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     Urząd Komunikacji Elektronicznej 
 

Stanowisko Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC) do konsultacji dokumentu: „Częstotliwości 
dla 5G. Konsultacje założeń zagospodarowania widma radiowego” 

 
 
Wdrażanie nowoczesnych systemów łączności radiowej od zawsze było wyzwaniem zarówno dla 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i dla regulatora rynku.  Jednym z głównych wyzwań było 
zapewnienie odpowiednich zasobów częstotliwości radiowych – taka sytuacja ma miejsce niezmiennie 
od roku 1996, czyli od momentu uruchomienia w Polsce pierwszej sieci GSM i powtarza się przy 
wprowadzeniu każdej nowej technologii – UMTS, LTE itd. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy 
fakt, że UKE rozpoczęło prace zmierzające do zapewnienia zasobów częstotliwości dla technologii 5G, 
czego wyrazem są konsultacje dokumentu „Częstotliwości dla 5G. Konsultacje założeń 
zagospodarowania widma radiowego”.  
 
Przede wszystkim chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na lakoniczność dokumentu i wyrazić 
oczekiwanie na przedstawienie przez UKE jego kolejnej, bardziej rozbudowanej wersji. Uzupełnienie 
powinno w szczególności zawierać uzasadnienia proponowanych działań, analizę ich skutków 
finansowych dla Państwa jak i dla operatorów, podstawy prawne proponowanych działań itp. 
Ponadto przedsiębiorcy prowadząc testy 5G oczekiwaliby od Państwa wsparcia, zwłaszcza poprzez 
zapewnienie odpowiednich warunków do ich prowadzenia: tj. prostej ścieżki uzyskiwania 
niezbędnych pozwoleń, miejscowe (w obszarach testów i pilotaży) odejście od wciąż obowiązujących 
nadmiernie restrykcyjnych krajowych norm gęstości pola elektromagnetycznego na rzecz 
bezpiecznych limitów określonych w Zaleceniu Rady nr 1999/519/EC. 
Chcielibyśmy zwrócić również uwagę, iż nawet pilotażowe wdrożenie sieci 5G do 2020 r. może być 
zrealizowane wyłącznie w oparciu o zasoby będące już w posiadaniu operatorów. W szczególności 
chodzi o zasoby w paśmie 3,6-3,8 GHz. Operatorzy posiadający rezerwacje ogólnopolskie w tym 
paśmie powinni być wspierani przez regulatora, natomiast konsultowany dokument rysuje przed nimi 
wizję wręcz przeciwną, polegającą na odmowie wydania rezerwacji na kolejny okres. Takie podejście 
jest kontrproduktywne, i spowoduje wyłącznie opóźnienia budowy sieci 5G.  
 
Uwagi do slajdu nr 3 – 700MHz – Co chcemy zrobić? 
1.1. Najważniejsze Działania. 

Brakuje informacji na temat harmonogramu przełączania stacji TV w kraju. Należy pamiętać, że 
proces uwalniania pasma 700MHz (Druga Dywidenda Cyfrowa – DDC) nie dotyczy tylko uzgodnień 
międzynarodowych, ale także wymaga bardzo dokładnego harmonogramu przełączania stacji w kraju. 
Ponadto do najważniejszych działań w tym obszarze należy także proces przypisania kanałów do 
określonych multipleksów. Zmiana kanałów, polegająca na uwolnieniu pasma 700MHz, z dużym 
prawdopodobieństwem spowoduje wzrost zakłóceń w emisji multipleksów, a co za tym idzie spadek 
ich zasięgów. Jednakże skala zjawiska znana będzie dopiero po ustaleniu kanałów przypisanych do 
danego multipleksu.  
Nowy przydział kanałowy dla poszczególnych multipleksów będzie wymagał przebudowania znacznej 
części sieci, w tym takich jej elementów jak: systemy antenowe, sumatory mocy, a także 
dobudowania nowych obiektów emisyjnych. Będzie to zatem proces kosztowny. Bez tych działań 
utrzymanie emisji na obecnym poziomie nie będzie możliwe. Również ze względu na minimalizację 
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ryzyka zakłóceń - także w tym miejscu - powinna być zaznaczona potrzeba przeprowadzenia dyskusji 
na temat zmiany systemu nadawania sygnału TV na DVB-T2/HEVC, z wyraźnym wskazaniem obaw 
przedsiębiorców związanych z kosztami używania kodowania HEVC – o czym bardziej szczegółowo 
jest mowa poniżej, w części odnoszącej się do proponowanych działań regulacyjnych dla zakresu 694-
790 MHz. 
 
1.2. Cel. 

Należałoby już na wstępie zastanowić się czy celowe jest wpisywanie zalecanej w Unii Europejskiej 
daty 2020-06-30 jako daty uwolnienia DDC. Utrzymywanie pierwszego zalecanego terminu uwolnienia 
pasma rodzi wiele problemów, które oddziałują nie tylko na rynek Naziemnej Telewizji Cyfrowej 
(NTC),  ale także na rynek usług mobilnych. Z informacji zaczerpniętych z dokumentu KRAJOWY PLAN 
DZIAŁAŃ ZMIANY PRZEZNACZENIA PASMA 700MHZ W POLSCE, opublikowanego przez Ministerstwo 
Cyfryzacji na początku lipca br. wynika, że w terminie do 2020-06-30 pasmo to nie będzie dostępne do 
wykorzystania do budowy sieci 5G.  
Dla zrealizowania pełnego zakresu konsultowanego dokumentu - w celach - regulator powinien 
określić termin uruchomienia postępowania selekcyjnego na multipleksy 5 i 6, które będą dostępne 
po zwolnieniu DDC we wszystkich krajach ościennych. W naszej opinii termin ten powinien być 
spójny z terminem uruchomienia DDC. Dopiero takie uzupełnienie wyczerpuje wszystkie zagadnienia, 
które w obszarze 700MHz powinny być zaadresowane.  
 
