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UCZESTNICY SPOTKANIAUCZESTNICY SPOTKANIA
Przedstawiciele

Aktualnych i przyszłych użytkowników systemu
• administracja rządowa
• służby
• administracja terenowa
• przedsiębiorstwa energetyczne i komunikacyjne

Dostawców rozwiązań dla systemu TETRA, w zakresie
• sprzętu
• oprogramowania
• usług
Środowiska badawczo-rozwojowego

• szkoły, uczelnie
• jednostki badawczo-rozwojowe
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PROGRAM SPOTKANIAPROGRAM SPOTKANIA
Prezentacja roli i zadań Forum – według zasad 
TETRA Mou Association oraz propozycji IŁ-PIB
Dyskusja na temat koncepcji funkcjonowania 
Forum TETRA Polska
Wystąpienia uczestników Forum

Plany budowy sieci TETRA w Polsce
Wymiana doświadczeń odnośnie zastosowań systemu 
TETRA w Polsce

Lunch – w przerwie wystąpień (1300-1400)
Wyłonienie Grupy Koordynacyjnej Forum –
podsumowanie i zakończenie spotkanie (ok. 1530)
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WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓWWYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW
Plany budowy sieci TETRA w Polsce 

Problematyka budowy ogólnokrajowego systemu
łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa 
i ratownictwa w standardzie TETRA – przegląd 
zagadnień – Piotr Durbajło, Departament Infrastruktury 
Teleinformatycznej MSWiA
Sieć łączności radiowej energetyki – stan obecny –
koncepcja cyfryzacji – Henryk Paluszkiewicz, Mirosław 
Derengowski, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej
Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce 
morskiej – Prof. Ryszard Katulski, Politechnika Gdańska
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WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓWWYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW
Wymiana doświadczeń odnośnie zastosowań 
systemu TETRA w Polsce

TETRA – moduł radiokomunikacyjny SWD KS Policji 
w Warszawie – Jarosław Papudziński, Komenda 
Stołeczna Policji
Problemy eksploatacyjne i strategia rozwoju 
wrocławskiej TETRY – Emil Żółtogórski, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Wrocław
Przyszłe rozległe systemy PMR – jednolity protokół 
czy rozwiązania hybrydowe – Tomasz Rzeszutek, 
M/A-COM Poland Sp. z o.o. 



Wytyczne Wytyczne TETRA TETRA MoUMoU AssociationAssociation
dla regionalnego TETRA Forumdla regionalnego TETRA Forum

Prezentacja wytycznych
Zbigniew Kądzielski
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ZawartośćZawartość
Ogólnie
Cel
Członkostwo
Zasady i procedury
Finansowanie
Struktura zarządzania
Działalność
Komunikacja
Przykłady, najlepsze praktyki
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OgólnieOgólnie
Lokalna promocja technologii wymaga lokalnej 
obecności i lokalnych postanowień
Rozmiar branego pod uwagę regionu – 1 kraj lub 
kilka podobnych krajów
TETRA Forum pracuje we współpracy 
z organizacją TETRA MoU Association zgodnie 
z duchem dokumentu Memorandum

Potwierdzone Forum przyłącza się do TETRA MoU
Association jako członek
Forum podpisuje dokument Memorandum

 Członkostwo w Forum jest otwarte dla wszystkich, 
którzy akceptują cele dokumentu Memorandum
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CeleCele
W dokumencie Memorandum ustalane są 
fundamentalne zasady działania
Zasady TETRA MoU Association określają ogólne 
cele
Forum powinno akceptować cele, w tym m.in.:

Promowanie TETRA na swoim obszarze
Ułatwianie wymiany informacji
Zabezpieczenie dostatecznego widma
Reprezentowanie interesów członków wobec 
organizacji regulacyjnych i przemysłu
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Członkostwo w Członkostwo w ForumForum
Bezpośredni członek MoU
Lokalny członek Forum
Połączenie

TETRA MoU
Association

Członek 
TETRA MoU

i Forum

członkostwo

członkostwo

członkostwo
opłata członkowska 
ustalona przez MoU

członkostwo

opłata członkowska 
ustalona przez MoU

Y-region
TETRA Forum

opłata ustalona
przez Forum

Lokalny członek
Forum

opłata ustalona
przez Forum
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Zasady i ProceduryZasady i Procedury
Forum powinno akceptować zasady, wzory 
ustalone przez MoU
Akceptacja dokumentu Memorandum
Akceptacja celów wyrażonych w Zasadach 
Postępowania TETRA MoU
Własne, szczegółowe cele wyrażone m.in.
w zasadach
Struktura zarządzania, spotkania, zgodne decyzje
Dodatkowe wymagania w przypadku własnego 
budżetu
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FinansowanieFinansowanie
Decyzje o własnym budżecie i funduszach są 
konieczne w przypadkach szerszej działalności
W przypadku własnego budżetu, Forum 
potrzebuje:

Rejestracji Forum według lokalnego prawa
Zasad ustalania opłat członkowskich/innych źródeł
Zasad ustalania finansowych zobowiązań
Zasad rewidowania i zatwierdzenia P&L i bilansu

Zawsze można starać się o finansowy i inny wkład 
od TETRA MoU Association dla ważniejszych 
projektów lub wydarzeń
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Struktura zarządzaniaStruktura zarządzania
Unikanie biurokracji jest zwykle konieczne 
z powodu ograniczonych zasobów
Spotkania administracyjne potrzebne jeden raz w roku

Otwarte spotkania, powinny mieć charakter 
technologiczny i biznesowy, a nie administracyjny

