprawie-grupy-podatnikow
https://www.piit.org.pl/o-nas/komitety/komitet-fintech2/dokumenty-fintech/uwagi-piit-projekt-rozp.-ministra-finansow-w-sprawie-grupy-podatnikow
https://www.piit.org.pl/o-nas/komitety/komitet-fintech2/dokumenty-fintech/uwagi-piit-projekt-rozp.-ministra-finansow-w-sprawie-grupy-podatnikow
https://www.piit.org.pl/o-nas/komitety/komitet-fintech2/dokumenty-fintech/uwagi-piit-projekt-rozp.-ministra-finansow-w-sprawie-grupy-podatnikow
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-do-projektu-rozp.-mc-ws-wymagan-technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-odbiornikow-cyfrowych
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-do-projektu-rozp.-mc-ws-wymagan-technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-odbiornikow-cyfrowych
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-do-projektu-rozp.-mc-ws-wymagan-technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-odbiornikow-cyfrowych
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-do-projektu-rozp.-mc-ws-wymagan-technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-odbiornikow-cyfrowych
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-do-projektu-rozp.-mc-ws-wymagan-technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-odbiornikow-cyfrowych
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-stanowiska-uknf-w-sprawie-swiadczenia-uslugi-robo-doradztwa
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-stanowiska-uknf-w-sprawie-swiadczenia-uslugi-robo-doradztwa
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-stanowiska-uknf-w-sprawie-swiadczenia-uslugi-robo-doradztwa
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-wobec-projektu-stanowiska-uknf-w-sprawie-swiadczenia-uslugi-robo-doradztwa
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/wspolne-stanowisko-piit-i-lewiatan-ws.-produktow-podwojnego-zastosowania
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/wspolne-stanowisko-piit-i-lewiatan-ws.-produktow-podwojnego-zastosowania
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/wspolne-stanowisko-piit-i-lewiatan-ws.-produktow-podwojnego-zastosowania
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/wspolne-stanowisko-piit-i-lewiatan-ws.-produktow-podwojnego-zastosowania
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Stanowisko PIIT w ramach rewizji dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 

2014 r. w sprawie środków mających na celu 

zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci 

łączności elektronicznej

M. Zagórski - MC 17.07.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/ke-stanowisko-do-dyrektywy-

kosztowej

Uwagi PIIT do projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie 

koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy 

‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ 

Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo 

zamówień publicznych

J. Emilewicz, Minister Rozwoju 14.08.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-uwagi-w-konsultacjach-

projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-

umowie-koncesji-na-roboty-budowlane,-

ustawy-pzp

Uwagi PIIT do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie szczegółowych warunków, form i trybu 

realizacji Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

M. Kopeć, Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

17.08.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/uwagi-w-konsultacjach-

projektu-rozporzadzenia-rm-aktywna-

tablica

Stanowisko PIIT w przedmiocie potencjalnych konsekwencji 

bezumownego zakończenia okresu przejściowego 

w relacjach pomiędzy UE a Zjednoczonym 

Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

T. Kościński - MF dw. Departament 

Rozwoju Rynku Finansowego 

Ministerstwo Finansów

24.08.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-

potencjalnych-konsekwencji-bezumownego-

zakonczenia-okresu-przejsciowego-w-

relacjach-pomiedzy-ue-a-zjednoczonym-

krolestwem-wielkiej-brytanii-i-irlandii-

polnocnej

Uwagi PIIT do projektu założeń do ustawy o dostępie do 

informacji dotyczących zdrowia publicznego 

zgodnych z aktualną wiedzą medyczną (czyli tzw. 

ustawy o fake news)

