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1. Wst p 
 

TNS (Telecommunications Networks and Systems) do dnia dzisiejszego jest jedyn  
polsk  firm , która jako sygnatariusz MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TErrestrial 
Trunked RAdio (TETRA) z dnia 1 grudnia 1994 roku, posiada certyfikat 
mi dzynarodowego konsultanta i integratora aplikacji standardu TETRA. Dlatego firma 
TNS (Telecommunications Networks and Systems) jako podmiot polski, czuje si  
zobowi zana przedstawi  niniejszy dokument dla potrzeb Rz du Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
W tym opracowaniu przedstawiono koncepcj  budowy ogólnopolskiego systemu 

czno ci radiowej dla s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa w oparciu o 
europejski standard TETRA 

 
Aby uczyni  ten dokument bardziej przejrzystym, przygotowano podsumowanie, 

zawieraj ce zwi z y przegl d dyskutowanych zagadnie . Szczegó y s  omówione w 
poszczególnych rozdzia ach cz ci g ównej tego dokumentu, natomiast uzasadnienie 
techniczne wraz z dodatkowymi materia ami umieszczono w za cznikach. 
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2. Podstawowe zadania i warunki ich realizacji przez s u by 
bezpiecze stwa publicznego 
 

2.1 Znaczenie s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa 
 
 S u by odpowiedzialne za zapewnienie bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa, 
dzia aj c w interesie spo ecze stwa, musz  by  sprawnym i skutecznym narz dziem 
rz du – tak, na co dzie , jak i zw aszcza w sytuacjach kryzysowych. 
 
 Zapewniaj  ochron , pomoc, wsparcie i ratunek obywatelom oraz wszelkim 
instytucjom, organizacjom i struktur , zwi zanym z szeroko rozumianym yciem pa stwa. 
Wspó tworz  stabilne i bezpieczne rodowisko ycia obywateli i pa stwa oraz ochraniaj  
je w sytuacjach kryzysowych na tyle skutecznie, aby doprowadzi  do usuni cia przyczyn 
zagro enia. 
 
 S u by bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa obejmuj  policj , stra  po arn , 
pogotowie ratunkowe oraz s u by ratownicze, a tak e Urz d Ochrony Pa stwa (UOP), 
jednostki obrony cywilnej i terytorialnej, s u by celne, Stra  Graniczn , Biuro Ochrony 
Rz du (BOR). Mo na tak e do nich zaliczy  s u by wi zienne, le ne, s u by ochrony kolei 
(SOK) oraz wojsko w okresie pokoju. 
 
 cznie polskie s u by bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa licz  oko o 
dwustu pi dziesi ciu tysi cy osób. 
 
 

2.2 Podstawowy warunek skutecznego realizowania zada  przez s u by 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa. 
 
 S u by bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa uzyskaj  zdolno  do 
wype nienia na o onych na nie zada  tylko wówczas, gdy b d  w stanie podejmowa  
skoordynowane dzia ania w odpowiedzi na nag e sytuacje. Sprawna i skuteczna 
koordynacja powinna przebiega  na kilku poziomach: 
 
- wewn trznym  –  w ramach poszczególnych s u b 
- zewn trznym – pomi dzy poszczególnymi s u bami, na poziomie lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim 
- mi dzynarodowym 
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Sprawno  dzia a  s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa oraz skuteczne 
koordynowanie ich wspó dzia ania w decyduj cym stopniu zale y od nowoczesnych, 
wydajnych i bezpiecznych  rozwi za  w dziedzinie czno ci. 

 

3. Wymagania dla systemu czno ci s u b bezpiecze stwa 
publicznego 

Do wiadczenia TNS (Telecommunications Networks and Systems) wskazuj , e 
u ytkownicy systemów czno ci z sektora bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa 
maj  najbardziej wyrafinowane wymagania oraz najbardziej specjalistyczne potrzeby 

spo ród wszystkich u ytkowników systemów czno ci radiowej.  W wi kszo ci 
przypadków te potrzeby s  zdecydowanie odmienne od potrzeb u ytkowników systemów 
komercyjnych.  

Dla tych s u b czno  jest jednym z najwa niejszych narz dzi pracy 
umo liwiaj cym zapewnienie optymalnego poziomu us ug wiadczonych spo ecze stwu.  
Pozwala w sposób bezpieczny podejmowa  skuteczne dzia ania  

w trakcie operacji maj cych wa ne znaczenie dla bezpiecze stwa publicznego, 
prowadzonych nierzadko w sytuacjach zagro enia ycia.  
 

Najwa niejsze wymagania stawiane systemowi czno ci wykorzystywanemu przez 
s u by bezpiecze stwa publicznego przedstawia Za cznik nr 1. 

 
Jakie czynniki nale y uwzgl dni  w Polsce przy wyborze najbardziej odpowiedniej 

technologii i planu wdro enia systemu czno ci oraz przy podejmowaniu decyzji o 
rozpocz ciu programu inwestycyjnego dla s u b bezpiecze stwa publicznego i 
ratownictwa? Zanim odpowiemy na to pytanie istotne jest zwrócenie uwagi na kilka 
wa nych aspektów, tworz cych szerszy kontekst dla zasadniczej odpowiedzi. 

 

3.1 Wzgl dy polityczne 

Polska podejmuj c starania o wej cie do Unii Europejskiej, dostosowuje si  do 

wymaga  i wytycznych obowi zuj cych w krajach cz onkowskich UE na p aszczy nie 
politycznej i organizacyjnej.  W dziedzinie telekomunikacji oznacza to deregulacj  i 
ujednolicenie. UE i dzia aj ce w jej strukturach instytucje pracuj  nad ujednoliceniem 

sposobów wykorzystania widma cz stotliwo ci w poszczególnych krajach cz onkowskich. 
S u bom odpowiedzialnym za bezpiecze stwo publiczne i ratownictwo NATO udost pni o 
pasmo cz stotliwo ci 380-400 MHz. 
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Ujednolicenie u atwia realizacj  celów politycznych w zakresie wspó pracy roboczej 

pomi dzy poszczególnymi pa stwami i ich s u bami w rejonach przygranicznych. Ma to 
dla Polski szczególne znaczenie ze wzgl du na fakt graniczenia z 7 krajami, w tym 
cz onkami EU lub staraj cymi si  o cz onkostwo. 

 

 Instytucje Unii Europejskiej, a tak e skupiaj ca ministrów spraw wewn trznych tzw. 
grupa z Schengen, wybra y i popieraj  wdro enie dla s u b bezpiecze stwa publicznego i 

ratownictwa systemów zgodnych ze standardem TETRA. 

 Paneuropejski standard TETRA powsta  po to, by ujednolici  ró norodne 
rozwi zania telekomunikacyjne stosowane przez s u by bezpiecze stwa publicznego i 
ratownictwa krajów europejskich oraz umo liwi  - w sytuacjach kryzysowych - ich 
efektywn  wspó prac  na poziomie krajowym i mi dzynarodowym.  

Nie by o to przedtem mo liwe ze wzgl du na stosowanie przez te s u by odmiennych 
systemów czno ci radiowej, pracuj cych m.in. z wykorzystaniem ró nych protoko ów 
telekomunikacyjnych i w ró nych pasmach cz stotliwo ci. 
 
 Dzi ki standardowi TETRA polskie s u by bezpiecze stwa publicznego i 
ratownictwa b d  mia y w ramach wspólnego systemu czno ci w asn , niezale n  sie , 
jednak w sytuacjach kryzysowych b d  mog y swobodnie si  kontaktowa  i koordynowa  
prowadzone dzia ania, tak w kraju, jak i w wymiarze mi dzypa stwowym.  
 

3.2 Wzgl dy ekonomiczne 
 
 Decyzja o budowie sieci czno ci zgodnej ze standardem TETRA jest decyzj  
bezpieczn . TETRA to standard otwarty i jest to JEDYNY standard w dziedzinie 
trankingowych cyfrowych systemów czno ci radiowej popierany przez ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute). Oznacza to, e na rynku dzia a wielu 
producentów mog cych dostarczy  urz dzenia pracuj ce zgodnie ze standardem TETRA. 
W zwi zku z tym decyzja o wyborze technologii TETRA nie wi e klienta z konkretnym 
dostawc  na nieokre lony okres czasu. Reprezentuj cy sektor rz dowy u ytkownik, który 
wybiera system TETRA zachowuje mo liwo  wyboru dostawców. 
 
Gwarancja istnienia wielu róde  dostaw ma nast puj ce korzy ci: 
 
- po pierwsze – nie istnieje gro ba, e u ytkownicy systemu TETRA zostan  

pozostawieni sami sobie, nawet, je li konkretny, wybrany przez nich dostawca 
zako czy obs ug  tej platformy lub nie b dzie w stanie jej dalej rozwija . 
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-    po drugie – dzi ki mo liwo ci funkcjonowania systemu w rodowisku sk adaj cym   
     si  z urz dze  wielu producentów zapewnione s  dostawy ka dego rodzaju 
     sprz tu po konkurencyjnych cenach. 
 
 Wszelkie inwestycje administracji rz dowej w budow  systemów czno ci 
przeznaczonych dla s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa musz  by  
racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia. A to zapewnia konkurencja. Jej istnienie 
umo liwia fakt, e TETRA jest standardem otwartym. Konkurencja cenowa pomi dzy 
potencjalnymi dostawcami, a co za tym idzie optymalizacja kosztów jest istotnym 
argumentem dla ka dej administracji rz dowej. Z regu y dysponuj  one ograniczonymi 
bud etami. 
 
 Kupowany system musi zapewnia  w praktyce realizacj  zada  stawianych 
u ytkownikowi, spe nia  jego WSZYSTKIE wymagania. Tylko w takim przypadku s u by 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa mog  zagwarantowa  skuteczne dzia ania. 

 Skalowalno  i elastyczno  programu wdro eniowego to inny wa ny aspekt 
ekonomiczny, zw aszcza z punktu widzenia administracji rz dowej. Inwestycja 
niekoniecznie musi by  realizowana w ca o ci, w jednym etapie. System TETRA firmy 

TNS (Telecommunications Networks and Systems) mo e by  budowany stopniowo i w 
sposób dostosowany do mo liwo ci finansowych. Pozwoli to na uwzgl dnienie wszelkich 
ekonomicznych i operacyjnych wymaga  i zastrze e  klienta bez negatywnego wp ywu na 

parametry pracy (wydajno ci) systemu. W toku realizacji systemu TETRA firmy TNS 
(Telecommunications Networks and Systems) plany bud etowe i wydatki mog  by  
roz o one na okres kilku lat i dokonywane zgodnie z bie cymi potrzebami i 

mo liwo ciami. 
 

Rozwi zanie w zakresie systemu czno ci powinno stanowi  lustrzane odbicie 
struktury administracyjnej kraju. W Polsce platform  administrowania i zarz dzania 
funkcjonowaniem kraju stanowi 16 województw. Zdecentralizowana struktura 
administracyjna mo e sk ania  administracj  publiczn  do rozwa enia zastosowania 
etapowego i rozproszonego geograficznie procesu budowy ogólnokrajowej sieci czno ci 
przeznaczonej dla s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa. 
 
 Nowe systemy czno ci powinny pozwala  s u bom bezpiecze stwa publicznego 
i ratownictwa na uzyskanie wi kszego zakresu us ug, a tym samym osi ganie wi kszej 
efektywno ci, przy wykorzystaniu dost pnych rodków bud etowych. Dost p w sieci 
TETRA firmy TNS (Telecommunications Networks and Systems) zapewnia zintegrowane 
funkcje transmisji danych umo liwiaj ce wiele us ug, które pozwalaj  na skrócenie czasu 
wydawania dyspozycji, czasu rozmów, czasu obs ugi zdarze , oszcz dno ci w zu yciu 
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paliwa oraz innych zasobów. W ród przyk adów mo na wymieni  zautomatyzowane 
zarz dzanie si ami i rodkami, w tym lokalizacja pojazdów, przesy ania drog  
bezprzewodow  zapyta  do bazy danych, skanowanie odcisków palców i przesy anie 
zapyta  identyfikacyjnych oraz zautomatyzowane sporz dzenie raportów. Oznacza to 
skrócenie oraz uproszczenie procedur, co przek ada si  na zmniejszenie kosztów i 
zwi kszenie efektywno ci oraz dok adno ci pracy. 
 

3.3 Wzgl dy technologiczne 

Administracja rz dowa powinna inwestowa  w sie  czno ci dla s u b 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa spe niaj c  potrzeby jutra, a nie jedynie 
wymagania dnia dzisiejszego.  
 
