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Niektórzy zapytają o celowość tego rozwiązania, 
w sytuacji gdy poprzednia technologia – 4G –  
nie objęła całej Polski. Odpowiedź jest oczywista. 
Liczą się tylko najnowocześniejsze rozwiązania! 
To one mają największe perspektywy i wyzna-
czają standardy. Polska pod względem innowacji 
wciąż goni kraje zachodniej Europy. Musimy więc 
sięgać wyżej i dalej!

5G to technologiczny skok i wyznacznik konku-
rencyjności najbliższej przyszłości. Odważne 
kroki w przyszłość to strategia skuteczna, czego 
świetnym przykładem jest choćby polska banko-
wość. Gdy rozpoczęła się transformacja gospo-
darcza naszego kraju, odbudowująca się branża 
finansowa sięgnęła właśnie po najnowsze zdoby-
cze. Nowoczesne usługi bankowości elektronicz-
nej w szybkim tempie stały się u nas chlebem po-
wszednim, a obrót bezgotówkowy – standardem. 
Szybko okazało się, że to zagraniczni finansiści 
mogą uczyć się od Polski, jak wygląda nowocze-
sna bankowość. 

Przed nami szansa na powtórzenie tego sukcesu – 
tym razem w zakresie technologii przesyłu da-
nych. Co więcej, da ona przyspieszający impuls 
całej naszej gospodarce. Obecny rozwój wielu 

branż jest hamowany przez wąskie gardło prze-
pustowości informacji i niemożność efektywnego 
wykorzystania Big Data. Nie da się np. uruchomić 
na wielką skalę projektów związanych ze Smart 
Cities i zarządzaniem przestrzenią miejską bez 
odpowiednio wydajnego przesyłu gigantycznego 
strumienia danych. Nie można wprząc do pracy 
milionów ludzi w wieku produkcyjnym, którzy po-
siadając odpowiednie kwalifikacje są odcięci od 
rynku przez brak odpowiedniej łączności.

Przy tym wydatki na 5G będą świetną inwesty-
cją a nie zbędnym kosztem. I to zwracającą się 
stukrotnie. Bo impuls rozwojowy, nowe miejsca 
pracy i generowany łącznie przyrost PKB będą 
o wiele większe. Technologia 5G nie jest więc 
wyborem. Jest koniecznością.

Przedkładany raport nie ma charakteru technicz-
no-technologicznego. Jego celem jest identyfi-
kacja zarówno uwarunkowań, jak i konsekwencji 
społeczno-gospodarczych będących następ-
stwem upowszechnienia sieci 5G. Raport jest 
adresowany do wszystkich interesariuszy tego 
innowacyjnego zamierzenia.

Można powiedzieć, że Polska jest na początku 
drogi na globalnej mapie drogowej wdrożeń sieci 
5G. Czerpiemy z dotychczasowych doświad- 
czeń innych państw, które mocno inwestują  
w rozwój technologii. Jesteśmy świadomi korzy-
ści, ale również wielu wyzwań, z którymi będzie-
my się mierzyć wcielając nowe rozwiązania  
w życie. Jasne są powody, dla których w sieć  
5G warto inwestować – poprawa kondycji gospo-
darczej, dostępność narzędzi umożliwiających 
wprowadzanie innowacyjnych usług i produktów, 
a także powstanie nowych miejsc pracy. 

Celem przygotowanego raportu jest przedstawie-
nie wyników analizy potencjału technologii 5G 
oraz społecznych i ekonomicznych konsekwencji 
jej wdrożenia w Polsce z perspektywy konsumen-
tów, przedsiębiorców oraz administracji publicz-
nej. Technologia ta, mimo iż obecnie szerzej nie 
jest znana większości społeczeństwa, w rzeczy-
wistości wpłynie na życie każdego z nas.

Sieć komórkowa piątej generacji to potencjal-
na szansa na akcelerację rozwoju społecznego 
i technologicznego oraz wzrost gospodarczy. 

Zmieni ona sposób funkcjonowania całej nowo-
czesnej gospodarki w tym między innymi sekto-
rów motoryzacyjnego, energetycznego, ochrony 
zdrowia, transportu, rolnictwa czy handlu. Sieć 
5G nie jest jedynie szybszym łączem interneto-
wym, ale technologią, która będzie narzędziem 
dla rozwoju kolejnych, innowacyjnych produktów 
i usług. Trudno dokładnie przewidzieć jak będzie 
wyglądać dalsza przyszłość związana z jej wyko-
rzystaniem, ale już teraz wiemy, że jej wdrożenie 
przyczyni się zarówno do wzrostu wydajności 
sieci telekomunikacyjnych, w tym znaczącej 
poprawy dostępności usług internetowych o wy-
sokiej jakości, jak i stworzenie nowych spersona-
lizowanych produktów i usług, zwiększających 
konkurencyjność gospodarki oraz poziom życia 
mieszkańców. Postęp ten, pozwoli na kontynu-
ację rozwoju polskiej gospodarki i umocnienie  
jej pozycji na arenie międzynarodowej.

Zachęcam do lektury naszego raportu!

ANDRZEJ MALINOWSKI TOMASZ GRABOWSKI
Prezydent Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor Zarządzający,  
Accenture Polska

Polska musi sięgnąć po technologię 
5G i jak najszybciej wdrożyć ją na 
jak największym obszarze kraju.

Tempo rozwoju nowych technologii 
telekomunikacyjnych nieustannie 
wzrasta. Kolejnym istotnym 
kamieniem milowym jest  
niewątpliwie rozwój sieci.
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Celem niniejszego raportu jest przedstawienie 
społecznego i ekonomicznego wpływu wdro-
żenia sieci 5G w Polsce – z perspektywy konsu-
menta, przedsiębiorcy oraz administracji pu-
blicznej. Został on przygotowany we współpracy 
z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, jako 
głos w dyskusji nad wdrożeniem sieci 5G  
w Polsce. 

W pierwszej części raportu zaprezentowana zo-
stała charakterystyka technologii 5G oraz różni-
ce pomiędzy nią a wcześniejszą generacją sieci 
komórkowej. Następnie przeanalizowano wpływ 
ekosystemu sieci 5G na poszczególne sekto-
ry państwa oraz gospodarki i codzienne życie 
mieszkańców. Dalsza część poświęcona została 

ryzykom towarzyszącym wdrożeniu nowej tech-
nologii w Polsce. Rozdział czwarty skupia się na 
czynnikach, które muszą zaistnieć, aby sieć 5G 
przyniosła korzyści wymienione we wcześniej-
szych częściach raportu.

Wszechobecność rozwiązań opartych o tech- 
nologie informatyczno-komunikacyjne we wszys- 
tkich sektorach gospodarki, jak również popular-
ność telefonów komórkowych i usług cyfrowych 
wśród konsumentów spowodowała, że sieć 
komórkowa stała się fundamentem nowoczesnej 
gospodarki i społeczeństwa. Rozwój gospodar-
czy kraju i postępująca transformacja cyfrowa są 
nierozerwalnie związane z prawidłowym funkcjo-
nowaniem sieci internetowej. 

W momencie gdy większość ruchu w Internecie 
generowana jest przez urządzenia podłączone 
do sieci komórkowej, efektywność, dostępność 
oraz jakość mobilnych łączy internetowych stały 
się niezwykle istotnymi kwestiami dla admini-
stracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli. 
Technologia mobilna piątej generacji, następca 

1. WPROWADZENIE

Rysunek 1. Różnice pomiędzy siecią 4G a 5G
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sieci 4G - LTE, wprowadza nowy standard sieci 
komórkowej, otwierając nowe możliwości dla  
jej wykorzystania.

W odróżnieniu od poprzednich generacji tech-
nologii komórkowych sieć 5G charakteryzuje się 
znacznie (ponad 10-krotnie) wyższą szybkością 
przesyłania danych, mniejszym zużyciem ener-
gii jak również możliwością obsługi 1000-razy 
większej liczby urządzeń, 10-krotnie mniejszym 
opóźnieniem oraz większą niezawodnością. Sieć 
5G to jednak nie tylko szybsze łącze internetowe, 
ale również wyżej wymienione poprawione para-
metry sieciowe tworzące podstawę dla rozwoju 
nowych technologii, produktów oraz usług.

Według badań przeprowadzonych przez Accen-
ture wprowadzenie sieci 5G w Polsce spowoduje 
wzrost PKB o 1,2 %, czyli 63,2 mld zł do 2028 
roku1 Rozpowszechnienie sieci 5G w naszym  
kraju będzie korzystnie wpływać na poziom za-
trudnienia, powodując jego wzrost o 0,7%, czyli 
98 000 nowych miejsc pracy do 2028 roku. Roz-
wój sieci 5G w Polsce przyczyni się nie tylko do 
wzrostu gospodarczego, ale również do poprawy 
jakości życia i sposobu pracy Polaków. Dzięki 
wprowadzeniu sieci 5G łączność bezprzewodowa 
będzie szybsza i mniej zawodna. Co więcej bę-

dzie oferowała większą przepustowość. Wdroże-
nie technologii 5G korzystnie wpłynie na rozwój 
nowych, innowacyjnych rozwiązań zasadniczo 
zmieniających rolę technologii w życiu Polaków.

Nowy standard sieci komórkowej piątej gene-
racji to potencjalna szansa na wykonanie skoku 
cywilizacyjnego przyspieszającego rozwój go-
spodarczy, społeczny i technologiczny. Wpłynie 
on na kształt sektora przemysłowego, motoryza-
cyjnego, rozrywkowego, handlowego i energe-
tycznego oraz rolnictwa. Przyczyni się do rozwo-
ju sztucznej inteligencji oraz Internetu Rzeczy, 
które już teraz zmieniają procesy biznesowe  
i technologiczne wielu firm. Wdrożenie sieci 5G 
przyśpieszy adaptację i zwiększy użyteczność 
obu tych technologii oraz im podobnych (VR/
AR, Smart City), zmieniając jednocześnie spo-
soby interakcji konsumentów z urządzeniami, 
przedsiębiorstwami oraz administracją rządową. 

W niniejszym raporcie przeanalizowany został 
ekosystem sieci 5G, kluczowe ryzyka oraz czynni-
ki sukcesu, aby znaleźć odpowiedzi na następują-
ce dwa pytania: jaki wpływ będzie miała sieć 5G 
na polską gospodarkę oraz w jaki sposób zmate-
rializują się korzyści ekonomiczne dla polskich 
firm i obywateli?

Wprowadzenie sieci  
5G w Polsce może 
spowodować wzrost 
PKB o 1,2 proc.  
do 2028 roku

Rozpowszechnienie 
sieci 5G w Polsce może 
spowodować wzrost 
zatrudnienia o 98 000  
do 2028 roku
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2. EKOSYSTEM SIECI 5G
Technologia 5G przyniesie nową jakość w łączno-
ści bezprzewodowej i dzięki swoim unikalnym ce-
chom umożliwi powstanie nowego rodzaju urzą-
dzeń, sensorów oraz połączeń pomiędzy nimi w 
celu dostarczenia danych w czasie rzeczywistym. 
Dzięki nim możliwe będzie praktyczne wdrożenie 
koncepcji inteligentnych miast, Przemysłu 4.0 
oraz cyfrowej administracji. Ta postępująca inte-
gracja zarówno urządzeń, ich użytkowników, jak  
i poszczególnych dziedzin gospodarki dopro-
wadzi do powstania sieci powiązań i zależności 
określanych mianem ekosystemu sieci 5G.

Zmiany związane z rozwojem ekosystemu sieci 
5G należy rozpatrywać z co najmniej trzech róż-
nych perspektyw: kraju (publicznej), przedsię-
biorstw oraz społeczeństwa i konsumentów.  
W dalszej części przeanalizowaliśmy, jakie klu-
czowe korzyści mogą zostać osiągnięte w każdej 
z tych perspektyw. 

Kolejne rozdziały stanowią próbę odpowiedzi  
na pytanie jak sieć 5G wpłynie na sektor admini-
stracji publicznej, ochronę zdrowia, mobilność 
oraz funkcjonowanie miast i jak zmieniać się 
mogą sektory motoryzacji, rozrywki, przemysłu, 
handlu, energii oraz rolnictwa.

KRAJ

PRZESIĘBIORSTWA

KONSUMENCI

ADMINISTRACJA
RZĄDOWA

PRZEMYSŁ 
WYTWÓRCZY

MOTORYZACJA
I LOGISTYKA

TELEKOMUNIKACJA ROLNICTWO HANDEL ROZRYWKAENERGETYKA

INTELIGENTNE 
MIASTA

OCHRONA 
ZDROWIA

MOBILNOŚĆKRAJ

KONSUMENCI

PR
ZE

D
IS

IĘ
BI

O
R

ST
W

A

KORZYŚCI
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W erze gospodarki opartej o wiedzę, stan infra-
struktury telekomunikacyjnej jest kluczowym 
czynnikiem określającym poziom konkuren-
cyjności danego kraju. Dostęp do szybkiego 
Internetu umożliwia społeczeństwu korzystanie 
z usług i produktów ułatwiających codzienne ży-
cie. Napędza to rozwój społeczno-gospodarczy 
kraju, a także pozwala na ograniczanie kosztów 
prowadzenia firm (przykładowo poprzez auto-
matyzację procesów), wdrażanie nowych mo-
deli biznesowych lub zapewnienie dostępu do 
nowych technologii cyfrowych. Dla administracji 
publicznej oraz mieszkańców Polski technologia 
5G otwiera z kolei zupełnie nowe możliwości 
cyfryzacji procesów na styku państwa z oby-
watelem oraz umożliwia udostępnienie nowych 
kanałów kontaktu, wyrównując tym samym szan-
se na równy dostęp do usług dla każdej osoby, 
która zostanie objęta zasięgiem tej sieci. 

Coraz bardziej zaawansowane narzędzia cyfrowe 
wymagają dostępu do coraz szybszego łącza 
internetowego. Ilość danych przesyłanych  
w Polsce w 2017 roku wyniosła 23,7 GB na miesz-
kańca ze wzrostem o 21,5 proc. w skali roku. 

To wciąż znacznie mniej niż w Europie Zachod-
niej, gdzie odnotowano średnią wartość 36,2 GB 
przypadającą na jednego mieszkańca. Prognozy 
wskazują, że transmisja danych w Polsce będzie 
nadal intensywnie rosła i do 2022 roku zwiększy 
się prawie dwukrotnie2. Aby nadążyć za wzro-
stem wolumenu przesyłanych danych niezbędny 
jest rozwój sieci telekomunikacyjnych. W prze-
ciwnym wypadku może nastąpić ograniczenie 
przepustowości łączy lub przerwy czy, w niektó-
rych częściach kraju,  wręcz brak dostępu. Grozi 
to niższym wzrostem PKB , zmniejszeniem innowa-
cyjności polskiej gospodarki oraz, co szczególnie 
istotne, ryzykiem ograniczenia skali zastosowań  
i dostępności rozwiązań z zakresu e-państwa czy 
e-administracji (e-dokumenty – brak możliwości 
ich okazania w przypadku braku dostępu do sieci).

Sieć 5G, dzięki swoim unikalnym cechom po-
zwoli na rozwój gospodarki poprzez powszechne 
wdrażanie inteligentnych rozwiązań. Wdrożenie 
technologii 5G wiąże się z szeregiem korzyści 
osiąganych na różnych poziomach: począwszy 
od znacznej poprawy wydajności sieci telekomu-
nikacyjnych, w tym znaczącej poprawy dostępno- 
ści usług internetowych o wysokiej jakości, po 
powstanie nowych spersonalizowanych usług  
i produktów, co poprawi konkurencyjność gospo-
darki oraz poziom życia mieszkańców.

Transmisja danych  
w Polsce będzie nadal 
rosła intensywnie i do 
2022 roku zwiększy się 
prawie dwukrotnie

9
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Społeczno-gospodarcze korzyści dla ludności 
wynikające ze wzrostu dostępności Internetu sze-
rokopasmowego przewyższają wszelkie wydatki 
związane z budową infrastruktury telekomunika-
cyjnej. Analizy przeprowadzone przez światową 
organizację WEF (World Economic Forum) w 26 
krajach Unii Europejskiej dowodzą, że inwestycje 
w rozwój Internetu szerokopasmowego, czyli łą-
cza internetowego o przepustowości co najmniej 
30 MB/s, zwracają się w okresie 7-18 miesięcy 
(biorąc pod uwagę wszystkie korzyści dla społe-
czeństwa skwantyfikowane w postaci szybszego 
wzrostu PKB). 