Pan Krzysztof Gawkowski 

Przewodniczący KKP Lewicy

Pan Dariusz Standerski 

Dyrektor ds. Legislacji KKP Lewicy

15.09.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-zalozen-

do-ustawy-o-dostepie-do-informacji-

dotyczacych-zdrowia-publicznego-

zgodnych-z-aktualna-wiedza-medyczna-

tzw.-ustawy-o-fake-news

https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/ke-stanowisko-do-dyrektywy-kosztowej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/ke-stanowisko-do-dyrektywy-kosztowej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/ke-stanowisko-do-dyrektywy-kosztowej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-w-konsultacjach-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-umowie-koncesji-na-roboty-budowlane,-ustawy-pzp
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-w-konsultacjach-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-umowie-koncesji-na-roboty-budowlane,-ustawy-pzp
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-w-konsultacjach-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-umowie-koncesji-na-roboty-budowlane,-ustawy-pzp
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-w-konsultacjach-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-umowie-koncesji-na-roboty-budowlane,-ustawy-pzp
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-w-konsultacjach-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-umowie-koncesji-na-roboty-budowlane,-ustawy-pzp
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-w-konsultacjach-projektu-rozporzadzenia-rm-aktywna-tablica
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-w-konsultacjach-projektu-rozporzadzenia-rm-aktywna-tablica
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-w-konsultacjach-projektu-rozporzadzenia-rm-aktywna-tablica
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-w-konsultacjach-projektu-rozporzadzenia-rm-aktywna-tablica
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-potencjalnych-konsekwencji-bezumownego-zakonczenia-okresu-przejsciowego-w-relacjach-pomiedzy-ue-a-zjednoczonym-krolestwem-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-potencjalnych-konsekwencji-bezumownego-zakonczenia-okresu-przejsciowego-w-relacjach-pomiedzy-ue-a-zjednoczonym-krolestwem-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-potencjalnych-konsekwencji-bezumownego-zakonczenia-okresu-przejsciowego-w-relacjach-pomiedzy-ue-a-zjednoczonym-krolestwem-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-potencjalnych-konsekwencji-bezumownego-zakonczenia-okresu-przejsciowego-w-relacjach-pomiedzy-ue-a-zjednoczonym-krolestwem-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-potencjalnych-konsekwencji-bezumownego-zakonczenia-okresu-przejsciowego-w-relacjach-pomiedzy-ue-a-zjednoczonym-krolestwem-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-potencjalnych-konsekwencji-bezumownego-zakonczenia-okresu-przejsciowego-w-relacjach-pomiedzy-ue-a-zjednoczonym-krolestwem-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-potencjalnych-konsekwencji-bezumownego-zakonczenia-okresu-przejsciowego-w-relacjach-pomiedzy-ue-a-zjednoczonym-krolestwem-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-zalozen-do-ustawy-o-dostepie-do-informacji-dotyczacych-zdrowia-publicznego-zgodnych-z-aktualna-wiedza-medyczna-tzw.-ustawy-o-fake-news
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-zalozen-do-ustawy-o-dostepie-do-informacji-dotyczacych-zdrowia-publicznego-zgodnych-z-aktualna-wiedza-medyczna-tzw.-ustawy-o-fake-news
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-zalozen-do-ustawy-o-dostepie-do-informacji-dotyczacych-zdrowia-publicznego-zgodnych-z-aktualna-wiedza-medyczna-tzw.-ustawy-o-fake-news
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-zalozen-do-ustawy-o-dostepie-do-informacji-dotyczacych-zdrowia-publicznego-zgodnych-z-aktualna-wiedza-medyczna-tzw.-ustawy-o-fake-news
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-zalozen-do-ustawy-o-dostepie-do-informacji-dotyczacych-zdrowia-publicznego-zgodnych-z-aktualna-wiedza-medyczna-tzw.-ustawy-o-fake-news
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-zalozen-do-ustawy-o-dostepie-do-informacji-dotyczacych-zdrowia-publicznego-zgodnych-z-aktualna-wiedza-medyczna-tzw.-ustawy-o-fake-news
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Stanowisko PIIT w sprawie projektu aktu delegowanego - 

Ares(2020)4402575 (dotyczącego regulacji 

stawek FTR/MTR)

1. Dyrektor Agnieszka Gładysz

Departament Strategii i Analiz 

Urząd Komunikacji Elektronicznej      2. 