 W wielu krajach grupy przest pcze stosuj  coraz nowsze technologie. Przest pcy 
cz sto stosuj  skanery radiowe w celu monitorowania czno ci policyjnej realizowanej 
przy wykorzystaniu analogowych systemów radiowych. Przej cie na zapewniaj c  
mo liwo ci szyfrowania platform  cyfrow  - tak jak TETRA – wyposa y w dodatkow   
„bro ” arsena  rodków s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa. 
 

Otwarty standard TETRA spe nia wiele podstawowych wymaga  s u b 

bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa, takich jak bezpiecze stwo i szyfrowanie, 
czno  zorientowana na grupy rozmowne, mo liwo ci dyspozytorskie oraz mo liwo ci 

transmisji danych. 

B d ca standardem otwartym cyfrowa technologia TETRA cieszy si  ca kowitym 
poparciem na rynku, co gwarantuje pe ny rozwój tej technologii w przysz o ci.   
B dzie ona rozwijana i uzupe niana o nowe aplikacje przez wiele lat,  dostosowuj c si  do 

wzrastaj cych wymaga  u ytkowników. 

 Administracja pa stwowa powinna wybra  tak  platform  systemu czno ci dla 
swoich s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa, która umo liwi wprowadzenie 

nowych funkcji w momencie, gdy zmieniaj ce si  potrzeby b d  zwi ksza y wymagania 
stawiane systemowi. Mo liwo ci systemów  TETRA s  – w coraz wi kszym stopniu – 
uzale nione od oprogramowania. Zainstalowanie nowej wersji oprogramowania umo liwia 

szybkie uruchomienie  nowych, potrzebnych u ytkownikom funkcji. 

 Infrastruktura instalowana w toku budowy systemu czno ci musi zosta  
zaprojektowana w taki sposób, aby zapewni  jej funkcjonaln  skalowalno . A wi c 

dok adnie dostosowa  jej mo liwo ci do spe nienia wymaga  w zakresie nat enia 
przenoszonego ruchu. Nat enie ruchu mo e osi gn  punkt, w którym do jego obs ugi 
b d  potrzebne dodatkowe kana y dla utrzymania poziomu dost pno ci (Grade Service) w 
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danej stacji bazowej. Po zainstalowaniu pocz tkowej konfiguracji stacji bazowej TETRA 

firmy TNS (Telecommunications Networks and Systems), obs ug  wi kszego nat enia 
ruchu mo na osi gn  w sposób atwy i ekonomiczny poprzez zwyk e dodanie 
nast pnego modu u radiowego. Poniewa  modu  radiowy jest po prostu instalowany w ju  

istniej cej stacji, unika si  wydatkowania du ych rodków na dodatkowe jednostki 
przetwarzaj ce oraz na koszty instalacji. Oszcz dno ci przynosi te  wykorzystanie w 
zastosowanej technologii standardowych styków oraz elementów. Infrastruktura, w której 

stosowane s  gotowe, powszechnie dost pne elementy, umo liwia atwe pozyskiwanie i 
dokonywanie ekonomicznej wymiany poszczególnych cz ci systemu. 

 

3.4 Integracja dotychczas eksploatowanych sieci czno ci radiowej 

Nowa technologia musi zapewni  - w najwi kszym mo liwym stopniu - dalsze 
wykorzystanie poprzednich systemów oraz ich zintegrowanie z najnowszym 
rozwi zaniem, wchodz cym do eksploatacji. Jest to  mo liwe w przypadku systemu  

TETRA firmy TNS (Telecommunications Networks and Systems). Zapewnia on s u bom 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa agodn  migracj  od starych rozwi za  do 
nowej cyfrowej platformy, przy minimalnych zak óceniach dla prowadzonych dzia a  

operacyjnych. 
 
 System TETRA firmy TNS (Telecommunications Networks and Systems) mo na 
zintegrowa  z dotychczas wykorzystywanymi rozwi zaniami. Umo liwia to dalsz  
eksploatacj  konwencjonalnych systemów czno ci radiowej. Sieci te mo na zintegrowa  
z platform  TETRA do momentu ich technicznego zu ycia, b d  powstania finansowych 
mo liwo ci ich wymiany. 
 
 System TETRA firmy TNS (Telecommunications Networks and Systems) zapewnia 
najbardziej agodn  migracj  z obecnie eksploatowanych systemów do przysz ych 
systemów TETRA. Podsystem dyspozytorski umo liwia sterowanie konwencjonalnymi (nie 
wchodz cymi w sk ad systemu trankingowego) stacjami bazowymi dotychczasowych 
u ytkowników. Dzi ki temu z nowego stanowiska dyspozytorskiego mo na monitorowa  i 
komunikowa  si  z u ytkownikami obecnie eksploatowanych urz dze . Stanowisko 
dyspozytorskie umo liwia do czenie u ytkowników analogowych do trankingowych grup 
rozmownych systemu TETRA. 
 
 W efekcie grupy u ytkowników mog  by  atwo przenoszone do sieci TETRA dzi ki 
mo liwo ci czenia przez dyspozytora istniej cych kana ów radiowych oraz nowych grup 
rozmownych.  aden u ytkownik analogowy nie b dzie, zatem pozostawiony bez 

czno ci z grupami, z którymi wspó pracuje, nawet, je li zosta y one przeniesione na 
platform  TETRA. 
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3.5 Stanowiska dowodzenia w sytuacjach kryzysowych 
 

Stworzenie sieci stanowisk dowodzenia w sytuacjach kryzysowych ma istotne 
znaczenie dla zapewnienia sprawno ci i skuteczno ci dzia ania s u b bezpiecze stwa 
publicznego i ratownictwa. Takie centra dowodzenia przyjmuj  zg oszenia  alarmowe oraz 
kieruj  dzia aniami s u b podejmuj cych interwencje. Zapewniaj  one dost p do danych i 
informacji przechowywanych w ogólnokrajowych centralnych bazach danych, np. 
dotycz cych osób karanych, numerów rejestracyjnych pojazdów,  praw jazdy, odcisków  
palców. G ównym celem takich rozwi za  technologicznych jest zapewnienie 
udoskonalonego, skoordynowanego i skutecznego sposobu reagowania na zdarzenia. Nie 
mog  one dzia a  bez sprawnego system czno ci radiowej pomi dzy funkcjonariuszami 
w terenie a centrum dowodzenia.  

 

3.6 Partnerska wspó praca - korzy ci dla s u b bezpiecze stwa 
publicznego i ratownictwa wynikaj ce ze wspó pracy z do wiadczonym 
partnerem  
 

Dostawcy musz  wykaza  rzeczywiste zrozumienie zagadnie  o krytycznym 
znaczeniu oraz podstawowych wymaga , jak równie  gotowo  do spe nienia 
specjalistycznych potrzeb s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa. Tak  baz  
wiedzy i do wiadczenia mo na zdoby  jedynie w wyniku d ugoletniej wspó pracy z 
przedstawicielami poszczególnych s u b.  Bogaty dorobek oraz wielu klientów w sektorze 
bezpiecze stwa publicznego gwarantuj , i  dany partner jest rzeczywi cie w stanie 
zrozumie  wymagania i dotrzymania sk adanych obietnic. 
 
 Systemy telekomunikacyjne i informatyczne proponowane przez firm  TNS 
(Telecommunications Networks and Systems) s  tworzone przez wiatowych producentów 
i udoskonalane w cis ej wspó pracy z u ytkownikami z sektora bezpiecze stwa 
publicznego, pocz wszy od fazy projektowania. 
 

4. Uzasadnienie budowy specjalizowanej wydzielonej sieci 
czno ci dla s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa.  

 
W listopadzie 1994 roku kraje cz onkowskie NATO podpisa y Porozumienie z Ottawy, na 
mocy, którego dla s u b ratowniczych w Europie przeznaczono pasmo cz stotliwo ci 380 - 
400 MHz. Dzi ki temu powsta y mo liwo ci stworzenia mi dzynarodowej czno ci, oraz 
wspó pracy w dziedzinie czno ci, ponadgranicznej np. w przypadkach reagowania na 
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wyst pienie sytuacji kryzysowych, mi dzynarodowych po cigów, obserwacji 
przygranicznej, czy innych sytuacji okre lonych w traktacie z Schengen. 
 

4.1 Wnioski z do wiadcze  innych krajów europejskich 
W Europie mo na zaobserwowa  wyra n  tendencj  do rozdzielania sieci.  
Okazuje si  to niezb dne ze wzgl dów bezpiecze stwa oraz z powodu podstawowych 
ró nic w strukturze ruchu typowej dla tych dwóch grup u ytkowników.  
 
W ród krajów, które zdecydowa y si  zbudowa  wydzielone sieci czno ci dla s u b 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa, znajduje si  Wielka Brytania (projekt PSRCP), 
Belgia (ASTRID), Holandia (C2000) i Finlandia (V.I.V.R.E.). T  drog  pod aj  te  
Niemcy, Hiszpania, W gry czy Austria realizuj ca projekt ADONIS.  
 
Znaczenie czno ci dla s u b bezpiecze stwa publicznego, konieczno  zapewnienia 
wysokiej poufno ci, niezawodno ci i sprawno ci sieci, realizowanie przez ni  czno ci 
mi dzyresortowej, programów dzia a  kryzysowych i obs ugi zintegrowanych rozwi za  
teleinformatycznych, wymagaj  budowy sieci specjalizowanej. 

 

5. Opcje wdro enia ogólnopolskiej sieci czno ci s u b 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa  
 

Rozwi zanie technologiczne stosowane przy wdra aniu sieci ogólnokrajowej musi 
by  na tyle uniwersalne i niezawodne, by umo liwia o rozbudow  i dostosowanie sieci 
dok adnie do wymaga  operacyjnych i dost pno ci rodków finansowych. 

 

5.1 Wdra anie systemu zgodnie z potrzebami programu zwalczania 
przest pczo ci 

 
TNS (Telecommunications Networks and Systems) rozumie, e polski rz d jako 

jedno z podstawowych zada  uznaje zwalczanie przest pczo ci. Do jego realizacji jest 
niezb dna modernizacja szeroko rozumianego wyposa enia technicznego s u b 
bezpiecze stwa publicznego, w tym szczególnie czno ci. Architektura systemu TETRA 
proponowanego przez firm  TNS (Telecommunications Networks and Systems) pozwala 
na elastyczne instalowanie, uruchamianie i wdra anie sieci, zgodnie z priorytetami 
polskiego rz du zwi zanymi z wdra aniem strategicznych projektów, takich jak program 
zwalczania przest pczo ci. 
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5.2 Potrzeby regionalne warunkuj  skal  etapów wdro enia systemu 
 
Polska decentralizuje administracj  pa stwow  i samorz dow . Ale zasadnicze 

decyzje o inwestycjach dla s u b bezpiecze stwa i ratownictwa le  w gestii rz du. 
Stwarza to konieczno  ustalenia kolejno ci wdra ania systemu czno ci w 
poszczególnych województwach, stosownie do potrzeb i mo liwo ci bud etowych.  

 
Oznacza to, e ka de oferowane rozwi zanie czno ciowe musi by  adekwatne do 

wizji sieci ogólnokrajowej oraz zapewnia  mo liwo  swobodnego - wynikaj cego z 
potrzeb - kszta towania skali wdra anego rozwi zania z pozostawieniem mo liwo ci jego 
rozbudowy. W ramach strategicznych inicjatyw centralnych musz , wi c by  uwzgl dniane 
regionalne priorytety i mo liwo ci finansowe. 

 
Wprowadzana technika powinna dawa  regionalnym organizacjom s u b 

bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa – mo liwie jak najszybciej – du y stopie  
kontroli nad w asn , lokaln  czno ci . 
 

5.3. Elastyczno  wdra ania systemu TETRA firmy TNS 
(Telecommunications Networks and Systems) 

 
Rozwi zanie TETRA firmy TNS (Telecommunications Networks and Systems) 

powinno umo liwi  elastyczne wdra anie systemu czno ci s u b bezpiecze stwa 
publicznego i ratownictwa w Polsce. Wynika to z przyj tej zasady podzia u systemu na 
strefy (pokrywaj ce dany region geograficzny, np. województwo) i specyficznej 
architektury systemu TETRA o „p askiej” topologii wielok ta ze wszystkimi przek tnymi 
(tzn. ka dy ze sterowników strefowych – wojewódzkich jest logicznie po czony z ka dym 
innym sterownikiem strefowym w sieci). Pozwala to na pocz tkowe uruchomienie 
zdecentralizowanych i niezale nych stref regionalnej czno ci radiowej (w ka dej strefie 
dost pna b dzie kontrola nad sieci  i pe na funkcjonalno ),  która w przysz o ci mia aby 
po czy  ze sob  strefy w sie  ponadregionaln . Dzi ki temu unika si  konieczno ci 
rozpoczynania budowy systemu instalacji centralnej, hierarchicznej infrastruktury 
komutacyjnej (mniejsze koszty). 
  

