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Sprawozdanie z działalności w roku 2009 
Wstęp 
 
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, zwane dalej SIT, jest pozarządową organizacją 
pożytku publicznego o charakterze naukowo-technicznym, prowadzącą działalność na rzecz 

ogółu społeczności, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników wszystkich 

specjalności telekomunikacji oraz osób z wyższym lub średnim wykształceniem, zawodowo 

związanych z komunikacją elektroniczną  lub łącznością pocztową. 
SIT jest kontynuatorem tradycji, działań i inicjatyw Stowarzyszenia Teletechników Polskich 

działającego w latach 1920 - 1939 oraz Stowarzyszenia Radiotechników Polskich. 

 

Głównym celem SIT jest działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie 

łączności. Potencjałem SIT są jego członkowie związani z telekomunikacją, wywodzący się z 

różnych obszarów gospodarki, nauki i administracji. 

 

Zakres działania SIT obejmuje ważne obszary związane z rynkiem telekomunikacyjnym i 

jego strategią regulacyjną. Szczególna waga przykładana jest przede wszystkim do: 

• Wpływania na kształtowanie Prawa telekomunikacyjnego tak aby odpowiadało ono 

potrzebom rynku. 

• Wzbogacania wiedzy telekomunikacyjnej, szczególnie w zakresie nowoczesnych 

rozwiązań technicznych i związanych z tym możliwości usługowych. 

• Pomocy w dostępie do informacji i prowadzeniu działalności w zakresie 

telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania funduszy europejskich w 

Polsce. 

• Kształcenia w zakresie telekomunikacji. 

 

SIT od 2002 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji 

FITCE, do którego należy większość krajów europejskich. 

 

Organizacja  stanowi forum wymiany doświadczeń, oraz umożliwia rozwój zawodowy w 

zakresie telekomunikacji. SIT będąc aktywnym uczestnikiem FITCE umożliwia swoim 

członkom dostęp do zasobów informacyjnych gromadzonych w ramach tej organizacji. 



 

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji (SIT) w 2009r. 
 

 

1. Działalność oświatowa, edukacyjna i naukowa na rzecz ogółu społeczeństwa. 
Udział w komitetach honorowych: 

• Komitet Honorowy Światowego Dnia Telekomunikacji 

• Komitet Międzynarodowych Targów Łódzkich Intertelekom 2009r. 

2. Współpraca z Muzeum Techniki w Warszawie i Stowarzyszeniem Miłośników 
Kolejnictwa. 
SIT nawiązał współpracę z Muzeum Techniki w Warszawie w zakresie zachowania i 

prezentacji urządzeń telekomunikacyjnych mających walory historyczne w tym 

zachowanie centrali Strowger 32AB pozostającej w depozycie Muzeum Techniki. 

Przekazano dotację na ten cel w wysokości 1000zł. 

3. Udział w panelach dyskusyjnych. Członkowie SIT brali udział w panelach 

dyskusyjnych organizowanych przez jednostki administracji publicznej w zakresie 

telekomunikacji . 
4. Działalność na rzecz rozwoju rynków związanych z telekomunikacją i łącznością 

pocztową – udział w kształtowaniu prawa i przepisów normatywnych: 
a. udział w obradach Sejmowej  Komisji Infrastruktury i Sejmowej Komisji 

Kultury i Środków Przekazu w zakresie następujących ustaw: ustawa Prawo 

Telekomunikacyjne, 

b.  Współpraca z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie konsultowania ustaw i 

rozporządzeń takich jak ustawy Prawo Telekomunikacyjne.  

5. Współpraca międzynarodowa. Członkowie SIT brali udział w przygotowaniu 48 
Kongresu  Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Inżynierów Telekomunikacji 
(FITCE), który odbył się we wrześniu 2008r.  

6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Na stronie internetowej 
www.sit.org.pl zamieszczane są informacje dotyczące aktywizacji zawodowej 
oraz rynku pracy w zakresie telekomunikacji.  

 

Prezes SIT 
Wojciech Hałka 