Całkowity zwrot z inwestycji oraz jego czas różnią 
się w zależności od kraju, poziomu jego rozwoju 
gospodarczego oraz stanu infrastruktury siecio-
wej. Uwzględniając powszechne korzyści eko-
nomiczne i społeczne, inwestycję w technologię 
5G należy potraktować jako jeden z priorytetów 
polityki gospodarczej każdego kraju. 

Analizy dla Polski wskazują, że wzrost dostępno-
ści Internetu szerokopasmowego znacząco sty-
muluje rozwój gospodarczy. Efektem są większe 
przychody dla Skarbu Państwa oraz samorządów 
terytorialnych. W 2018 roku prognozowane korzy-
ści wyniosły odpowiednio 10,1 mld zł dla Skarbu 
Państwa oraz 219 mln zł dla jednostek samorządu 

terytorialnego. Doliczając korzyści dla konsumen-
tów i przedsiębiorców szacuje się, że suma osią-
gnęła prognozowaną wartość 2,2 proc. polskiego 
PKB3. Natomiast zakładając dalszy rozwój rynku 
telekomunikacyjnego w dotychczasowym tempie, 
czyli stagnację liczby łączy stacjonarnych, aktu-
alne tempo wzrostu liczby łączy mobilnych przy 
stopniowym wzroście przepustowości łączy sta-
cjonarnych oraz mobilnych, wartość tego wpły-
wu w 2023 roku szacowana jest na kwotę ok. 19,6 
mld złotych do Skarbu Państwa oraz 430 mln zł 
dla jednostek samorządu terytorialnego4.

Technologia 5G dotyka niemal wszystkich dzie-
dzin życia społeczno-gospodarczego, a więc 
istotnie przyczyni się nie tylko do wzbogacenia 
społeczeństwa i kraju, ale również do poprawy 
konkurencyjności gospodarki polskiej na are-
nie międzynarodowej. Administracja publiczna, 
ochrona zdrowia, transport, ośrodki miejskie oraz 
przedsiębiorstwa - wszystkie te sektory zanotują 
znaczny postęp przyczyniając się do zwiększenia 
atrakcyjności polskich podmiotów na tworzącym 
się europejskim wspólnym rynku cyfrowym.

W następnych podrozdziałach scharakteryzowa-
ny został wpływ ekosystemu sieci 5G na kluczo-
we obszary gospodarki i funkcjonowania Państwa. 

W sektorze administracji publicznej sieć 5G przy-
spieszy tworzenie e-państwa poprzez ułatwienie 
komunikacji pomiędzy mieszkańcami a instytucja-
mi rządowymi oraz zwiększenie aktywności miesz-
kańców w kluczowych procesach realizowanych 
przez administrację. Będzie podstawą dla działania 
aplikacji krytycznych oraz systemu niezawodnej ko-
munikacji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, 
klęsk żywiołowych czy aktów terroru. Przyspieszy 
również cyfryzację usług administracji publicznej 
oraz ułatwi do niej dostęp mieszkańcom w takich 
obszarach jak rejestracja firmy lub samochodu czy 
też wydawanie różnego typu pozwoleń.

Pomoże też w popularyzacji elektronicznego do-
wodu tożsamości wdrażanego w Polsce od marca 
bieżącego roku, zwiększając jego funkcjonalność 
oraz umożliwiając korzystanie z niego w większej 
liczbie miejsc. Oznacza to, że technologia 5G 
może pozwolić na obniżenie kosztów, równocze-
śnie podnosząc komfort i bezpieczeństwo miesz-
kańców poprzez wyższy poziom bezpieczeństwa 
obrotu e-dokumentów w stosunku do dokumen-
tów papierowych.

Rozwój technologii 5G odegra ważną rolę w trans-
formacji służby zdrowia w Polsce i na świecie. We-
dług analiz przeprowadzonych przez ekspertów, 
globalny sektor zdrowotny może zaoszczędzić ok. 
700 miliardów dolarów, wykorzystując potencjał 
sieci 5G5 do poprawy diagnostyki i wczesnego 
wykrywania schorzeń oraz obniżenia kosztów le-
czenia chorób przewlekłych, jak również w testach 
klinicznych nowych leków. Ulepszy to urządzenia 
medyczne, a także poprawi jakość i długość życia. 

Głównym motorem zmian wynikającym z wdro-
żenia sieci 5G będzie rozwój telemedycyny, czyli 
świadczenia usług medycznych na odległość  
z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej. Skróci 
to znacznie kolejkę pacjentów oczekujących na 
wizytę u lekarza, gdyż część pacjentów zaspokoi 
swoje potrzeby zdrowotne zdalnie. Wykorzystana 
do tego zostanie tzw. elektronika noszona (weara-
bles) oraz inne urządzenia monitorujące, rejestru-
jące informacje o aktywności fizycznej oraz nad-
zorujące czynności związane z przyjmowaniem 
leków które będą udostępniać w sposób zdalny 
dane medyczne. Ponadto technologia 5G umożli-
wi szybkie reagowanie w sytuacji, gdy wymagana 
jest interwencja medyczna, co z kolei będzie moż-
liwe dzięki rozwijającej się usłudze monitoringu 
osób chorych i starszych.

Także w sytuacjach krytycznych, dostęp do sieci 
o wysokiej przepływności danych będzie dawał 
możliwość natychmiastowego przesyłania wy-
ników badań do szpitala w przypadku potrzeby 
konsultacji lub udzielenia zdalnej pomocy przez 
zespół lekarski znajdujący się w odległej lokaliza-
cji. Parametry techniczne sieci umożliwią również 
szybką i bezpieczną wymianę dużych ilości da-
nych medycznych pomiędzy dostawcami usług 
medycznych (laboratoria diagnostyczne, szpita-
le, ubezpieczyciele). Ma to kluczowe znaczenie 
w perspektywie rosnącej liczby osób starszych 
wymagających opieki zdrowotnej. Jednocześnie 
grupa osób określana dziś mianem 50+ nie jest 
wykluczona cyfrowo, mając relatywnie wysoki 
poziom wiedzy o zastosowaniu technologii.  
To szansa dla podniesienia wydolności systemu 
opieki zdrowotnej w kraju.

2.1.1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.1.2. OCHRONA ZDROWIA

Kamera video typu 
wearable, podłączona 
do sieci 5G, umożliwia 
przesyłanie danych 
o stanie pacjenta na 
żywo przez ratowników 
medycznych bezpośrednio 
do lekarzy w szpitalu
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Technologia 5G znajdzie zastosowanie w inteli-
gentnych systemach transportowych. Systemy 
tego typu umożliwią automatyzację poboru opłat 
przy bramkach autostradowych czy zarządzanie 
ruchem drogowym poprzez komunikację pojaz-
dów z infrastrukturą wokół drogi (np. z sygnaliza-
cją świetlna).

W najbliższej przyszłości 5G umożliwi pojazdom 
na drodze komunikowanie się między sobą (Ve-
hicle-2-Vehicle), celem przekazania informacji  
o warunkach drogowych czy wypadkach, komu-
nikację pojazdów z obiektami położonymi wzdłuż 
planowanej trasy przejazdu (Vehicle-2-Infrastruc-
ture) oraz informowanie kierowców o lokalizacji 
dostępnych miejsc parkingowych z możliwością 
realizacji płatności bezgotówkowej.

Obok rozwiązań systemów inteligentnego trans-
portu, sygnalizacji świetlnej czy zarządzania ru-
chem drogowym, które już zaczęły funkcjonować 
na polskich drogach, można na bazie 5G opraco-
wać wiele koncepcji do wdrożenia w przyszłości. 
Są one związane z bezpieczeństwem w ruchu 
drogowym czy ułatwieniami dla pojazdów auto-
nomicznych. Tworzy się w ten sposób rynek dla 
rozwiązań z zakresu inteligentnego i ekologicz-
nego transportu, spójny z celami strategicznymi 
krajowej gospodarki.

Smart City (pol. Inteligentne Miasto) to nowocze-
sna idea rozwoju miasta będąca odpowiedzią na 
nasilające się procesy urbanizacyjne. Koncepcja 
zakłada wykorzystanie technologii do bardziej 
efektywnego zarządzania miastem, w celu popra-
wy jakości życia i zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju. Inteligentne Miasto pozwala na cyfrowe 
zbieranie danych o zdarzeniach (np. natężenie 
ruchu, awarie, stan powietrza), analizowania ich  
w czasie rzeczywistym, a następnie podejmowa-

nia na tej podstawie decyzji, w celu rozwiązania 
problemów. System działać będzie w oparciu  
o bezprzewodowe czujniki oraz wszelkie inne 
dostępne obecnie sensory. 

Taka integracja inteligentnych systemów zarzą-
dzania ruchem, wodociągami, odpadami czy też 
oświetleniem umożliwi lepsze planowanie i dzia-
łanie miejskich usług użyteczności publicznej.

2.1.3. MOBILNOŚĆ

2.1.4. INTELIGENTNE MIASTA

Sieć 5G dzięki oferowanym funkcjonalnościom, 
takim jak wsparcie dla masowej komunikacji 
maszyna-do-maszyny (ang. machine-to-machi-
ne, M2M), zapewnieniu minimalnych opóźnień 
w transmisji danych oraz ich przetwarzaniu na 
obrzeżach sieci znacznie skróci czas przesyłania 
oraz analizowania danych zebranych przez czujni-
ki i kamery zainstalowane na terenie całego mia-
sta. Umożliwi to praktyczne wdrożenie koncepcji 
Inteligentnego Miasta poprzez wykorzystanie peł-
nego potencjału zbieranych danych dostępnych 
w czasie rzeczywistym dla mieszkańców – odpo-
wiedź na rosnący popyt związany z funkcjonowa-
niem ludzi w przestrzeni miejskiej. Bezpośrednie 
korzyści z zastosowania sieci 5G do tego celu to 

większa synergia pomiędzy inteligentnymi syste-
mami, obniżenie kosztów oraz poprawa jakości 
i niezawodności usług miejskich. Warto również 
wspomnieć, że sieć 5G, z definicji, wychodzi rów-
nież naprzeciw potrzebie zapewnienia wysokiej 
niezawodności, dostępności i bezpieczeństwa 
komunikacji, które są kluczowymi elementami 
systemów reagowania kryzysowego i bezpie- 
czeństwa publicznego. Dodatkowym efektem  
jest optymalizacja funkcjonowania transportu 
publicznego i prywatnego przekładająca się  
na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska  
w ośrodkach miejskich, a więc korzystny wpływ 
na ochronę zdrowia mieszkańców.

Rysunek 3. Elementy inteligentnego 
miasta, na które wpływ będzie mieć 
sieć 5G
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Perspektywy przedsiębiorstw na rozwój i wdra-
żanie sieci 5G różnią się w zależności od sektora 
działalności. Technologia 5G istotnie wpłynie na 
modele biznesowe oraz oferowane produkty  
i usługi w sektorach: motoryzacyjnym, rozrywko-
wym, przemyśle wytwórczym, handlu, energety-

ce oraz rolnictwie. Wszystkie te branże odczują 
korzyści związane ze zwiększeniem możliwości 
przetwarzania i analizy danych, a przede wszyst-
kim z wzrastającej potrzeby automatyzacji proce-
sów i rozwoju komunikacji M2M.

2.2. ROLA TECHNOLOGII 5G  
W TRANSFORMACJI  
PRZEDSIĘBIORSTW

Rosnące potrzeby i wymagania klientów jak również 
konkurencja cenowa sprawiają, że firmy przemysło-
we stanęły przed wyzwaniami nie tylko dalszego 
zwiększania efektywność produkcji, ale także zna-
lezienia rentownych sposobów na jej personaliza-
cję, czyli projektowanie i wytwarzanie małej liczby 
produktów pod kątem potrzeb konkretnych  
klientów. Z pomocą przyszły rozwiązania określane 
mianem Przemysłu 4.0 (Industry 4.0) wykorzy-
stujące wzajemne połączenia maszyn i systemów, 

umożliwiające pełną cyfryzację procesów produk-
cyjnych oraz pełnego łańcucha dostaw w kie- 
runku zwiększania efektywności przy jednocze-
snej możliwości elastycznej zmiany wytwarzanego 
asortymentu. Wraz z koncepcjami Przemysłu 4.0 
pojawiło się pojęcie Inteligentnych fabryk (Smart 
Factory), czyli koncepcji organizacji pracy, w której 
maszyny komunikują się i podejmują decyzje auto-
nomicznie, a udział ludzi w procesie produkcyjnym 
zostaje ograniczony do niezbędnego minimum.

2.2.1. PRZEMYSŁ WYTWÓRCZY

Firma Bosch w swojej 
fabryce bojlerów 

grzewczych w Worcester 
wprowadza technologię 
5G na terenie zakładu, 

aby monitorować w czasie 
rzeczywistym pracę 

maszyn i stworzyć system 
wczesnego ostrzegania 

przed awariami, 
podnosząc tym samym 

produktywność

Rozwój Przemysłu 4.0 napędzać będzie po-
wszechne wykorzystanie sensorów zbierających 
informację zwrotną od klientów (np. dane na 
temat użytkowania produktu). Następnie syste-
my AI będą autonomicznie wydawały polecenia 
inteligentnym robotom produkcyjnym oraz dru-
karkom 3D w celu wytworzenia optymalnej liczby 
pożądanych produktów ze spersonalizowanymi 
elementami i funkcjonalnościami. Nad wszystkim 
kontrolę będą sprawowali ludzie wyposażeni  
w urządzenia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywi-
stości usprawniające prace badawcze, napraw-
cze oraz zarządcze.

Dla sprawnego funkcjonowania tego skompliko-
wanego ekosystemu niezbędna jest ultraszybka 
sieć wymiany informacji o skalowalnej pojemno-
ści odpowiadającej zmiennej w czasie ilości prze-

syłanych on-line informacji. Według Komisji Euro-
pejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału sieci 5G 
w rozwoju Przemysłu 4.0 w Unii Europejskiej sek-
tor produkcji odnotuje w przeciągu najbliższych 
6 lat wzrost o ponad 11 proc.6. Firma Nokia wska-
zuje, że urządzenia przemysłowe podłączone do 
sieci 5G mogą być nawet o 30% bardziej wydajne 
niż gdy podłączymy je do sieci LTE7. Efektem tych 
innowacji jest bardziej elastyczny łańcuch dostaw 
oraz wydajniejsza i szybsza produkcja. Warto 
zaznaczyć, że dzięki zastosowaniu efektywniej-
szych procesów monitoringu opartych o sieć 5G 
wzrośnie także bezpieczeństwo pracy8.

Sektor motoryzacji oraz logistyki jest najczęściej 
wymienianą branżą w kontekście korzyści jakie 
sieć nowej generacji może przynieść gospodarce. 
Dla firm oznacza ona możliwość zbierania więk-
szej ilości danych na temat stanu technicznego 
pojazdu czy zachowania kierowców na drodze, 
przesyłania i analizowania ich w czasie rzeczywi-
stym, w celu poprawy parametrów technicznych 
samochodu, efektywniejszego zużycia paliwa  
lub zmniejszenia zużycia części i kosztów napra-
wy. Dodatkowo informacje te mogą zostać wyko-
rzystane przez firmy ubezpieczeniowe do precy-
zyjniejszej wyceny ubezpieczenia, co przełoży się 
na korzystniejsze warunki zakupu i użytkowania 
samochodu. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 
6 lat rozwój 5G przyczyni się do wzrostu war-
tości sektora motoryzacyjnego w UE o ok 20,3 
proc.9. Dostęp do sieci jest kluczowym elemen-
tem wspierającym rozwój transportu w modelu 
współdzielonym, gdzie użytkownik coraz częściej 
nie jest właścicielem pojazdu, a jego podstawo-
we potrzeby to szybka identyfikacja lokalizacji  
i intuicyjne użycie pojazdu.

