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Wprowadzenie

Dotychczasowe ostrzeżenia administracji Donalda Trumpa, 
które kierowane były do sojuszników na całym świecie od 
2018 r. w związku z obawą o budowę przez nich sieci 5G 
z użyciem komponentów z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), 
a które zdominowały debatę publiczną w 2019 r., nie prze-
łożyły się w 2020 r. na jednoznaczne decyzje inwestycyjne 
w zakresie oczekiwanym przez Amerykanów – czyli wyklucza-
jącym chińskich dostawców. De facto tylko cztery kraje istotne 
z punktu widzenia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, zajęły 
w tym zakresie jednoznaczne nie tylko polityczne, ale także 
regulacyjne stanowisko. Całkowicie swoje sieci telekomuni-
kacyjne na komponenty z ChRL zamknęły Australia, Nowa 
Zelandia i Japonia, a zapowiedziała  – Wielka Brytania1. Wielu 
ekspertów wskazywało zatem na potrzebę dodania do ame-
rykańskich argumentów natury politycznej (które od maja 
2019 r. obejmują również działania legislacyjne, takie jak wpi-
sanie Huawei i jego partnerów biznesowych na „czarną listę” 
Departamentu Handlu (Entity List) czy też drastyczne ogra-
niczenia nałożone de facto na wszystkie firmy produkujące 
procesory do 5G z użyciem amerykańskich komponentów 
w zakresie ich sprzedaży Huawei), także tych, które wpisują 
się w amerykański sposób myślenia o przekształcaniu świata 
poprzez pozytywną agendę, czyli dostarczeniu mu nowych 
i innowacyjnych rozwiązań. W tym konkretnym przypadku 
rozwiązań, które byłyby jednocześnie konkurencyjne wobec 
chińskich producentów technologii 5G. Tym pozytywnym 
argumentem może być OpenRAN. 

1 Wiele krajów podpisało natomiast z USA deklaracje polityczne, opisujące 
wolę współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci 5G w tym 
Polska, Łotwa, Rumunia, Polska, Czechy, Estonia, Słowenia. Kroki zmierza-
jące do ograniczenia dostępu do rynku z uwagi na kryteria bezpieczeństwa 
zapowiedziała także Francja i spodziewać się ich można w Indiach.

Jednocześnie w ostatnich miesiącach przyspieszyła „geo-
technologiczna” rywalizacja mocarstw przede wszystkim, ale 
nie tylko, w obrębie rozwoju sieci 5G. Mowa tu nie o słowni-
kowym2, ale nowym, niespopularyzowanym jeszcze w języku 
polskim (co samo w sobie jest sygnałem świadczącym o nie-
wystarczającym poziomie debaty i świadomości tego tematu 
w Polsce) znaczeniu słowa „geotechnologia”, które opisuje 
wpływ technologii na projekcję siły i budowanie przewag 
geopolitycznych i geoekonomicznych przez państwa3. 

Zdaniem ekspertów w perspektywie 10 do 15 lat ChRL, 
uznana przez państwa Unii Europejskiej za systemowego 
rywala4, może wyprzedzić Stany Zjednoczone w strate-
gicznym wyścigu dotyczącym rozwoju i implementacji 
kluczowych technologii, w modelu, który nie promuje 
demokratycznych wartości wspieranych przez UE. Wśród 
nich, obok 5G (które zresztą warunkować będzie w dużej 
mierze ich rozwój), wymienić można chociażby sztuczną 
inteligencję czy komputery kwantowe5. 

2  Geotechnologia [w:] Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/geotech-
nologia, [online: 4.05.2020].

3 Por. Stephen R Nagy, Geotechnology meets geopolitics: US-China AI Rivalry 
and Implication for Trade and Security, World Commerce Review, 2018.

4 Zgodnie z dokumentem European Commission and HR/VP contribution 
to the European Council EU-China – A strategic outlook „Chiny są jednocze-
śnie w różnych obszarach polityki, partnerem do współpracy, z którym UE 
ma ściśle powiązane cele, partnerem negocjacyjnym, z którym UE musi 
znaleźć równowagę interesów, konkurentem gospodarczym w dążeniu do 
przywództwa technologicznego oraz systemowym rywalem promującym 
alternatywne modele zarządzania.