Poniżej odnosimy się do pytań, które pojawiły się w prezentacji: 

1. Pilotaż 

1.1. Czy pilotaże powinny być prowadzone na terenie jednej gminy, wielu gmin, czy na innym 

obszarze – jakim? 

W całym konsultowanym dokumencie, poza ostatnią sekcją pytań nie ma mowy o pilotażach,  
a jedynie o testach i częstotliwościach na potrzeby testów (a nie pilotaży). Zgodnie ze słownikową 
definicją „pilotaż” oznacza próbne wdrożenie ukierunkowane na określenie barier i zebranie 
doświadczeń, które będą wykorzystane przy wdrożeniu projektu docelowego. Pilotaż ze swojej natury 
jest działaniem na szerszą skalę niż test, który ma zwykle charakter punktowy, czysto techniczny. 
Operatorzy będą wybierać miejsca do przeprowadzenia testów i pilotaży kierując się szeregiem 
czynników, takich jak m.in. stan zasobów infrastrukturalnych, łatwość uzyskania niezbędnych 
pozwoleń, analiza zasobów częstotliwości możliwych do wykorzystania, cel testu/pilotażu itp. Dlatego 
na obecnych etapie nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie obszaru, choć wydaje się, że to będzie 
obszar/obszary wielu gmin.  
Jeśli zaś mowa jest o wyznaczeniu miejsca pilotażu przez administrację państwową, należy podkreślić, 
że nie może się to odbywać bez wcześniejszych uzgodnień z operatorami telekomunikacyjnymi,  
a decyzja o wskazaniu takiego miejsca powinna być poprzedzona szczegółową analizą, m.in. 
dostępności częstotliwości czy infrastruktury. W takim miejscu (wybranym przez administrację), 
administracja powinna umożliwić rzeczywiste testowanie docelowych rozwiązań, w tym np. anten 
massive MIMO, w optymalnych dla nich warunkach. W innym przypadku, biorąc pod uwagę obecne 
limity PEM, testowanie anten mMIMO, których maksymalna moc wypromieniowywana może sięgać 
nawet 75-78 dBW będzie możliwe jedynie w przysłowiowym „szczerym polu”, czyli w miejscu  
w którym tak droga technika, jaką jest mMIMO, jeszcze długo nie znajdzie zastosowania. Dlatego też 
jeśli dojdzie do wskazania miejsca do testów i pilotaży, powinno być ono być uwolnione spod 
krajowych nadmiernie restrykcyjnych regulacji PEM, a powinno w nim stosować się limity przyjęte  
w Zaleceniu Rady nr 1999/519/EC, które w ramach rozwoju infrastruktury telefonii komórkowej,  
są od dawna stosowane w znacznej większości krajów UE.  
Obszar prowadzonych pilotaży powinien wynikać z zakresu prowadzonych testów. Testy powinny 
obejmować wszystkie planowane warianty budowy sieci, obejmując swym zakresem przede 
wszystkim silnie zurbanizowane obszar miejski, o przewidywanym dużym natężeniu ruchu  
i  znaczących barierach propagacyjnych (tłumienie, odbicia, interferencje), być może także obejmujący 
miejsca objęte silnymi ograniczeniami związanymi z architekturą krajobrazu. 
Pilotaże i testy mają na celu weryfikację techniczną, funkcjonalną oraz formalno-prawną wybranych 
rozwiązań przy zachowaniu optymalnych nakładów i kosztów. W związku z tym operatorzy powinni 
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mieć możliwość wyboru obszaru testów od ograniczonych ‘wysp’ miejskich przez większe obszary 
jak miasta i gminy. 
 

1.2. Jak operatorzy odnoszą się do prowadzenia pilotaży do roku 2020? 

Bariery rozwoju systemów radiowych jako takich, w tym też 5G, są znane od lat. Obejmują one zakres 
od procedur administracyjnych (w tym budowlanych) po, nadmiernie restrykcyjne, poziomy pola 
elektromagnetycznego. Administracja powinna przede wszystkim wspomniane problemy rozwiązać,  
i aktywnie wspierać operatora przeprowadzającego test czy pilotaż, niezależnie od wybranego przez 
operatora miejsca testu/pilotażu.    
Przeprowadzenie pilotaży w okresie do roku 2020 pozwoli na zidentyfikowanie ewentualnych barier 
organizacyjnych i technicznych wdrażania 5G oraz umożliwi opracowanie sposobów ich 
przezwyciężenia. Będzie to też element promocji nowych rozwiązań, co pomoże w budowaniu 
popytu, a umiejętnie prowadzona kampania informacyjna, podkreślająca zalety sieci nowej generacji, 
pozwoli na zmniejszenie obaw części społeczeństwa przed budową kolejnych stacji bazowych. 
Biorąc pod uwagę wszystkie składowe rozwiązań  5G jak aktywne elementy sieci radiowych  
i szkieletowych oraz infrastrukturę pasywną i sieci transmisyjne uważamy, że celem pilotaży powinno 
być całościowe zweryfikowanie środowiska technicznego i formalno-prawnego.  Szczególną uwagę 
należy zwrócić na nowy typ infrastruktury wysokościowej, przewidywany w gęsto zaludnionych 
obszarach, wymagających dogęszczenia sieci mobilnych.  Ze względu na krótkie zasięgi stacji 5G oraz 
utrudnione warunki propagacyjne w obszarach miejskich,  wymagane będzie wykorzystanie dużej 
liczby innowacyjnych obiektów infrastruktury 5G takich, jak słupy oświetleniowe, fasady budynków, 
pylony reklamowe, dachy, etc.   Implementacja nowego typu infrastruktury pasywnej oraz sieci na 
potrzeby pilotażu wymaga weryfikacji warunków technicznych oraz formalno-prawnych.  Potrzebne 
będą uproszczenia i przyspieszenie procedur w zakresie dostępu i/lub budowy obiektów 
infrastruktury 5G.  Elementem usprawniającym pilotaże oraz późniejszą implementację sieci będzie 
edukacja społeczna na temat rozwiązań 5G oraz systemów o małych mocach promieniowania.  
W związku z powyższym zaproponowany termin dwóch lat na prowadzenie pilotaży w naszej opinii 
powinien być wystarczający. 
 

