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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI EKSPERTÓW 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]  

 

W związku z art. 18 pkt. 9) oraz art. 21 pkt. 17) Statutu Polskiej Izby Informatyki i Teleko-

munikacji, Rada Izby wprowadza niniejszy regulamin. 

 

§ 1. 

Ekspertem Izby  może być  osoba, mająca istotną dla działalności Izby wiedzę meryto-

ryczną w określonej dziedzinie.  

§ 2. 

1. Ekspert Izby jest  wpisywany lub skreślany z Listy Ekspertów PIIT uchwałą Rady  na 

wniosek Zarządu  lub członka Rady.  

2. Skreślenie eksperta z Listy Ekspertów PIIT może również nastąpić na jego wniosek bez 

podejmowania odpowiedniej uchwały przez Radę. 

§ 3. 

1. Zarząd Izby nie rzadziej, niż raz w roku przeprowadza weryfikację listy ekspertów. 

2. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, Zarząd może wnioskować do Rady o odwoła-

nie Eksperta. 

§ 4. 

Wniosek o wpis na Listę Ekspertów PIIT powinien zawierać zakres tematyki jego wiedzy 

eksperckiej, kwalifikacje oraz uzasadnienie wystąpienia o wpis na listę.  

§ 5. 

Wniosek o skreślenie z Listy Ekspertów PIIT powinien zawierać uzasadnienie.    

§ 6. 

Lista Ekspertów PIIT  jest jawna i opublikowana na witrynie PIIT.  

§ 7. 

Ekspert Izby ma prawo do:  

 

1) opisywania i wyjaśniania na forum publicznym oraz w kontaktach z parlamentem, rządem 

i administracją stanowisk, opinii i uwag Izby,  

2) posługiwania się wizytówką eksperta z logo PIIT,  

3) uczestniczenia na zaproszenie w obradach Komitetów, Zarządu oraz Rady,  

4) ewentualnego wynagrodzenia za prowadzenie działalności eksperckiej  po uprzednim po-

rozumieniu z Zarządem.   
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§ 8. 

Ekspert Izby ma obowiązek:  

 

1) Aktywnie współpracować z PIIT, w tym z właściwymi Komitetami. Aktywność oznacza 

uczestnictwo w wypracowywaniu stanowisk lub ich prezentowanie wobec zewnętrznych 

interesariuszy lub podjęcie innej aktywności na rzecz PIIT w zakresie swojej specjalizacji 

minimum raz w roku, 

2) Legitymując się PIIT prezentować wyłącznie poglądy niesprzeczne ze stanowiskami, opi-

niami i uwagami Izby w zakresie upoważnienia do reprezentowania Izby każdorazowo 

udzielonego przez Zarząd,    

3) Legitymując się PIIT niezajmowania stanowisk w sprawach, w których członkowie Izby nie 

osiągnęli porozumienia,  

4) przekazywać drogą elektroniczną, do Zarządu   istotne informacje dotyczące prowadzonej 

działalności eksperckiej.  

 

§ 9. 

W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem obowiązują ustalenia  Zarządu, a roz-

strzyganiem ewentualnych sporów zajmuje się Rada.  

§ 10. 

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę PIIT w dniu 16 grudnia 2016 roku.  