Kolejnym ważnym zagadnieniem dla firm moto-
ryzacyjnych jest wpływ jaki sieć 5G ma na rozwój 
pojazdów autonomicznych. Niezbędnym warun-

kiem do ich dalszej ewolucji w kierunku poziomu 
5, czyli w pełni zautomatyzowanego pojazdu 
niewymagającego kierownicy, jest zwiększe-
nie szybkości reakcji samochodu na zdarzenia 
pojawiające się na drodze. Aktualnie pojazdy 
autonomiczne osiągają maksymalnie poziom 4, 
czyli samoprowadzący z nadzorem kierowcy na 
drogach publicznych, z uwagi na brak infrastruk-
tury sieciowej wokół dróg pozwalającej na szybkie 
przesyłanie dużych ilości danych. Zaimplemento-
wanie elementów sieci 5G w systemach pojazdów

2.2.2. MOTORYZACJA I LOGISTYKA

Firmy Ericsson i Telia 
dostarczają technologię 5G do 
sterowania autonomicznymi 
ciężarówkami o napędzie 

elektrycznym w celu budowy 
floty ekologicznych pojazdówRysunek 4. Sektory gospodarki, na które wpływ będzie 

mieć sieć 5G wraz z obszarami gdzie zostanie zaimple-
mentowana technologia 5G
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 autonomicznych i jej rozwój wzdłuż sieci dróg po-
zwoli pojazdom reagować w bardzo krótkim czasie 
na zdarzenia na drodze, zwiększając bezpieczeń-
stwo. Z perspektywy pasażera 5G to nowe formy 

rozrywki – oglądanie filmów w 4K lub 8K, korzy-
stanie z wirtualnej rzeczywistości czy możliwość 
prowadzenia wideokonferencji w trasie.

Sieć 5G umożliwi zaoferowanie nowych rodza-
jów rozrywki w wyższej jakości oraz w znacznie 
większej liczbie lokalizacji niż do tej pory. Analizy 
Komisji Europejskiej wskazują, że do 2025 roku 
sektor rozrywki i mediów wzrośnie dzięki adapta-
cji technologii 5G o 15,7 proc.10. Oferowanie prze-
syłania filmów oraz gier w chmurze w jakości 4K, 
a następnie 8K, jest naturalnym krokiem, który 
wykonają dostawcy rozrywki, upowszechniając  
te standardy. Usługi te będą dostępne nie tylko  
w domu czy pracy, ale również w transporcie 
podziemnym (metro), kolejowym oraz drogowym. 
Co ważne korzystanie z kolejnych wersji gier 
komputerowych nie będzie wymagało od konsu-
mentów zmiany sprzętu na nowszy dzięki zwięk-
szeniu dostępności i funkcjonalności usługi gry  
w chmurze.

Wykorzystując ten trend, prężnie rozwijający  
się w Polsce przemysł gier także może stać się  
beneficjentem omawianej zmiany technologicz 
nej. Nowym rodzajem masowej rozrywki sta- 
nie się wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality).  
Zwiększony zostanie obszar jej zastosowania, 
jak również przybędzie lokalizacji w których moż-
na z niej korzystać. Wysokiej jakości wirtualna 
rzeczywistość stanie się mobilną rozrywką. Poza 
grami, treści oferowane w tym medium to między 
innymi interaktywne filmy, relacje z koncertów 
czy wydarzeń sportowych na żywo.

Ponadto, warto wspomnieć o rozszerzonej rze- 
czywistości (Augmented Reality, AR). Dzięki 
zakupionym przez konsumentów najnowszym 
modelom telefonów komórkowych firmy oferu-
jące AR są w stanie wykorzystać zainstalowane 
tam kamery i ekrany do wyświetlania dodatko-
wej warstwy danych na rzeczywistym obrazie  
i, już teraz, oferować swoim klientom unika-
towe treści w zadowalającej jakości. Większa 
wydajność sieci 5G umożliwi precyzyjniejsze 

odwzorowanie rzeczywistości. Dzięki znikome-
mu opóźnieniuw transmisji obrazu na poziomie 
kilku milisekund oraz dziesięciokrotnie szybsze-
mu niż obecnie przesyłowi danych technologia 
AR znajdzie zastosowanie nie tylko w rozrywce, 
ale również w aplikacjach zwiększających naszą 
wydajność, których działanie polega na łączeniu 
wirtualnych obszarów roboczych z fizycznymi 
przestrzeniami. 

Technologia 5G pomoże także w pokonaniu 
jednego z ważniejszych wyzwań branży rozryw-
ki. Jest nim dylemat jak zapewnić lepszy zasięg 
transferu danych zarówno na obszarach miej-
skich, gdzie zagęszczenie urządzeń jest już bar-
dzo duże, jak i wiejskich, gdzie dostępność jest 
wciąż sporym problemem.

2.2.3. ROZRYWKA

Verizon wspólnie z Ericssonem 
na stadionie MetLife w Nowym 

Jorku testują technologię 
przesyłania video z kamer 
umieszczonych na kaskach 

zawodników amerykańskiego 
futbolu, aby udostępnić 

doznania VR kibicom drużyn. 
Dzięki wysokiej przepustowości 

sieci i niskim opóźnieniom 
transmisji sygnału, video 

przesyłane jest w czasie niemal 
rzeczywistym

Sieci 
naziemnych  

i podziemnych 
czujników

Analityka 
dużych zbiorów 

danych

Satelity Roboty 
(drony, 

autonomiczne 
pojazdy)

Systemy 
geolokalizacyjne

Rolnictwo jest jedną z najmniej zaawansowa-
nych cyfrowo gałęzi gospodarki. Postęp tech-
nologiczny dokonuje się tu wolniej niż w innych 
branżach. Wyjątkiem są największe gospodar-
stwa, przeważnie w Stanach Zjednoczonych  
i Europie Zachodniej, zaawansowane w adaptacji 
nowoczesnych rozwiązań z zakresu inteligent-
nego rolnictwa11. Zmiany w tym sektorze zwią-
zane z popularyzacją wykorzystania technologii 
informatyczno-komunikacyjnych określane są 
mianem drugiej zielonej rewolucji.

Fundament dla drugiej zielonej rewolucji sta-
nowią sieci naziemnych i podziemnych czujni-
ków, analityka dużych zbiorów danych, systemy 
geolokalizacyjne, satelity oraz roboty w postaci 
dronów lub autonomicznych pojazdów jeżdżą-
cych. Z punktu widzenia rolnika powyższe tech-
nologie powinny pozwolić na zwiększenie wy-
dajności upraw i hodowli, zmniejszenie kosztów 
produkcji oraz poprawę bezpieczeństwa. W tym 
kontekście inteligentne rolnictwo obejmuje trzy 
obszary wzajemnie ze sobą powiązane: systemy 
informacji zarządczej, rolnictwo precyzyjne oraz 
automatyzację rolnictwa.

Pierwszy obszar skupia się na systemach zbie-
rających, przetwarzających i dystrybuujących 
informacje niezbędne do wykonywania działań  
w gospodarstwie rolnym. Obszar rolnictwa pre-
cyzyjnego zasila systemy informatyczne danymi 
zbieranymi przy użyciu satelitów, dronów lub sa-
molotów a następnie aplikuje odpowiednie ilości 
środków (nawozów, wody itp.). Wszystko to od-
bywa się w coraz bardziej automatyczny sposób 
dzięki wykorzystaniu autonomicznych pojazdów 
lądowych i latających oraz sztucznej inteligencji.

Jedną z największych barier w popularyzacji  
wykorzystania nowoczesnych technologii  
w rolnictwie jest dostęp do stabilnego i szyb- 
kiego Internetu na obszarach wiejskich12. Sieć 
5G stanowi dla inteligentnego rolnictwa nie- 
zbędną platformę, która z jednej strony dostar-
cza infrastrukturę obliczeniową dla systemów 
aplikacyjnych, z drugiej zaś komunikuje ze sobą 
poszczególne elementy systemu. To właśnie  
w ich ramach funkcjonować będą wszystkie  
połączone ze sobą urządzenia, co pozwoli 
zoptymalizować zarządzanie gospodarstwem 
rolnym i zwiększyć jego wydajność.

2.2.4. ROLNICTWO

ZIELONA
REWOLUCJA
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2.2.5. HANDEL

Wraz z rozwojem infrastruktury telekomunika-
cyjnej oraz przy zwiększającej się świadomości 
konsumentów w zakresie zalet kupowania  
w sieci udział sprzedaży internetowej (e-Com-
merce) w sektorze handlu będzie wzrastał. Przez 
ostatnie 4 lata wartość sprzedaży online rosła  
w Polsce o około 15 proc. rocznie13. Jednym  
z najważniejszych stymulatorów rozwoju handlu 
internetowego będzie tzw. mCommerce, czyli 
zakupy realizowane za pomocą urządzeń mobil-
nych. Zwiększenie dostępności szybkiego  
i niezawodnego Internetu w obszarach wiejskich, 
jak również w zatłoczonych centrach handlowych 
wzmocni trend częstszego korzystania z mobil-
nych form kupowania produktów.

Proces przenikania się e-Commerce i tradycyjne-
go handlu detalicznego będzie postępował  
za sprawą coraz bardziej wyrafinowanych rozwią-
zań oferowanych przez tradycyjne sieci handlowe. 
Doświadczenia klienta związane z decyzją  
i procesem zakupu (Customer Experience) będą 
mogły stawać się bardziej spersonalizowane, 
dzięki zastosowaniu rozszerzonej i wirtualnej rze-
czywistości. Ta pierwsza pozwoli w łatwy i szybki 
sposób porównać produkty pod względem ceny 
i funkcjonalności poprzez wyświetlanie pożąda-
nych informacji na ekranach zainstalowanych  
w sklepie lub na urządzeniu mobilnym klienta. 

Obie technologie umożliwią szybkie, wygodne 
i dokładne testowanie produktów oraz przymie-
rzanie ubrań w domu lub w specjalnych wysta-
wowych punktach – tzw. showroomach. Możliwe 
będzie także zlikwidowanie systemu kas w pla-
cówkach stacjonarnych poprzez zastosowanie 
systemu kamer, kodów QR i automatycznych 
technologii płatniczych, które zastąpią obecny 
model płatności w sklepach (takie rozwiązania 
wprowadza już np. firma Amazon, doprowadzając 
do w pełni bezobsługowego modelu dokonywa-
nia zakupów w sklepach)14.

Technologia 5G to również szansa na podniesie-
nie efektywności procesów logistycznych i łań-
cucha dostaw w sektorze handlu. Dotyczy to nie 
tylko rynku e-commerce, gdzie szybka dostawa 
odgrywa coraz ważniejszą rolę15, ale także ogra-
niczenia strat i kosztów dostaw do tradycyjnych 
sklepów dzięki szybszej wymianie informacji na 
temat stanów magazynowych produktów.

Zastosowanie systemu 
kamer, kodów QR 
i automatycznych 

technologii płatniczych 
umożliwia znaczące 

uproszczenie obecnego 
modelu obsługi klienta. 

2.2.6. ENERGETYKA

2.2.7. TELEKOMUNIKACJA

Rosnąca liczba urządzeń zasilanych z sieci ener-
getycznych oraz presja elastycznego reagowania 
na popyt skłaniają producentów i dystrybutorów 
energii do wdrażania systemów wspomagających 
zarządzanie produkcją i dostawami energii elek-
trycznej w sposób elastyczny i adaptujący się  
do potrzeb (tzw. smart grids). W celu optyma-
lizacji procesu dostarczania energii konieczne 
jest pozyskanie informacji o zapotrzebowaniu na 
moc. Dane te zbierane są przy użyciu urządzeń 
rejestrujących bieżące zużycie energii i przesy-
łających zgromadzone informacje do dystrybu-
tora za pomocą radiowych i przewodowych sieci 
transmisji danych. Po rozwinięciu infrastruktury 
sieci 5G sensory rozmieszczone wzdłuż sieci 
transmisyjnej i dystrybucyjnej oraz w gospodar-
stwach domowych i przedsiębiorstwach pozwolą 
na bezprzewodowe monitorowanie stanu sieci  
w czasie rzeczywistym. Korzyści to lepsza i wydaj-
niejsza obsługa klientów przez firmy energetyczne, 
obniżenie kosztów energii dla konsumentów  
z uwagi na lepsze narzędzia do kontroli jej zużycia 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii 
poprzez ograniczenie liczby awarii zasilania oraz 
niekontrolowanych skoków napięcia sieci16.

Minimalne opóźnienia w sieci 5G, pozwalające 
na wsparcie obsługi dużych wolumenów ruchu 
maszyna-do-maszyny, predestynują ją do stania 
się podstawowym elementem sieci komunika-
cyjnej smart grids17. Dodatkowo technologia 5G 
zapewni komunikację pomiędzy producentami, 
operatorami sieci przesyłowych i konsumentami 
w ramach struktur lokalnych lub regionalnych,  
co umożliwi optymalizację procesów produkcji  
i dostaw energii elektrycznej. 

Dzięki wsparciu obsługi znacznej liczby urządzeń 
jednocześnie, sieć 5G ułatwi wdrożenie inteli-
gentnej sieci energetycznej łączącej ze sobą 
inteligentne pomiary sieci, kontrolę systemów 
grzewczych czy monitorowanie infrastruktury 
wewnątrzbudynkowej służącej do zaopatrywania 
w wodę, sterowania wentylacją, klimatyzacją, itp. 
Szacuje się, że wpływ sieci 5G na branżę ener-
getyczną w Unii Europejskiej może skutkować 
wzrostem wartości sektora o 14,4 proc. w ciągu 
najbliższych 6 lat18.

Sieć 5G wpłynie na dotychczasowe modele biz-
nesowe stosowane przez operatorów telekomuni-
kacyjnych. Ostatnie zmiany w technologii teleko-
munikacji mobilnej nie przekładały się znacząco 
na zyski operatorów, ale ich implementacja była 
konieczna dla utrzymania konkurencyjności świad-
czonych usług. Z drugiej strony rozwój technologii 
i jej dostępność z powodzeniem wykorzystywana 
jest przez podmioty kreujące treści dostarczane  
za jej pomocą, czego przykładem w ostatnich 
latach są dostawcy treści OTT (Over-The-Top)  
m.in. Netflix czy Skype. Nazwa OTT odnosi się 
do dostarczania treści wideo oraz audio i innych 
mediów w Internecie przez podmioty trzecie bez 
bezpośredniej kontroli, ale za pośrednictwem ope-
ratorów telekomunikacyjnych. 

Szansą dla operatorów na zwiększenie zysków  
z wdrażania kolejnego standardu łączności mobil-
nej jest wykorzystanie możliwości technologii 5G 
do oferowania usług w oparciu o chmurę obli-
czeniową. Firmy telekomunikacyjne będą mogły 
same tworzyć i uruchamiać nowe usługi natych-
miastowo, na żądanie klientów, w wielu rodzajach 
chmury – publicznej, prywatnej czy też brzegowej. 
Usługa ta zostanie jednocześnie odpowiednio 
dopasowana do potrzeb klienta pod kątem jakości 
oraz szybkości działania.

Kluczową cechą technologii 5G wspomagającą 
świadczenie zindywidualizowanych usług  
w chmurze jest warstwowanie sieci (network sli-
cing). Network slicing to rodzaj wirtualnej archi-
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tektury sieciowej. Umożliwia on wykorzystywanie 
elementów architektury jako usług. Operatorzy 
będą mogli dynamicznie sterować dostarczaną 
przez siebie usługą. Przepustowość będzie więk-
sza, a opóźnienie mniejsze w chwili, kiedy jest to 
potrzebne (np. do skorzystania z VR). Kiedy wyso-
ka jakość będzie zbędna, przepustowość zmniej-
szy się, a opóźnienie zwiększy (np. na potrzeby 
sprawdzenia poczty internetowej).

Ponadto wykorzystując potencjał chmury oblicze-
niowej oraz podziału sieci jako podstawy do wdraża-
nia nowych usług, dostawcy usług komunikacyjnych 
zyskują możliwość uproszczenia swojej infrastruktury 
i, dzięki temu, uzyskania oszczędności. Elastyczna 
i wysoce rozproszona architektura chmury pozwoli 
też odpowiedzieć na wyzwania związane z bezpie-
czeństwem 5G – chroniąc zarówno podstawową 
sieć, jak i aplikacje działające w oparciu o nią.