1.3. Na jakich zasadach podmiot byłby gotowy przeprowadzić pilotaż? 

Jak wspomniano powyżej, dla umożliwienia pilotażowego wdrożenia 5G konieczne będzie wsparcie 
administracji rządowej i samorządowej – które będzie takie samo, niezależnie od miejsca 
pilotażowego wdrożenia wybranego przez operatora.  Wskazane jest również miejscowe odejście od 
restrykcyjnych limitów PEM na rzecz limitów ze wspomnianego wcześniej Zalecenia 1999/519/EC. 
EmiTel, członek PIRC,  może wspomóc podmioty prowadzące testy, udostępniając, gdzie to będzie 
możliwe, infrastrukturę pasywną (maszty, słupy) do instalacji aktywnych elementów sieci oraz 
przejmując część zadań związanych z instalacjami systemów. 
Jako niezależny operator infrastruktury pasywnej EmiTel jest gotowy współpracować z operatorami 
MNO, JST oraz innymi dostawcami usług, opartych o sieci 5G, w przygotowaniu warstwy 
infrastrukturalno-transmisyjnej uwzględniając sprawdzone obiekty wysokościowe takie, jak wieże  
i rooftopy oraz nowy typ obiektów infrastruktury 5G. Proponujemy, aby szczególną uwagę poświęcić 
obszarom wymagającym tzw. doświetlenia – szczególnie w miastach - ze względu na potencjał 
usługowy, jak również ze względu na warunki propagacyjne oraz inwestycyjne, które mogą być 
wyzwaniem w związku z polem widzenia anten (LoS), budową światłowodów oraz niezbędnej 
infrastruktury wysokościowej dala obiektów rozmieszczonych w odległości kilkudziesięciu do kilkuset 
metrów. 
EmiTel może wreszcie przeprowadzić kompletny pilotaż zapewniając otwartą sieć na wskazanym 
obszarze – najlepiej miejskim, silnie zurbanizowanym. Udostępniając dostawcom usług platformę, 
którą samodzielnie zbuduje w modelu NaaS (Network as a Service). Konieczne w takim przypadku jest 
zabezpieczenie środków, które pokryłyby przynajmniej w części koszty takiego pilotażu. 
 

2. Model budowy sieci 5G 

2.1.  Jaki jest preferowany model budowy sieci 5G (jedna sieć, wiele sieci czy rozbudowa 

istniejącej infrastruktury)? 
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Budowa jednej sieci 5G na wszystkich pasmach, a zwłaszcza tych wysokich, ukierunkowanych na 
usługi typu eMBB, uniemożliwiłaby (lub znacząco utrudniła) wykorzystanie handicapu jakie daje 
istniejące LTE i pozbawiłaby też taką sieć istotnych funkcji, jak np. dual connectivity (LTE uplink, 5G 
downlink). Wychodząc więc z funkcji celu, jakim jest zapewnienie wyższej przepływności  
i pojemności sieci (eMBB), koncepcja jednej sieci jest niecelowa.  
5G to jednak nie tylko eMBB, to także zastosowania IoT, M2M czy wreszcie URLLC. Dla zapewnienia 
milisekundowych opóźnień jest konieczna de facto budowa oddzielnej sieci, z inną topologią, inną 
lokalizacją elementów sieciowych itp. W takim przypadku zasadna jest budowa jednej, ogólnopolskiej 
sieci, w oparciu o jedno wydzielone pasmo (700 MHz) i budowanej i zarządzanej przez jeden podmiot. 
Ze względu na krytyczny charakter takiej sieci zasadne jest, aby był to podmiot państwowy lub 
kontrolowany przez państwo.  Za takim rozwiązaniem przemawia:  

 wielkość zasobu (2x30 MHz lub 2x40 MHz) dostępnego w tym paśmie, która jest zbyt mała, 

żeby dokonywać jej podziału na wiele podmiotów. Przeznaczenie na jeden podmiot daje 

wystarczająco dużą pojemność sieci na pokrycie obecnych i przyszłych wymagań,  

 charakterystyka propagacji – łatwość pokrywania dużych obszarów (istotne dla IoT, M2M), 

 faktyczna możliwość wprowadzenia URLLC (korytarze transportowe), 

 zaspokojenie potrzeb łączności dla jednostek państwowych, co najmniej, na najbliższych 

kilkanaście lat. 

Do przyspieszenia powstania takiej wydzielonej, jednej sieci wskazane byłoby wykorzystanie 
komercyjnego site sharingu pomiędzy nowym operatorem a operatorami już istniejącymi. Z jednej 
strony pozwoli to operatorowi tej sieci na zredukowanie liczby koniecznych nowych masztów 
(poprzez komercyjny dostęp do istniejącej infrastruktury, co jest rozwiązaniem tańszym od budowy 
całości własnej infrastruktury), z drugiej umożliwi operatorom komercyjnym dostęp do infrastruktury 
tegoż podmiotu – co przełoży się na zwiększanie możliwości powiększania zasięgu ich sieci 5G.  
Zasadniczo budowa jednej współdzielonej sieci na terenie całego kraju powinna znacząco zmniejszyć 
niezbędne nakłady na budowę ogólnokrajowego pokrycia. Spowoduje to też lepsze wykorzystanie 
zasobów infrastrukturalnych i obniży koszty utrzymania sieci. Współdzielenie pojemności sieci 
pomiędzy operatorami zwiększy dostępność zasobów w momencie chwilowego przeciążenia sieci  
u jednego z operatorów, a przez to poprawi jakość świadczonej usługi. Wydaje się, że jest to 
rozwiązanie ze wszech miar racjonalne. Niestety wymaga ono szeregu działań regulacyjnych, które 
„otworzyłyby dostęp” do tak zbudowanej sieci po racjonalnych rynkowo cenach.  
Jednakże, w naszej opinii, powinien dominować model hybrydowy budowania sieci 5G, w którym 
wykorzystuje się i rozbudowuje istniejącą infrastrukturę oraz dobudowuje nową, niższą warstwę 
obiektów wysokościowych i sieci. Model uwzględniający konsolidację licznych obiektów infrastruktury 
5G na przykład w obszarach miejskich przez jednego operatora zapewnia optymalizację w procesie 
weryfikacji, rezerwacji, obsługi,  implementacji oraz  utrzymania.  Model konsolidacji zapewnia 
również porządek urbanistyczny, wynikający z zastosowania jednego typoszeregu obiektów 
wysokościowych, przewidzianych do wybudowania. Zbudowanie mniejszych interoperacyjnych sieci  
o zasięgu lokalnym gwarantuje zachowanie ekosystemu gospodarczego opartego na różnorodności  
i wzmożonej konkurencji przy jednoczesnym zachowaniu wspólnych kluczowych standardów 
technicznych. Ponadto podnosi efektywność tak zbudowanych sieci o usługi ogólnokrajowe, które na 
nich mogą być realizowane. 
 