5 Martijn Rasser, Countering China’s Technonationalism, The Diplomat, 
https://thediplomat.com/2020/04/countering-chinas-technonationalism/, 
[online: 4.05.2020].

https://sjp.pl/geotechnologia
https://sjp.pl/geotechnologia
https://thediplomat.com/2020/04/countering-chinas-technonationalism/
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Status quo sieci 5G w USA i plany na przyszłość

W przypadku sieci nowej generacji zmiennych do oceny pro-
gnoz rozwoju wspomnianej rywalizacji jest wiele, jedną z nich 
jest np. liczba stacji bazowych. W tym kontekście z jednej 
strony ChRL wyprzedza USA o 85 tys. baz (100 tys. ChRL 
vs. 15 tys. USA), a w planach chińskiego giganta znajduje się 
wydatek rzędu 1,4 bln $, który do  2025 roku ma sfinanso-
wać rozwój technologiczny kraju, w tym stacje bazowe 5G 
(za bagatela 35 mld $)6. Z drugiej strony USA przechodzą 
przez tzw. moment Sputnika i starają się uruchomić syste-
mowe wsparcie dla rozwoju technologii i sieci piątej gene-
racji, jak i regulacyjne hamulce dla chińskiej ekspansji na 
świecie7. Z punktu widzenia rozwoju technologii dla amery-
kańskiego sukcesu 5G kluczowe będą OpenRAN, tworzenie 
zdefiniowanych software’m zwirtualizowanych sieci i prze-
twarzanie w chmurze8. USA może także liczyć na amerykań-
skich wizjonerów, takich jak Elon Musk. Firma SpaceX roz-
wija bowiem projekt satelitarnego internetu w standardzie 
5G9 i nawet jeśli ten projekt wydaje się teraz „kosmicznie” 
odległy, to jednak satelity telekomunikacyjne Starlink już 
krążą po orbicie, a inżynierowie głowią się nad obniżeniem 
latencji i zwiększeniem wydajności takiej sieci10. Podobne 
plany kreśli firma Blue Origin Jeffa Bezosa w ramach pro-
jektu Kuiper, który zakłada pokrycie Internetem 95% naszej 

6 China’s Got a New Plan to Overtake the U.S. in Tech, Bloomberg, https://www.
bloomberg.com/news/articles/2020-05-20/china-has-a-new-1-4-tril-
lion-plan-to-overtake-the-u-s-in-tech, [online 4.05.2020].

7 “Wcześniejsza próba stępienia (przewagi ChRL), która spowodowała, że nie-
legalna była sprzedaż Huawei komponentów amerykańskich, w tym zaawan-
sowanych układów komputerowych, na których opiera się chińska firma, nie 
była nokautującym ciosem, na jaki liczył Biały Dom. Producenci chipów mogli 
nadal wysyłać półprzewodniki dla Huawei z fabryk poza Ameryką. Dlatego 15 
maja br. administracja Trumpa rozszerzyła swoje ograniczenia czyli od chi-
pów aż do narzędzi używanych do ich produkcji – z których wiele pochodzi 
z Ameryki. Tak długo, jak duzi producenci mikroprocesorów, tacy jak Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), używają sprzętu amerykań-
skiego, nie będą już w stanie tworzyć w żadnym miejscu na świecie chipów za-
projektowanych przez Huawei “. Więcej: America’s latest salvo against Huawei 
is aimed at chipmaking in China, The Economist, https://www.economist.com/
business/2020/05/21/americas-latest-salvo-against-huawei-is-aimed-at-
chipmaking-in-china, [online: 24.05.2020].

8 Shane Tews, Virtualized networks and O-RAN will be key for American 
5G success, AEIdeas, https://www.aei.org/technology-and-innovation/
virtualized-networks-and-o-ran-will-be-key-for-american-5g-success, 
[online: 21.05.2020].

9 Satelitarny Internet jest w tym momencie wykorzystywany głownie do 
celów wojskowych. Ale dla celów cywilnych rozwijany jest nie tylko w ra-
mach Starlink, ale także przez brytyjską firmę OneWeb.