Rozwój sieci 5G będzie miał kluczowe znacze-
nie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
Odczujemy to w każdej sferze życia: od nauki, 
poprzez system ochrony zdrowia, kontakt z jed- 
nostkami administracji publicznej i codzienne 
obowiązki, aż po rozrywkę. Dzięki sieciom 5G 
otwierają się możliwości realizacji nowych usług, 
które mogą pomóc niwelować nierówności w do-
stępie do rynku pracy poprzez wsparcie techno-
logiczne pracy zdalnej czy usunąć bariery  
w dostępie do służby zdrowia (telemedycyna). 

W podobnym stopniu wpłynie to na obniżenie 
barier w odbiorze wysokiej jakości edukacji dzięki 
interaktywnym kursom edukacyjnym dostępnym 
przez Internet (e-learning).

W innych sektorach, przykładowo w motoryzacji, 
zastosowanie technologii 5G może przynieść ko-
rzyści społeczne, między innymi poprzez opty-
malizację natężenia ruchu drogowego, zmniejsze-
nie zużycia infrastruktury, redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, a także poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników dróg19. Możliwości sieci 5G ułatwią 
budowę Inteligentnych budynków (Smart Home) 
posiadających sieć czujników oraz detektorów 
pod kontrolą zintegrowanego systemu zarządza-
nia. W obecnych Inteligentnych Domach rozwią-
zania bezprzewodowe mogące zastąpić instala-
cje kablowe posiadają techniczne ograniczenia, 
dotyczące liczby czujników oraz ich zapotrzebo-

wania na energię. Wprowadzenie standardu 5G 
pomoże wyeliminować te bariery, a instalacja 
systemów Smart Home stanie się znacznie tańsza 
i łatwiejsza. Wykorzystanie sieci 5G pozwoli  
na odciążenie naszej domowej sieci internetowej,  
co umożliwi urządzeniom z systemu Smart Home 
bezpośrednie połączenie internetowe, bez ko-
nieczności łączenia się z domową siecią Wi-Fi.

Sieć 5G wpłynie na sposób pracy Polaków, umożli-
wiając pracę w lokalizacjach zdalnych i napędza-
jąc trend nazywany Smart Workplace. Koncepcja 
ta zakłada wykorzystanie nowych rozwiązań tech-
nologicznych, tak aby zwiększyć wydajność oraz 
komfort personelu w zdalnych miejscach pracy. 
W Polsce, jak i w krajach europejskich mamy do 
czynienia z coraz większym odsetkiem osób pra-
cujących zdalnie (jak pokazują dane z Eurostat). 
Dzieje się tak, ponieważ firmy wychodzą naprze-
ciw potrzebom pracowników z myślą o zwiększe-
niu ich efektywności oraz zadowolenia z wykony-
wanej pracy. Prognozuje się, że upowszechnienie 
technologii 5G wzmocni trend pracy zdalnej oraz 
silnie ograniczy potrzebę podróży biznesowych, 
umożliwiając wideokonferencje bez opóźnień  
w przesyle obrazu z większej liczby miejsc niż do 
tej pory (samochody, pociągi etc.). Technologia 
5G wspiera rozwój tzw. sharing economy, dzięki 
czemu optymalizuje się koszt życia społeczeń-
stwa (transport, zakupy, praca).

2.3. SIEĆ 5G DLA KONSUMENTA
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Pełny proces transformacji środowiska pracy bę-
dzie wymagał poniesienia przez firmy nakładów 
inwestycyjnych oraz czasu, z uwagi na koniecz-
ność wymiany części aktualnego sprzętu IT na 
nowy, wykorzystujący cały potencjał sieci 5G. 
Dodatkowo warto nadmienić, że w wielu przypad-
kach niezbędna będzie transformacja architektu-

ry rozwiązań sieciowych oraz instalacja dodatko-
wych urządzeń w postaci np. sensorów. Według 
specjalistów z branży nieruchomości oraz IT 
adaptacja technologii 5G wśród konsumentów 
poprzez zakupy nowego typu smartfonów lub 
rozwiązań Smart Home poprzedzi implementację 
sieci 5G w środowisku pracy20.

2.4. KORZYŚCI I KOSZTY ZANIECHANIA  
 ROZWOJU SIECI 5G

W erze cyfrowej informacje oraz dane postrzega-
ne są jako czynnik produkcji, obok kapitału  
i pracy. Widzi się w nich niezbędną infrastruktu-
rę do działania i podejmowania przedsięwzięć 
o charakterze społecznym lub ekonomicznym. 
Badania wskazują na pozytywną korelację między 
rozwojem dostępu do Internetu a wzrostem PKB. 
Na każde 10 proc. wzrostu penetracji Internetu  
w danym kraju następuje 2,8 proc. wzrost PKB  
per capita, który jest skutkiem zwiększania do-

stępności usług cyfrowych 21. Efekt ten jest rezul-
tatem częstszego korzystania przez mieszkańców  
i firmy z zakupów przez Internet, usług przesyła-
nia danych (strumieniowania) czy inteligentnych 
urządzeń. Pozwala to zwiększyć produktywność, 
napędza konsumpcję oraz wpływa pozytywnie 
na jakość życia mieszkańców. Z tego względu 
konkurencyjność oraz innowacyjność kraju będą 
coraz bardziej zależały od stanu infrastruktury 
telekomunikacyjnej.

30%

11% 20,3%

14,4% 15,7%
WZROST 
WYDAJNOŚCI

WZROST  
W SEKTORZE  
PRODUKCJI WZROST  

W SEKTORZE 
MOTORYZACYJNYM

WZROST 
W SEKTORZE 
ENERGETYCZNYM

WZROST 
W SEKTORZE 
ROZRYWKI 
I MEDIÓWWedług badań firmy  

Nokia, urządzenia  
przemysłowe podłączone 
do sieci 5G mogą być  
nawet o 30% bardziej  
wydajne, w porównaniu  
do urządzeń podłączonych 
do sieci LTE

Według Komisji Europejskiej, sektor 
produkcji wzrośnie dzięki wykorzystaniu 
potencjału sieci 5G w rozwoju Przemysłu 4.0 
w Unii Europejskiej o ponad 11% w przeciągu 
najbliższych 6 lat

 
5G będzie odpowiadało za 20,3%  
wzrostu wartości sektora motoryzacyjnego  
w UE w najbliższych 6 latach

 
Szacuje się, że wpływ  
sieci 5G na branżę 
energetyczną w Unii 
Europejskiej może 
skutkować wzrostem  
wartości sektora o 14,4%  
w  najbliższych 6 latach 

Analizy Komisji Europejskiej 
wskazują, że sektor rozrywki 
i mediów wzrośnie o 15,7% 
do 2025 roku dzięki  
adaptacji technologii 5G

Pozytywne aspekty technologii 5G to szybszy 
Internet mobilny z gigabitową przepływnością 
danych o znacznie mniejszym opóźnieniu na 
poziomie kilku milisekund. Istotną przewagą sieci 
5G jest również umożliwienie dostępu do łącza 
internetowego znacznie większej liczby urządzeń 
w jednej lokalizacji – nawet do miliona na kilometr 
kwadratowy. Zmieni to radykalnie sposób używa-
nia urządzeń mobilnych, na przykład podczas im-
prez masowych. Mniejsze zużycie energii w urzą-
dzeniach korzystających z sieci 5G pozwoli z kolei 
wydłużyć czas pracy baterii telefonów, tabletów 
czy urządzeń Internetu Rzeczy (Internet of Things).

Rozwój technologii 5G z pewnością będzie akce-
leratorem nowych modeli biznesowych i inno- 
wacji mnożących możliwości usług i produktów 
opartych o technologie komunikacyjne oraz 
zwiększających tempo ich wykorzystania przez 
społeczeństwo. 

Accenture przewiduje, że do roku 2028 wdro-
żenie sieci 5G w Polsce może wygenerować 
wzrost PKB o 63,2 mld PLN oraz przyczynić się 
do powstania około 98 tys. nowych miejsc pracy. 
Będzie to możliwe dzięki inwestycjom w sieć 5G, 
sprzedaży usług dostępu do 5G, jak również po-
tencjalnym zyskom związanym z możliwościami 
udoskonalenia efektywności operacyjnej. 

Sieć 5G umożliwi dalszy rozwój i wdrożenie tech-
nologii takich jak autonomiczne samochody,  
Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, rozszerzo-
na i wirtualna rzeczywistość czy szeroko rozumia-
ne idee Przemysłu 4.0 i Inteligentnego Miasta.

Korzyści wynikające z wdrażania sieci 5G do-
cierać będą do konsumentów, którzy otrzymają 
szybszy i bardziej niezawodny Internet mobilny, 
umożliwiający korzystanie z innowacji techno-
logicznych opartych o nowy standard łączności 
bezprzewodowej. Polskie społeczeństwo może 
wykorzystać szansę jaką daje sieć 5G, polegającą 
na skoku technologicznym, który pomoże nam 
uniknąć tzw. pułapki średniego rozwoju – czyli 
osiągnięcia przez kraj średniego poziomu docho-
dów krajów rozwiniętych poprzez odtwarzanie 
rozwiązań technicznych tych gospodarek za 
pomocą taniej siły roboczej. 

W momencie, gdy koszt siły roboczej w kraju 
goniącym zaczyna dorównywać kosztowi siły 
roboczej krajów rozwiniętych, a importowanie 

innowacyjnych rozwiązań z zagranicy staje się 
zbyt drogie i trudne, gospodarka kraju goniącego 
wpada w stagnację, a nawet recesję. Jedynym 
możliwym sposobem uniknięcia tej pułapki jest 
zbudowanie własnych innowacyjnych rozwiązań 
oraz kreowanie nowych sektorów gospodarki. 
Zaniechanie lub znaczne opóźnianie prac nad 
wdrożeniem sieci 5G może utrudnić polskim 
przedsiębiorcom utrzymanie przewagi konku-
rencyjnej. Wdrożenie technologii 5G umożliwi 
automatyzację procesów związanych z pracą 
oraz przesunięcie kapitału ludzkiego z zawo-
dów i czynności o niskiej wartości dodanej do 
branż o wysokiej wartości dodanej. Przy bardzo 
niekorzystnej strukturze demograficznej społe-
czeństwa, ucieczka z pułapki średniego dochodu 
nie będzie możliwa bez skokowej automatyzacji 
i robotyzacji procesów biznesowych i produk-
cyjnych. Samo stworzenie nowych miejsc pracy 
w gospodarce dzięki technologii 5G, nie będzie 
miało pozytywnych skutków dla gospodarki bez 
zwiększenia podaży kapitału ludzkiego obecnie 
zaangażowanego w branże o niskiej wartości 
dodanej, takie jak transport drogowy.

 
Warto podkreślić, że kluczowym elementem  
w implementacji przełomowych technologii jest 
odpowiednie środowisko prawne, regulujące roz-
wój oraz użytkowanie ich tak, aby organizacje  
i mieszkańcy danego kraju mogli korzystać  
z nich w pełny oraz bezpieczny sposób. Nie ina- 
czej jest w przypadku sieci 5G, której masowe 
wdrożenie planowane jest w Polsce na lata 2020-
2025. Uwolnienie jej całego potencjału przy jed-
noczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i pry-
watności danych użytkowników będzie sporym 
wyzwaniem dla firm, decydentów politycznych 
oraz regulatorów rynku telekomunikacyjnego. 
Szczególnie istotne będzie skuteczne wdrożenie 
rozwiązań, dotyczących regulacji w obszarze sie-
ci stacjonarnych, których rola zmieni się w istotny 
sposób szczególnie w zakresie sieci dostępowej.

Wzrost PKB, który 
może wygenerować 
wdrożenie 5G  
w Polsce do 2028 
roku

63,2
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Podczas wyboru scenariusza wdrożenia sieci 
5G uczestnicy rynku muszą zwrócić szczególną 
uwagę na zagwarantowanie opłacalności inwe-
stowania w technologię 5G, jak i na zmniejszanie 
nierówności społecznych w dostępie do informa-
cji. Ciągła presja konsumentów na niższe ceny 
usług, przy równoczesnym wzroście planowa-
nych kosztów związanych z inwestycjami w nową 
infrastrukturę potrzebną do rozwoju sieci 5G, 
może stanowić istotną przeszkodę dla jej rozwoju.  

W tej sytuacji niezwykle ważne jest stworzenie 
odpowiedniego klimatu inwestycyjnego, charak-
teryzującego się stabilnymi i przejrzystymi regu-
lacjami prawnymi oraz zachętami inwestycyjnymi 
dla podmiotów inwestujących w infrastrukturę 
cyfrową nowej generacji.

PRZYKŁADY 
WSPÓŁPRACY

Szwecja: 
Spółka Joint Venture (Net4Mobility), usta-
nowiona przez Tele2 i Telenor w celu budo-
wy i eksploatacji sieci LTE, umożliwiła 99% 
pokrycie kraju siecią 4G do 2013 r. Obie 
firmy zgodziły się również dzielić posiada-
nymi pasmami. 

Hiszpania: 
Telefonica podpisała w 2013 r. umowę z 
rywalem Yoigo o udostępnieniu sieci 4G. 
Zgodnie z warunkami umowy, Telefonica 
była w stanie przyspieszyć oferowanie 
usług 4G, bez konieczności budowania 
jedynie własnej sieci, dzięki udostępnieniu 
pasma i infrastruktury przez Yoigo.

1,43x
1,62x

Prowadzenie efektywnej polityki wspierania 
budowy sieci 5G na terenie całego kraju powin-
no być nadrzędnym celem dla organów rynku 
telekomunikacyjnego. Przyniesie to istotne 
korzyści dla polskiej gospodarki, dzięki wytwo-
rzeniu nowych innowacyjnych usług i produktów, 
bazujących na funkcjonalności oferowanej przez 
5G. Współpraca przy wdrażaniu infrastruktury 
sieciowej nie jest nową koncepcją. Na całym 
świecie wielu operatorów wykorzystuje podejście 
oparte na współpracy, aby przyspieszyć wdraża-
nie, poszerzyć zasięg, zmniejszyć koszty, zwięk-
szyć możliwości i zoptymalizować wykorzystanie 
zasobów.

Kraje, które umożliwiają współpracę w zakresie 
infrastruktury sieciowej, były w stanie przyspie-
szyć penetrację technologii bezprzewodowej  
o około 1,5x w porównaniu z podobnymi rynkami, 
bez współpracy w obszarze sieciowym. Zgod-
nie z tym założeniem PKB dla Polski, w modelu 
uwzględniającym współpracę, powinno wzro-
snąć o ok 1,2 proc., przy jednoczesnym wzroście 
zatrudnienia o 0,7 proc.

0,8%
0,5%

0,7%

1,2%

Zmiana PKB do 2028

5G wdrożenie 
5G wdrożenie + współpraca

Zmiana krajowego zatrudnienia do 2028

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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3. KLUCZOWE RYZYKA
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony prywat-
ności użytkowników korzystających z sieci inter-
netowej jest wymieniane przez światowe organi-
zacje oraz europejskie i polskie władze jako jeden 
z najważniejszych priorytetów w sferze regulacji 
nowych technologii cyfrowych22. Sieć 5G znajduje 
się w centrum uwagi osób i organizacji zajmują-

cych się bezpieczeństwem cybernetycznym, gdyż 
oferowane przez nią funkcjonalności zwielokrotnią 
nie tylko możliwości innych technologii, takich jak 
Internet Rzeczy czy AI, ale także zwiększą skalę  
i siłę takich zagrożeń jak ataki i włamania, mające 
na celu przejmowanie kontroli nad infrastrukturą 
krytyczną czy kradzież wrażliwych informacji.

3.1. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE  
Z BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY  
I UŻYTKOWNIKÓW

3.1.1. ZAINFEKOWANIE URZĄDZEŃ  
PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI

3.1.2. ZAGROŻENIA DLA INFRASTRUKTURY 
SIECI 5G ZWIĄZANE Z JEJ ARCHITEKTURĄ 
W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH  
WARSTW SIECI

Cechy sieci 5G takie jak MIMO (wysyłanie i odbiera-
nie sygnałów przez stację bazową od wielu różnych 
użytkowników jednocześnie) czy network slicing 
wpływają na zwiększającą się liczbę oraz szybkość 
i niezawodność połączeń pomiędzy urządzeniami, 
systemami czy ludźmi. Jednocześnie elementy te 
sprawiają, że zmianie ulega ogólny krajobraz zagro-
żeń dla użytkowników sieci i ryzyk z nich wynikających.