3. Częstotliwości 

3.1. Jaka powinna być kolejność rozdysponowania pasm? 

Kolejność rozdysponowania pasm powinna wynikać z ich dostępności i uwzględniać zarówno 
istniejące prawa do wykorzystania częstotliwości, rozwój technologii (faktyczna i docelowa 
standaryzacja, dostępność sprzętu sieciowego i terminali itp.) i otoczenie międzynarodowe. 
W pierwszej kolejności powinny zostać rozdysponowane pasma, których wykorzystanie nie będzie 
wiązać się z dużymi inwestycjami w ich zwolnienie, a które spełniają zapotrzebowanie pojemnościowe 
zgłaszane przez operatorów mobilnych ale i wpisują się one w założenia budowy sieci 5G. 
Proponujemy rozpocząć od pasma 3,5GHz, przechodząc do 26GHz i zostawiając pasmo 700MHz do 
rozdysponowania w ostatniej kolejności. Kolejność taka wynika między innymi z zaawansowania 
procesu uwalniania DDC w kraju - problemy z uzgodnieniami transgranicznymi o czy pisano powyżej.  
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Podstawowym zastosowaniem sieci 5G jest zwiększenie pojemności i szybkości transmisji, szczególnie 
potrzebne w obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie lepiej sprawdzają się wyższe częstotliwości. 
Funkcję zwiększenia pokrycia na dużych obszarach może przez najbliższe lata wypełniać rozbudowa 
sieć LTE w paśmie 800MHz. 
  

3.2. Czy niektóre pasma powinny być rozdysponowane łącznie (np. 3,7 GHz z 26 GHz) czy 

rozdzielnie? 

Zakres 3400-3800 powinien zostać rozdysponowany w taki sposób, aby umożliwić wydzielenie  
4 bloków po 100 MHz każdy. Nie ma potrzeby łączyć go z innymi pasmami.  
Pasmo 26 GHz powinno zostać poddane reshufflingowi, który umożliwi (przynajmniej czasową) 
koegzystencję obecnych systemów ze służbą ruchomą (5G) poprzez zastosowanie separacji 
częstotliwościowej. Docelowo pasmo 26 GHz powinno być dostępne bezlicencyjnie.  
Aby zapewnić dostęp do nowoczesnych usług na terenie całego kraju, rezerwacje w niższych 
zakresach częstotliwości (700MHz), powinny mieć charakter ogólnopolski. Zapewni to dostęp do 
określonych usług szerszemu gronu odbiorców i zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu niektórych, 
mniej atrakcyjnych, z finansowego punktu widzenia, obszarów kraju. W przypadku częstotliwości  
z wyższych zakresów pod uwagę powinny być brane rezerwacje o zasięgu regionalnym i lokalnym, 
np. do obszaru powiatu, gminy a nawet miasta. Najwyższe częstotliwości mają niewielkie zasięgi  
i z założenia wykorzystywane będą lokalnie, do zwiększania pojemności sieci w dużych skupiskach 
ludzi, stąd powinny być udostępniane lokalnie. 
 

3.3. Czy rezerwacje częstotliwości powinny być ogólnopolskie, regionalne czy lokalne? 

Rezerwacje częstotliwości z zakresów poniżej 6 GHz powinny być ogólnopolskie, a rezerwacje 
częstotliwości z zakresów powyżej 6 GHz powinny być albo lokalne, albo zakresy te powinny być 
dostępne bezlicencyjnie.  
 

3.4. Jaka powinna być minimalna szerokość bloku częstotliwości dla poszczególnych pasm? 

Jeśli chodzi o czysto techniczne podejście - minimalne szerokości bloku są określone w dokumentach 
technicznych (decyzje harmonizacyjne KE, raporty CEPT, raporty ITU). Zgodnie z nimi zarówno dla 
pasma 700 MHz jak i dla całego zakresu 3400-3800 MHz jest to 5 MHz i jego wielokrotność.   
Dla 26 GHz do tej pory nie przyjęto finalnie żadnego takiego dokumentu.  
Jeśli zaś chodzi o minimalny zasób, jaki w procedurze selekcyjnej mógłby uzyskać podmiot, powinno 
mówić się nie o zasobie minimalnym czy maksymalnym, ale o zasobie optymalnym z punktu 
widzenia parametrów sieci i jej kosztów. Optymalny wielkość zasobów została opisana w punkcie 
poniżej.  
 

