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Stanowisko Ericsson dotyczące: 

„Częstotliwości dla 5G  

– konsultacje założeń zagospodarowania widma radiowego” 

 

 

Firma Ericsson sp. z o.o. jest żywotnie zainteresowana wsparciem działań związanych 

z wprowadzeniem technologii 5G w Polsce. Rozwój infrastruktury 5G będzie miał znaczący 

wpływ na poszerzenie możliwości gospodarczego rozwoju kraju. Wspólne działania instytucji 

państwowych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz startup-ów są warunkiem koniecznym 

umożliwiającym stworzenie właściwego ekosystemu niezbędnego do zapewnienia 

ekonomicznego rozwoju kraju. 

 

Z przedstawionego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej materiału udostępnionego 

w ramach konsultacji: „Częstotliwości dla 5G – konsultacje założeń zagospodarowania widma 

radiowego” wynika, że jeżeli nie zostaną przyjęte specjalne regulacje prawne umożliwiające 

odzyskanie rozdystrybuowanych wcześniej zasobów widma radiowego w pasmach 3,4-3,6 GHz, 

3,6-3,8 GHz oraz 26 GHz, to częstotliwości w tych zakresach będą mogły być przedmiotem aukcji, 

i tym samym wykorzystania do budowy sieci 5G w Polsce, nie wcześniej niż w latach 2023/2024. 
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Tak późne uzyskanie prawa do użytkowania częstotliwości w wyżej wymienionych 

pasmach znacząco obniża skłonności operatorów sieci telekomunikacyjnych do dynamicznych 

inwestycji w technologie 5G, ze względu na brak pewności co do własności widma w przyszłości. 

To z kolei może znacząco opóźnić wdrożenie technologii 5G w Polsce w porównaniu z innymi 

krajami Unii Europejskiej. Brak tych inwestycji miałby negatywny wpływ na innowacyjność 

polskiej gospodarki.  

 

W ocenie Ericsson sp. z o.o. należy rozważyć wdrożenie odpowiednich rozwiązań 

prawnych umożliwiających zorganizowanie już w latach 2019/2020 aukcji zasobów 

częstotliwościowych w pasmach 3,4-3,5 GHz, 3,6-3,8 GHz oraz 26 GHz. Wcześniejsze 

rozdysponowanie praw do wykorzystania pasm częstotliwości dla technologii 5G, bez 

konieczności płacenia za nie, aż do chwili całkowitego uwolnienia w latach 2023/2024, mogłaby 

umożliwić operatorom sieci telekomunikacyjnych szybsze podjęcie decyzji inwestycyjnych 

dotyczących budowy sieci 5G w Polsce. 

 

Operatorzy sieci telekomunikacyjnych, mając pełną jasność sytuacji w zakresie zasobów 

widmowych przeznaczonych na rozwój ich sieci, mogliby świadomie inwestować w szersze 

pilotaże technologii 5G, obejmujące również rozwój i testy aplikacji dla różnych gałęzi przemysłu, 

także niezwiązanych bezpośrednio z sektorem telekomunikacyjnym. Umożliwiłoby to także 

ewolucyjny rozwój infrastruktury sieciowej, co jest warunkiem koniecznym przyspieszenia 

wprowadzenie technologii 5G w Polsce, a tym samym zwiększenia innowacyjności gospodarki   

w kraju. 
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