Fakt, że rozwój tej technologii wciąż postępuje, 
utrudnia stworzenie ich wyczerpującej listy  
i szczegółowej charakterystyki każdego z nich23. 
Niemniej jednak możliwa jest kategoryzacja  
i ogólny opis, w ramach podziału na ryzyka bez-
pośrednio związane z urządzeniami użytkowników 
oraz te powiązane z infrastrukturą i architekturą 
technologiczną sieci. 

Mnogość i różnorodność urządzeń takich jak 
telefony, inteligentne zegarki, lodówki czy czuj-
niki światła, które w najbliższym czasie zostaną 
podłączone do sieci 5G, biorąc pod uwagę różny 
poziom ich zabezpieczeń, stanowi największe wy-
zwanie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom sieci. Zainfekowanie tych urządzeń 
oraz wykorzystanie ich do dalszych działań prze-
stępczych wymagać będzie od cyberprzestępców 
dużo niższego nakładu czasu i pracy w porów-
naniu do standardowej sieci Internetowych oraz 
sieci 4G. Charakteryzuje się ono również niższym 
prawdopodobieństwem wczesnego wykrycia.  

Poważne zagrożenie stanowią incydenty związane 
z infekcją urządzeń i przejęciem kontroli nad nimi 

w celu przeprowadzenia zmasowanych, skoordy-
nowanych ataków. Ataki na słabiej zabezpieczone 
urządzenia dokonywane mogą być z wykorzy- 
staniem różnych wektorów ataku (np. złośliwe 
załączniki, darmowe oprogramowanie użytkowe  
z wbudowanym złośliwym kodem). Po infekcji i prze- 
jęciu kontroli nad urządzeniem przez przestępców 
zaczyna ono wykonywać skoordynowane z innymi 
zainfekowanymi urządzeniami działania, mające na 
celu przeciążenie wybranych usług i funkcji sie-
ciowych oraz samej infrastruktury 5G. Taki rodzaj 
ataków nazywany jest DDoS (Distributed Denial of 
Service). Może on prowadzić do przerwy lub nawet 
zawieszenia działania systemu, odbierając użyt-
kownikom dostęp do danej usługi, lub nawet do 
dysfunkcji części wspólnej infrastruktury sieci 5G. 

Efektem może być brak dostępu do kluczowych 
funkcjonalności np. inteligentnego miasta, teleme-
dycyny, e-administracji lub innych zaatakowanych 
systemów, co spowoduje ryzyko poważnych strat 
materialnych, a nawet uszczerbku na zdrowiu lub 
śmierci osób, które np. nie otrzymają potrzebnej 
pomocy lekarskiej na czas. Zagrożenia, o których 
mowa występują już w tej chwili, natomiast przy 
rozwoju komunikacji pomiędzy samymi urządzenia-
mi niejako stymulowanym przez budowę sieci 5G, 
rośnie znacząco ryzyko zainfekowania dużej liczby 
urządzeń w krótkim czasie, co w konsekwencji 
podwyższa zagrożenie tym rodzajem ataku, a więc 
również uprawdopodabnia jego konsekwencje. 

Innymi celami infekcji urządzeń może być chęć wy-
dobycia danych lub przejęcia kontroli, aby manipu-
lować działaniem danego urządzenia. Zmanipulo-

wane może zostać nie tylko pojedyncze urządzenie 
jak telefon komórkowy, ale również infrastruktura  
o charakterze krytycznym, np. czujniki wykorzysty-
wane w medycynie i niezbędne dla skutecznego 
działania szpitali, czujniki mierzące poziom eksplo-
atacji torów kolejowych lub sieci energetycznych, 
bądź też urządzenia służące wykrywaniu intruzów 
na określonym terenie. Zainfekowane urządzenia 
mogą pozwolić atakującemu na kradzież przecho-
wywanych na urządzeniu danych osobowych lub 
wrażliwych, jak również manipulację działaniem 
urządzeń (przekłamywanie raportowanych danych, 
modyfikacje standardowego działania). 

Rosnące wymogi co do jakości i prędkości łącza 
internetowego sprawiły, że konieczne jest przy-
jęcie nowoczesnych rozwiązań wspierających 
wymianę informacji między centrami danych. 
Jednym z zastosowanych schematów jest specja-
lizacja poszczególnych urządzeń w sieci poprzez 
rozdzielenie funkcji takich jak np. kontrola i prze- 
kazywanie danych. Rozwiązanie to ma swoje  
pozytywne konsekwencje w postaci wzrostu 
efektywności działania, ale też negatywne, gdyż 
rośnie liczba potencjalnych obiektów ataku oraz 
poziom skomplikowania relacji między nimi, co 
naturalnie utrudnia ich ochronę24. Reasumując, 
nowe rozwiązania techniczne zastosowane w sieci 
5G zwiększają ryzyko ataku na pojedyncze węzły 
sieci, jak też – z racji swej charakterystyki – po-
wodują większe zagrożenie rozprzestrzenieniem 
się ataku25. Istotną i przełomową jest nowa 
architektura sieci 5G, wprowadzająca koncepcję 
SDN (Software Defined Network, czyli progra-
mowalna sieć komputerowa) oraz VNF (Virtual 
Network Functions, czyli wirtualne funkcje sie-
ciowe). Wraz z SDN w architekturze pojawia  
się nowa w telekomunikacji (lecz dobrze znana 

w sektorze IT), wcześniej wspomniana, koncep-
cja network slicingu. Przynosi ona wiele korzyści, 
jednak sprawia, że każda wydzielona część sieci 
może mieć inny poziom zabezpieczeń. Zwiększa 
to skomplikowanie systemów bezpieczeństwa 
oraz ryzyko pojawienia się luk, pozwalających 
atakującym na przejęcie kontroli nad całym  
wydzielonym fragmentem sieci. Dlatego też,  
aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, 
ryzyko to musi zostać wzięte pod uwagę w trak- 
cie implementacji sieci 5G, w szczególności 
przez operatorów sieci i dostawców usług tele-
komunikacyjnych odpowiedzialnych za wybór 
wdrażanych technologii26. Kolejnym elementem 
nowej architektury sieci 5G, któremu trzeba 
bacznie się przyjrzeć pod kątem bezpieczeń-
stwa, jest sieć brzegowa MEC (Multi-Access 
Edge Computing). Sieć ta jest istotna, albo-
wiem zyskuje w nowym standardzie nowe 
uprawnienia, w tym m.in. do lokalnego prze-
twarzania danych na brzegu infrastruktury.  
Jest to znakomity sposób na odciążenie infra-
struktury i łączy szkieletowych, ale również 
nowe potencjalne miejsce ataku.



3.1.3. ZAGROŻENIA STRATEGICZNE  
DLA INFRASTRUKTURY 5G

3.2.1. PRYWATNOŚĆ DANYCH

3.2.2. PRYWATNOŚĆ LOKALIZACJI

3.2.3. PRYWATNOŚĆ TOŻSAMOŚCI

3.2. RYZYKA W OBSZARZE  
PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Infrastruktura 5G oprócz obsługi standardo-
wej komunikacji konsumenckiej będzie również 
obsługiwała komunikację i miała bezpośredni 
wpływ na dostępność i ciągłość działania za-
sobów oraz systemów krytycznych dla funk-
cjonowania gospodarki i państwa. Dlatego też 
szczególnie istotne jest zapewnienie szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa całości łańcucha do-
staw (zaufani producenci, sprawdzone produkty, 
wysoki poziom wsparcia). Podobnie istotne jest 
zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
bieżącego funkcjonowania całości infrastruktury 
technicznej.

Zarządzanie ryzykiem związanym z oczekiwaniami 
rządu co do implementacji nowych standardów 
łączności, jak również ryzykiem związanym  
z koniecznością zapewnienia określonego pozio-
mu suwerenności państwa i odporności na zakłó-
cenia zewnętrzne, wymaga od podmiotów realizu-
jących inicjatywę bardzo ostrożnego zarządzania 
wszystkimi interesariuszami. Konieczne mogą być 
długotrwałe, szczegółowe i wielostronne negocja-
cje‚ oparte o wdrożoną politykę bezpieczeństwa 
dla sieci 5G, negocjacje pozwalające wypracować 
model współpracy przejrzysty dla wszystkich 
stron rozmów, który będzie również bezpieczny 
oraz zapewni określony poziom kontroli państwa.

Pełna implementacja sieci 5G jest niemożliwa  
bez odpowiednich rozwiązań w zakresie każdej  
z trzech kategorii ryzyka związanych z prywatno-
ścią użytkowników: prywatności danych, lokaliza-
cji i tożsamości27. Niezwykle ważne jest, aby  
w dobie coraz ściślejszej regulacji sfery ochrony 
danych osobowych, a także rosnącej świadomo-
ści obywateli w tym obszarze, właściwie podejść 
do zarządzania tymi ryzykami. 

Konsekwencje, bowiem, dotkną nie tylko użytkow-
ników, których dane wyciekną, ale też – w postaci 
kar finansowych i utraty zaufania konsumentów – 
każdego uczestnika ekosystemu 5G28, to jest ope-
ratorów sieci, administrację rządową, a także firmy 
korzystające i oferujące usługi oparte o sieci 5G.

Rozwój technologii łączności wzmaga wzrost 
oczekiwań konsumentów w zakresie przeniesie-
nia coraz większej liczby usług do sfery cyfrowej, 
co umożliwi realizację wielu działań bez koniecz-
ności wizyty w placówce firmy. To z kolei ozna-
cza, że kolejne gigabajty informacji na temat 
użytkowników są przechowywane w chmurze, 
celem zapewnienia dostępu do nich całemu 
ekosystemowi uprawnionych do tego aplikacji. 
Aplikacje krytyczne dla codziennego życia czło-
wieka, takie jak opieka zdrowotna i bankowość, 
będą zatem generowały coraz większa ilość 

informacji, obejmujących bardzo wrażliwe  
sfery życia. Potencjalny wyciek tego typu da-
nych mógłby skutkować konsekwencjami w życiu 
osobistym konsumentów. Mogłoby np. dojść  
do ujawnienia informacji o stanie zdrowia oso-
bom trzecim lub narażenia na działania prze-
stępcze w wyniku informacji o dochodach.  
Dodatkową konsekwencją byłaby znacząca  
liczba pozwów o naruszenie dóbr osobistych,  
a w dłuższej perspektywie prawdopodobne kary 
finansowe i odszkodowania.

Obecnie wiele urządzeń posiada możliwości 
pozycjonowania i śledzenia, zapewniając liczne 
usługi oparte na lokalizacji. Przykładowo, aplika-
cje na urządzeniach mobilnych mogą sugerować 
lokalizacje szpitali, restauracji, centrów handlo-
wych itp., które znajdują się najbliżej konkretnego 
użytkownika. Wraz z pojawieniem się technologii 
5G, usługi oparte na lokalizacji staną się coraz 
bardziej popularne, ponieważ zwiększy się ich 
precyzja oraz szybkość działania. 

Zwiększy to jednak ryzyko pozyskania danych 
dotyczących lokalizacji przez osoby do tego 
nieupoważnione, z uwagi na większą liczbę urzą-
dzeń pobierających i przesyłających te dane, jak 
również liczbę użytkowników i organizacji zaan-
gażowanych w ten proces. Uzyskanie dostępu do 
tego typu danych przez osoby trzecie może mieć 
negatywne konsekwencje trudne do przewidzenia. 

Jednocześnie z opisanym wyżej rozwojem usług inter- 
netowych, rosną oczekiwania klientów związane z wy- 
godą obsługi, w tym skracaniem czasu poświęcone-
go na uwierzytelnienie każdego z urządzeń. W obli-
czu rosnącej fali kolejnych urządzeń przyłączanych 
do sieci, można się spodziewać, że niedługo miliardy 
urządzeń zyskają swoją własną tożsamość w sieci. 

Będzie im to niezbędne na przykład do zrobienia za-
kupów w imieniu konsumenta, zapłacenia za energię 
elektryczną, ale też wezwania lekarza w wypadku 

pogorszenia się funkcji życiowych, udzielenia infor-
macji o stanie zdrowia lub rozliczenia podatkowego. 

Oznacza to, że oprócz cyfrowej tożsamości  
urządzeń, będą one dysponowały i szeroko wy- 
mieniały się informacjami nt. tożsamości osób  
w których imieniu działają. Kradzież danych 
autoryzacyjnych urządzenia może zatem dopro- 
wadzić po pierwsze do strat finansowych z tytułu 
nielegalnych, ale domyślnie preautoryzowanych 
operacji finansowych, a po drugie do wycieku 
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kluczowych informacji związanych z tożsamością 
samego użytkownika. Stąd też niezwykle istotne 
jest, aby pojęcie tożsamości cyfrowej umieścić 
w określonych ramach prawnych, jak również 

zapewnić rozwiązania pozwalające na szybkie 
wykrycie jej kradzieży, a także ustalić właściwy 
poziom autoryzacji. 

Wprowadzenie sieci 5G przyśpieszy wzrost ilości 
przesyłanych i przetwarzanych informacji, co 
spowoduje podniesienie się minimalnego progu 
prędkości Internetu, jaki będzie uznawany za wy-
starczający do korzystania z nowoczesnych usług 
cyfrowych. 

Jeśli rozwój sieci 5G będzie przebiegał nierówno-
miernie, może to skutkować zwiększeniem licz-
by osób w społeczeństwie, które nie będą mieć 
możliwości korzystania z owoców nowoczesnej 
gospodarki cyfrowej. Sieć 5G wymaga poniesie-
nia znaczących nakładów na rozwój infrastruktury, 
niezależnie od przyjętego modelu wdrożenia tej 
technologii. Przy założeniu finansowania tychże 
inwestycji tylko ze środków firm z sektora tele-
komunikacyjnego bardzo prawdopodobnym jest 
wystąpienie tendencji do pokrywania zasięgiem 
najpierw tych obszarów, na których przewidywany 
jest najwyższy popyt na usługi sieci 5G. 

Biorąc pod uwagę nie tylko naturalnie wyższą 
cenę samej usługi, ale też fakt, że zapotrzebowa-
nie na sieć 5G wynika między innymi z wykorzy-
stania urządzeń o wyższym poziomie zaawanso-

wania technologicznego, prawdopodobne jest, 
że jako pierwsze dostęp do 5G zyskają aglomera-
cje miejskie. 

Z tego wynika, że występujące już nierówności spo-
łeczne w dostępie do informacji i szybkiego łącza 
internetowego mogą ulec pogłębieniu, co może 
w konsekwencji doprowadzić do powstania go-
spodarki dwóch prędkości łącza internetowego29. 
Koncepcja ta oznacza, że podczas gdy w długim 
okresie wszyscy uzyskają dostęp do łącza minimal-
nego standardu, może być już za późno, aby kolejni 
użytkownicy sieci zdążyli uzyskać jakiekolwiek 
korzyści z wykorzystania tego typu technologii. 

Nierównomierny rozwój infrastruktury 5G może 
znacząco utrudnić cyfryzację wielu działań zwią-
zanych z obsługą administracyjną mieszkańców, 
zmuszając do utrzymania niewydajnych tradycyj-
nych procesów obsługi obywateli oraz przedsię-
biorstw30. Komfort życia mieszkańców nie ulegnie 
poprawie, ewentualnie stanie się to tylko udziałem 
grupy posiadającej dostęp do sieci 5G. Wysokie 
ryzyko pogłębienia się nierówności występuje rów-
nież w obszarze edukacji. 