KE

16.09.2020 

22.09.2020

https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-stanowisko-do-ke-

dotyczace-regulacji-stawek-ftrmtr

Odpowiedzi PIIT do prekonsultacji dot. dyrektywy DSM i 

dyrektywy SatCab

 30.09.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-odpowiedzi-w-ramach-

prekonsultacji-dot.-dyrektywy-dsm-i-

dyrektywy-satcab

Opinia PIIT do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – 

Prawo zamówień publicznych

M. Zagórski - MC 06.10.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-opinia-dot.-ustawy-o-

krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa

Stanowisko PIIT w ramach konsultacji publicznych projektu  

ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji  

Minister P. Lewandowski

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego

09.10.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-stanowisko-ws.-projektu-

nowelizacji-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji

Stanowisko PIIT ws. projektu nowelizacji ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów 

Pan T. Chróstny - Prezes

Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów, dw: M. Zagórski - MC

12.10.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-stanowisko-ws.-nowelizacji-

ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-

konsumentow

Uwagi PIIT do projektu ustawy o zmianie ustawy o 

dowodach osobistych 

Departament Prawny

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji 

19.10.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-ustawy-

o-zmianie-ustawy-o-dowodach-osobistych-

oraz-niektorych-innych-ustaw

https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-do-ke-dotyczace-regulacji-stawek-ftrmtr
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-do-ke-dotyczace-regulacji-stawek-ftrmtr
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-do-ke-dotyczace-regulacji-stawek-ftrmtr
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-odpowiedzi-w-ramach-prekonsultacji-dot.-dyrektywy-dsm-i-dyrektywy-satcab
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-odpowiedzi-w-ramach-prekonsultacji-dot.-dyrektywy-dsm-i-dyrektywy-satcab
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-odpowiedzi-w-ramach-prekonsultacji-dot.-dyrektywy-dsm-i-dyrektywy-satcab
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-odpowiedzi-w-ramach-prekonsultacji-dot.-dyrektywy-dsm-i-dyrektywy-satcab
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-opinia-dot.-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-opinia-dot.-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-opinia-dot.-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-ws.-projektu-nowelizacji-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-ws.-projektu-nowelizacji-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-ws.-projektu-nowelizacji-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-ws.-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-ws.-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-ws.-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-ws.-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dowodach-osobistych-oraz-niektorych-innych-ustaw
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dowodach-osobistych-oraz-niektorych-innych-ustaw
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dowodach-osobistych-oraz-niektorych-innych-ustaw
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dowodach-osobistych-oraz-niektorych-innych-ustaw
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Stanowisko PIIT w przedmiocie Komunikatu Komisji Europejskiej 

w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności 

detalicznych (COM(2020) 592 final)

K. Budzich -Zastępca Dyrektora 

Departament Rozwoju Rynku 

Finansowego Ministerstwo Finansów

28.10.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-

komunikatu-ke-ws-unijnej-strategii-w-

zakresie-platnosci-detalicznych-com2020-

592-final

Opinia PIIT do projektu Strategii produktywności 2030 Departament Innowacji, Ministerstwo 

Rozwoju Pracy i Technologii

04.11.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-opinia-do-projektu-

strategii-produktywnosci-2030

Wystąpienie KL & PIIT dot. wpływu wyroku TSUE w sprawie Schrems II 

na funkcjonowanie firm w Polsce

J. Romanowska 

Kierownik Referatu Cyfryzacji

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

05.11.2020 https://www.piit.org.pl/o-

nas/aktualnosci/apel-organizacji-

biznesowych-ws.-wyroku-tsue-w-tzw.-

sprawie-schrems-ii

Stanowisko PIIT projektu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) w sprawie rynków 

kryptoaktywów 

Minister T. Kościński, MF 17.11.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-stanowisko-do-projektu-

