
 

 



ITU Historical  Timeline 

150- lat HISTORII ITU 
www.itu.150.org 

ŚDTiSI 2015 

Oddział Olsztyński SEP, Mierki, 22-23 maja 2015 r. 



„Światowy Dzień Telekomunikacji i 

Społeczeństwa Informacyjnego” 

17 maja to rocznica podpisania pierwszej 

Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej 

(International Telegraph Convention) w roku 

1865 oraz utworzenia  

ITU (International Telecommunication Union) – 

Międzynarodowego Związku 

Telekomunikacyjnego (MZT).    

150 rocznica utworzenia ITU !!! 

ŚDTiSI 2015 



„Światowy Dzień Telekomunikacji i 

Społeczeństwa Informacyjnego” 

Zgodnie z decyzją podjętą przez przywódców państw 

członków Międzynarodowego Związku 

Telekomunikacyjnego (ITU) w listopadzie 2005 r. 

w Tunisie podczas Światowego Szczytu 

Społeczeństwa Informacyjnego i postanowieniami 

konferencji ITU w 2006 r. (Antalaya, Turcja) 

postanowiono obchodzić dzień 17 maja na całym 

świecie jako „Światowy Dzień Telekomunikacji 

i Społeczeństwa Informacyjnego” 
 

Do tego czasu obchodzony był Światowy Dzień Telekomunikacji od 1973r. 

ŚDTiSI 2015 



„Światowy Dzień Telekomunikacji i 

Społeczeństwa Informacyjnego” 

 

Orędzie Houlin Zhao , 

    Sekretarza Generalnego 

   Międzynarodowego  

   Związku     

   Telekomunikacyjnego  

    ITU 

 
ITU is based in Geneva, Switzerland, and its membership includes 191 Member 

States and more than 700 Sector Members and Associates. 
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W tym roku przypada 150. rocznica ITU – 

Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.  

Organizacja ta, założona w 1865 roku, potwierdza 

wciąż swoją renomę na całym świecie jako jedna z 

najbardziej prężnych i ważnych organizacji.  

ITU kontynuuje swoją pracę jako wyspecjalizowana 

agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych, będąc 

zarazem najstarszym jej członkiem, zajmującym się 

sprawami telekomunikacji i informacji, jak również 

technologiami komunikacyjnymi.  
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Niezwykła historia ITU jest przykładem jej doniosłej 

roli w łączeniu świata z najbardziej zaawansowanymi i 

innowacyjnymi środkami komunikacji, począwszy od 

telegrafu poprzez Internet i mobilne sieci 

szerokopasmowe, dzięki którym można być w 

kontakcie w dowolnym miejscu z rodziną, 

przyjaciółmi, kolegami, a nawet przedmiotami.  
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Przy okazji świętowania 150. rocznicy patrzymy 

wstecz na nasze osiągnięcia z dumą. Patrzymy 

również w przyszłość, chcąc być gotowymi do 

odpowiedniego reagowania na szybkie zmiany w 

globalnym środowisku ICT. Innowacyjne rozwiązania 

pochodzące z ICT i wdrażanie nowych technologii 

zaznaczają się w każdym aspekcie naszego życia. ICT 

jest swoistym katalizatorem kształtowania agendy 

rozwoju po 2015 roku i osiągnięcia założonych celów 

w zakresie zrównoważonego rozwoju.  

Orędzie Houlin Zhao  ŚDTiSI ’2015 



W 2015 roku zorganizujemy kilka wydarzeń, 

podkreślających znaczenie ICT jako siły 

napędowej dla innowacji.   

Z okazji 150-lecia chcemy przypomnieć całemu 

światu o naszej przełomowej rocznicy. Zapraszam do 

wspólnego świętowania i uczestniczenia w 

organizowanych z tej okazji obchodach. Proszę 

Państwa o wsparcie, jak również wkład w realizację 

naszego zobowiązania, jakim jest łączenie świata.  
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Życzę Państwu owocnych obchodów rocznicy 150-

lecia ITU w 2015 roku.  

 

Houlin Zhao  

Sekretarz Generalny ITU 
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