3.3.2.  RYZYKO NIERÓWNEJ KONKURENCJI

Potencjalny, fazowy rozwój sieci 5G wiąże się 
również z zagrożeniami w zakresie pogłębienia 
się nierówności w dostępie do infrastruktury 
transportowej, medycznej i, ogólnie rzecz ujmu-
jąc, miejskiej. Na obszarach, w których sieć nie 
będzie w stanie obsłużyć wzmożonego ruchu 
internetowego związanego ze zwiększoną liczbą 

podłączonych urządzeń, niemożliwe stanie się 
uruchomienie interaktywnej opieki medycznej, 
bazującej na urządzeniach elektronicznych zakła-
danych jako element ubrania czy też rozwiązanie 
problemów mieszkańców poprzez inteligentny 
system transportu publicznego, zarządzanie sy-
gnalizacją miejską i tym podobnych.

Przedsiębiorstwa otrzymując dostęp do sieci 5G 
zyskają potężne narzędzia pozwalające zwiększyć 
efektywność zarządzania produkcją, integracji 
poszczególnych etapów, wymiany informacji na 
linii ludzie – maszyny i maszyny – maszyny. Możliwe 
będzie stworzenie Smart Factory. Ta nowo nabyta 
elastyczność produkcji i wiedza o własnych opera-
cjach może zostać przekuta w przewagę konkuren-
cyjną wyłączającą ze znacznych obszarów rynku 
firmy, które nie będą posiadały dostępu do sieci 5G. 

Podobne zjawisko może zaistnieć także w sek-
torze handlu, zwłaszcza w dobie dynamiczne-
go rozwoju e-commerce. Dzięki wykorzystaniu 
możliwości sieci 5G do personalizacji doświad-
czeń klienta, jak również usprawnienia łańcuchów 
dostaw, największe firmy handlowe będą w stanie 
zwiększyć swoje zyski, a przez to przewagę finan-
sową nad mniejszymi rywalami. Ta wynikająca 
z uwarunkowań infrastrukturalnych przewaga 
konkurencyjna może doprowadzić do jeszcze 

większych rozbieżności w poziomie rentowności 
i wydajności pomiędzy organizacjami znajdu-
jącymi się w dużych aglomeracjach miejskich 
a ulokowanymi w mniejszych miastach lub na 
obszarach wiejskich31. 

Dodatkowo dla wielu organizacji obejmujących 
swoim zasięgiem cały kraj i wykorzystujących 
infrastrukturę, trudnością może stać się potencjal-
na rozbieżność w możliwościach zarządzania tymi 
jednostkami biznesowymi, które znalazły w się 
obrębie sieci 5G lub poza nią. Przykładowo firmy 
motoryzacyjne mogą zostać postawione przed 
dylematem czy warto inwestować w produkcję 
autonomicznych samochodów lub je sprzedawać 
na terenie kraju, w którym sieć 5G nie obejmuje 
wszystkich dróg publicznych. Stąd też nierów-
ności społeczne w dostępie do informacji mogą 
grozić również spowolnieniem tempa implementa-
cji technologii komplementarnych do sieci 5G tak 
długo, aż nie zostaną one wyrównane.

Wdrożenie sieci 5G niesie ze sobą istotne ryzyka 
społeczne. Kluczowe wydają się kwestie zwią-
zane z nierównościami społecznymi w dostępie 
zarówno do informacji, jak i infrastruktury oraz 
ryzyko nierównej konkurencji.

3.3. RYZYKA SPOŁECZNE

3.3.1. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE  
W DOSTĘPIE DO INFORMACJI  
I INFRASTRUKTURY
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Ekosystem sieci 5G tworzony przez przedsiębior-
stwa, administrację oraz konsumentów to system 
sił i podmiotów wzajemnie na siebie oddziaływu-
jących. Tempo rozwoju tego ekosystemu będzie 
zależało od działań podejmowanych przez jego 
uczestników. Z jednej strony dostępność nowego 
standardu łączności komórkowej umożliwi ope-
ratorom świadczenie coraz lepszych jakościowo 
usług telekomunikacyjnych oraz oferowanie cał-
kowicie nowych rozwiązań technologicznych.  
Z drugiej strony opłacalność inwestycji w nową 
infrastrukturę telekomunikacyjną zależy bez-
pośrednio od popytu ze strony klientów biz-
nesowych i indywidualnych na nowe usługi 
telekomunikacyjne. Podczas transformacji sieci 
telekomunikacyjnej 3G w 4G czynnikiem napę-
dzającym popyt na usługi 4G był intensywny 
wzrost konsumpcji treści (np. zdjęcia, video) 
przez użytkowników telefonów komórkowych. 
Takimi czynnikami w kontekście popytu na usługi 
sieci 5G mogą stać się Internet Rzeczy, autono-
miczne pojazdy, telemedycyna czy wirtualna / 
rozszerzona rzeczywistość. Jednak rozwój tych 
usług nie będzie gwałtowny, jak w przypadku 
popytu na usługi 4g, lecz następować będzie 
stopniowo, koncentrując się w tych lokalizacjach, 
gdzie warunki rozwoju będą najbardziej sprzyja-
jące. W podobny sposób kształtować się będzie 
popyt na usługi sieci 5G. 

Rynek i pobyt wśród przedsiębiorców na nowe 
usługi będzie wyznaczał ścieżkę wdrożenia sieci 
5G. Rolą administracji państwowej jest stworze-
nie odpowiednich warunków legislacyjno-admini-

stracyjnych, wspierających popyt na usługi  
realizowane z wykorzystaniem sieci nowej ge-
neracji poprzez wytyczenie, a później realizację, 
strategii rozwoju wyżej wymienionych nowo-
czesnych technologii na terenie Polski. Ponadto 
niezbędne jest aktywne wsparcie budowy infra-
struktury telekomunikacyjnej tak, aby rozwijana 
była systematycznie na terenie całego kraju,  
wraz z rosnącym popytem na usługi 5G.

Ewolucyjny, zsynchronizowany z rozwojem rynku 
charakter rozwoju sieci 5G spowoduje, iż pierw-
sze wdrożenia realizowane będą w architekturze 
sieci 5G nazywanej Non-stand-alone (NSA),  
w oparciu o istniejącą już infrastrukturę sieci  
4G LTE-Advanced. Umożliwi to przesył danych  
z szybkością większą niż obecna sieć 4G. Sieć 
ta nie będzie jednak posiadała wszystkich ele-
mentów technologicznych sieci 5G oferowanych 
przez architekturę sieci 5G Stand-Alone (SA), 
więc nie będzie w stanie zapewnić tych samych 
parametrów. Brakuje telefonów mogących pra-
cować w sieci 5G, a popyt na usługi telekomuni-
kacyjne stopniowo rośnie. Operatorzy będą więc 
w najbliższym czasie rozwijać przede wszystkim 
tego rodzaju architekturę. 

Korzyści, jakie może przynieść wdrożenie sieci 
5G w Polsce oraz czas, w jakim się one zmate-
rializują zależy od podejścia polskich władz do 
realizacji tego celu. Istnieje szereg kluczowych 
czynników wpływających na to, w jaki sposób  
i w jakim kształcie sieć 5G będzie mogła zostać 
wdrożona na terenie Polski. 

4. CZYNNIKI SUKCESU
Sporym wyzwaniem dla regulatorów polskiego 
rynku telekomunikacyjnego jest podejście do 
zarządzania częstotliwościami sygnału radiowego 
dedykowanymi sieci 5G. Jeśli chodzi o łączność 
sieci komórkowej, istnieje prosta zasada określa-
jąca właściwości częstotliwości pasma radiowego. 
Im wyższa jest częstotliwość sygnału, tym zwykle 
większa jego pojemność – może przenosić większą 
ilość informacji, co pozwala na szybszą transmisję 
danych, ale jednocześnie ma on mniejszy zasięg.  
Z uwagi a powyższe operatorzy telekomunikacyjni 
wykorzystują zazwyczaj co najmniej dwa rodzaje 
częstotliwości pasma: jedno niższe, drugie wyższe, 
aby efektywnie dostarczać sygnał radiowy. Na przy-
kład w miastach, gdzie gęstsze stawianie nadajni-
ków ma sens ekonomiczny (większa liczba urządzeń 
wymagających lepszej jakości łącza), stosuje się 
częściej sieć 4G w pasmach 1800 i 2600 MHz, na-
tomiast poza miastami stawia się stacje działające 
w paśmie 800 MHz o większym zasięgu. 

Podobnie będzie w przypadku sieci 5G, która 
zgodnie z przyjętymi przez przedstawicieli pol-
skich władz porozumieniami międzynarodowymi 
wykorzystywać ma na terenie UE częstotliwości 
700 MHz, 3,4-3,8 GHz i 26 GHz (w innych regio-
nach mogą one być inne). Najbardziej korzystnym 
z komercyjnego punktu widzenia operatorów 
telekomunikacyjnych jest pasmo 3,4 -3,8 GHz, 
gdyż pozwala na relatywnie wysoką jakość prze-
syłu danych, który nie zmusza ich do gęstego 
rozmieszczania stacji bazowych. Pasmo 700 MHz 
wykorzystywane ma być głównie na terenach po-
zamiejskich, natomiast pasma 26 GHz (lub wyż-
sze) używane będą w terenach przemysłowych 
lub bardzo gęsto zaludnionych tak, aby móc 
sprostać wymaganiom związanym z przepusto-
wością danych. Agregacja różnych pasm często-
tliwości sygnału pozwoli wykorzystać zalety obu 
wyżej wymienionych pasm, zwiększając zasięg 
stacji bazowej, a także zapewniając jednocześnie 
szybszą i lepszą jakość przesyłu danych.

Polskie organy regulacyjne stoją przed kilkoma 
wyzwaniami w związku z tak wyznaczonymi czę-
stotliwościami. W Polsce pasmo 700 MHz zosta-
ło zarezerwowane i zakupione przez operatorów 
cyfrowej telewizji naziemnej. Aby rozwiązać ten 
problem, Ministerstwo Cyfryzacji (MC) wraz  

z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) 
dąży do przeniesienia cyfrowej telewizji naziem-
nej na niższe częstotliwości. Pasmo 700 MHz zo-
stanie uwolnione w latach 2022-2023. W Polsce 
będzie ono przeznaczone dla spółki Polskie 5G.

Kolejnym wyzwaniem jest zagospodarowanie 
częstotliwości 3,4 -3,8 GHz, którego część zo-
stała wcześniej rozdysponowana i rozproszona 
pomiędzy wiele różnych podmiotów, m.in. samo-
rządy. UKE rozpoczęło już proces ich zwalniania, 
który zakończyć ma się pogrupowaniem czę-
stotliwości w bloki i ich sprzedażą operatorom 
telekomunikacyjnym, tak aby mogli wykorzystać 
efekt skali we wdrażaniu sieci 5G. Dzięki wprowa-
dzonej nowelizacji prawa telekomunikacyjnego 
w maju 2019 roku, UKE uzyskało prawo odmowy 
przyznania przedłużenia rezerwacji częstotliwo-
ści na kolejny okres, jeśli uniemożliwia to realiza-
cję zobowiązań międzynarodowych. 

Innym kluczowym aspektem jest podejście władz 
państwowych do sposobu rozdysponowania 
pasm widma radiowego, które jest nierozerwalnie 
związane z wyborem scenariusza wdrożenia sieci 
5G. Decyzja dotycząca wdrożenia scenariusza 
organicznego, narodowego lub współdzielonego 
będzie również określała czy prawa do korzystania 
z pasm zostaną sprzedane czy też będą bezpłat-
nie używane przez krajowego operatora/wspólny 
komercyjny podmiot stworzony do tego celu przez 
operatorów telekomunikacyjnych. Większość 
państw europejskich, jak również USA skłania się 
do scenariusza organicznego, co oznacza sprze-
daż praw do pasm i natychmiastowy przychód 
do budżetu państwa. Jednakże wysokie koszty 
zakupu praw do korzystania z częstotliwości mogą 
skutkować mniejszymi zdolnościami inwestycyjny-
mi operatorów telekomunikacyjnych, co przełoży 
się na tempo rozwoju sieci 5G, zwłaszcza pokrycia 
jej zasięgiem terenów pozamiejskich.

Prawa do korzystania z pasm 3,4 GHz – 3,8 GHz 
zostaną wystawione na sprzedaż w formie aukcji  
w połowie 2020 roku32. Poruszając ten temat w kon- 
tekście Polski, warto również wspomnieć o zgła-
szanych potrzebach usprawnienia procedur aukcji 
na częstotliwości, tak żeby już na początkowym 
etapie możliwa była eliminacja podmiotów, które 

4.1. UDOSTĘPNIENIE CZĘSTOTLIWOŚCI
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w rzeczywistości nie są zainteresowane budową 
sieci, a jedynie pozyskaniem pasm częstotliwo-
ściowych celem ich dalszej odsprzedaży. Sygna-
lizowana jest również konieczność usprawnienia 
postępowania po aukcjach na częstotliwość, 
celem zmniejszenia możliwości uporczywego 
blokowania procedur ostatecznego zakończenia 
aukcji przez podmioty, które nie uzyskały satysfak-
cjonującego dla siebie wyniku.

Wdrożenie postulowanych rozwiązań oraz dalsza 
praca nad efektywnym procesem udostępniania 
częstotliwości może przyczynić się do uzyska-
nia znacznie wyższych korzyści z technologii 
5G zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw. 

Odpowiednio wybrany scenariusz wdrożenia sieci 
w połączeniu z mądrze prowadzoną polityką za-
rządzania częstotliwościami nie tylko przyśpieszy 
proces pokrywania zasięgiem sieci 5G terenu ca-
łego kraju, ale także zapewni budżetowi państwa 
wpływy w związku z inwestycjami telekomunika-
cyjnymi oraz dodatkowym wzrostem PKB.

Stworzenie przyjaznego środowiska regulacyj- 
nego dla inwestujących w sieć 5G przedsię- 
biorstw chcących wykorzystać jej potencjał  
przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu korzy-
ści i bezpieczeństwa konsumentów oraz zapew-
nieniu dostępu do niej wszystkim obywatelom 
będzie stanowić spore wyzwanie dla rządzących. 
Istnieje wiele regulacji prawnych które, jeśli nie 
zostaną szybko zmienione, mogą przeszkodzić  
w rozwoju sieci 5G, a nawet spowodować brak  
jej obecności na większości obszarów Polski. 

Jednak jeśli ustawodawcy podejdą do tematu 
sieci 5G proinwestycyjnie oraz odpowiedzial-
nie gospodarczo i społecznie, zmiany legislacji 
mogą znacznie zwiększyć korzyści, jak również 
szybkość wdrażania nowego standardu łączno-
ści. Zmiany prawne możemy podzielić na dwie 
kategorie: regulacje związane z dopuszczalnym 
poziomem pola elektromagnetycznego (PEM) 
oraz pozostałe regulacje administracyjno-prawne.

Jednym z najbardziej poważnych ograniczeń 
stojących na drodze rozwojowi sieci 5G w Polsce 
są bardzo niskie dopuszczalne poziomy gęstości 
i natężenia pola elektromagnetycznego dla stacji 
bazowych telefonii mobilnej33. Dopuszczalne 
wartości PEM są wyznaczane na podstawie badań 
naukowych, obliczeń i doświadczeń prowadzo-
nych po to, by chronić ludzkie ciało przed nie-

korzystnym pochłanianiem ciepła i nadmiernym 
ogrzewaniem tkanek, które może być powodowa-
ne przez wysokie natężenia i gęstości pola elek-
tromagnetycznego. Limity są wyznaczane  
z uwzględnieniem dużego buforu bezpieczeń-
stwa. Oznacza to, że operator instalując antenę 
musi dokładnie rozważyć jej lokalizację, uwzględ-
niając jej moc oraz odległość od ludzi, aby za-
pewnić, że gęstość i natężenie pola w danym 
obszarze nie przekracza dopuszczalnych pozio-
mów, obowiązujących w danym kraju. W Polsce 
limity wynoszą 0,1 W/m2 oraz 7 V/m co oznacza, 
że są od 10 do 100 razy bardziej restrykcyjne niż 
w innych krajach Unii Europejskiej czy rozwinię-
tych krajach Azji i Ameryki Północnej. Są one 
również znacznie niższe niż wytyczne Światowej 
Organizacji Zdrowia i Międzynarodowej Komisji 
Ochrony£ przed Promieniowaniem Niejonizu-
jącym (ICNIRP), która zaleca ustalenie limitów 
pola elektromagnetycznego na poziomie 61 V/m2, 
natomiast natężenia pola na 10 W/m2 34. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycz-
nych rekomendowane przez Unią Europejską  
i ICNIRP zostały ustanowione w 1998 roku i były 
potwierdzone kolejnymi badaniami w 2015 roku. 
Polskie poziomy zostały uchwalone jeszcze  
w 1984 roku, w oparciu o standardy obowiązujące 
w tamtym czasie w Związku Radzieckim i do tej 
pory nie zostały zaktualizowane, pomimo wielu 

4.2. DOSTOSOWANIE LEGISLACJI

długoletnich badań naukowych przeprowadzo-
nych od tamtego czasu. Skutkiem restrykcyj-
nych norm poziomów PEM jest stosunkowo niski 
zasięg. Problem występuje już w przypadku sieci 
4G i będzie się pogłębiać. Oznacza to, że często-
tliwości udostępniane na potrzeby 5G nie będą 
mogły być w pełni wykorzystane i będą wycenia-
ne poniżej oczekiwanych wartości35.  

