
 
 

 

 
Polska Izba Informatyki 

                             i Telekomunikacji 

Regulamin Komitetu przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

 

1. Komitet przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji działa na podstawie  Art.18, pkt 8 

Statutu PIIT oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Celem działania Komitetu jest w szczególności: 

a. analizowanie i dyskutowanie spraw i tematów leżących w zakresie jego działalności, 

b. opracowywanie dokumentów prezentujących opinie Członków Komitetu odnośnie 

dyskutowanych spraw oraz przedkładanych do zaopiniowania dokumentów projektów 

aktów prawnych, 

c. akceptowanie opracowywanych dokumentów przedstawianych następnie jako Stanowiska 

oraz Opinie PIIT według zasad przedstawionych w par. 5 Regulaminu Zarządu Izby. 

3. Inicjatywa zorganizowania Komitetu z danym zakresem działalności może być zgłoszona przez 

Członków Izby do Zarządu lub przez Zarząd. 

4. Komitet musi liczyć, co najmniej 5 Członków Izby. 

5. Członkiem Komitetu może być każda firma będąca Członkiem Izby, jeżeli sprawy będące w 

zakresie działania Komitetu leżą w zakresie prowadzonej przez nią działalności i zainteresowania. 

6. W Komitecie, firma jest reprezentowana, przez co najwyżej dwie osoby wskazane imiennie przez 

przedstawiciela Członka Izby. 

7. Każda firma ma jeden głos w pracach Komitetu. 

8. Członkostwo w Komitecie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji lub wskutek utraty członkostwa 

firmy w PIIT. 

9. Komitet może zapraszać do pracy w Komitecie inne osoby na prawach gości. 

10. Nowo organizowany Komitet może działać nieformalnie do czasu najbliższego posiedzenia Rady 

Izby. 

11. Komitet jest powoływany, reorganizowany (np. poprzez zmianę nazwy, zakresu działania, podział 

na dwa lub więcej komitetów, połączenie dwóch i więcej komitetów itp.) oraz likwidowany 

uchwałą Rady Izby na podstawie wniosku Zarządu Izby. 

12. We wniosku Zarządu do Rady Izby podawane są, co najmniej następujące informacje: 

a. nazwa Komitetu, 

b. przewidywany zakres jego działalności, 

c. istotne informacje dotyczące jego organizacji. 

13. Organami Komitetu jest Przewodniczący i do dwóch Wiceprzewodniczących Komitetu. 

14. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu wybiera i odwołuje Komitet w trybie przez 

niego ustalonym. 

15. Posiedzenia Komitetu są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w 

trybie przez nich ustalonym i mogą się też odbywać drogą elektroniczną. 

16. Komitet może czasowo powoływać wewnętrzne grupy robocze o zasadach działania ustalonych 

przez Komitet. 

17. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetu reprezentują Komitet przed Organami Izby oraz 

na zewnątrz Izby w określonych sytuacjach. 

18. Przewodniczący Komitetu ma obowiązek udzielania Zarządowi Izby informacji o działalności 

Komitetu. 

19. Działalność Komitetu wspomaga wyznaczony przez Zarząd Wiceprezes Izby. 

20. Działalność Komitetu jest obsługiwana administracyjnie przez Biuro Izby. 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Izby w dniu 14 września 2015 roku i 

zastępuje dotychczasowy Regulamin. 

 