Przy za o eniu dost pno ci czy szkieletowych, modernizacja oprogramowania 
systemu TETRA proponowanego przez firm  TNS (Telecommunications Networks and 
Systems) umo liwi zapewnienie czno ci pomi dzy wszystkimi strefami regionalnymi w 
„p askim” uk adzie wielok ta ze wszystkimi przek tnymi („ka da strefa z ka d ”). 
Po czenia te mo na zaprogramowa , zestawi  i uruchomi  w momencie wynikaj cym z 
aktualnych priorytetów u ytkowników. 
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Zdaj c sobie spraw  z roli województw i niezb dno ci dostosowania si  do realiów 

bud etowych oraz czteroletniego rz dowego programu zwalczania przest pczo ci, 
proponujemy nast puj c  koncepcj  wdro enia krajowego systemu czno ci s u b 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa w Polsce.  

5.3.1 Wst pna faza wdra ania systemów regionalnych  

 
Celem wst pnej fazy wdro enia winno by  zapewnienie maksymalnego pokrycia 

czno ci  radiow  terenów zamieszkanych, poniewa  im wi ksze zaludnienie wyst puje 
na danym terenie, tym wi ksze jest tam zapotrzebowanie na dzia anie s u b 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa. Takie podej cie umo liwi s u bom 
bezpiecze stwa publicznego jak najszybsze wykorzystanie nowych us ug czno ciowych 
na terenach, na których skupia si  gros ich dzia alno ci. 
 

Zdecentralizowane wdro enie ogólnopolskiej sieci czno ci s u b bezpiecze stwa 
publicznego i ratownictwa wymaga zrealizowania wst pnej fazy budowy regionalnej 
infrastruktury sieci w stolicach 16 województw. 
 

W sk ad systemów fazy wst pnej, przeznaczonych dla stolic poszczególnych 
województw, wchodz  typowo nast puj ce urz dzenia: 

 
- sterownik strefy 
- routery danych pakietowych i krótkich wiadomo ci, 
- komutator, 
- cyfrowe przy czenie telefoniczne, 
- konsole dyspozytorskie dla ró nych s u b regionalnych korzystaj cych z sieci, 
- o rodek zarz dzania sieci , 
- oprogramowanie systemowe TETRA, 
- 3 do 5 stacji bazowych wraz z systemami antenowymi, zapewniaj cych pocz tkowe 

pokrycie geograficzne, 
- 100 do 150 radiotelefonów. 
 

Koszt takiego systemu fazy wst pnej wynosi oko o 5 milionów EURO dla jednego 
miasta wojewódzkiego i jest zale ny od liczby stacji bazowych i ilo ci radiotelefonów. 
Kwota ta obejmuje koszt instalacji i uruchomienia systemu w obiektach, okablowania i 
instalacji anten. Zak ada si  przy tym, e odbiorca zapewni obiekty przeznaczone do 
instalacji systemów, maszty antenowe oraz cza. 
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 Koszty uruchomienia 16 regionalnych systemów pocz tkowych kszta tuje si , wi c na 
poziomie 80 milionów EURO. 

 
I tak przyk adowo dla pokrycia czno ci  radiow  terenu Polski mo na przyj  

nast puj ce za o enia: 
 

 na terenie du ych miast: 32 – 36 stacji bazowych  
 na terenie ma ych miast i miasteczek: 42 – 126 stacji bazowych 
 na trasach w terenach p askich: 167 stacji bazowych 
 na trasach w terenach le nych i pagórkowatych: 330 stacji bazowych 
 stacje uzupe niaj ce wokó  miast: 196 – 490 

 
 
 

Przyk ad mobilnej stacji bazowej u ywanej w czasie kl sk ywio owych 
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5.3.2 Integracja systemów regionalnych fazy wst pnej w sie  ogólnopolsk  

 
Systemy regionalne fazy wst pnej mo na w prosty sposób po czy  w sie  

ogólnopolsk . Po czenia mi dzymiastowe nie musz  by  instalowane na pocz tku 
budowy systemów regionalnych – mo na je zrealizowa  dopiero wtedy, gdy b d  tego 
wymaga y warunki operacyjne czy priorytety u ytkowników. Aby uruchomi  po czenie 
danej strefy z systemem ogólnopolskim wystarczy dokupi  dodatkowy pakiet 
oprogramowania sterownika strefy, który umo liwia bardziej z o on  obs ug  po cze  w 
sieci wielostrefowej. 

Nie wszystkie sieci regionalne trzeba b dzie czy  w tym samym czasie. Dzi ki 
elastyczno ci systemu TETRA firmy TNS (Telecommunications Networks and Systems) 
etap ten mo na realizowa  równocze nie z rozbudow  sieci regionalnych. Tak, wi c 
planuj c inwestycje w infrastruktur  czno ci, w adze mog  decydowa , czy w pierwszej 
kolejno ci zwi kszy  zasi g geograficzny, czy zrealizowa  po czenie z systemem 
ogólnopolskim, czy te  przeprowadzi  jedno i drugie jednocze nie. 

5.3.3 Rozbudowa systemów regionalnych  

 
Dalsze fazy wdra ania systemów regionalnych w ka dym województwie mo na 

kszta towa  swobodnie, zgodnie z aktualnymi priorytetami w adz, bie c  sytuacj  oraz 
mo liwo ciami bud etowymi. Nowe stacje bazowe i kolejne konsole dyspozytorskie mo na 
dostawia  i w cza  do regionalnej infrastruktury sieciowej w dowolnym momencie. Liczba 
stacji bazowych, wymaganych w konkretnym województwie, b dzie zale a a od 
po danego procentowego pokrycia geograficznego.  

 
W przedstawionych na kolejnych stronach prognozach pokrycia radiowego 

zilustrowano liczb  stacji bazowych wymagan  do uzyskania danego zasi gu w 
konkretnych konfiguracjach, na przyk adzie województwa ódzkiego i wielkopolskiego. 

 
Przy poznawaniu pokrycia dla województwa ódzkiego uwzgl dniono kryterium 

zapewnienia zasi gu dla radiotelefonów przewo nych na 90% obszaru województwa. Przy 
tym za o eniu liczb  stacji bazowych w województwie ódzkim okre lono na 45. 

 
W przypadku prognozy pokrycia dla województwa wielkopolskiego przyj to inny 

punkt wyj cia – stacj  bazow  umieszczono w ka dym mie cie powiatowym (wi cej ni  
jedn  stacj  bazow  w najwi kszych miastach regionu). To za o enie doprowadzi o do 54  
stacji bazowych, zapewniaj cych pokrycie dla radiotelefonów przeno nych w miastach i 
dla radiotelefonów przewo nych pomi dzy miastami. 
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Jak zatem wida  ilo  stacji bazowych wymaganych do pokrycia danego regionu, 
oprócz oczywistej zale no ci od jego wielko ci oraz od ukszta towania terenu, w 
zdecydowanym stopniu zale y równie  od przyj tego modelu wymaganego pokrycia 
radiowego. Przy nieco mniej rygorystycznych wymaganiach na pokrycie dla województwa 
wielkopolskiego otrzymali my podobn  ilo  stacji bazowych jak dla województwa 
ódzkiego, pomimo ponad 1.5- krotnej ró nicy w wielko ci tych dwóch regionów. 
 

Mapa prognozowanego pokrycia radiowego dla województwa ódzkiego 
 



 

 
 

 
 
Consultant & Integrator Application 
 
 

 
   

____________________________________________________________________________________________ 

 Grupa kapita�owa 
02-758  Warszawa, Al. Sikorskiego 11 biuro 4 
tel.: + (48 22) 46 44 616 
fax: + (48 22) 46 44 617 
e-mail: office@texel-group.com 
http:// www.texel-group.com 

 

18

 

Kolor ó ty oznacza pokrycie dla radiotelefonów przewo nych 
Kolor niebieski oznacza pokrycie dla radiotelefonów przeno nych 

Mapa prognozowanego pokrycia radiowego dla województwa wielkopolskiego 
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5.4 Zestawienie kosztów wdro enia 
 
Poni ej przedstawiono koszt i harmonogram wdro enia ogólnokrajowego systemu 

czno ci w oparciu o platform  TETRA proponowan  przez firm  TNS 
(Telecommunications Networks and Systems). 
 
• Szesna cie regionalnych systemów wst pnej fazy, obejmuj cych stolice województw: 
 

oko o 5 milionów EURO na województwo 
 
TNS (Telecommunications Networks and Systems) ocenia, e ten etap mo e by  
zrealizowany w ci gu 24 miesi cy, a jego czny koszt wyniesie oko o 80 mln. EURO. 
  
• Integracja systemów regionalnych fazy wst pnej w sie  ogólnokrajow  (modyfikacja 

oprogramowania daj ca mo liwo  pracy sieciowej):  
 

 oko o 2 miliony EURO na województwo 
 
TNS (Telecommunications Networks and Systems) powinna oceni , e ten etap mo e by  
zrealizowany w ci gu 12 miesi cy, a jego czny koszt wyniesie oko o 32 mln EURO. 
 
Swoboda kszta towania zakresu i skali wdra ania sieci mo liwa dzi ki zastosowaniu 
technologii  TETRA firmy TNS (Telecommunications Networks and Systems), 
sprawia, e: 
• za ok. 112 milionów EURO mo na zrealizowa  supernowoczesn , ogólnopolsk  sie  

czno ci dla s u b bezpiecze stwa i ratownictwa publicznego; wprawdzie  pocz tkowo 
o ograniczonym geograficznie zasi gu, ale mog c  wst pnie zapewni  pokrycie 
zasi giem wszystkich g ównych miast Polski oraz czno  pomi dzy nimi. 

 
• Rozbudowa systemów regionalnych fazy wst pnej o dalsze stacje bazowe w celu 

osi gni cia zasi gu sieci regionalnej na poziomie oko o 90% powierzchni regionu: 
 
oko o 6 milionów EURO na województwo 

 
TNS (Telecommunications Networks and Systems) zak ada, e ten etap mo e by  
zrealizowany w ci gu 24-36 miesi cy, a jego czny koszt wyniesie oko o 96 mln EURO. 
 
 
 
W sumie:  
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infrastruktur  ogólnopolskiej sieci czno ci dla s u b bezpiecze stwa publicznego 
i ratownictwa, która obejmie swym zasi giem 90% powierzchni kraju, mo na 
zrealizowa  za oko o 208 milionów EURO. Koszt ten nie uwzgl dnia urz dze  
abonenckich. 
 

5.5 System czno ci szybkiego reagowania. 
 
 W trakcie budowy sieci, zawsze istnieje mo liwo , e wyst pi  zdarzenia w 
miejscach, które nie s  w danym momencie obj te zasi giem czno ci radiowej, 
obs ugiwanej przez sta  infrastruktur . W takich sytuacjach ogromnie przydatne b d  
ruchome systemy czno ci szybkiego reagowania, umo liwiaj ce zapewnienie 
tymczasowej czno ci radiowej, z po czeniem do sieci g ównej. Ekipy dzia aj ce w 
terenie zyskaj  nie tylko czno  lokaln , ale dzi ki sprz eniu z g ówn  infrastruktur  
sieciow  wojewódzki o rodek dowodzenia b dzie móg  na bie co nadzorowa  i 
koordynowa  dzia ania na miejscu zdarzenia, za  jednostki w terenie b d  mia y dost p 
do swych centralnych baz danych i róde  informacji. 
 
 Takie systemy czno ci szybkiego reagowania mog  by  zrealizowane z 
wykorzystaniem pojazdów terenowych z zainstalowan  stacj  bazow  TETRA firmy TNS 
(Telecommunications Networks and Systems) wraz z systemem antenowym, agregatem 
pr dotwórczym, pewn  ilo  urz dze  abonenckich (np. 300 szt.) oraz radiolini  
mikrofalow , zapewniaj c  dost p do sieci ogólnopolskiej. 
 
 Wozy czno ciowe mog yby by  równie  wykorzystane przez s u by obs uguj ce 
jednorazowe zdarzenia, takie  jak wizyty pa stwowe czy inne szczególne wydarzenia, 
kiedy w konkretnym miejscu wyst puje czasowe zwi kszenie zapotrzebowania na 

czno . 
 