3.5. Jaka powinna być maksymalna szerokość bloku, którą może uzyskać jedne podmiot? 

Dla pasma 700 MHz – cały zasób (2x30 lub optymalnie – 2x40 MHz) dla wydzielonego operatora.  
Dla pasma 3400-3800 MHz powinno to być 100 MHz na operatora. Wynika to z samej specyfiki 
technologii 5G – jest ona przystosowana do pracy na dużych, ciągłych blokach częstotliwości. 
Uzyskanie bloków mniejszych niż 100 MHz lub nieciągłych istotnie wpływa na oferowane 
przepływności oraz na koszty budowy sieci. Posługując się przykładem poniższa tabela przedstawia 
zależność osiąganych przepływności do szerokości kanału: 
 

Szerokość 
kanału 

Szczytowa 
przepływność 

Średnia przepływność Przepływność dla 5 
percentyla 

40 MHz 1,2 Gbit/sek 0,312 Gbit/sek 9 Mbit/sek 

100 MHz 3 Gbit/sek 0,78 Gbit/sek 22,5 Mbit/sek 

 
Dostępna dla operatora szerokość kanału ma również wpływ na gęstość sieci. Zastosowanie 
mniejszych bloków powoduje konieczność znaczącego zagęszczenia sieci, ergo – wzrost nakładów 
inwestycyjnych i zdecydowanie dłuższy rollout. W scenariuszu miejskim, a więc tym, gdzie pasmo n78 
będzie głownie wykorzystywane zależności te wyglądają następująco: 
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Szerokość kanału Promień (km) Pokryty obszar Ilość BS na km2 Zmiana (%) 

100 MHz 0.19 0.070395 14 bazowa 

60 MHz 0.15 0.043875 23 +64% 

 
Jak widać, wykorzystanie bloku 60 MHz zamiast 100 MHz, zwiększy o 64% liczbę stacji bazowych, 
koniecznych do pokrycia tego samego obszaru z tą samą pojemnością sieci. Dlatego stosowanie 
małych bloków (innych niż 100 MHz) jest niecelowe, prowadzi do budowy nieoptymalnych sieci  
o ograniczonych parametrach, w dodatku po znacznie wyższych kosztach.  
 

4. Inne pasma 

4.1. Czy poza pasmami podstawowymi należy rozważyć do dystrybucji także inne zakresy  

(w szczególności 1427-1518 MHz, 2300-2400 MHz, 3800-4200 MHz, 26,5-27,5 GHz) na 

potrzeby 5G? 

Docelowo, dostępne dla 5G, powinny być wszystkie pasma, wymienione w specyfikacji 3GPP w sekcji 
„Operating bands”, oznaczone wyróżnikami z zakresu n1 do n84. Warto zauważyć, że zakres 26,5 -
27,5 GHz jest już wymieniony w części dokumentu dotyczącej pasma 26 GHz jako element pasma 
podstawowego. Jeśli jest on również umieszczany w pytaniu, dotyczącym innych zakresów 
częstotliwości oznacza to, że w jednym z tych miejsc znalazł się przez pomyłkę.  
 

Odniesienie się do proponowanych działań regulacyjnych 
 

Zakres 694-790 MHz: 

W chwili obecnej 13 podmiotów posiada ważne rezerwacje częstotliwości na potrzeby naziemnej 
telewizji cyfrowej, obejmujące kanały z zakresy 470-790 MHz. Częstotliwości te wykorzystywane są 
dla dostarczenia blisko 38 milionom Polaków sygnału telewizyjnego. Działania UKE mogą 
spowodować, że liczba ta zostanie istotnie ograniczona, a część obszaru Polski zostanie pozbawiona 
dostępu do NTC. 
UKE stawia sobie za cel „uwolnienie pasma 700 MHz do 2020.06.30”, co motywowane jest chęcią 
spełnienia terminu wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej. Jednakże obiektywnie oceniając 
wymienione w dokumencie „największe zagrożenia”, dziwi fakt braku chęci do skorzystania  
z derogacji do 2022 roku, co również umożliwia wspomniana decyzja, a obecna sytuacja wydaje się 
uzasadniać potrzebę takiej derogacji.  
Stan faktyczny jest następujący: 

 kanały z pasma 694-790 MHz są wykorzystywane na potrzeby radiodyfuzji, ostatnia  

z rezerwacji kończy się w 2025 roku; wykorzystanie to jest efektywne.  

 brak jest kompletu porozumień koordynacyjnych z państwami spoza UE, natomiast te, które 

zostały zawarte przez UKE z Białorusią i Ukrainą, nie precyzują daty zaprzestania 

wykorzystywania przez ww. kraje naziemnej telewizji (analogowej i cyfrowej), wskazują 

jedynie daty, do których takie decyzje zostaną podjęte.  

 zasięgi zakłóceniowe od NTC z Białorusi, Rosji i Ukrainy do potencjalnej służby ruchomej będą 

sięgać nawet 200 km w głąb Polski. Wykluczy to możliwość wprowadzenia służby ruchomej, 

np. w postaci sieci 5G na 1/3 powierzchni kraju. 

 nawet po rozwiązaniu problemu zakłóceń od rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej NTC, pasmo 

700 MHz nadal będzie mieć ograniczenia związane z radionawigacją lotniczą (ARNS)  

i zawartymi w 2015 roku porozumieniami.  

Propozycje UKE zawarte w dokumencie obejmują natomiast: 

 zwolnienie pasma 700 MHz przez NTC do czerwca 2020, 

 rozdysponowanie, w ramach procedury selekcyjnej, zasobu wynoszącego 2x30 MHz,  

w blokach po 5 MHz, z dupleksem częstotliwościowym.  

Dla zrealizowania tych celów, UKE przewiduje podjęcie następujących działań w następującej 
kolejności: 

 zmianę obowiązujących rezerwacji TV 
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 sfinalizowanie umów międzynarodowych (Białoruś, Rosja, Ukraina) 

 ustalenie harmonogramu przełączania stacji TV z krajami sąsiednimi.  