rozporzadzenia-pe-i-rady-ws.-

kryptoaktywow

Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie regulaminu postępowania 

przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby 

Odwoławczej

M. Niedużak 

Podsekretarz Stanu,

Ministerstwo Rozwoju Pracy i 

Technologii

26.11.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/uwagi-do-projektu-

rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-

sprawie-regulaminu-postepowania-przy-

rozpoznawaniu-odwolan-do-krajowej-izby-

odwolawczej

Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia MKiŚ zmieniającego 

rozporządzenie ws. pobierania opłaty mocowej i 

wyznaczania godzin doby przypadających na 

szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

M. Kurtyka, Minister Klimatu i 

Środowiska

07.12.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-

rozporzadzenia-mkis-ws.-pobierania-oplaty-

mocowej

https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-komunikatu-ke-ws-unijnej-strategii-w-zakresie-platnosci-detalicznych-com2020-592-final
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-komunikatu-ke-ws-unijnej-strategii-w-zakresie-platnosci-detalicznych-com2020-592-final
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-komunikatu-ke-ws-unijnej-strategii-w-zakresie-platnosci-detalicznych-com2020-592-final
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-komunikatu-ke-ws-unijnej-strategii-w-zakresie-platnosci-detalicznych-com2020-592-final
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-w-przedmiocie-komunikatu-ke-ws-unijnej-strategii-w-zakresie-platnosci-detalicznych-com2020-592-final
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-opinia-do-projektu-strategii-produktywnosci-2030
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-opinia-do-projektu-strategii-produktywnosci-2030
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-opinia-do-projektu-strategii-produktywnosci-2030
https://www.piit.org.pl/o-nas/aktualnosci/apel-organizacji-biznesowych-ws.-wyroku-tsue-w-tzw.-sprawie-schrems-ii
https://www.piit.org.pl/o-nas/aktualnosci/apel-organizacji-biznesowych-ws.-wyroku-tsue-w-tzw.-sprawie-schrems-ii
https://www.piit.org.pl/o-nas/aktualnosci/apel-organizacji-biznesowych-ws.-wyroku-tsue-w-tzw.-sprawie-schrems-ii
https://www.piit.org.pl/o-nas/aktualnosci/apel-organizacji-biznesowych-ws.-wyroku-tsue-w-tzw.-sprawie-schrems-ii
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-do-projektu-rozporzadzenia-pe-i-rady-ws.-kryptoaktywow
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-do-projektu-rozporzadzenia-pe-i-rady-ws.-kryptoaktywow
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-do-projektu-rozporzadzenia-pe-i-rady-ws.-kryptoaktywow
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/piit-stanowisko-do-projektu-rozporzadzenia-pe-i-rady-ws.-kryptoaktywow
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-regulaminu-postepowania-przy-rozpoznawaniu-odwolan-do-krajowej-izby-odwolawczej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-regulaminu-postepowania-przy-rozpoznawaniu-odwolan-do-krajowej-izby-odwolawczej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-regulaminu-postepowania-przy-rozpoznawaniu-odwolan-do-krajowej-izby-odwolawczej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-regulaminu-postepowania-przy-rozpoznawaniu-odwolan-do-krajowej-izby-odwolawczej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-regulaminu-postepowania-przy-rozpoznawaniu-odwolan-do-krajowej-izby-odwolawczej
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-regulaminu-postepowania-przy-rozpoznawaniu-odwolan-do-krajowej-izby-odwolawczej
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7 Wykaz 

Uwag, Opinii, Stanowisk PIIT w 2020 roku

19.01.2021

Komentarze do nowych Standardowych Klauzul Umownych 

08.12.2020

Komisja Europejska 09.12.2020 https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12740-

Data-protection-standard-contractual-

clauses-between-controllers-processors-

located-in-the-EU-implementing-act-

/F1305586

Uwagi PIIT do projektu Standardu usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego

M. Morawiecki , Minister Cyfryzacji 15.12.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-

standardu-uslugi-rejestrowanego-

doreczenia

Stanowisko PIIT do projektu rozporządzenia RM ws. zasad i trybu 

wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw 

stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej lub ciepła 

M. Kurtyka, Minister Klimatu i 

Środowiska

15.12.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/pitt-stanowisko-do-projektu-

rozporzadzenia-rm-ws.-ograniczen-w-

dostarczaniu-energii

Uwagi PIIT do projektu Standardu usługi rejestrowanego 

doręczenia

M. Morawiecki

Prezes Rady Ministrów, Minister 

Cyfryzacji

15.12.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-uwagi-do-projektu-

standardu-uslugi-rejestrowanego-

doreczenia

Uwagi PIIT do projektu programu w zakresie cyfryzacji na 

lata 2021-2027

Rafał Sukiennik MFiPR 28.12.2020 https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-

konsultacje/piit-uwagi-do-projekt-

programu-w-zakresie-cyfryzacji-na-lata-

2021-2027
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