
13 grudnia w godzinach 15-17 w ramach szczytu klimatycznego COP24, będzie miała miejsce 

sesja, której gospodarzem będzie Minister Cyfryzacji. Poświęcona będzie ona roli technologii 

Internetu Rzeczy i wpływowi tych technologii na zagadnienia klimatyczne. Zawartość 

merytoryczna sesji będzie oparta na wnioskach Grupy Roboczej ds. IoT – zarządzanej przez 

Ministra Cyfryzacji formie komunikacji z przedstawicielami biznesu. 

  

Tytuł: How can Internet of Things help to protect the environment? Polish government’s 

approach. 

  

Agenda: 

15.00 – 15.20 – Minister Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji - 

przywitanie przybyłych gości i prezentacja otwierająca; 

15.20 -16.40 – Debata pomiędzy przedstawicielami rządu i biznesu poświęcona zagadnieniom  

- potencjał wykorzystania technologii IoT dla rozwoju gospodarki i ochrony środowiska, 

- bariery rozwojowe i konieczne działania ze strony rządu, 

- miejsce Polski w światowym przemyśle IoT. 

Debata będzie moderowana przez doradcę Ministra i przewodniczącego grupy ds. IoT, Pana 

Leszka Maśniaka. 

Uczestnikami panelu będą przedstawiciele strony rządowej oraz przedsiębiorców. 

16.40 – 17.00 – Dyrektor Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji, wystąpienie: Wyzwania 

prawne w rozwoju nowych technologii. 

 

 

 

English version: 

 

On the 13th of December from 15pm to 17 pm during the UN Climate Summit will take place 

a session hosted by the Minister of Digital Affairs. The Session will be focused on the role of 

Internet of Things technology and its impact on the climate issues. The content of the session 

will be based on conclusions from The Working Group of Internet of Things that is the form of 

government-business dialog conducted by the Ministry. 

 

Title: How can Internet of Things help to protect the environment? Polish government’s 

approach. 

 

Place: Pomorze Climate Action Room 1. 

 

Meeting Agenda: 

15.00 – 15.20 pm – Minister Karol Okoński, Minister of State in the Polish Ministry of Digital 

Affairs. Welcome Speech for our Guests and the session opening presentation; 

15.20 – 16.40 pm – Debate between the government representants ande the bussines, focued on 

the issue of: 

- How to make use of the IoT technology for the economy development and the environment 

protection, 

- development barriers and necessery governmental activities, 

- taking part of Polish IoT business in the global one. 

Debate will be moderated by the Minister advisor and IoT working Group President, Mr Leszek 

Maśniak. 

The Guests of this debate will represent the government and business environments. 



16.40 – 17.00 pm – Director Maciej Kawecki from Ministry of Digital Affairs, speech: 

Challenges for the legislation in the new technology development area. 