Zarówno cele Prezesa UKE, jak i plan działań, wywołują szereg wątpliwości i dodatkowych pytań.  
Przede wszystkim koncepcja zwolnienia pasma 700 MHz i jego rozdysponowania przed zawarciem 
kompletu porozumień koordynacyjnych jest błędna, i będzie prowadzić do szeregu istotnych 
następstw. Niewątpliwie nie można jej uznać za prowadzącą do efektywnego wykorzystania zasobów 
częstotliwości – jednej z nadrzędnych zasad gospodarowania widmem radiowym ujętych w ustawie 
Prawo telekomunikacyjne. Wprowadzenie służby ruchomej do pasma 700 MHz w sytuacji, w której 
zakłócenia od NTV z Białorusi, Rosji czy Ukrainy uniemożliwiają jej faktyczne wykorzystanie na 
obszarze ok 120 000 km2. Z takich powodów jak powyższe, decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 
MHz w Unii dopuszcza możliwość ubiegania się o derogację, i w tym przypadku może być ona 
zastosowana. Zawarcie kompletu porozumień koordynacyjnych jest sine qua non dalszych działań,  
a nie jak wskazano w dokumencie – działaniem drugorzędnym, podejmowanym dopiero po zmianie 
obowiązujących rezerwacji TV.  
Drugą kwestią jest motywacja UKE do zwolnienia pasma 700 MHz do czerwca 2020 r. Jak wskazano 
powyżej, Dokument nie wskazuje żadnego uzasadnienia proponowanych działań. Jeśli jest to 
motywowane chęcią spełnienia zapisów decyzji, to jak wskazano powyżej, UKE powinien dokonać 
analizy sytuacji krajowej, i podejmować decyzje w oparciu o nią.  
Przed zwolnieniem pasma UKE powinien dążyć nie tylko do zawarcia porozumień „telewizyjnych”, 
ale również do renegocjacji porozumień ARNS, jako zawierających szereg postanowień istotnie 
ograniczających możliwość efektywnego i pełnego wykorzystania pasma 700 MHz w Polsce. 
Wystarczy wspomnieć, że porozumienia te zakładają, w przypadku wykorzystywana agregacji nośnych  
z pasm 700 MHz i 800 MHz, co w przypadku nowoczesnych systemów łączności takich jak 5G jest 
bardzo prawdopodobne, dopuszczalne poziomy natężenia pola są niższe o co najmniej 4 dB od tych, 
obowiązujących przy braku agregacji. To oznacza ponad dwukrotną różnicę dopuszczalnego natężenia 
pola. Opisany w tym akapicie problem nie wystąpi przy budowie wydzielonej sieci w paśmie 700 
MHz – po prostu nie dojdzie do agregacji z pasmem 800 MHz.  
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni doskonale zdają sobie sprawę jak wygląda w praktyce 
wykorzystywanie częstotliwości które są zakłócane przez zagraniczne systemy łączności, natomiast 
Prezes UKE doskonale zdaje sobie sprawę z długotrwałości procesu usuwania takich zakłóceń. Tym 
bardziej dziwi proponowane podejście, bo zapewnia ono tylko ekstrapolację doskonale znanych 
problemów z e-GSM 900 MHz.  
Z dokumentu nie wynika konkretna data rozdysponowania pasma 700 MHz, wskazano jednakże to 
działanie jako jeden z celów Prezesa UKE. Rozdysponowanie (szczególnie wcześniejsze) zasobów, 
obarczonych z góry znanymi zakłóceniami, należy ocenić jako wyjątkowo szkodliwą praktykę –  
z jednej strony usunie się telewizję cyfrową, która efektywnie i bez zakłóceń użytkuje pasmo 700 
MHz, a z drugiej - wprowadzi ułomną służbę ruchomą, która nie będzie w stanie spełnić wymogów 
stawianych sieciom 5G.  
Dodatkowo niewiadomą jest przedstawiony plan aranżacji pasma: obejmujący tylko 2x30 MHz,  
i to w sytuacji w której dostępny zasób jest znacznie większy. Jest to niezrozumiałe biorąc pod uwagę, 
że jest to dokument poświęcony częstotliwościom dla systemów 5G, które wymagają większych 
zasobów widma niż poprzednie generacje.  
Z punktu widzenia przedsiębiorców, oferujących obecnie usługi radiodyfuzyjne w paśmie 700 MHz, 
takie plany UKE pozwalają zidentyfikować następujące problemy: 

 Zwolnienie pasma 700 MHz i zmiana części kanałów w czterech multipleksach spowoduje 

poniesienie znaczących kosztów, a tym samym już teraz powinna rozpocząć się dyskusja, 

dotycząca konieczności dokonania ewentualnych rekompensat. W opinii przedsiębiorców, 

oferujących obecnie usługi radiodyfuzyjne, koszty te można podzielić na następujące 

kategorie: 

1) przestrojenia wszystkich MUX,  

2) wymiana systemów antenowych (gdyż nie wszystkie obiekty nadawcze wyposażone  

są w szerokopasmowe systemy antenowe),  

3) wymiana nadajników,  
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4) wybudowanie w części obszarów dodatkowych obiektów nadawczych w związku  

z zagęszczeniem siatki częstotliwości i wzrostem zakłóceń między MUX’ami  

5) koszty (po stronie odbiorców) wymiany odbiorników 

W opinii przedsiębiorców, oferujących obecnie usługi radiodyfuzyjne, koszty wygenerowane 
przez taką zmianę będą nie tylko znaczące, ale także społecznie nieuzasadnione, w świetle 
braku możliwości wykorzystania pasma 700 MHz przez systemy szerokopasmowe.  

 Bardzo istotną kwestią, do której nie ma żadnego odniesienia w prezentacji UKE, jest 

określenie i przyjęcie docelowego standardu nadawania – w pracach Ministerstwa Cyfryzacji 

nad rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników 

cyfrowych NTC (w których to pracach biorą udział przedstawiciele UKE) pojawił się standard 

DVB-T2/HEVC. W trakcie prac przedsiębiorcy, oferujący obecnie usługi radiodyfuzyjne, 

wskazywali na potencjalne problemy związane z HEVC – brak dokładnej analizy struktury 

kosztów licencyjnych, patentowych i oprogramowania, koniecznych do poniesienia przed 

użyciem HEVC w urządzeniach lub w treściach do rozprowadzania w naziemnej telewizji 

cyfrowej. Ze wstępnej analizy przedsiębiorców wynika, że prawa patentowe i licencyjne dla 

tego kodeka posiada dość liczna grupa podmiotów, z których nie wszystkie na obecnym etapie 

prac ujawniły się. Powyższe powoduje zaś, że nie ma pewności jak wysokie i na czyją rzecz 

będą opłaty za ten kodek. Zatem, również i ta kwestia przemawia za skorzystaniem  

z uprawnienia do skorzystania z możliwości derogacji do 2022 roku.  