Ponadto spowoduje to mniejszą elastyczność 
budowy sieci, co oznacza trudniejsze lokalizacje 
stacji bazowych i ich mniej optymalne położenie. 
Kolejną konsekwencją jest ograniczony zasięg, 
skutkujący koniecznością budowania większej 
liczby stacji dla utrzymania tego samego pozio-
mu usług. Według szacunków samo podwojenie 
obecnej liczby stacji bazowych w Polsce to koszt 
około 2,5-3 mld zł36. Ministerstwo Cyfryzacji za-
uważa jednak, że jeśli standardy PEM pozostaną 
na obecnym poziomie, liczba stacji bazowych bę-
dzie musiała zostać zwiększona ponad 7-krotnie,  
a mimo to wciąż nie wiadomo czy pokrycie siecią 
5G całego obszaru Polski będzie technicznie 
możliwe i zgodne z przepisami prawnymi. Eksper-
ci z Instytutu Łączności oraz Polskiej Izby Infor-
matyki i Telekomunikacji ostrzegają, iż przy obec- 
nych normach PEM uruchomienie sieci 5G np.  
w województwie mazowieckim będzie niemożli-
we w przypadku 80 proc. stacji bazowych37.

Warto wspomnieć, że już dzisiaj standardy PEM 
wpływają negatywnie na działanie sieci 4G. Polscy 
konsumenci korzystają obecnie z najwolniejszego 
Internetu 4G w całej Europie, pomimo że nakłady 
inwestycyjne operatorów telekomunikacyjnych  
w Polsce są w pełni zgodne ze średnią europejską, 
a nawet powyżej poziomu Węgier wiodących pod 
względem prędkości Internetu.  Świadome tego 
problemu Ministerstwo Cyfryzacji w najnowszej 

nowelizacji „Ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych” (tzw. Megaustawa) 
zmieniło organ decydujący o ustaleniu dopusz-
czalnych poziomów PEM z Ministra Środowiska  
na Ministra Zdrowia. Co więcej, aby faktyczny 
wskaźnik pola elektromagnetycznego był lepiej 
monitorowany, nakazuje budowę Systemu Infor-
macyjnego o instalacjach wytwarzających silne 
pole elektromagnetyczne, który będzie zarządza-
ny przez Instytut Łączności. Umożliwiłoby to wy-
korzystanie potencjału sieci 5G przez polskie firmy 
i pozwoliłoby utrzymać wysoki standard ochrony 
zdrowia obywateli, a także rzetelnie egzekwować 
ustanowione prawo38.

Sieć 5G, wykorzystująca pasma częstotliwości  
od 700 MHz do 26 GHz (a w przyszłości również 
wyższe) oraz używająca miniaturowych sta-
cji bazowych (małe komórki), wymaga innego 
podejścia do tworzenia infrastruktury fizycznej 
niż poprzednie generacje standardów łączności 
mobilnej. Z uwagi na niski zasięg wyższych pasm 
widma radiowego stacje bazowe muszą być 
rozmieszczane gęściej, w czym pomoże wyko-
rzystanie małych komórek. Dlatego aby pokryć 
zasięgiem 5G obszary miejskie, firmy telekomu-
nikacyjne będą musiały zainstalować tysiące 
małych anten na budynkach, znakach drogowych 
czy słupach energetycznych. To z kolei prowa-
dzi do wyzwania natury prawnej, gdyż instalacja 
małych komórek w tych miejscach wymagać 
będzie zmian przepisów lub otrzymania zgody 
administrujących danymi budynkami, czyli władz 
samorządowych, firm czy obywateli. Koniecznym 
wydaje się wprowadzenie uproszczeń w zakresie 
działań organów architektoniczno-budowlanych 
oraz środowiskowych, które usprawnią proces 
budowy nowej infrastruktury sieci 5G. Polski rząd 
wykonał już pierwszy krok w tę stronę, uchwala-

Polska

Dopuszczalne  
natężenia pola  
elektromagnetycznego

Dopuszczalna  
gęstość pola 
elektromagnetycznego

7 V/ m 0,1 W/m2

Unia Europejska 41,3 V/m* 4,5 W/m2*

61 V/m 10 W/m2
Światowa  
Organizacja 
Zdrowia

Rysunek 8.  
Dopuszczalne  
natężenie i gęstość  
mocy pola  
elektromagnetycznego

* Dla pasma  
częstotliwości  
900 MHz
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jąc niedawno nowelizację Megaustawy, zawiera-
jącą zniesienie obowiązku otrzymania pozwolenia 
budowlanego na instalację np. stacji bazowych 
(wystarczy samo zgłoszenie inwestycji poza tere-
nami wpisanymi do rejestru zabytków oraz obsza-
rami chronionego krajobrazu) i zniesienie opłat  
za dostęp do infrastruktury pionowej. 

Pozostają jednak utrudnienia związane z brakiem 
spójnego podejścia do interpretacji przepisów 
prawa przez samorządy. Istotnym problemem  
jest również wysokość opłat publiczno-praw-
nych, w tym stawki ustalane przez samorządy 
terytorialne za zajęcie pasa ruchu drogowego 
czy sposób naliczania podatku od nieruchomo-
ści w przypadku inwestycji telekomunikacyjnych. 
Część z tych opłat, jak np. opłata za zajęcia pasa 
ruchu drogowego, została obniżona w ostatnim 

pakiecie zmian Megaustawy, jednak pozostała 
część wciąż może obniżać opłacalność inwestycji 
w infrastrukturę dla sieci 5G.

Bariery te są szczególnie uciążliwe w przypadku 
inwestycji na obszarach rzadko zaludnionych, 
gdzie wysokość opłat publiczno-prawnych ma 
fundamentalny wpływ na opłacalność inwestycji. 
Obszar zmian w prawie dotyczyć musi regu 
lowanego dostępu do sieci i rozdziału pasma  
z uwzględnieniem sieci dostępowych, których 
rola zmieni się istotnie w kierunku obsługi trans-
misji sieci 5G, a nie obsługi użytkownika końco-
wego. Ponadto istotne wydaje się inne podejście 
do definicji konkurencji na rynku telekomunika-
cyjnym, ze względu na inny model świadczenia  
i dostarczania usługi użytkownikowi końcowemu.

Sieć 5G stanowi wyzwanie ekonomiczne, które 
wiąże się z rozwojem fizycznej infrastruktury 
telekomunikacyjnej. To na jej budowie przede 
wszystkim skupiać się będą inwestycje w sieć  
5G. Infrastruktura sieciowa składać się będzie  
z małych komórek oraz stacji bazowych z antena-
mi do massive MIMO.  Do rozmieszczanych stacji 
bazowych doprowadzona zostanie sieć światło-
wodowa. Przewidywany koszt budowy infrastruk-
tury dla sieci 5G w Europie szacuje się na pozio-
mie od 300 do 500 mld euro39. 

Powtarzające się pytanie w kwestii tak poważ-
nych inwestycji brzmi: kto poniesie wydatek  
z nimi związany? W przypadku sieci 5G może to 
być państwo, firmy prywatne lub oba podmioty, 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  
W scenariuszu państwowym niezbędne jest 
wykorzystanie w pełni środków publicznych, 
natomiast w każdym innym będą to co najmniej 
częściowo środki prywatne pochodzące od ope-
ratorów telekomunikacyjnych (scenariusz orga-
niczny lub współdzielony), prywatnych inwesto-
rów finansowych (scenariusz zewnętrzny) lub od 
operatorów oraz ze środków publicznych, jak ma 
to miejsce w przypadku rozważanego wariantu 
scenariusza współdzielonego. 

Dotychczas najczęściej stosowanym sposo-
bem rozwoju sieci kolejnych generacji telefonii 
komórkowej (a zarazem najłatwiejszą i najszyb-
szą drogą czerpania korzyści z tych technologii 
przez państwo) były scenariusze organiczne  
i współdzielenie, w których operatorzy teleko-
munikacyjni kupują prawa do korzystania z pasm 
częstotliwości niezbędnych do transmisji sygna-
łu 5G. W tych scenariuszach wdrażana jest sieć 
5G we Włoszech, Wielkiej Brytanii czy Hiszpa-
nii. Przynosi ona znaczne zyski budżetom tych 
państw. W przypadku Włoch było to rekordowe 
6,55 miliarda euro za prawa do korzystania  
z pasm 700 MHz, 3,7 GHz oraz 26 GHz. Jeśli  
jednak celem decydentów jest szybkie upo-
wszechnienie sieci 5G w całym kraju, to rezy-
gnacja ze sprzedaży licencji do częstotliwości 
(jak ma to miejsce w scenariuszu państwowym 
lub modyfikacji scenariusza współdzielone-
go) pozwoli operatorom przeznaczyć więcej 
środków na inwestycje w budowę nowej infra-
struktury. Z kolei ciekawym rozwinięciem sce-
nariusza zewnętrznego są przypadki kooperacji 
pomiędzy operatorami komórkowymi a firmami 
technologicznymi, w celu rozwoju technologii 
(Qualcomm i Huawei), co pozwala im wspólnie 
finansować innowacje. 

4.3.  FINANSOWANIE INWESTYCJI

Rysunek 9. Stopień zaawansowania 
wdrożenia sieci 5G na świecie

PERSPEKTYWA  
WDROŻENIA 5G

Planowane komercyjne 
wdrożenie sieci 5G w 2020 r.

Testy

Planowane komercyjne 
wdrożenie sieci 5G w 2019 r.

Działająca komercyjnie 
sieć 5G.
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Kolejnym przykładem współpracy, mającym ob-
niżyć koszty jest Net4Mobility, czyli spółka joint 
venture dwóch szwedzkich operatorów Telenor 
i Tele2, które współdziałały już przy budowie in-
frastruktury sieci 4G i mają w planach utworzenie 
wspólnej infrastruktury 5G. Właściciele T-Mobile 
i Sprint poszli nawet o krok dalej i połączyli swoje 
firmy w celu zwiększenia dostępnych środków  
na wprowadzanie sieci 5G oraz obniżenia kosz-
tów jej utrzymania.

Każdy z tych scenariuszy ma swoje wady i zalety 
w zakresie finansowania inwestycji, w szczegól-
ności z powodu dużej niepewności szacunków 
ich opłacalności.

Nie jest znana dokładna wysokość kosztów 
inwestycyjnych. Póki co brakuje również wiary-
godnych danych na temat przychodów, jakie 
generować może dla swoich właścicieli sieć 5G. 
Niemalże pewne jest natomiast powstanie no-
wych modeli biznesowych w oparciu o możliwo-
ści, jakie daje architektura sieci 5G. 

W następstwie można oczekiwać impulsu gospo-
darczego, który wielu ekspertów przyrównuje do 

tego wywołanego przez popularyzację Internetu. 
Wzmocnione zostaną również trendy ekonomii 
współdzielonej (Sharing Economy), które już 
teraz, przy użyciu mobilnego (sieć 4G) Internetu, 
rewolucjonizują życie codzienne konsumentów 
i obywateli, napędzając wzrost gospodarczy. 
Można się więc spodziewać, że dla maksymaliza-
cji zysków obszary dużych aglomeracji miejskich 
będą pierwszymi, które otrzymają dostęp do sieci 
5G, gdyż już teraz działająca tam sieć 4G z trud-
nością pozwala na obsługiwanie rosnącej wymia-
ny informacji40. Pozostałe obszary mogą jednak 
znaleźć się poza zasięgiem sieci 5G (przynajmniej 
w pierwszych latach jej funkcjonowania), w za-
leżności od dynamiki ekonomicznej wybranego 
scenariusza. 

Rozważając kwestie finansowania inwestycji  
w sieć 5G warto pamiętać, że po zbudowaniu 
infrastruktury sieciowej kolejne jej usprawnienia 
będą odbywać się głównie na poziomie oprogra-
mowania. Spowoduje to, że raz zbudowana in-
frastruktura będzie mogła być użytkowana przez 
dłuższy czas niż infrastruktura, z której korzystały 
poprzednie generacje telefonii komórkowej.

4.4.  KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE  
DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bezpieczeństwo sieci 5G, jako wspólnej infra-
struktury i funkcji zarządczych, będzie miało 
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa po-
szczególnych państw członkowskich UE, w tym 
bezpieczeństwa gospodarczego, a także stabil-
ności globalnej. W związku z tym zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa  
sieci 5G jest szczególnie istotne. Potrzeba 
zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego 
sieci piątej generacji została wyrażona w zale-
ceniu Komisji Europejskiej z dnia 26 marca  
2019 roku41.

Krajobraz bezpieczeństwa cybernetycznego 
sieci 5G należy analizować w kilku perspekty-
wach w oparciu o tzw. Rekomendacje praskie – 
szereg rekomendacji będących rezultatem prac 
podjętych na Prague 5G Security Conference 

– Konferencji poświęconej bezpieczeństwu sieci 
5G42, uwzględniające jednocześnie najlepsze 
praktyki z zakresu cyberbezpieczeństwa: 

a) Perspektywa prawno-organizacyjna  
w oparciu o zarządzanie ryzykiem

Nie należy traktować cyberbezpieczeństwa 
jedynie jako kwestii o charakterze technicznym. 
Fundamentem dla zapewnienia odpowiednio wy-
sokiego poziomu bezpieczeństwa powinno być 
opracowanie krajowej strategii bezpieczeństwa 
sieci 5G wspieranej kompleksowym i spójnym 
prawodawstwem opartym na systematycznej  
i rzetelnej ocenie ryzyka, obejmującej zarówno 
techniczne, jak i pozatechniczne aspekty bezpie-
czeństwa cybernetycznego. 

b) Zagrożenia techniczne i inne

Choć zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa mają 
najczęściej charakter techniczny, motywacja 
leżąca u ich podstaw ma najczęściej genezę 
polityczną, gospodarczą lub finansową. Wachlarz 
środków bezpieczeństwa cybernetycznego musi 
wobec tego być wystarczająco szeroki, aby 
obejmował pełen zakres ryzyka, tj. ludzi, procesy, 
infrastrukturę fizyczną oraz narzędzia.

c) Skutki zakłócenia sieci 5G

Biorąc pod uwagę szerokie zastosowanie sieci 
opartych na 5G, zakłócenie ich działania niesie 
ryzyko wystąpienia skutków na bezprecedensową 
jak dotąd skalę, narażających ogromne ilości infor-
macji lub nawet zaburzających procesy społeczne. 

d) Ogólnokrajowe podejście

Działania podejmowane w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa po-
winny mieć charakter ponadsektorowy. Powinny 
być w sposób spójny realizowane przez wszyst-
kie zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
publiczne, edukacyjne, sektor prywatny, badania 
i rozwój, a także dyplomację. Aby tak się stało, 
strategia powinna odzwierciedlać unikalny, krajo-
wy kontekst społeczno-ekonomiczny. 

e) Innowacyjne podejście do bezpieczeństwa 
oraz jego koszt

Państwo powinno współkreować i aktywnie wspie-
rać budowę i rozwój zabezpieczeń tak, aby inno- 
wacyjne rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeń-
stwa były adekwatne do stale rosnących zagro- 
żeń. Należy zatem a priori zdawać sobie sprawę  
z konieczności poniesienia pewnych kosztów, które 
powinny być tolerowane, jeśli w ich wyniku zapew-
niony zostanie odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

f) Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Realizacja postulatu osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa technicznego uzależnio-
na jest od dostępu do odpowiednich komponentów 
oraz sprzętu – w tym wypadku ICT. To z kolei, de 
facto sprawia, że nie można mówić o budowie bez-
pieczeństwa, nie zapewniając go w całym łańcuchu 
dostaw. Operatorzy infrastruktury komunikacyjnej 
uzależnieni są od technologii dostawców, a więc 
duże ryzyko stanowi nie tylko zakłócenie globalne-
go łańcucha dostaw, ale również dostawa sprzętu 
wykorzystującego złośliwe oprogramowanie.
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Powyższy kontekst pozwala na wyodrębnienie 
czterech głównych obszarów objętych wstępny-
mi rekomendacjami. One również odwołują się 

do szkicu opracowanego w „Rekomendacjach 
Praskich”.

