Oferta działań
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
na rzecz jej Członków

Analizowanie ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością gospodarczą
w sektorze informatyki oraz telekomunikacji i informowanie członków Izby o
moŜliwych skutkach ich działania.

Formułowanie

opinii środowiska o projektach ustaw i rozporządzeń
mogących mieć wpływ na działalność branŜy teleinformatycznej (prawo
autorskie, podatkowe, telekomunikacyjne, zamówień publicznych, podpis i
dokument elektroniczny, ochrona danych osobowych, świadczenia usług drogą
elektroniczną, zuŜyty sprzęt elektroniczny, itp.).

Prezentowanie

wobec rządu i parlamentu opinii środowiska firm
informatycznych i telekomunikacyjnych o projektach ustaw i rozporządzeń oraz
lobbing na rzecz racjonalnego rozwoju rynku teleinformatycznego.

Wspieranie

i reprezentowanie członków Izby wobec organów administracji
w sprawach dotyczących newralgicznych problemów tych firm.

Informowanie

mediów o wydarzeniach istotnych dla działalności firm
informatycznych i telekomunikacyjnych.

Analizowanie

i informowanie członków Izby o moŜliwych skutkach
wdroŜenia zaleceń dyrektyw europejskich na sposób prowadzenia działalności
gospodarczej na polskim i europejskim rynku teleinformatycznym.

Prezentowanie

opinii i lobbing w Komisji Europejskiej i Parlamencie
Europejskim na rzecz korzystnych dla polskich firm rozwiązań prawnych
zawartych w dyrektywach i programach rozwoju teleinformatyki.

Promowanie

polskiego rynku teleinformatycznego w sferach rządowych,
parlamentarnych oraz administracji państwowej i samorządowej poprzez
wspieranie wystaw, targów i konferencji oraz organizowanie prezentacji i
dyskusji na tematy istotne dla rozwoju branŜy teleinformatycznej.

Promocja

polskich firm informatycznych i telekomunikacyjnych na rynku
Unii Europejskiej i w innych wybranych regionach (Ukraina, Kanada, Australia,
USA, Daleki Wschód) oraz utrzymywanie kontaktów z misjami handlowymi.

Prowadzenie

arbitraŜu sporów gospodarczych między firmami oraz praw
własności do domen internetowych.
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Uporządkowanie

zasad rozdziału kontyngentów importowych oraz
doprowadzenie do likwidacji ceł na komponenty i podzespoły do montaŜu
komputerów osobistych.

Skuteczny wpływ na PCBC na rzecz racjonalizacji procesu certyfikacji „B”
dla urządzeń cyfrowych.

Konsolidacja

operatorów telekomunikacyjnych w opiniowaniu i prezentowaniu postulatów środowiska dotyczących Prawa Telekomunikacyjnego oraz
rozporządzeń wykonawczych.

Doprowadzenie

do ustawowego ujednolicenia stawki VAT na
oprogramowanie w zakresie obrotu towarowego oraz udzielania licencji na
uŜytkowanie, upraszczające rozliczenia podatkowe firm.

Przyjęcie

przez komisje sejmowe przedstawionych przez Izbę propozycji
zapisów w ustawach o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych
osobowych oraz o podpisie elektronicznym, upraszczających techniczną
realizację nakładanych przez te ustawy obowiązków.

Doprowadzenie

do uwzględnienia w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
moŜliwości dokonywania zakupów poprzez aukcje elektroniczne, wprowadzenia
usprawnień do przebiegu przetargów publicznych oraz umocowania samorządu
gospodarczego w moŜliwość interwencji na rzecz poprawy jakości specyfikacji
istotnych warunków zamówień.

Uzyskanie

poparcia komisji sejmowej pracującej nad ustawą o
informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne do uwzględnienia
postulatu neutralności technologicznej rozwiązań oraz zasad interoperacyjności
systemów teleinformatycznych.

Uruchomienie przy Izbie Sądu Polubownego do spraw rozstrzygania sporów
o własność domeny typu *. pl (wspólnie z NASK).

Organizacja

serii konferencji oraz seminariów prezentujących kluczowe dla
rynku teleinformatycznego zagadnienia z zakresu prawa podatkowego, celnego,
telekomunikacyjnego, regulacji unijnych oraz wprowadzania systemów
zarządzania jakością.

Promocja

polskich firm oraz rynku teleinformatycznego w Polsce na
targach Komputer EXPO i Intertelecom, w Niemczech na Targach CeBIT oraz
w Kanadzie, USA, Australii i innych krajach, przy współpracy z działami
handlowymi ambasad.
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