Wszystkie powyżej opisane zastrzeżenia i wątpliwości, przemawiają za wstrzymaniem się  
z pracami nad opracowaniem harmonogramu zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz, skorzystaniem  
z uprawnienia do derogacji do 2022 roku, a w uzyskanym czasie, na skoncentrowaniu się na 
doprowadzeniu do sytuacji, w której zasoby pasma 700 MHz, w momencie zmiany przeznaczenia  
i rozdysponowywania, będą wolne od wad i będą zasobem pełnowartościowym.   

 

Zakres 3400-3600 MHz. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sztuczny podział całego pasma 3400-3800 MHz na dwa 
podzakresy. Taki podział, utrzymany wprawdzie w Krajowej tablicy przeznaczeń częstotliwości, jest 
efektem zaszłości historycznych i nie znajduje potwierdzenia ani w dokumentach europejskich ani  
w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. Wspomniany podział wykorzystany został do nierównego 
potraktowania poszczególnych podzakresów. Wykorzystywany w stopniu niewielkim i jedynie lokalnie 
zakres 3400-3600 MHz proponowany jest do uporządkowania w okresie późniejszym niż 
wykorzystywany wielkoobszarowo lub ogólnopolsko zakres 3600-3800 MHz.  
Pasmo to (3400-3800 MHz) należy docelowo traktować łącznie – tak jak to jest w Decyzjach 
harmonizacyjnych, opiniach RSPG etc. Dlatego też uwagi, które umieszczono w punkcie dotyczącym 
zakresu 3600-3800 MHz mają zastosowanie również do tego zakresu.  
Zaproponowane działania są sprzeczne z poddanym pod konsultacje społeczne raportem ECC CEPT 
„Guidance on defragmentation of the frequency band 3400-3800 MHz”, w szczególności w rozdziale  
6 „Wytyczne dla administracji dot. defragmentacji zakresu 3400-3800 MHz. Wydaje się,  
że reshuffling istniejących użytkowników powinien umożliwić na wcześniejsze (niż w 2025) uwolnienie 
części zasobów. Ważne jest jednak, aby nie działo się to w oderwaniu od zakresu 3600-3800 MHz 
 i żeby zaproponowany podział (4x100 MHz) objął całość tych dwóch pasm.  
 

Zakres 3600-3800 MHz 

Zaproponowane w Dokumencie działania sprowadzają się do odmowy rezerwacji na kolejny okres, 
przez co dochodzi z czasem do samoistnego zwolnienia pasma przez dotychczasowych użytkowników. 
Zdecydowanie nie jest to podejście zapewniające pewność regulacyjną, ani podejście umożliwiające 
efektywne i szybkie rozpoczęcie wdrożenia 5G w Polsce.  
Koncepcja zarysowana w dokumencie sprowadza się do: 

 odmowy rezerwacji na ponowny okres, 

 w miarę wygasania kolejnych rezerwacji, wydawanie pozwoleń na potrzeby testów, 
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 rozdysponowanie – przy czym dokument nie określa, czy intencją jest rozdysponowanie przed 

wygaśnięciem rezerwacji, czy po ich wygaśnięciu.  

Konsekwencją wdrożenia tego podejścia regulacyjnego będzie, paradoksalnie, opóźnienie we 
wdrażaniu rozwiązań opartych o 5G w Polsce. Ogólnopolskie rezerwacje w paśmie 3,7 GHz posiada 
trzech dużych operatorów telekomunikacyjnych. Te trzy podmioty mogłyby rozpocząć rozwój sieci 5G 
w Polsce jeszcze zanim dojdzie do opisanego w dokumencie rozdysponowania zasobów (czyli  
w 2023 r.).  Tymczasem przyjęcie przez UKE takiej, jak opisana w dokumencie, strategii regulacyjnej  
w zakresie pasma 3,7 GHz da efekt dokładnie odwrotny. 
UKE, zamiast wykorzystać fakt, że w Polsce pasmo 3,7 GHz jest już częściowo rozdysponowane, idzie 
w kierunku „opcji zerowej”, czyli ponownego rozdysponowania całości wtedy, kiedy pełne  
200 MHz tego pasma będzie zwolnione z użytkowania. Abstrahując od rozważań, czy w obecnym 
reżimie prawnym, odmowy rezerwacji na kolejny okres są zgodne z prawem telekomunikacyjnym, 
przyjęcie takiej opcji doprowadzi do kilkuletnich opóźnień we wdrażaniu 5G.  
Dokumenty UE mówią o roku 2020, jako tym, w którym powinny pojawić się komercyjne sieci 5G. 
Truizmem jej stwierdzenie, że w przypadku Polski jedynym realnym pasmem, w którym można w tym 
czasie rozwinąć sieć 5G jest pasmo 3,7 GHz i 3,5 GHz. Przyjęcie takiej koncepcji regulacyjnej 
skutecznie taką możliwość niweczy.  
Dodatkowo przeznaczanie zwalnianych fragmentów na potrzeby testów, tak jak to przewiduje 
dokument, jest oderwane od wymagań 5G. Dokument przedstawia dostępność zasobów do testów na 
osi czasu, tym niemniej w żadnym momencie zasób nie przewiduje ciągłych bloków o szerokości  
100 MHz (czyli najbardziej interesującej wielkości dla testów możliwości technologii 5G), a bloki  
o szerokości 50 MHz pojawiają się dopiero od roku 2021. Powyższe dowodzi, że całościowa koncepcja 
dla pasma 3,7 GHz jest błędna, i nie niesie ze sobą wartości dodanej.  
 