6. Modele eksploatacji sieci 
 

6.1 Tradycyjny model eksploatacji sieci  
 
Tradycyjnie podej cie do eksploatacji systemów czno ci by o bardzo “resortowe” 

– tzn. ka da ze s u b posiada a w asn  sie  czno ci. S abo ci tego rozwi zania to brak 
koordynacji mi dzyresortowej i rozproszenie rodków na inwestycje. W rezultacie systemy 
poszczególnych s u b zwykle nie zapewnia y wystarczaj cego pokrycia terenu i nie 
posiada y satysfakcjonuj cych mo liwo ci technicznych. 
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Obecnie panuje tendencja odchodzenia od specjalizowanych infrastruktur i 
tworzenia wspólnych systemów, zapewniaj cych poszczególnym s u bom w asne 
wirtualne sieci w ramach jednej, wspó u ytkowanej sieci ogólnokrajowej. 
 

Przemawiaj  za tym czynniki ekonomiczne oraz konieczno  coraz ci lejszej 
koordynacji dzia a  poszczególnych s u b. Wtedy jednak pojawia si  pytanie - kto 
powinien by  odpowiedzialny za t  wspóln  sie  czno ci?  Czy jedna ze s u b powinna 
utworzy  sie  i umo liwi  korzystanie z niej innym? Prowadzi to do sytuacji, w której 
pozosta e s u by mog  nie uzyska  us ug, pokrycia czy funkcjonalno ci, których 
oczekiwa y, poniewa  system by  projektowany pod k tem potrzeb tylko jednej s u by. 

 

6.2 Nowoczesne operatorskie modele eksploatacji sieci  
 
Rozwi zaniem pozwalaj cym na unikni cie wad modelu tradycyjnego jest 

powo anie niezale nej organizacji (agencji), odpowiedzialnej za zapewnienie sieci 
czno ci dla wszystkich s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa. 

 
Za tym rozwi zaniem przemawia mo liwo  konsolidacji bud etu poszczególnych 

s u b oraz ekonomicznego jego wykorzystania, jak równie  zapewnienia zaawansowanych 
mo liwo ci technicznych oraz wysokiej jako ci us ug wszystkim u ytkownikom.  
 
 Aspekty finansowe w po czeniu z wymaganiami operacyjnymi wymusi y na wielu 
rz dach europejskich radykaln  zmian  podej cia do zaspokajania potrzeb 

czno ciowych s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa w ich krajach. 
 

W wielu krajach rozwi zuje si  obecnie t  kwesti  poprzez przyj cie koncepcji 
operatora. Zadanie zbudowania i eksploatacji sieci zleca si  operatorowi, a organizacje z 
niej korzystaj ce kupuj  us ugi czno ciowe, a nie infrastruktur . Tak  jest w Wielkiej 
Brytanii  - projektu PSRCP (Public Safety Radio Communications Project), w Holandii - 
projekt C2000, Belgii - A.S.T.R.I.D, w Finlandii - VIRVE. Wiele rz dów innych pa stw 
przygotowuje si  do przyj cia  tego samego rozwi zania.  
 

Koncepcja operatora wi e si  z konieczno ci  zagwarantowania operatorowi 
koncesji na eksploatacj  i utrzymanie sieci przez okres oko o 15 - 20 lat. W zamian za 
ustalon  op at  miesi czn  operator gwarantuje u ytkownikom okre lon  jako  
podstawowych us ug transmisji g osu i danych, mierzon  pokryciem, pojemno ci , 
dost pno ci  systemu, a tak e czasem jego przestojów. Ta op ata typowo waha si  
pomi dzy 40 EURO a 80 EURO na u ytkownika miesi cznie, w zale no ci od wielko ci 
sieci i ilo ci abonentów. W miar  zapotrzebowania operator oferuje tak e inne, 
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rozszerzone us ugi np. pakietow  transmisj  danych i czno ci z sieci  telefoniczn .  
Operator utrzymuje i konserwuje sie , pobieraj c op aty za us ugi czno ciowe i us ugi  
pomocnicze np. przeprogramowanie radiotelefonów. U ytkownicy maj  jednak pe n  
swobod  zakupu radiotelefonów na otwartym rynku, zgodnie ze swoimi potrzebami i 
preferencjami (gwarantuje to otwarto  standardu TETRA). 

 
Mo na wyró ni  3 podstawowe modele sieci operatorskiej. W ramach ka dego z 

nich mo liwe s  oczywi cie warianty zale ne od konkretnych wymaga  prawnych lub 
komercyjnych. 

6.2.1 Model operatora ca kowicie pa stwowego 

 
Operator dla wszystkich s u b mo e by  agencj  ca kowicie pa stwow . Oznacza 

to, e rz d finansowa  b dzie budow  i rozwój wspólnej sieci, z której korzystaj  
wszystkie s u by. Takie skoordynowane podej cie zmniejsza nak ady kapita owe w 
stosunku do nak adów wymaganych na budow  wielu równoleg ych odr bnych sieci. 
Operator jest odpowiedzialny za eksploatacj  i utrzymanie wspólnej sieci, dba o to by by a 
„obsadzona” u ytkownikami oraz by generowa a przychody z us ug, niezb dne do 
pokrycia kosztów wymaganych modernizacji technicznych. Taki model jest nastawiony na 
zmniejszenie kosztów, ale wymaga posiadania przez t  agencj  odpowiedniego 
do wiadczenia operatorskiego oraz odpowiedniego personelu. 
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Ten model jest stosowany w projektach s u b bezpiecze stwa publicznego C2000 w 
Holandii, VIRVE w Finlandii i A.S.T.R.I.D. w  Belgii. 

 

6.2.2 Model operatora mieszanego: pa stwowego i prywatnego 

 
W adze niektórych krajów europejskich wykorzystuj  prywatne ród a finansowania 

budowy i eksploatacji sieci czno ci s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa.  
Zamierzenie mo e by  realizowane przez jedno przedsi biorstwo, konsorcjum 

przedsi biorstw prywatnych lub te  joint-venture oparte o inwestycje kapita owe  wielu 
partnerów komercyjnych, z uwzgl dnieniem udzia u pa stwa. W tym ostatnim wypadku – 
zgodnie z regulacjami ustawowymi obowi zuj cymi w wielu krajach -  pa stwo zachowuje 
kontrol  nad eksploatacj  sieci czno ci dla s u b bezpiecze stwa publicznego i 
ratownictwa.  Najcz ciej agencje pa stwowe rezerwuj  sobie 51% udzia ów w 
przedsi biorstwie operatorskim, pozosta e udzia y nale  do prywatnych inwestorów. 

 W takim modelu rz d wnosi do przedsi wzi cia d ugoletnie zobowi zanie 
korzystania z us ug komunikacyjnych, przydzia  cz stotliwo ci, wszelkie zezwolenia i 
koncesje oraz lokalizacje stacji bazowych i sie  szkieletow . Prywatny partner przynosi 
do wiadczenia operatorskie i kapita .  
 
TNS (Telecommunications Networks and Systems) ma szerokie do wiadczenia z zakresu 
finansowania ze róde  prywatnych i mo e - na yczenie w adz polskich – przygotowa  
analiz  budowy i eksploatacji sieci w oparciu o taki model. 
 
Taki model jest rozwa any przez rz d w gierski. 
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6.2.3 Model operatora ca kowicie prywatnego 

 
Do rozwa enia jest tak e model przyj ty przez rz d Wielkiej Brytanii, w którym za 

eksploatacj  sieci i zapewnienie czno ci s u bom pa stwowym odpowiedzialny jest 
podmiot prywatny. W tym przypadku system czno ci jest ca kowicie finansowany ze 
róde  prywatnych, a organizacje rz dowe kupuj  us ugi, zgodnie ze swoimi potrzebami. 

Zamiast ponoszenia jakichkolwiek wydatków kapita owych na infrastruktur  systemu, rz d 
i jego organizacje nabywaj  us ugi korzystaj c ze swoich bud etów operacyjnych. 
 
W projekcie PSRCP w Wielkiej Brytanii, prywatna firma – British Telecom (BT) jest 
operatorem tworzonej sieci s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa. 
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6.3 Zalety operatorskiego modelu eksploatacji sieci 
 

G ównymi zaletami tego modelu dla pa stwa s : mo liwo  unikni cia znacznych  
inwestycji kapita owych oraz mo liwo  wykorzystania bud etów operacyjnych zamiast 
inwestycyjnych. 
 
Modele operatorskie pozwalaj  organizacjom b d cym ich u ytkownikami na uzyskiwanie 
miesi cznych rozlicze  za us ugi podstawowe oraz zakup - w miar  potrzeb – 
dodatkowych, bardziej specjalizowanych us ug. Poprawia to kontrol  bud etow , 
precyzyjne wskazuje gdzie powstaj  najwy sze koszty, u atwia sprawdzenie ich 
zasadno ci oraz elastyczne dopasowanie skali us ug czno ci do potrzeb i mo liwo ci 
finansowych ka dej ze s u b.  
 
Je eli pa stwo jest cz ci  przedsi wzi cia (model operatora ca kowicie pa stwowego i 
mieszanego), to personel i obiekty, którymi dysponuje, mog  zosta  wykorzystane w 



 

 
 

 
 
Consultant & Integrator Application 
 
 

 
   

____________________________________________________________________________________________ 

 Grupa kapita�owa 
02-758  Warszawa, Al. Sikorskiego 11 biuro 4 
tel.: + (48 22) 46 44 616 
fax: + (48 22) 46 44 617 
e-mail: office@texel-group.com 
http:// www.texel-group.com 

 

27

 

ramach przedsi wzi cia, co pozwoli na ograniczenie do minimum nak adów, a co za tym 
idzie, miesi cznej op aty za us ugi naliczanej dla u ytkowników pa stwowych. 
 
Rozwi zanie mieszane: operator rz dowy i finansowanie ze róde  prywatnych ma tak e 
inne plusy. Wspó praca taka oznacza, bowiem podzielenie si  zarówno korzy ciami, jak i 
ryzykiem.  Udzia  prywatnych inwestorów je minimalizuje, a w adze korzystaj  zarówno z 
inwestycji prywatnych, jak i mo liwo ci doskonalenia profesjonalnych umiej tno ci 
w asnego personelu. 
 
Ze wzgl du na swoje do wiadczenie TNS (Telecommunications Networks and Systems)  
powinna pomóc i wesprze  rz d polski w opracowaniu ka dego z przedstawionych 
powy ej modeli. 

 
7. Opcje zakupu i finansowania krajowej sieci czno ci s u b 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa   
 

7.1 Zakup bezpo redni 
 

W adze polskie, ze wzgl du na interes bezpiecze stwa publicznego i narodowego, 
mog  zdecydowa  si  pój  drog  samodzielnego finansowania i zachowania pe nej 
w asno ci i odpowiedzialno ci za czno  s u b bezpiecze stwa publicznego i 
ratownictwa. TNS (Telecommunications Networks and Systems) jako wyspecjalizowana 
firma doradcza, powinna by  gotowa wiadczy  pomoc w realizacji takiego 
przedsi wzi cia w zakresie oczekiwanym i wyznaczonym przez w adze.  
 

7.1.1 Bud et lub zewn trzne finansowanie  

 
 Je eli w adze polskie zdecyduj  si  na bezpo redni zakup urz dze , pozostaje 
szereg mo liwo ci finansowania sieci czno ci s u b bezpiecze stwa publicznego i 
ratownictwa. Po pierwsze - mog  by  na to przeznaczone rodki bud etowe. Po wtóre - 
cz ciowo lub ca kowicie mo na finansowa  inwestycje ze róde  zewn trznych. Je li 
zostanie wybrana druga z tych mo liwo ci, TNS (Telecommunications Networks and 
Systems) powinna by  gotowa wspó pracowa  z w adzami polskimi np. poprzez 
finansowanie inwestycji ze rodków w asnych firm producentów technologii, b d  u atwi  
pomoc przy pozyskaniu po yczki z konsorcjum bankowego na korzystnych warunkach. 
 
 TNS (Telecommunications Networks and Systems) dysponuje niezb dnym 
specjalistycznym personelem, który mo e pomóc w utworzeniu i obs udze programu 
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finansowania. Uzyskanie finansowania bezpo redniego zakupu jest mo liwe, je eli 
zapewniona b dzie gwarancja rz dowa.   
 
 Silna pozycja Siemens AG na wiatowych rynkach finansowych sprawia, e 
mo liwe jest uzyskanie rodków oprocentowanych na poziomie 70 do 100 punktów 
bazowych powy ej EURIBOR (tzn. 0.7 do 1.0% powy ej EURIBOR). 
 
