
STP jest organizacją pozarządową o charakterze zawodowo-naukowo-technicznym, 
propagującą dobre praktyki budowy i utrzymania wszelkich 

instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych 

 
 
 

 
 

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI 
 

 
Wyzwania XXI wieku stawiają środowisku zawodowemu teletechników wielkie zadania w zakresie 
tworzenia zintegrowanej infrastruktury technicznej dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz 
rosnących potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa mienia, osób, informacji itd. W ramach Stowarzyszenia 
łączymy wysiłki wszystkich specjalności teletechnicznych, takich jak: telefonia, teleinformatyka, telewizja 
kablowa, systemy sygnalizacji i zabezpieczeń etc. w dążeniu do realizacji wspólnych celów w ramach 
jednolitego Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI wieku. 

 
*  *  * 

 

 

NASZE CELE 

� podnoszenie wiedzy wśród społeczeństwa na temat branży teletechnicznej: jej funkcji i 
znaczenia dla rozwoju cywilizacyjnego kraju 

� propagowanie dobrych praktyk budowy i utrzymania infrastruktury teletechnicznej 

� wspieranie dążeń i interesów zawodowych projektantów, wykonawców i 
administratorów sieci i systemów teletechnicznych 

� integrowanie środowiska zawodowego teletechników 

� wspieranie inicjatyw, działań i postaw sprzyjających rozwojowi branży teletechnicznej 

 

 

OFERTA DLA CZŁONKÓW 
� pomoc w nawiązywaniu kontaktów; wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy 

członkami Stowarzyszenia  

� szkolenia zawodowe 

� informacje branżowe - bank wiedzy  

� pomoc w pokonywaniu problemów zawodowych   

� promowanie rzetelnych producentów i usługodawców  

� rekomendacje dla najbardziej doświadczonych w branży członków  

� propagowanie nowatorskich rozwiązań technicznych  

� wspieranie działań pro-biznesowych, wykorzystujących w szczególności synergię 
małych przedsiębiorstw  

 

 



INFORMACJA DLA CZŁONKÓW i KANDYDATÓW 
 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać osoby, które:  
� prowadzą działalność zawodową lub ich zainteresowania wiążą się z szeroko pojętą branżą 

teletechniczną (telekomunikacyjną), 
� złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, 
� decyzją Zarządu zostaną przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia. 

Członkowie mają prawo:  
� korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
� udziału w działalności programowo-organizacyjnej, 
� czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. 

Podstawowe obowiązki członków Stowarzyszenia:  
� przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
� dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, 
� stosowanie się do zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, 

 
 

Składki członkowskie: 

� składki dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynoszą: 
wpisowe 50,00 PLN 
składka miesięczna 10,00 PLN 

� terminy opłacania składek (rocznie lub półrocznie): 
do 31 stycznia za cały rok lub za 1-sze półrocze, 
do 31 lipca za drugie półrocze, 
wpisowe wraz z pierwszą wpłatą składek 

� dane do przelewu: 

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI 
04-656 Warszawa, ul. Antenowa 8 
konto: 04 2130 0004 2001 0496 1744 0001   (VOLKSWAGEN BANK) 

 

 

 
Dane Stowarzyszenia:  
 

 

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI 
04-656 Warszawa, ul. Antenowa 8 (korespondencyjny) 
tel. (22) 812-71-71, fax (22) 893-90-00, GSM 601-351-054 
www.teletechnika.org.pl, e-mail: info@teletechnika.org.pl 

KRS: 0000330729, Regon: 141864903, NIP: 952-207-10-73 

 

 

Zarząd:      Komisja Rewizyjna: 

Jacek Szymczak - Prezes    Marcin Szyszkowski - Przewodniczący 

Piotr Domański - Wiceprezes   Zbigniew Wieczorkowski 

Zygmunt Marek Ziółkowski - Wiceprezes  Łukasz Brejnak 


