
TETRA dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa TETRA dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa 

oraz sektora energetykioraz sektora energetyki

–– potrzeby oraz możliwości techniczne i organizacyjne potrzeby oraz możliwości techniczne i organizacyjne 

budowy systemubudowy systemu

VII spotkanie 

Forum TETRA Polska

27 września 2012



Historia spotkań Forum TETRA PolskaHistoria spotkań Forum TETRA Polska

Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy organizatorem 

spotkań  Forum  TETRA Polska

� I spotkanie 19.09.2006 r. : wprowadzające

� II spotkanie 28.11.2006 r.: Kierunki rozwoju standardu TETRA

� III spotkanie 15.03.2007 r.: Planowanie i badania systemu TETRA

� IV spotkanie 28.06.2007 r.: TETRA 2007 - aktualności, nowe rozwiązania
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� IV spotkanie 28.06.2007 r.: TETRA 2007 - aktualności, nowe rozwiązania

� V spotkanie 15.04.2008 r.: System TETRA dla Polski

� VI spotkanie 17.06.2008 r.: System TETRA dla Polski 

� Materiały ze spotkań dostępne na http://www.tetraforum.pl

� 2009-2011 – działania w sprawie projektu TETRA prowadzi CPI MSWiA



Główne przesłanki wznowienia spotkań Forum TETRA Polska Główne przesłanki wznowienia spotkań Forum TETRA Polska 

� Brak decyzji strategicznych w związku z koniecznością zmiany 

technologicznej w zakresie radiokomunikacji  w służbach 

bezpieczeństwa publicznego i ratowniczych 

� Zainteresowanie służb bezpieczeństwa publicznego i ratowniczych 

budową ogólnopolskiego cyfrowego systemu łączności radiowej
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� Uruchomienie przez MSW przy udziale IŁ PIB, procesu konsultacji ws. 

uwarunkowań budowy, finansowania i operowania ogólnopolskiego 

cyfrowego systemu łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa 

publicznego i ratowniczych

� Postęp w zakresie standaryzacji, rozwiązań technicznych oraz aplikacji  

dla systemu TETRA ETSI



Rola i możliwości IŁRola i możliwości IŁ--PIBPIB

� Wsparcie organów państwowych i użytkowników systemów łączności 

radiowej w zakresie analitycznym, koncepcyjnym, technicznym i 

organizacyjnym przez niezależną jednostkę badawczo-rozwojową  

jaką jest IŁ-PIB

� Organizacja spotkań i wymiany informacji na potrzeby potencjalnych 

użytkowników systemów radiowych oraz dostawców rozwiązań 

technicznych i aplikacji 
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technicznych i aplikacji 

� Organizacja i prowadzenie dialogu technicznego

� Organizacja i tworzenie bazy pomiarowej, testowej i badawczej (MLB 

- Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług 

komunikacji elektronicznej dla zespołów dowodzenia i łączności)

� Organizacja bazy szkoleniowej użytkowników systemów 

radiokomunikacji



Uczestnicy spotkaniaUczestnicy spotkania

Grupy zaproszonych

1. Administracja

2. Bezpieczeństwo państwowe i obronność

3. Bezpieczeństwo publiczne

4. Energetyka

Firmy
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5. Firmy

6. Ochrona granic

7. Ratownictwo

8. Ratownictwo medyczne

9. Uczelnie

10. Zarządzanie kryzysowe



Blok II Blok II –– wystąpienia wystąpienia –– użytkownicyużytkownicy

((10103030 –– 11111515))
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Blok II Blok II –– wystąpienia wystąpienia –– użytkownicyużytkownicy

((10103030 –– 11111515))

� System łączności dyspozytorskiej dla 

energetyki – przedstawiciel PTPiREE

� TETRA w Policji – teraźniejszość i wizja na 

przyszłość – przedstawiciel Policji
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przyszłość – przedstawiciel Policji

� Wymagania funkcjonalne dla cyfrowego 

systemu łączności radiowej na potrzeby 

działań operacyjnych PSP – przedstawiciel 

Państwowej Straży Pożarnej 



Blok III Blok III –– wystąpienia wystąpienia –– producenci/dostawcyproducenci/dostawcy

((12120000 –– 13132020))
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Blok III Blok III –– wystąpienia wystąpienia –– producenci/dostawcyproducenci/dostawcy

((12120000 –– 13132020))

� Nowe innowacyjne rozwiązania w systemie 
TETRA dla użytkowników łączności 
o znaczeniu krytycznym – Cassidian Systems, 
EADS Polska Sp. z o.o. 

� Systemy krajowe TETRA – wybrane aspekty 
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� Systemy krajowe TETRA – wybrane aspekty 
przedsięwzięcia na bazie wdrożonych projektów 
– Motorola Solutions Polska Sp. z o.o. 

� Integracja: klucz do profesjonalnych sieci 
nowej generacji – Selex ELSAG S.p.A.

� Optymizowane rozwiązania TETRA Teltronic. 
Studia przypadku. – Teltronic S.A.U



Blok IV Blok IV –– prezentacja multimedialnaprezentacja multimedialna

((13132020 –– 14140000))

� Multimedialne centra dyspozytorskie 

i TETRA – sprawdzona technologia 

zarządzania i łączności 

– Motorola Solutions Polska Sp. z o.o. 
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– Motorola Solutions Polska Sp. z o.o. 



WYSTAWAWYSTAWA

(9(90000 –– 16160000))

W czasie przerw pomiędzy prezentacjami, zapraszamy 

do zwiedzania stoisk: 

� Cassidian Systems, EADS Polska Sp. z o.o.

Motorola Solutions Polska Sp. z o.o.
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� Motorola Solutions Polska Sp. z o.o.