 Je eli w adze polskie zdecyduj  si  na bezpo redni zakup wyposa enia, to TNS 
(Telecommunications Networks and Systems) powinna by  gotowa przedstawi  
harmonogramy odroczonych p atno ci na redni lub d ugi okres, na konkurencyjnych 
warunkach rynkowych.  
 Oprócz finansowania infrastruktury, TNS (Telecommunications Networks and 
Systems) powinna by  gotowa ponadto zapewni  bardzo konkurencyjne finansowanie 
zakupów urz dze  abonenckich systemu.   
 

Na yczenie rz du polskiego TNS (Telecommunications Networks and Systems) 
powinna równie  przedstawi  i zrealizowa  bardziej z o one opcje finansowania, 
obejmuj ce gwarancje lub ubezpieczenia, papiery warto ciowe lub d u ne, bezpo redni 
udzia  kapita owy lub kombinacj  powy szych, a tak e inne kapita owe i z o one struktury 
kredytowania. 
 

7.1.2 rodki z programów pomocowych i mi dzynarodowych programów 
inwestycyjnych – np. PHARE, ERBD i inne 

 
Projekty o strategicznym znaczeniu dla kraju mog  by  finansowane ze rodków 

europejskich organizacji finansowych, takich jak PHARE, Europejski Bank Odbudowy i 
Rozwoju.  Przecie  systemy TETRA proponowane przez firm  TNS (Telecommunications 
Networks and Systems) s  produkowane w Europie i posiadaj  stosowne certyfikaty 
pochodzenia, niezb dne do uzyskania powy szych rodków. 

 

7.2  Finansowanie operatorskiego modelu eksploatacji sieci 
 

Model operatorski eksploatacji sieci stwarza nowe mo liwo ci finansowania w 
porównaniu do bardziej tradycyjnych instrumentów finansowania, takich jak zakup 
bezpo redni, finansowanie kredytowe, dzier awa, wynajem i rodki pomocowe. 

Mo liwo ci finansowania w ramach modelu operatorskiego nie s  same w sobie 
nowymi elementami finansowymi, ale model operatorski pozwala raczej na nowe 
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po czenie instrumentów finansowych i ich wykorzystanie oparte na strumieniach 
dochodów. Ten model oparty jest na dwóch zasadach: 

• pocz tkowe finansowanie inwestycji kapita owej, 

• refinansowanie pocz tkowej inwestycji oparte na strumieniach dochodów    
pochodz cych z miesi cznych op at u ytkowników. 

 
 TNS (Telecommunications Networks and Systems) mo e przecie  stworzy  spó k  
joint-venture z podmiotem finansuj cym i z w adzami polskimi lub za o y  i prowadzi  
niezale ne przedsi biorstwo. Wspólne powo anie operatora stwarza w adzom mo liwo  
poniesienia pocz tkowo mniejszych nak adów ni  w przypadku zakupu bezpo redniego i 
przenios oby ryzyko operatorskie i komercyjne na firm  TNS (Telecommunications 
Networks and Systems). W takim wariancie s u by bezpiecze stwa publicznego i 
ratownictwa wnosi yby miesi czne op aty za ka dego u ytkownika, zale ne od wymaganej 
klasy us ug i op aty za dodatkowe us ugi. 
 

TNS (Telecommunications Networks and Systems)  powinna pomóc w opracowaniu 
studium umo liwiaj cego ocen  ekonomiczn  ró nych typów modeli operatorskich, 
mo liwych do wykorzystania przez polskie w adze i okre lenia miesi cznego kosztu 
korzystania przez abonenta z podstawowych us ug sieci. Aby dokona  precyzyjnych 
kalkulacji niezb dne s  dane wyj ciowe np. dok adniejsze informacje na temat 
po danego stopnia zaanga owania w adz w przedsi biorstwo operatorskie, wielko  
wnoszonego aportu (takiego jak obiekty i cza szkieletowe), wskazanie, przez jaki okres 
operator móg by liczy  na przychody, jaka jest potencjalna liczba u ytkowników sieci, jakie 
s u by uczestniczy yby w projekcie, itp. Po wprowadzeniu tych danych do naszego modelu 
ekonomicznego mo na wyliczy  miesi czne op aty za us ugi. 

 
 

7.3 Dzier awa i wynajem 
 

Potencjalnie dost pne s  równie  inne modele finansowania, w tym dzier awa i 
wynajem. Je li s  one brane pod uwag  przez w adze polskie, zespó  finansowy TNS 
(Telecommunications Networks and Systems) powinien by  gotowy do bardziej 
szczegó owego zaprezentowania i omówienia tych mo liwo ci.  
 

8. Konkluzje 

W niniejszym studium dokonano dok adnej analizy charakterystyki i cech najlepszego 

rozwi zania w zakresie czno ci dla s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa w 
Polsce. Wynikaj  z niej nast puj ce konkluzje: 
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a) Rozwi zaniem optymalnym jest budowa oddzielnego, wyspecjalizowanego 
systemu dla s u b bezpiecze stwa publicznego, niezale nego od systemu 
przeznaczonego dla u ytkowników komercyjnych.   

 Jest to uzasadnione: 

- specjalnymi funkcjami wymaganymi przez u ytkowników z sektora bezpiecze stwa 
publicznego  

- inn  struktur  po cze  w przypadku u ytkowników komercyjnych i s u b 
bezpiecze stwa publicznego  

- bezpiecze stwem i zarz dzaniem sieci   

- do wiadczeniami i decyzjami innych krajów europejskich 

 

b) Wdra any system musi by  elastyczny i zapewnia  mo liwo  rozbudowy 

dostosowanej do: 

- priorytetów i programów rz dowych  

- wysoko ci dost pnych bud etów 

- zdecentralizowanej struktury administracyjnej  

- konieczno ci integracji istniej cych sieci czno ci  

 
c) Rozpatrzenie mo liwo ci powo ania operatora, który koordynuje i realizuje 

potrzeby w zakresie czno ci wszystkich s u b bezpiecze stwa publicznego i 
ratownictwa w Polsce. 
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Za czniki 
 

Za cznik Nr 1:  
Najwa niejsze cechy systemu czno ci przeznaczonego dla s u b 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa. 
 
 Najwa niejsze cechy systemu czno ci radiowej przeznaczonego dla s u b 
bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa to: 
 
- optymalne parametry pracy – gwarantuj ce wysok  wydajno  systemu; 
- niezawodno ; 
- krótki czas zestawiania po cze  (dost pu do systemu); 
- elastyczno  sieci;  
- bogaty zakres tzw. Funkcji specjalizowanych. 
 
 

1.1 Wysoki poziom parametrów pracy i wydajno ci systemu. 
 

Parametry pracy – wydajno ci i niezawodno  systemu to cechy trankingowego 
systemu czno ci radiowej, maj ce najwi ksze znaczenie dla korzystaj cych z niego 
funkcjonariuszy s u b bezpiecze stwa publicznego, którzy mog  znale  si  w sytuacji 
zagro enia ycia. Na parametry pracy systemu sk adaj  si  – czas potrzebny na 
zestawienie po czenia (czas dost pu do systemu) oraz opó nienie sygna u mowy. 

 
Niezawodno  systemu jest definiowana jako zdolno  systemu czno ci radiowej do 

zapewnienia najwy szych parametrów pracy dla ka dego realizowanego po czenia, bez 
obni enia tych parametrów pracy sieci z powodu np. przeci enia systemu chwilowym 
wzrostem obs ugiwanego ruchu radiowego lub wyst pieniem pojedynczych uszkodze  
komponentów systemu. 

 
Ka dy element systemu, poczynaj c od koncepcji projektowej a  do etapu jej 

realizacji, musi by  zaprojektowany pod k tem zapewnienia zarówno optymalnych 
parametrów pracy (wydajno ), jak i najwy szego mo liwego poziomu niezawodno ci 
systemu. Optymalne parametry musz  by  zapewnione we wszystkich elementach 
systemu – tak protoko ów stosowanych w realizacji transmisji na czu radiowym, 
konstrukcji stacji bazowych, wewn trznych czy systemowych, algorytmów przetwarzania 
wywo a , etc. 
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Chocia  parametry pracy wolniejszych systemów mo na w ograniczonym stopniu 
poprawi  o kilka punktów procentowych, to radykalna poprawa wydajno ci mo e zosta  
uzyskana jedynie w wyniku zastosowania systemu o odpowiedniej konstrukcji, od samego 
pocz tku tworzonego z my l  o potrzebach s u b bezpiecze stwa publicznego. 

 

1.1.1 „Ci g e” przekazywanie po cze  i „roaming” pomi dzy stacjami bazowymi 

 
Ka da uruchamiana sie  powinna zapewnia  automatyczne, „ci g e” przekazywanie 

po cze  i „roaming” pomi dzy stacjami bazowymi. Najwa niejsz  spraw  jest w tym 
przypadku zadbanie o to, aby radiotelefony poszczególnych u ytkowników 
wspó pracowa y zawsze z t  stacj  bazow , która zapewnia najwy szy poziom sygna u 
dost pny w danym momencie. U ytkownicy nie powinni nawet zauwa y , e po czenie 
jest realizowane za po rednictwem ró nych stacji bazowych. Rozmowy nie powinny by  
przerwane w momencie przekazywania po cze  pomi dzy stacjami bazowymi. 

1.1.2 Znakomita wyrazisto  transmisji g osu 

 
System czno ci s u b bezpiecze stwa publicznego powinien zapewnia  najwy sz  

wyrazisto  transmisji g osu. W systemie TETRA firmy TNS (Telecommunications 
Networks and Systems) zastosowano szereg inteligentnych filtrów wbudowanych w 
radiotelefony, które eliminuj  wszelkie szumy wyst puj ce w tle. System pozwala na 
zminimalizowanie liczby powtórze  i przypadków niezrozumienia wypowiadanych przez 
poszczególnych rozmówców tre ci. Dzi ki temu u ytkownik uzyskuje skuteczny i 
przyjazny dla u ytkownika system czno ci. 

 

1.2 Natychmiastowy dost p do systemu 
 

W systemie trankingowym po czenie zostaje zestawione po krótkim czasie, 
niezb dnym na wymian  sygnalizacji i przydzia  kana u, na którym po czenie b dzie 
realizowane. Aby to nast pi o, u ytkownik musi nacisn  przycisk nadawania – poczeka  
chwil  – i zacz  mówi . Odczekanie krótkiej chwili przed rozpocz ciem mówienia nie 
stanowi problemu dla u ytkowników radiotelefonów dzia aj cych w normalnych, 
rutynowych warunkach. Do przyj cia jest opó nienie nawet w przedziale od 750 ms do 1 
sekundy. Jednak e w sytuacjach alarmowych, w szczególno ci w przypadku zagro enia 
ycia, adne przeszkolenie nie zmusi u ytkownika do odczekania tak d ugiego czasu. W 

efekcie nast pi ucinanie pocz tków przesy anych wiadomo ci, konieczno  powtarzania 
niezrozumianych fragmentów, a w konsekwencji utrata skutecznej czno ci. 
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Badania wykaza y, e u ytkownicy systemów czno ci stosowanych przez s u by 
bezpiecze stwa publicznego potrafi  pracowa  w sposób sprawny przy czasie dost pu do 
systemu rz du 250 – 300 ms, nawet w sytuacjach zagro enia. Oznacza to, e stosowana 
w systemach konwencjonalnych sygnalizacja Celect5, polegaj ca na wysy aniu sekwencji 
pi ciu tonów sygnalizacyjnych (czas dost pu do systemu rz du 500 – 700 ms), jest zwykle 
nie do przyj cia dla s u b bezpiecze stwa publicznego. Równie  takie rozwi zania jak 
publiczne / komercyjne trankingowe systemy czno ci radiowej (Public Access Mobil 
Radio – PAMR, najcz ciej oparte na analogowej technologii MPT1327), analogowe sieci 
telefonii komórkowej oraz cyfrowe sieci GSM, w których czasy dost pu do systemu s  
jeszcze d u sze (wynosz  przynajmniej 1 sekund  lub wi cej), s  ca kowicie 
nieodpowiednie i nie zapewniaj  skutecznej czno ci pomi dzy funkcjonariuszami, 
zw aszcza w sytuacjach zagro enia. 

Jeden z pierwszych trankingowych systemów czno ci radiowej, opracowany na 
pocz tku lat 80-tych, zapewnia  czas zestawienia po czenia wynosz cy oko o 750 ms. By  
to powód niezadowolenia u ytkowników policyjnych i w zwi zku z tym dokonano zmiany 
protoko u sygnalizacji, co pozwoli o skróci  czas dost pu do systemu do poziomu oko o 
250 – 400 ms. 