Bezpieczeństwo sieci i usług komunikacyjnych 
zbudowanych w oparciu o technologię piątej 
generacji powinno być zapewnione poprzez 
wdrażanie najlepszych praktyk w tym zakresie 
oraz uznanych, międzynarodowych standar-
dów. Powinien to umożliwić spójny i przejrzysty 
system norm oraz przepisów prawa uchwalony 
na zasadach konsensusu, w zgodzie z obowiązu-
jącym prawodawstwem, oraz biorący pod uwagę 
kontekst społeczny kraju i promujący podejście 
do bezpieczeństwa w oparciu o ryzyko. Prawo-
dawstwo powinno uwzględniać aktywną promo-
cję oraz wsparcie produktów i usług z zakresu 
bezpieczeństwa cybernetycznego sieci 5G.

Waga uwzględnienia zasad działania między-
narodowej gospodarki jest nie do przecenienia 
w kontekście tworzenia lokalnych przepisów 
prawa. 

Przepisy i polityki regulujące sieci i usługi łącz-
ności będą wywierały wpływ również na pod-
mioty pochodzące z państw trzecich, a co za 
tym idzie, powinny być w dużej mierze skonstru-
owane na zasadach adekwatności, nakazując 
odpowiednie rozwiązania w oparciu o to, jaki 
stan prawny bezpieczeństwa cybernetycznego 
jest reprezentowany przez jurysdykcję dostawcy.

Bezpieczeństwo sieci powinno być budowane 
i utrzymywane w kulturze umożliwiającej szyb-
ką i skuteczną identyfikację luk oraz wdrożenie 
poprawek. 

Co za tym idzie, zarówno przed wydaniem produk-
tu, jak i podczas ich funkcjonowania należy prze- 
prowadzać regularne działania zmierzające do  
wykrycia oraz oceny podatności na zagrożenia  
w systemach sieciowych. Powinna być przeprowa-
dzana ocena ryzyka związanego z dostawcami oraz 
narzędziami. Oprócz oceny ryzyka technicznego 
należy brać pod uwagę kontekst, otoczenie prawne 
oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na budowa-
nie odpornego systemu cyberbezpieczeństwa.

Należy wziąć pod uwagę także zmiany technolo-
giczne towarzyszące sieci 5G oraz ich wpływ na 
ogólne bezpieczeństwo kanałów komunikacyj-
nych, tak aby osiągnięcie określonego poziomu 

bezpieczeństwa nie uniemożliwiało efektywne- 
go przepływu danych sieciowych. Jak uczy do-
świadczenie ostatnich lat, zainteresowane strony 
powinny znać pochodzenie komponentów tech-
nicznych oraz oprogramowania. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że nie wszyst-
kie zagrożenia materializują się poprzez lukę 
techniczną. Zdarzają się bowiem ataki z wykorzy-
staniem informacji poufnych, luk w procesach 
oraz niedoskonałości czynnika ludzkiego.

Konsekwencją inwestycji w badania i rozwój 
może być nie tylko minimalizowanie ryzyka 
związanego ze złożonym, globalnym łańcuchem 
dostaw, ale przede wszystkim zwiększenie kon-
kurencyjności gospodarki oraz różnorodności 
narzędzi z zakresu bezpieczeństwa sieci 5G.  

Zachęty dla inwestorów w postaci dotacji, sub-
wencji lub finansowania powinny spełniać naj-
wyższe standardy transparentności i realizowane 
powinny być w ramach najlepszych praktyk,  
w oparciu o zasady konkurencji.

Jednym z kluczowych aspektów zbudowania  
i utrzymania bezpiecznej sieci 5G jest zbudowa-
nie kultury opartej na bezpieczeństwie. Słuszny 
jest zatem postulat, aby zainteresowane strony 
współpracowały promując bezpieczeństwo kra-
jowej sieci, jej infrastruktury oraz podłączonych 

urządzeń. Elementem tej promocji powinno być 
dzielenie się doświadczeniami oraz dobrymi 
praktykami, a także rozwiązaniami z zakresu łago-
dzenia następstw incydentów bezpieczeństwa,  
w tym odzyskiwania danych po atakach sieciowych.

4.4.1.  RAMY PRAWNE

4.4.3.  GOSPODARKA

4.4.4.  PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA

4.4.2  KONTEKST TECHNICZNY
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5. KLUCZOWE WNIOSKI
Prowadzone w kraju jak i na świecie analizy 
wyraźnie pokazują, że rozwijanie sieci 5G przy-
niesie Polsce do 2028 roku znaczące korzyści 
szacowane na poziomie 63,2 miliardów PLN. 
Uzyskane dzięki 5G istotne zwiększenie pręd- 
kości Internetu i jego dostępności, a także 
mniejsze opóźnienie wymiany danych oraz,  
co niezmiernie istotne, możliwość podłączenia 
znacznie większej liczby urządzeń w danej lokali-
zacji umożliwi szybki rozwój inteligentnych miast  
i istotnie zmieni modele operacyjne przedsię-
biorstw oraz życie każdego z nas. 

Mieszkańcy terenów objętych siecią będą mogli 
wykorzystywać cyfrowe, inteligentne rozwiązania 
oferowane przez uczestników ekosystemu 5G  
w życiu codziennym. Korzystanie z cyfrowych 
usług publicznych będzie łatwiejsze i dostosowa-
ne do potrzeb indywidualnego użytkownika,  
a technologie Smart Home oraz Smart Workplace 
podniosą wygodę oraz poprawią efektywność.

Akceleracja rozwoju sztucznej inteligencji i Inter-
netu Rzeczy umożliwi łatwiejsze i tańsze wdraża-
nie tych technologii, co wpłynie na szybki rozwój 
wielu sektorów, w tym motoryzacyjnego, wytwór-
czego, handlowego czy energetycznego. Sieć 5G 
będzie platformą wspomagającą adaptację, także 
innych technologii informacyjno-komunikacyj-
nych takich jak VR/AR i telemedycyna, co zmieni 

oblicze sektora rozrywki czy opieki zdrowotnej. 
Wszystko to pozwoli na kreowanie nowych pro-
duktów i usług, a także umożliwi podniesienie 
efektywności operacyjnej. 

Korzyści osiągane przez przedsiębiorstwa i indy-
widualnych konsumentów związane z rozwojem 
technologii, tworzeniem nowych produktów  
i usług oraz samym wdrożeniem infrastruktury  
5G przełożą się na zwiększenie polskiego PKB  
o 1,2 proc. do 2028 roku. Rozpowszechnienie  
sieci 5G w naszym kraju wpłynie korzystnie  
także na poziom zatrudnienia, powodując jego 
wzrost o 0,7 proc. do 2028 roku43. 

Sieć 5G jest szansą dla Polski, którą należy  
wykorzystać. Jest to również jedyny możliwy  
kierunek rozwoju, a zaniechanie prac w tym 
obszarze znacznie utrudni adaptacje innowacji 
przez polskie firmy, co osłabi tym samym  
ich potencjał konkurencyjny na rynku między- 
narodowym.

Poziom osiąganych dzięki rozwojowi sieci 5G 
korzyści będzie w dużej mierze zależał od przy-
jętych zasad jej wdrożenia. Wypracowanie po-
dejścia do zarządzania częstotliwościami oraz 
sprzyjające regulacje to z jednej strony duże 
wyzwania stojące przed regulatorem, z drugiej 
zaś kluczowe czynniki sukcesu. Niezwykle istot-

ne jest także oszacowanie oraz określenie zasad 
finansowania kosztów budowy infrastruktury 5G 
w Polsce przez państwo, firmy prywatne lub oba 
podmioty razem, w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego. W przypadku tak dużych inwe-

stycji jak rozwój infrastruktury dla sieci 5G kluczo-
wym jest dokładne rozważenie korzyści i ryzyka 
związanego z przyjęciem każdego z możliwych 
scenariuszy finansowania.

KLUCZOWE RYZYKA CZYNNIKI SUKCESU

Zagrożenia związane  
z bezpieczeństwem  
użytkownika

Udostępnienie 
częstotliwości

Ryzyka w obszarze  
prywatności  
użytkowników

Dostosowanie 
legislacji

Ryzyka społeczne Finansowanie  
inwestycji w sieć 5G
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Przyjęty model zawiera estymacje przeprowa-
dzone w oparciu o dane z tzw. panelu Arella- 
no–Bover, Blundell–Bond. Przedstawione tu  
wartości zawierają wskaźniki statystyczne  
z gospodarek 27 krajów Unii Europejskiej  
w latach 2000–2028, przy czym dla lat 2019-
2028 są to dane prognozowane.

W celu ograniczenia skali błędu przyjęty został 
estymator Arellano–Bover/Blundell–Bond. Jest to 
dynamiczny estymator danych panelowych, który 
zawiera przesunięte w czasie (opóźnione) poziomy 
zmiennej zależnej, tak aby zmniejszyć potencjal-
ną endogeniczność penetracji bezprzewodowej. 
Podejście to wynika z wcześniejszych prac Andria-
nalvo i Kpodara (2011) oraz Lee, Levendisa i Gutier-
reza (2009) na temat wpływu penetracji telefonii 
komórkowej na wzrost PKB na mieszkańca.

Wykorzystane tu dane wejściowe dotyczące 
wskaźników gospodarczych zostały zebrane  
ze źródła Oxford Economics. Są to następujące 
wskaźniki:

• PKB: Produkt Krajowy Brutto w milionach dola-
rów USA, według cen z 2010 roku i kursu wy-
miany obowiązującego w danym kraju, w ujęciu 
rocznym.

• Handel: suma importu i eksportu w danym kraju 
w milionach dolarów USA, według cen z 2010 
roku i kursu wymiany obowiązującego w danym 
kraju, w ujęciu rocznym.

• Konsumpcja publiczna: konsumpcja publiczna 
danym kraju w milionach dolarów USA, według 
cen.

• z 2010 roku i kursu wymiany obowiązującego  
w danym kraju, w ujęciu rocznym.

• Inwestycje: całkowita wartość inwestycji  
w danym kraju w milionach dolarów USA,  
według cen z 2010 roku i kursu wymiany obo-
wiązującego w danym kraju, w ujęciu rocznym. 

• Zatrudnienie: łączne zatrudnienie w danym kraju, 
w tysiącach pracowników.

Dane obejmujące kwestie wykorzystania techno-
logii bezprzewodowych zostały pozyskane  
ze źródeł GSMA. Są to następujące wskaźniki:

• Liczba połączeń ogółem: podsumowanie połą-
czeń dokonywanych w technologii 2G, 3G, 4G  
i 5G w danym kraju, w ujęciu rocznym.

• Połączenia „X” G: liczba połączeń „X” (2G, 3G, 
4G lub 5G) w danym kraju, w ujęciu rocznym.

• Współczynnik połączeń „X” G: stosunek połą-
czeń technologii „X” do połączeń ogółem.

• Wzrost połączeń „X” G netto: przyrost połączeń 
netto (nowe połączenia pomniejszone o po-
łączenia utracone) per technologia, w danym 
kraju, w ujęciu rocznym.

• Całkowite przyrosty netto: podsumowanie przy-
rostu netto w danym kraju, w ujęciu rocznym, 
dla wszystkich technologii. Obliczone na pod-
stawie danych GSMA.

• Wskaźnik procentowy przyrostu netto: szacowa-
ny wskaźnik nowych połączeń. Obliczony jako 
całkowity przyrost netto podzielony przez sumę 
połączeń.

 

6. METODYKA BADAŃ
Dzielenie sieci (ang. Network slicing) – rodzaj 
wirtualizacji sieci.

Inteligentny Dom ( ang. Smart Home) – pojęcie 
opisujące budynek mieszkalny posiadający sieć 
czujników i detektorów oraz jeden zintegrowany 
system zarządzający znajdującymi się w tym bu-
dynku instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, 
wodnymi czy cieplnymi.

Inteligentne Miasto (ang. Smart City) – termin 
odnoszący się do wykorzystywania przez miasta 
technologii informacyjno-komunikacyjnych  
w celu bardziej efektywnego zarządzania dostęp-
nymi zasobami.

Inteligentne sieci (ang. Smart grid) – systemy 
wspomagające zarządzanie produkcją i dostawa-
mi energii elektrycznej.

Internet rzeczy (ang. Internet of Things – IOT) – 
termin odnoszący się do urządzeń wyposażonych 
w specjalne sensory, które są w stanie komuniko-
wać się ze sobą bezprzewodowo.

Jakość obrazu 4K, 8K – wysokiej jakości standar-
dy rozdzielczości filmów cyfrowych oraz grafiki 
komputerowej. Nazwa pochodzi od 4 tysięcy 
pikseli umieszczonych w pozycji horyzontalnej.

Kod QR – dwuwymiarowy kod graficzny.

Limity PEM – limity pola elektromagnetycznego.

Multiple Input Multiple Output (MIMO) – techno-
logia stosowana w bezprzewodowym przesyle 
danych umożliwiająca stacji bazowej wysyłanie  
i odbieranie sygnałów od wielu różnych użytkow-
ników jednocześnie.

Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0) – termin, którego 
używa się odnośnie zmian w produkcji, zacho-
dzących pod wpływem technologii takich jak 
wzajemne połączenie maszyn oraz systemów  
czy cyfryzacja procesów.

Rozszerzona rzeczywistość (ang. Augmented re-
ality – AR) – łączenie z rzeczywistością generowa-
nych, sztucznych, przypominających ją obrazów 
przy użyciu technologii.

Sieć 5G – technologia mobilna piątej generacji, 
nowy standard sieci komórkowej.

Sieć 4G/LTE – szeroko używany standard sieci 
komórkowych czwartej generacji.

Programowalna sieć telekomunikacyjna (ang. 
Software Defined Network – SDN) – koncepcja 
architektury sieci polegająca na wydzieleniu  
z urządzenia sieciowego inteligentnego, tj.  
zarządczo-sterującego, komponentu i pozo-
stawienie dla tego urządzenia wyłącznie zadań 
polegających na przesyłaniu danych w pakietach 
pomiędzy portami.

Smart Workplace – pojęcie opisujące wykorzysta-
nie nowych rozwiązań technologicznych tak, aby 
zwiększyć wydajność oraz komfort pracowników 
w miejscu pracy, niekoniecznie oznaczającym 
tylko fizyczne biuro.

Sztuczna Inteligencja (Artificial Inteligence) – 
dziedzina obejmująca tworzenie rozwiązań naśla-
dujących ludzkie myślenie i zachowanie, przykła-
dowo mogących wnioskować, decydować, prze-
widywać i uczyć się, a także działać w sposób 
autonomiczny i adaptacyjny.

Usługi streamingowe – usługi strumieniowego 
przesyłania danych.

Wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality – VR) – 
symulowanie rzeczywistości przy użyciu  
technologii.

7. SŁOWNIK POJĘĆ
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W Accenture rozwiązujemy najtrudniejsze 
problemy klientów, dostarczając najlepsze 
usługi w obszarach strategy, consulting, digital, 
technology i operations. Zaufało nam ponad 75 
proc. firm z listy Fortune Global 500. To wspólnie 
z nimi wdrażamy innowacje, by podnosić 
standard życia i komfort pracy ludzi na całym 
świecie. Zatrudniamy najlepszych specjalistów  
z ponad 40 branż, dzięki czemu możemy 
dostarczać przełomowe idee pozwalające 
odnaleźć się w nowej, cyfrowej rzeczywistości.


