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Sprawozdanie z działalności w roku 2011
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.

Podstawowe obszary działania SIT w roku 2011.
Zarząd Główny kierował działalnością Stowarzyszenia realizując cele wynikające ze Statutu
SIT określone w § 8, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 . Główne działania w 2011
roku to:
1. Działalność oświatowa, edukacyjna i naukowa na rzecz ogółu społeczeństwa:
• objęcie patronatem honorowym Targów Technologii Szerokopasmowej
zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Lubelskie Lublin 78.06.2011.
• objęcie patronatem honorowym Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i
Teleinformatyki zorganizowanego przez Politechnikę Łódzką 1416.09.2011,
• objęcie patronatem honorowym konferencji Rynek mobilnych usług
dodanych i multimedialnych organizator Center for Business Education
Warszawa 15.09.2011,
• objęcie patronatem honorowym i współpracą merytoryczną Forum Usług
Szerokopasmowych zorganizowanego przez magazyn menadżerów
Computerworld 29-30.11.2011,
2.Udział w panelach dyskusyjnych:
• Spotkanie w Min. Infrastruktury dotyczące programu obchodów
Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego,
• Udział w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Infrastruktury
dotyczącej Projektu założeń projektu ustawy Prawo Telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw,
• Udział w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie projektu rozporządzenia
Ministra Infrastruktury dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie instalacji
telekomunikacyjnych.
3. 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 Środków Przekazu w
zakresie następujących ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Ustawa o wdrożeniu
naziemnej telewizji cyfrowej.
b. Współpraca z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie konsultacji społecznych
następujących aktów prawnych:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu numeracji
krajowej dla publicznych sieci telefonicznych,
• Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań
technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających
wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wypełniania przez
przedsiębiorcę
telekomunikacyjnego
obowiązku
zapewnienia
uprawnionym podmiotom warunków dostępu i utrwalania oraz rodzajów
telekomunikacyjnej
lub
rodzajów
przedsiębiorców
działalności
telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi,

•

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w
sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości,
c. Współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Konsultacja projektu założeń Ustawy o Międzyresortowym Operatorze Systemu
Teleinformatycznego.
4. Współpraca międzynarodowa
Członkowie SIT wzięli udział w przygotowaniu 50 Kongresu Europejskiej Federacji
Stowarzyszeń Telekomunikacji (FITCE), który odbył się w Palermo w dniach 31.0803.09.2011 r. W kongresie wziął udział kol. Zbigniew Krawczyk.
5. Działania na rzecz integracji członków SIT.
Organizacja świątecznego spotkania okolicznościowego w dniu 14.12.2011 ZG SIT,
GKR SIT, GSK SIT z przedstawicielami Kół terenowych.
6. Sprawy Organizacyjne
a. Walne Zebranie Delegatów odbyło się zgodnie ze Statutem w dniu
15.06.2011 r. Na WZD uchwalono nowy Statutu SIT,
b. Zmiana lokalu. Na początku czerwca 2011, w związku z propozycją TP S.A.
siedziba SIT została przeniesiona na ul. Kaliską 11.
c. Wymiana sprzętu komputerowego. W związku ze zużyciem sprzętu
komputerowego zakupiono nowy komputer oraz biurowe urządzenie
wielofunkcyjne ( drukarka, skaner, fax).
7. Pozostała działalność.
a. W ramach 60-lecia Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej SIT nagrodził dyplomami i nagrodami pieniężnymi
21 najlepszych absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich.
b. Wykonano ekspertyzy i oceny na zlecenie firm zewnętrznych.
c. Prowadzono obsługę formalną związaną z działalnością pozostałych kół SIT.
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