 
Prace rozwojowe, prowadzone w okresie ostatnich dwudziestu lat przez producentów 

maj cych bogate do wiadczenia w sektorze bezpiecze stwa publicznego, doprowadzi y 
do powstania o wiele lepszych rozwi za . Na przyk ad w pierwszej wersji systemu TETRA 
firmy TNS (Telecommunications Networks and Systems) czas zestawienia po czenia 
wynosi  380 ms dla ka dego po czenia realizowanego w ramach strefy. Taki czas 
uzyskiwano niezale nie od liczby stacji bazowych pracuj cych w danej strefie i 
wykorzystywanych do realizacji po czenia. Obecny system mo e w najbardziej 
sprzyjaj cych okoliczno ciach zapewni  czas dost pu wynosz cy oko o 200 ms! 

 
S u by bezpiecze stwa publicznego wymagaj , aby system gwarantowa  krótki czasu 

zestawiania po cze  (st d w przypadku otwartego standardu TETRA wymagany jest czas 
dost pu rz du 300 ms na obszarze znajduj cym si  w zasi gu jednej stacji bazowej). 
Dostawcy, którzy pragn  zaoferowa  rozwi zania rzeczywi cie spe niaj ce wymagania 
s u b bezpiecze stwa publicznego, kontynuuj  szczegó owe analizy stosowanych przez 
system algorytmów obs ugi wywo a . W nowej wersji systemu, TETRA firmy TNS 
(Telecommunications Networks and Systems) czas zestawienia po czenia rozleg ego 
(szerokoobszarowego) sprowadzono do warto ci poni ej 300 ms, a cel, jaki firma stawia 
sobie w tym zakresie wynosi 265 ms. 

 
Bardzo krótki czas zestawiania po cze  ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonariuszy 

s u b bezpiecze stwa publicznego i spe nienie tego wymagania jest czynnikiem 
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krytycznym oceny funkcjonalno ci systemu, niezale nie od rozproszenia u ytkowników w 
strefie oraz liczby stacji bazowych wykorzystanych do realizacji po czenia. 

 
Z praktyki pracy s u b bezpiecze stwa publicznego wynika, e zasadnicze  

znaczenie tego parametru jest nie doceniane dopóki u ytkownik – w sytuacji 
zagro enia – sam nie do wiadczy potrzeby zapewnienia przez system sta ego, 
krótkiego czasu zastawiania po czenia. Osoby, które znalaz y si  w takiej sytuacji, 
umieszczaj  krótki czas zestawiania po czenia na bardzo wysokiej pozycji na li cie 
najwa niejszych oczekiwa  w stosunku do ka dego systemu. Je eli wdra any system nie 
b dzie spe nia  wymaga  w tym zakresie, to przyszli u ytkownicy – s usznie – b d  
negatywnie ocenia  sens jego wprowadzenia do eksploatacji. 

 

1.2.1 Opó nione do czenie do prowadzonej rozmowy 

 
Infrastruktura systemu czno ci s u b bezpiecze stwa publicznego powinna zapewni  

realizacj  funkcj  opó nionego do czania do prowadzonej rozmowy dla wszystkich 
wywo a  grupowych i rozsiewczych, w tym tak e alarmowych wywo a  grupowych. Ta 
funkcja zapewnia atwy dost p ka demu pragn cemu do czy  do prowadzonej rozmowy 
u ytkownikowi, niezale nie od tego, czy w a nie w czy  swój radiotelefon, czy wybra  
now  grup  rozmówn , czy te  ponownie znalaz  si  w zasi gu systemu po opuszczeniu 
obszaru o s abym pokryciu ( na przyk ad po wyj ciu z tunelu). Funkcja ta gwarantuje 
u ytkownikom, e nie strac  adnej rozmowy rozpocz tej w grupie, do której nale , je li 
tylko znajduj  si  w zasi gu systemu. 

 

1.3 Minimalne opó nienie sygna u mowy 
 
Przeprowadzono wiele analiz wp ywu opó nienia sygna u mowy na u yteczno  

systemów czno ci radiowej. Wykaza y one, e dopuszczalne s  ró ne wielko ci 
opó nienia, w zale no ci od rodowiska pracy systemu. 

 
System w pe ni dupleksowy z  ca kowitym t umieniem echa nadaje si  do u ytku w 

przypadku, gdy opó nienie nie przekracza warto ci 450 ms w jednym kierunku. Jednak 
rozmowa o wysokim stopniu aktywnej interakcji mi dzy rozmówcami b dzie wymaga a 
zapewnienia przez system opó nienia wynosz cego mniej ni  300 ms w jednym kierunku. 
W systemie bez t umienia echa opó nienie nie mo e przekracza  150 ms. 

  
System pó dupleksowy (dyspozytorski) b dzie do przyj cia, je eli opó nienie w 

jednym kierunku nie przekroczy warto ci 500 ms. Je eli b dzie wi ksze, to rozmowy stan  
si  rwane (u ytkownik A musi czeka  d u ej ni  jedn  sekund , zanim us yszy odpowied  
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u ytkownika B). Powstaje zamieszanie, nie wiadomo kto ma w danej chwili mówi . To 
powa na wada, zw aszcza gdy funkcjonariusze znajduj  si  w sytuacjach alarmowych. 

 
Maj c to na uwadze producent oferuj cy tak jak TNS (Telecommunications 

Networks and Systems) platform  rzeczywi cie przeznaczon  dla sektora bezpiecze stwa 
publicznego, projektuje sie  w taki sposób, aby opó nienie na czu radiotelefon – 
radiotelefon w jednym kierunku by o mniejsze ni  500 ms. TNS (Telecommunications 
Networks and Systems) zapewnia, e w proponowanym przez ni  systemie TETRA 
opó nienie to zostanie obni one nawet do poziomu poni ej 300 ms, co pozwoli na jego 
zastosowanie w ka dej sytuacji zagro enia. Nowa wersja systemu pozwoli tak e na 
obni enie opó nienia w jednym kierunku przy realizacji dupleksowych po cze  z sieci  
telefoniczn  do 250 ms, pozostawiaj c w ten sposób margines na opó nienie do 50 ms we 
wspó pracuj cej z systemem sieci telefonicznej zapewniaj c cznie opó nienie na ca ym 

czu poni ej 300 ms w jednym kierunku. 
 
 

1.4 Wysoki poziom niezawodno ci systemu 
 

W systemie czno ci s u b bezpiecze stwa publicznego, umo liwiaj cym 
realizacj  wywo a  grupowych, trzeba zastosowa  bardzo z o ony mechanizm obs ugi 
wywo a , który pozwoli m.in. na: 

 
- uzyskanie krótkiego czasu zestawiania po cze ; 
- obs ug  wielu stacji bazowych; 
- zapewnienie wielu poziomów priorytetów (w tym prawo bezwzgl dnego pierwsze stwa 

przydzia u kana u z tzw. wyw aszczeniem – odebranie kana u u ytkownikom o ni szym 
priorytecie przy braku wolnych kana ów); 

- sprawne wykorzystanie kana ów; 
- realizacj  funkcji o warto ci dodanej, np. obs ug  stacji bazowych o krytycznym 

znaczeniu lub u ytkowników o krytycznym znaczeniu; 
 

Jest równie  niezb dne, aby ka dy element systemu zosta  zaprojektowany pod 
k tem zapewnienia zarówno optymalnych parametrów pracy (wydajno ci), jak i 
najwy szego mo liwego poziomu niezawodno ci systemu. Jest to wymaganie niezale nie 
od tego, czy dotyczy to protoko ów stosowanych do realizacji transmisji na czu 
radiowym, algorytmów obs ugi wywo a , wewn trznych czy systemu (st d potrzeba 
zastosowania szybkich pakietowych protoko ów transmisji w ca ym systemie), konstrukcji 
stacji bazowych, etc. 
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1.4.1 Komponenty odporne na uszkodzenia 

 
Infrastruktura u ywana przez s u by bezpiecze stwa publicznego powinna sk ada  

si  z komponentów odpornych na uszkodzenia. Sie  powinna umo liwia  bezpieczne 
przej cie na awaryjny tryb pracy, taki jak np. czno  trankingowa w obr bie danej stacji 
bazowej, co sprawi, e system czno ci s u b bezpiecze stwa publicznego b dzie 
funkcjonowa  w ka dej sytuacji. 

 
 

1.4.2 Wypróbowane i przetestowane oprogramowanie obs ugi wywo a  

 
Opracowanie niezawodnego i bezb dnego algorytmu przetwarzania wywo a  

wymaga dok adnego poznania nat enia i rozk adu ruchu, wyst puj cego w systemach 
czno ci stosowanych przez s u by bezpiecze stwa publicznego, oraz przeznaczenia 

znacznych rodków na przeprowadzenie niezb dnych prac rozwojowych. 
 

 Aby zaspokoi  zmieniaj ce si  wymagania w zakresie obs ugi wywo a , trzeba 
oprze  si  na wypróbowanej i przetestowanej technologii oraz wykorzysta  
dotychczasowe do wiadczenia. W najnowszym rozwi zaniu przeznaczonym dla s u b 
bezpiecze stwa publicznego – systemie TETRA – TNS (Telecommunications Networks 
and Systems) zastosowa a sterownik strefowy, zapewniaj cy wysok  wydajno  procesu 
obs ugi wywo a . Opracowanie tego rozwi zania zaj o 1000 roboczolat. Sterowniki te s  
od lat eksploatowane w ponad 100 rozleg ych systemach trankingowych zainstalowanych 
na ca ym wiecie. Trafno  wyboru tej platformy zosta a w pe ni potwierdzona podczas 
testów systemu TETRA – nie wykryto nawet jednego b du w algorytmie obs ugi wywo a . 
Taka niezawodno  nie mo e by  osi gni ta bez tego typu inwestycji. Dlatego ka dy 
potencjalny odbiorca, stoj cy przed podj ciem decyzji o zakupie systemu 
radiokomunikacyjnego, od którego mo e zale e  zdrowie i ycie jego u ytkowników, 
powinien wzi  pod uwag  praktycznie do wiadczenia w pracy tego systemu w terenie. 
 
 

1.5 Maksymalna elastyczno  systemu 
 

1.5.1 Wirtualne sieci w asne z mo liwo ciami Dynamicznego Przegrupowania i 
stosowania Planów kryzysowych 
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Sie  musi pozwala  ka dej pracuj cej w niej organizacji na stworzenie swojej 
wirtualnej sieci w asnej oraz na jej eksploatacj  wspólnie z innymi grupami u ytkowników 
bez tworzenia nat oku. To pozwala poszczególnym organizacjom na prowadzenie w asnej 
komunikacji, zwi zanej ze swoimi podstawowymi zadaniami, oraz na zarz dzanie ni  w 
sposób niezale ny. Sie  musi jednak e zapewnia  wystarczaj c  elastyczno , 
pozwalaj ca poszczególnym organizacjom na po czenie si  i koordynacj  czno ci oraz 
dzia a  w sytuacjach kryzysowych. Taka elastyczno  mo liwa tzw. Planów kryzysowych. 