Własny budżet niesie za sobą stosowanie ścisłych 
zasad w zarządzaniu
Skromne kierownictwo organizacji prawdopodobnie 
wystarczające
Przewodniczący powinien być wybierany raz w roku

może formalnie reprezentować Forum
Wielkość komisji/rady oraz inne nominacje zależą 
od lokalnych decyzji
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DziałalnośćDziałalność
Prace promocyjne będą prawdopodobnie przybierać 
większe natężenie tak długo jak długo rynek będzie się 
rozwijał

seminaria i warsztaty w celu kontaktów twarzą w twarz 
i obustronnej komunikacji
własna strona www jest cennym narzędziem, jeśli 
zasoby pozwalają na regularne jej aktualizowanie
publikacje ad hoc lub regularnie, lista mailingowa

Może istnieć potrzeba tworzenia lokalnych grup 
technicznych
Reprezentowanie w organizacjach regulacyjnych czasem 
przynosi istotne rezultaty
Raportowanie własnej działalności do TETRA MoU
(& TETRA News)
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KomunikacjaKomunikacja
Znajomość lokalnych potrzeb, lokalnego języka 
i właściwych osób jest cennym atutem
Skupienie uwagi na lokalnych wynikach po osiągnięciu 
satysfakcjonującego poziomu generalnej świadomości
Ciągłość, regularne wydarzenia, aktualna strona www
Punkt kontaktowy dla członków itd. - web forum?
Kontakt twarzą w twarz poprzez seminaria, warsztaty
Siła robocza jest bardziej ograniczającym czynnikiem 
niż finanse – spróbuj znaleźć jeden lub dwóch 
mistrzów marketingowych
Potwierdzone Forum może używać logo TETRA
Korzystaj z połączeń do/z tetramou.com
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PrzykładyPrzykłady, , najlepsze praktykinajlepsze praktyki
Strony www, zobacz:

www.tetra-forum.de (w Niemczech) 
www.tetraforum.no (w Norwegii) 
www.tetraforum.org (w Ameryce Północnej)

Niemieckie Forum TETRA zgromadziło 1300 
uczestników w ciągu 5 lokalnych seminariów, 
w ciągu niecałego roku (od końca 1999 do 
początków 2000)



Organizacja Organizacja Forum TETRA PolskaForum TETRA Polska
w pierwszym roku działalnościw pierwszym roku działalności

Prezentacja 
propozycji IŁ-PIB

Zbigniew Kądzielski
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CELE I ZADANIA FORUMCELE I ZADANIA FORUM
Cele i zadania Forum TETRA Polska – zgodne 
z wytycznymi  TETRA MoU Association
Główny cel i zadania Forum TETRA Polska

• wymiana doświadczeń 
• popularyzacja standardu i oferowanych rozwiązań
• wsparcie i doradztwo w zakresie oferowanych 

rozwiązań
Docelowo, zgodnie z rozwojem wydarzeń 
oraz wolą uczestników Forum – zgłoszenie 
uczestnictwa w TETRA MoU Association
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ZAŁOŻENIA NA 1 ROKZAŁOŻENIA NA 1 ROK

Powołanie Grupy Koordynacyjnej Forum
Instytut Łączności:

• zapewnia Komitet Organizacyjny
• udostępnia stronę internetową

Kwartalne spotkania uczestników Forum
• Instytut udostępnia swoją siedzibę
• zaprasza na kolejne spotkania

Rok bez zbędnych formalizmów
• w tym składek członkowskich
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ORGANIZACJA FORUMORGANIZACJA FORUM

Forum TETRA Polska

Komitet 
Organizacyjny

Grupa 
Koordynacyjna

Członkowie
Forum TETRA Polska

Przedstawiciele
IŁ-PIB

Przedstawiciele: 
– użytkowników 

Przedstawiciel IŁ-PIB

Przedstawiciele: 
– użytkowników
– dostawców
– środowisk naukowych
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ZADANIA GRUPY ZADANIA GRUPY 
KOORDYNACYJNEJKOORDYNACYJNEJ

Zgłaszanie, w imieniu własnym i innych 
uczestników Forum, inicjatyw i propozycji 
dotyczących działalności Forum
Uzgadnianie programów kolejnych spotkań 
Forum
Wypracowanie Memorandum oraz wspólnych 
decyzji odnośnie uczestnictwa Forum TETRA 
Polska w TETRA MoU Association
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SKŁAD GRUPY SKŁAD GRUPY 
KOORDYNACYJNEJKOORDYNACYJNEJ

przedstawiciele obecnych i przyszłych
użytkowników systemu TETRA, w tym 
przedstawiciele:

administracji rządowej (MSWiA)
służb (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna)
administracji terenowej (Urzędy Wojewódzkie)
podmiotów gospodarczych z obszaru energetyki 
i komunikacji (PTPiREE, MZK)

reprezentant środowiska naukowo-badawczego, 
a zarazem głównego koordynatora działań Forum TETRA 
Polska - Dyrektor IŁ-PIB
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ZADANIA I SKŁAD KOMITETU ZADANIA I SKŁAD KOMITETU 
ORGANIZACYJNEGOORGANIZACYJNEGO

Organizacja spotkań Forum 
Wsparcie Grupy Koordynacyjnej w zakresie 
roboczych kontaktów z uczestnikami Forum, 
w tym zbierania propozycji i inicjatyw 
uczestników Forum

Skład Komitetu Organizacyjnego:
przedstawiciele IŁ-PIB
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zapraszam 
do dyskusji nad kształtem

Forum TETRA Polska
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