Prawidłowym podejściem będzie: 

 reshuffling pasma tak, aby umożliwić podmiotom uzyskanie jak największych, ciągłych bloków 

w wymaganych wielkościach (wielokrotności 5 MHz), 

 udzielenie rezerwacji na kolejny okres, w szczególności dla rezerwacji ogólnopolskich, 

 dla pozostałej części pasma, przygotowanie procedury selekcyjnej, z niedyskryminującymi 

spectrum capami, uwzględniającymi zasoby już posiadane w tym paśmie,  

 zasób widma powinien zostać podzielony tak, aby uzyskać cztery bloki po 100 MHz każdy 

(włącznie w paśmie 3400-3600 i 3600-3800 MHz). 

Dodatkowo, na ograniczonym obszarze, powinno się dopuszczać wydawanie decyzji rezerwacyjnych, 
uzupełniających zasób ogólnopolski. Taki obszar/obszary obejmowałyby miejsca, w których 
operatorzy chcą wdrożyć pilotaże 5G. Decyzje takie, wydawane na ograniczony czas (np. 3 lata)  
i obszar przyspieszyłyby realne wdrożenie sieci.  
 Takie podejście daje niezbędną pewność regulacyjną i inwestycyjną i realnie oceniając daje 
największe szanse na szybki rozwój 5G w Polsce. Ponadto zgodne jest z raportem ECC CEPT „Guidance 
on defragmentation of the frequency band 3400-3800 MHz”.  
 

26 GHz 

Pasmo 26 GHz będzie istotnym elementem ekosystemu 5G. Będzie wykorzystywane przede wszystkim 
do zastosowań krótkiego zasięgu i wysokiej przepływności, w tym do stacjonarnego, 
bezprzewodowego dostępu do transmisji danych. Dlatego należy docenić fakt, że znalazło się na liście 
pasm, którymi planuje się zająć UKE.  
Proponowane działania regulacyjne, tzn. reshuffling dla uzyskania ciągłych zakresów częstotliwości, 
modyfikacja (a nie jak w przypadku innych pasm odmowa przedłużenia) rezerwacji i pozwoleń, czy 
próba pozyskania częstotliwości użytkowanych jako rządowe, wydają się rozsądną próbą 
przygotowania pasma 26 GHz na potrzeby 5G. Z jednej strony zapewnią możliwość eksploatacji 
dotychczasowych systemów (radiolinie, LMDS), z drugiej zaś dają szansę na uzyskanie wystarczających 
zasobów dla rozwiązań opartych o 5G.  
Jednakże należy mieć na uwadze, że dla pasma 26 GHz nie zostały do tej pory określone warunki 
techniczne – zarówno na poziomie europejskim (ECC, UE), ani światowym (ITU). Trudno jest więc 
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przesądzać czy proponowany plan podziału kanałów jest właściwy czy też nie. Trzeba mieć również na 
uwadze to, że w paśmie 26 GHz są i będą wykorzystywane inne systemy niż 5G – np. linie radiowe, czy 
systemy satelitarne. Możliwości współdzielenia zostały już opisane w raporcie CEPT  
nr 68.  
Biorąc jednak pod uwagę właściwości fizyczne fal z zakresu 26 GHz oraz antycypowane wykorzystanie 
tego zakresu wydaje się rozsądnym przyjęcie modelu bezlicencyjnego. Wyłącznie taki model pozwoli 
na efektywne wykorzystanie widma, nieobciążone niepotrzebnym gromadzeniem widma przez 
podmioty.  

 

Zasoby do testów 

Z punktu widzenia wyboru miejsca do potencjalnych testów technologii 5G, zestawienie 
zaprezentowane w dokumencie jest mało przydatne. Podaje ono tylko ogólną sumę zasobu 
dostępnego w danym paśmie, nie mówi zaś nic o jego fragmentacji.  
Informacja o zasobach którą można wykorzystać w praktyce powinna przedstawiać wielkość zasobu  
w danym paśmie (np. n77), w ciągłych blokach o szerokościach określonych w specyfikacji 3GPP  
Rel. 15.  
Do niedawna pasmo L było przeznaczone na potrzeby cyfrowej radiofonii DAB. Jednakże ze względu 
na niewielkie wykorzystanie  w 2015 roku, na konferencji WRC-15, zakres 1420-1518 został 
jednoznacznie wskazany jako częstotliwości dla usług IMT. Dlatego, jako niekolidujące  
z innymi usługami,  częstotliwości te powinny zostać wykorzystane na potrzeby 5G.  
 
Generalne uwagi do pozostałej zawartości materiału: 
 
Każdy z wymienionych w konsultowanym materiale zakresów częstotliwościowych został 
przedstawiony pod kątem zajętości na terenie Polski. Należy zwrócić uwagę, że jedynie dla pasma 700 
MHz przedstawiono sytuację w krajach sąsiednich. Brak jednak takiej analizy w szczególności dla 
pasma 3,4 do 3,6 GHz oraz 3,6 do 3,8 GHz. Brak informacji na jakie systemy są wykorzystywane te 
pasma w krajach sąsiadujących z Polską oraz czy kraje te również przygotowują plany ich 
przeznaczenia na potrzeby 5G a jeżeli tak to w jakim terminie tego dokonają. Brak informacji czy 
przeznaczenie tych częstotliwości na sieć 5G wymaga przeprowadzenia koordynacji transgranicznej  
z krajami ościennymi. W naszej opinii materiał powinien zawierać także i te informacje. 
W opinii PIRC proces refarmingu będzie równie skomplikowany jak przejście z emisji analogowej na 
cyfrową, w związku z tym należy proces taki odpowiednio wcześnie i dobrze zaplanować. Konieczny 
jest w nim udział wszystkich zainteresowanych stron: nadawców,  operatora technicznego, który 
świadczy usługi emisji multipleksów w kraju jak i właściwych regulatorów rynku.  

 
 

            Z poważaniem 
 
                Jacek Silski 

         
             Prezes Zarządu 