1.5.2 Wymagana elastyczno  

 
Nie sposób przewidzie  kiedy i gdzie b d  mia y miejsce sytuacje alarmowe lub 

kryzysowe oraz jaka b dzie ich skala. Dlatego elastyczno  systemu, przygotowanie na 
ka d  ewentualno  jest tak wa n  cech  czno ci s u b bezpiecze stwa publicznego i 
ratownictwa. czno  radiowa musi umo liwi  tak  komunikacj , aby dowodz cy akcj  
mogli skutecznie koordynowa  dzia anie s u , w zale no ci od charakteru zdarzenia. Sie  
musi zapewni  wysoki poziom niezawodno ci oraz posiada  odpowiedni  pojemno , 
pozwalaj c  na zapewnienie pe nej i natychmiastowej czno ci na miejscu zdarzenia. 
Sie  radiowa musi by  tak e wyposa ona w warstw  inteligencji umo liwiaj c  szybkie 
wdra anie planów kryzysowych oraz dynamiczne przegrupowanie rodków. Dzi ki temu 
poszczególne s u by i jednostki, podejmuj ce dzia ania w przypadku wyst pienia 
okre lonego zdarzenia, mog  komunikowa  si  ze sob  wzajemnie i skutecznie 
koordynowa  swoje dzia ania na miejscu zdarzenia, a tak e porozumiewa  si  z 
zapleczem np. szpitalami itp. 
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1.5.3 Pe ne mo liwo ci zarz dzania prac  sieci 

 
Sie  obs uguj ca s u by bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa powinna by  

wyposa ona w system zarz dzania prac  sieci, zarówno dla ca ej sieci, jak i dla ka dej 
dzia aj cej w niej wirtualnej sieci w asnej, poczynaj c od zarz dzania parametrami pracy 
(wydajno ci ) sieci, monitorowania pracy sieci i diagnostyki uszkodze , a  po 
dokonywanie niezb dnych zmian w konfiguracji sieci. W rodowisku, w którym dzia a kilka 
s u b, ka dy podmiot powinien mie  mo liwo  ledzenia dzia ania poszczególnych grup 
u ytkowników korzystaj cych z sieci. Wymaganie zapewnienia mo liwo ci kontroli 
kosztów oraz ich alokacji oznacza konieczno  zastosowania systemu zarz dzania 
wyposa onego w funkcje rozliczeniowe. Mo liwo  zdalnego adowania oprogramowania i 
informacji do stacji bazowych jest funkcja, która mo e pomóc w obni eniu kosztów 
operacyjnych zarz dzania sieci  poprzez zmniejszenie liczby wizyt potrzebnych w 
miejscach instalacji stacji bazowych. 
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1.6 Specjalne funkcje i mechanizmy systemu czno ci przeznaczone 
dla s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa  
 
 

System czno ci musi realizowa  funkcje specjalne i nie spotykane gdzie indziej 
wymagania poszczególnych wyspecjalizowanych s u b. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.6.1 Systemy dyspozytorskie i konsole dyspozytorskie 
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W dzia aniach s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa doskona y system 
dyspozytorski ma zasadnicze znaczenie. Jest on cen „nerwem systemu” i spe nia 
kluczow  rol  w zapewnieniu czno ci pomi dzy jednostkami w terenie a 
funkcjonariuszami koordynuj cymi ich dzia ania w centrum dowodzenia. 
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Skuteczny system dyspozytorski jest tworzony i rozwijany w okresie wielu lat. W pracach 
tych s  wykorzystywane informacje i opinie przekazywane przez u ytkowników. Tylko w 
wyniku d ugotrwa ej, partnerskiej wspó pracy pomi dzy producentem a u ytkownikiem 
mo e powsta  rozwi zanie sprawnie funkcjonuj ce w ka dej sytuacji. Zadaniu temu jest w 
stanie podo a  tylko producent maj cy bogate do wiadczenie i dobre wyniki cis ej 
wspó pracy ze s u bami bezpiecze stwa publicznego. 
 
 Dokonuj c wyboru najlepszego systemu dyspozytorskiego dla s u b 
bezpiecze stwa publicznego trzeba wzi  pod uwag  nast puj ce elementy: 
 
1. Konsole dyspozytorskie powinny by  sprawdzone w normalnej eksploatacji.  

Wykorzystywane w nich rozwi zania musz  by  oparte na technologii 
wypróbowanej i przetestowanej w warunkach eksploatacyjnych, w jakich urz dzenia 
te maj  pracowa . 

2. Zaawansowany system konsol musi umo liwia  sprawne zarz dzanie komunikacj . 
Operatorzy musz  by  w stanie zarz dza  wywo aniami u ytkowników za 
po rednictwem g osowych stanowisk dyspozytorskich oraz systemu zarz dzania 

czno ci  radiow . Dzi ki temu maj  mo liwo  czenia poszczególnych 
u ytkowników indywidualnych lub grup, w zale no ci od aktualnych potrzeb, jedynie 
poprzez „klikni cie” przyciskiem myszy. Konsola powinna tak e umo liwia  
dyspozytorowi zablokowanie wys ania powtarzaj cych si  wiadomo ci do 
u ytkowników w taki sposób, aby tylko dyspozytor móg  s ysze  radiotelefon 
wysy aj cy w danej chwili wywo anie. Dzi ki temu czno  jest sprawniejsza, a 
funkcjonariusze dzia aj cy w terenie mog  skoncentrowa  si  na w asnych 
zadaniach i nie s  rozpraszani przez problemy zg aszane przez innego 
funkcjonariusza. 

3. Aby zapewni  bezpiecze stwo funkcjonariuszom prowadz cym dzia ania w terenie, 
systemy konsol musz  zapewni  sprawn  obs ug  alarmów i procedur alarmowych. 
Szybko  i sprawno  czno ci alarmowej ma zasadnicze znaczenie. Informacje 
musz  by  przekazywane z terenu poprzez naci ni cie jednego przycisku, a 
konsola musi zapewnia  mo liwo  pod wietlania danego wywo ania, wy wietlenia 
to samo ci (identyfikatora) u ytkownika radiotelefonu, grup oraz czasu wywo ania. 

4. Konsola powinna tak e zapewni  realizacj  us ugi „po czenie krzy owe” („cross 
patch”) umo liwiaj cej komunikacj  pomi dzy grupami u ywaj cymi ró nych 
systemów czno ci radiowej. Konsola musi umo liwia  operatorowi 
komunikowanie si , czenie i zestawianie grup, sk adaj cych si  z u ytkowników 
nowego systemu czno ci radiowej, u ytkowników dotychczas eksploatowanych 
trankingowych systemów czno ci radiowej oraz – co wa niejsze – u ytkowników 
wyposa onych w radiotelefony konwencjonalne. Konsola powinna umo liwia  
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u ytkownikom swobodn  komunikacj  wzajemn  niezale nie od wykorzystywanego 
pasma cz stotliwo ci i tryb pracy. 

5. Konsola powinna zapewni  realizacj  us ugi „po czenie telefoniczne” („phone 
patch”). Czasami pomoc mo na ci gn  przy pomocy jednego telefonu, ale 
funkcjonariusz znajduj cy si  na miejscu zdarzenia jest zaj ty dowodzeniem 
zespo em i nie ma czasu na szukanie numeru, wybieranie i oczekiwanie na 
po czenie z w a ciw  osob . W takiej sytuacji konsola dyspozytorska mo e 
zapewni  dzia aj cemu na miejscu zdarzeniu zespo owi po czenie telefoniczne. 
Operator konsoli mo e zrealizowa  niezb dne po czenie z sieci  telefoniczn , a w 
momencie gdy przekazania funkcjonariuszom dzia aj cym w terenie, operator 
konsoli mo e prze czy  takie po czenie zarówno do u ytkownika okre lonego 
radiotelefonu, jak i do grupy u ytkowników. 

6. Najnowsze informacje otrzymywane przez operatora konsoli s  najbardziej aktualne 
i zwykle najistotniejsze. Operator musi mie  tak e mo liwo  nadzoru i 
wspomagania zespo u funkcjonariuszy dzia aj cych w terenie. Aby by o to mo liwe 
konsola powinna zapewni  realizacj  us ugi „tworzenie stosu identyfikatorów, które 
by y zaanga owane w jedn  lub w wi ksz  liczb  rozmów grupowych. Operator 
mo e atwo zorientowa  si , gdzie w danym momencie jest najbardziej potrzebne 
wsparcie. Konsola musi tak e umo liwia  operatorowi sprawdzenie aktualnego 
statusu ka dego nadzorowanego radiotelefonu. Dzi ki us udze „sprawdzenie 
radiotelefonu” operator mo e szybko sprawdzi , czy radiotelefon jest aktywny w 
systemie oraz dowiedzie  si  jaki jest status tego radiotelefonu. Funkcja ta mo e 
by  uzupe niona us ug  „wy wietlenie szczegó owych informacji w czasie 
rzeczywistym” (real-time snapshot display), która umo liwia operatorowi uzyskanie 
bardziej szczegó owych aktualnych informacji na temat radiotelefonu pracuj cego w 
systemie, takich na przyk ad jak aktualna grupa rozmowna, aktualna lokalizacja, 
numer seryjny oraz ostatnia wiadomo  statusowa, jaka zosta a wys ana przez ten 
radiotelefon. Dzi ki temu centrum dowodzenia (centrum dyspozytorskie) mo e 
sprawdzi , czy co  z ego nie sta o si  z funkcjonariuszem, który od pewnego czasu 
nie nawi zuje czno ci radiowej. 

7. Konsole stosowane przez s u by bezpiecze stwa publicznego powinny by  
zintegrowane z sieci  w taki sposób, aby umo liwi  przesy anie poprzez 
funkcjonariuszy aktualnych wiadomo ci statusowych do konsoli / centrum 
dowodzenia. Najlepsze oferowane obecnie systemy dyspozytorskie umo liwiaj  
wy wietlenie wiadomo ci statusowych poszczególnych radiotelefonów. 
Radiotelefony u ywane przez funkcjonariuszy dzia aj cych w terenie maj  
zaprogramowany ustalony wcze niej zestaw wiadomo ci statusowych. W celu 
przekazania aktualnych informacji na temat swojego statusu do centrum 
dowodzenia (na przyk ad „patroluj  okolic ”) dany funkcjonariusz mo e szybko 
wybra  tak  wiadomo  z listy komunikatów zaprogramowanych w radiotelefonie i 
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przes a  rutynow  informacj  do dyspozytora. Dyspozytor otrzymuje wiadomo ci 
statusowe w sposób automatyczny wraz z godzin   ich wys ania i mo e 
obserwowa  je na swojej konsoli. Przesy anie w ten sposób aktualnych wiadomo ci 
statusowych zapewnia operatorowi konsoli dyspozytorskiej mo liwo  
skoncentrowania si  na aktualnie prowadzonych dzia aniach oraz na wa niejszej w 
tym momencie komunikacji g osowej z innymi cz onkami grupy, a jednocze nie 
pozwala na zachowanie wizualnej kontroli nad statusem wszystkich podleg ych mu 
funkcjonariuszami. 

8. Systemy dyspozytorskie musz  charakteryzowa  si  odpowiedni  elastyczno ci  
zapewnia  mo liwo  dostosowania si  do cz stych zmian sytuacji. Jest to 
niezb dne ze wzgl du na wzrastaj ce potrzeby s u b bezpiecze stwa publicznego. 
Oznacza to, e tego rodzaju system musi by  wystarczaj co elastyczny, aby móg  
zosta  zintegrowany w ramach specjalnie dla danego odbiorcy zaprojektowanego 
centrum (stanowiska) dowodzenia, gdzie takie elementy jak stanowisko 
przyjmowania zg osze  alarmowych od obywateli, modu  lokalizacji pojazdów i 
monitory systemu telewizji przemys owej – wymieniaj c tylko trzy przyk adowe 
elementy – musz  by  zintegrowane w celu zapewnienia krótszego czasu reakcji 
s u b na zg oszenia alarmowe obywateli. Tak  integracj  zapewniaj  systemy 
dyspozytorskie oparte na standardowym systemie operacyjnym Microsoft Windows 
NT/2000/XP. Musz  one tak e posiada  interfejs do wspó pracy z komputerowym 
stanowiskiem wspomagania dowodzenia (SWD) wraz z dok adn  dokumentacj . 
Umo liwia to zewn trznym twórcom aplikacji pe ny dost p do wszystkich funkcji 
radiowego systemu dyspozytorskiego. Zaleta zastosowania w tym rodowisku 
Microsoft Windows NT polega równie  na mo liwo ci zintegrowania w tym 
rodowisku aplikacji zewn trznych z aplikacjami radiowego systemu 

dyspozytorskiego i tym samym pozwala na tworzenie stanowisk dyspozytorskich, 
zapewniaj cych bardzo bogat  funkcjonalno  i bezpo redni dost p do du ych 
zasobów informacji. 

 

1.6.2 Operacje zwi zane z obs ug  wywo a  alarmowych 

 
 Charakter zada  s u b bezpiecze stwa publicznego sprawia, e bardzo cz sto 
pracuj  one w sytuacjach alarmowych i w sytuacjach zagro enia. Czasami zdarzenia te s  
tak powa ne, e wymagaj  pomocy z zapewnieniem bezwzgl dnie najwy szego poziomu 
priorytetu. Sposób udzielenia takiej niezb dnej pomocy jest zazwyczaj koordynowany 
przez dyspozytora. Funkcjonariusze dzia aj cy w terenie musz  mie  pewno , e w 
takich sytuacjach komunikacja b dzie b yskawiczna i niezawodna. 
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 Mo liwo  okre lenia poziomów priorytetów jest cech  systemu rzeczywi cie 
spe niaj cego potrzeby s u b bezpiecze stwa publicznego. Wej cie systemu w tryb 
alarmowy powinno by  natychmiastowe i w pe ni zautomatyzowane. Powinno nast powa  
niezw ocznie po naci ni ciu wyra nie oznaczonego, pojedynczego przycisku alarmowego 
w radiotelefonie funkcjonariusza. W efekcie powinno nast pi  przes anie sygna u 
alarmowego do terminala dyspozytora nadzoruj cego dany radiotelefon. W niektórych 
przypadkach funkcjonariusz mo e nie by  w stanie po naci ni ciu przycisku alarmowego 
nacisn  przycisk nadawania. aby zapewni  funkcjonariuszom efektywn  pomoc, po 
naci ni ciu przycisku alarmowego radiotelefon powinien wej  w tryb alarmowy, przes a  
sygna  alarmowy, a nast pnie automatycznie (bez udzia u u ytkownika) zainicjowa  
alarmowe wywo anie grupowe. Nast pnie radiotelefon powinien pozosta  w trybie 
nadawania przez pewien okres czasu. Powinno to nast pi  w sposób utajniony, bez 
adnej widocznej sygnalizacji wykonania tych operacji, tak w stosunku do u ytkownika, jak 

i osób postronnych w jego otoczeniu. 
 
1.6.2.1 Priorytet wywo ania alarmowego 
 
 W normalnych warunkach w przypadku zaj to ci trankingowy system czno ci 
radiowej ustawia przychodz ce wywo ania w kolejk  wed ug ustalonych poziomów 
priorytetów, a nie w kolejno ci nadchodzenia zg osze . Najwy szy priorytet jest 
przyznawany wywo aniom alarmowym. Je li zachodzi taka potrzeba, u ytkownik mo e 
nada  swojemu wywo aniu najwy szy poziom priorytetu, dzi ki czemu jego wywo anie 
b dzie natychmiast obs u one, nawet kiedy system jest przeci ony. 
 Sytuacje alarmowe, które cz sto zwi zane s  z zagro eniem ycia funkcjonariuszy, 
wymagaj  po wi cenia im szczególnej uwagi dyspozytora i ca kowitej dost pno ci 

czno ci radiowej. Aby zapewni  pe n  koncentracj  na sytuacji alarmowej, w sieci nie 
powinny by  dost pne inne, mniej istotne wywo ania w czasie trwania wywo ania 
alarmowego. Dotyczy to nast puj cych typów wywo a : 
 
- przychodz ce grupowe wywo ania niealarmowe, pochodz ce z innych grup    ni  grupa 

aktualnie wybrana; dotyczy to tylko sytuacji, gdy radiotelefon zapewnia realizacj  
funkcji skanowania grup rozmownych; 

- przychodz ce wywo ania rozsiewcze; 
- przychodz ce wywo ania indywidualne; 
- wychodz ce grupowe wywo ania niealarmowe; 
- wychodz ce wywo ania indywidualne. 
 

W momencie, gdy obs uga zdarzenia zosta a zako czona i u ytkownik radiotelefonu 
wy czy  tryb alarmowy, dany radiotelefon powinien wys a  odpowiednie zawiadomienie do 
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infrastruktury i automatycznie prze czy  si  z powrotem na normalny tryb pracy. W tym 
momencie powinna zosta  przywrócona dost pno  wszystkich rodzajów wywo a . 

Funkcjonowanie takiego mechanizmu obs ugi wywo a  alarmowych ma 
bezwzgl dnie podstawowe znaczenie dla bezpiecze stwa funkcjonariuszy 
interweniuj cych w sytuacjach alarmowych. Musi zatem stanowi  integraln  cz  
ka dego rozwi zania obs uguj cego s u by bezpiecze stwa publicznego. 

 

1.6.3 Zabezpieczenie transmisji i szyfrowanie 

 
Wzrastaj ca wiedza technologiczna grup przest pczych, jak równie  dzia alno  

poszukuj cych sensacji dziennikarzy oznacza, e system czno ci obs uguj cy s u by 
bezpiecze stwa publicznego nie mo e opiera  si  na wykorzystaniu jawnych analogowych 
kana ów czno ci. Przej cie na technologi  cyfrow  stanowi pierwszy krok, 
uniemo liwiaj cy przest pcom monitorowanie informacji o lokalizacji jednostek policyjnych 
oraz o prowadzonych dzia aniach, a tak e zapobiegaj cy przechwytywaniu przez 
dziennikarzy szczegó owych danych na temat wypadków / zdarze . Taki bardzo 
podstawowy poziom zabezpieczenia czno ci jest zapewniany przez wszystkie 
rozwi zania cyfrowe. S u by bezpiecze stwa publicznego powinny tak e rozwa y  
zastosowanie innych mechanizmów zabezpieczaj cych, zale nie od wra liwo ci 
przesy anych informacji, i to zarówno w odniesieniu do transmisji g osu, jak i danych. 
 

S u by odpowiedzialne za ochron  pa stwa, czy te  staraj ce si  przeciwdzia a  
operacjom prowadzonym przez bardzo dobrze wyposa one grupy przest pcze wymagaj  
dodatkowych poziomów szyfrowania przesy anych informacji, zapewniaj cych poufno  i 
ochron  tajnych operacji. Szyfrowanie transmisji g osu jest dodatkow  „broni ” w arsenale 
rodków tych s u b. Wdro ony musi zosta  odpowiedni system zarz dzania kluczami 

szyfruj cymi. Ma to podstawowe znaczenie dla zapewnienia skuteczno ci i 
bezpiecze stwa czno ci w sieci o potencjalnie du ym zasi gu geograficznym i 
obs uguj cej ró ne rodzaje u ytkowników. ponadto system musi zapewnia  realizacj  
funkcji, umo liwiaj cych stworzenie wysoce wyrafinowanego, a jednocze nie elastycznego 
mechanizmu zabezpieczenia czno ci, m.in. przez zastosowanie takich zabezpiecze  jak 
zmiana klucza szyfruj cego transmisj  za po rednictwem cza radiowego (Over The Air 
Rekeying) oraz szyfrowanie wzd u  ca ego cza (end-to-end). 

 
 czno  s u b bezpiecze stwa publicznego i ratownictwa ma tak wra liwy 

charakter, e te organizacje zwykle nie popieraj  koncepcji wspó dzielenia w jakiejkolwiek 
formie sieci czno ci z u ytkownikami komercyjnymi lub publicznymi, jako e takie 
rozwi zanie zmniejsza bezpiecze stwo sieci oraz prowadzonych operacji. 
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1.6.4 Terminale, radiotelefony i akcesoria 

 
 Funkcjonariusze s u b bezpiecze stwa publicznego potrzebuj  szerokiej gamy 
radiotelefonów, które s  na tyle proste w obs udze, e mo na prowadzi  rozmow  w 
r kawicach lub trzymaj c w r ce inne urz dzenia. Równie bogaty musi by  zestaw 
akcesoriów do realizacji wyspecjalizowanych funkcji. Wszystkie te produkty musz  
funkcjonowa  i wytrzymywa  w ekstremalnych warunkach eksploatacji. W codziennej 
eksploatacji nale y si  liczy  z wysokim stopniem zu ycia. Niektóre radiotelefony s  
zaprojektowane ze szczególnym uwzgl dnieniem skrajnych warunków pracy i zosta y 
przetestowane na zgodno  z normami militarnymi, otrzymuj c odpowiednie certyfikaty. 
Istotne znaczenie ma tak e czas pracy tych urz dze  z wykorzystaniem zasilania 
bateryjnego. Ka da bateria (akumulator) musi zapewnia  zasilanie, umo liwiaj ce 
funkcjonariuszowi przepracowanie intensywnej o miogodzinnej zmiany. czno  nie 
mo e zawie  dzia aj cego w terenie funkcjonariusza wtedy, kiedy mo e  jej najbardziej 
potrzebowa . 
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Przyk adowe radiotelefony 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyk adowe terminale 

 

 



 

 
 

 
 
Consultant & Integrator Application 
 
 

 
   

____________________________________________________________________________________________ 

 Grupa kapita�owa 
02-758  Warszawa, Al. Sikorskiego 11 biuro 4 
tel.: + (48 22) 46 44 616 
fax: + (48 22) 46 44 617 
e-mail: office@texel-group.com 
http:// www.texel-group.com 

 

48

 

1.6.5 Transmisja danych 

 
W operacjach prowadzonych przez nowoczesne s u by bezpiecze stwa 

publicznego mo liwo  uzyskania dost pu do informacji z miejsca zdarzenia ma coraz 
wi ksze znaczenie dla sprawniejszego i skuteczniejszego dzia ania  tych s u b. 
Sprawdzenie w bazach danych numerów rejestracyjnych pojazdów i numerów 
dokumentów to samo ci realizowane bezpo rednio w terenie pozwala na skrócenie czasu 
obs ugi zdarzenia. Ponadto istnieje mo liwo  sporz dzenia raportów  w terenie w czasie 
rzeczywistym i nast pnie zapisywania ich w centralnych bazach danych. Dzi ki temu 
funkcjonariusze nie musz  udawa  si  specjalnie w tym celu na posterunek i mog  wi cej 
czasu przeznaczy  na patrolowanie przypisanych im rejonów. Tak e stra acy prowadz cy 
akcj  na miejscu po aru mog  wykorzysta  mo liwo , jakie zapewniaj  us ugi transmisji 
danych. Mog  wprowadza  do systemu zapytania pozwalaj ce na udost pnienie 
cyfrowych map i planów budynków oraz szczegó owych danych na temat lokalizacji 
zaworów, miejsc sk adowania niebezpiecznych materia ów, dróg ewakuacyjnych, etc. 
Pogotowie ratunkowe mo e przesy a  do szpitala wyniki wst pnych bada  
diagnostycznych (ewentualnie elektroniczne fotografie lub rysunki) na temat ran i stanu 
pacjenta, dzi ki czemu szpital mo e przygotowa  odpowiedni personel i sprz t niezb dny 
do wykonania zabiegu jeszcze przed przybyciem pacjenta. Rozwi zania umo liwiaj ce 
ledzenie pojazdów i wykonywanie pomiarów telemetrycznych pomagaj  centrum 

dowodzenia w sprawnym dysponowaniu si ami oraz w skutecznym koordynowaniu dzia a  
prowadzonych przez wi ksz  liczb  jednostek. To tylko niektóre z przyk adów 
wykorzystania transmisji danych w s u bie i pozwalaj cych na obni enie kosztów 
prowadzonych operacji. 
  

W przesz o ci rozwi zania w zakresie transmisji danych by y zawsze stosowane 
równolegle do eksploatowanej przez dan  s u b  sieci czno ci g osowej. Stosowana 
wówczas technologia nie pozwala na efektywne realizowanie tych dwóch us ug przy 
pomocy tej samej infrastruktury sieciowej. U ytkownicy zwykle nie chcieli wprowadza  
transmisji danych w swoich systemach czno ci g osowej obawiaj c si  pogorszenia 
poziomu us ug g osowych. Zmusza o to do ponoszenia dodatkowych wydatków na budow  
równoleg ej sieci transmisji danych. Bardzo niska pr dko  transmisji by a te  istotnym 
ograniczeniem stosowania w przesz o ci radiowych systemów transmisji danych. 

 
Rozwój technologii pozwoli  rozwi za  te problemy. Dzi ki mo liwo ci realizacji 

pakietowej transmisji danych standard TETRA zapewnia obecnie s u bom bezpiecze stwa 
publicznego mo liwo  korzystania z aplikacji transmisji g osu i danych w tej samej sieci, 
bez obaw o pogorszenie poziomu us ug g osowych. Zapewnia to nie tylko oszcz dno , 
ale tak e dla u ytkowników ko cowych oznacza, e obecnie mog  u ywa  tylko jednego 
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radiotelefonu i korzysta  ze  zintegrowanych us ug transmisji g osu i danych. Poprzednio 
potrzebowali oni dwóch ró nych radiotelefonów do pracy w dwóch ró nych sieciach. 

 
TETRA zapewnia realizacj  transmisji danych z pr dko ci  do 28.8 kbit/s. Oznacza to 

znaczn  popraw  parametrów pracy i umo liwia korzystanie z aplikacji wymagaj cych 
du ych pr dko ci transmisji np. przesy anie obrazów, czy te  zarz dzanie grupami 
pojazdów w czasie rzeczywistym. 
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Za cznik Nr 1: 
Potwierdzenie cz onkostwa TNS (Telecommunications Networks and 
Systems) w The TETRA MoU Association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Consultant & Integrator Application 
 
 

 
   

____________________________________________________________________________________________ 

 Grupa kapita�owa 
02-758  Warszawa, Al. Sikorskiego 11 biuro 4 
tel.: + (48 22) 46 44 616 
fax: + (48 22) 46 44 617 
e-mail: office@texel-group.com 
http:// www.texel-group.com 

 

51

 

 
Za cznik Nr 2: 
Mapa wiatowego zasi gu TETRA Standard. 
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