10 Plany, mimo, że rodzą wiele kontrowersji, są bardzo ambitne i zakładają 
umieszczenie łącznie nawet 42 000 satelitów, dzięki którym internet o szyb-
kości 1 Gbps dostępny będzie w każdym zakątku ziemi, a zwłaszcza w tych 
jej częściach, gdzie tradycyjni dostawcy telekomunikacyjni mają problem z ich 
pokryciem. Federalna Komisja ds. Komunikacji (Federal Communications 
Commission) wydała SpaceX zgodę do uruchomienia aż 1 miliona anten na-
ziemnych, które firma będzie musiała podłączyć użytkowników do satelitar-
nej sieci internetowej Starlink, więcej: Michael Sheetz, FCC approves SpaceX 
to deploy up to 1 million small antennas for Starlink internet network, https://
www.cnbc.com/2020/03/20/fcc-approves-spacex-to-deploy-1-million-an-
tennas-for-starlink-internet.html, [online: 24.05.2020].

planety z 3236 satelitów11. Także Facebook Marka Zuckerberga 
w ramach The Connectivity Lab stawia na zaawansowane inno-
wacje telekomunikacyjne, w tym m.in. połączenia laserowe12. 

Schodząc jednak na ziemię, można wskazać jeden z przy-
kładów odpowiedzi na „wyzwanie 5G”, a jest nim syste-
mowe wsparcie ze strony amerykańskiej administracji 
dla rozwoju tej technologii.  Ma ono na celu stworzenie 
innych, bardziej tradycyjnych w porównaniu do powyż-
szych „kosmicznych”, rozwiązań technologicznych, które 
w perspektywie kolejnych lat mogłyby powstrzymać 
szarżę chińskich firm, głównie Huawei i ZTE. 

W tym kontekście rok 2020 rozpoczął się 14 stycznia, 
czyli w dniu, w którym dwóch amerykańskich senato-
rów przedstawiło propozycję Utilizing Strategic Allied (USA) 
Telecommunications Act13, popieraną przez Senatorów zarówno 
z partii republikańskiej, jak i demokratycznej, kierujących 
Komisją Służb Wywiadowczych. Richard Burr i Mark Warner 
wsparli tym samym rynkowy trend związany z nowym sposo-
bem myślenia o architekturze sieci 5G. Na to działanie można 
jednak spojrzeć szerzej, jako na próbę wdrożenia nowego stra-
tegicznego podejścia do odbudowy przewagi geopolitycznej 
USA w świecie w coraz większym zakresie zależnym i polegają-
cym na technologiach informatycznych i ich dostawcach.

Ustawa zakłada stworzenie funduszu badawczo-rozwojowego 
w celu wspierania badań i komercyjnego zastosowania tych 
badań w obszarach: 

• promowania rozwoju technologii, w tym software’u, 
hardware’u i technologii mikroprocesorowej, które 
zwiększą konkurencyjność USA w łańcuchach dostaw 5G 
i kolejnych technologii bezprzewodowych; 

• przyspieszenia opracowywania i wdrażania kompa- 
tybilnego, interoperacyjnego sprzętu opartego na 
standardach otwartego interfejsu, takiego jak sprzęt 
opracowany zgodnie ze standardami określonymi przez 
organizacje takie jak O-RAN Alliance, Telecom Infra Project, 
3GPP, oprogramowanie O-RAN Software Community, lub 
dowolne organizacje będące ich następcami; 

• promowania kompatybilności nowego sprzętu 5G 
z przyszłymi urządzeniami interoperacyjnymi opartymi na 
otwartych standardach, zarządzania integracją środowisk 
sieciowych wielu dostawców; obiektywnych kryteriów 
definiowania sprzętu jako zgodnego z otwartymi 
standardami interoperacyjności; 

11 Tomasz Domański, Amazon nie chce być tylko największym sklepem, ale 
również największym dostawcą satelitarnego internetu, https://www.spider-
sweb.pl/2019/04/project-kuiper-amazon-internet-satelity.html, 
[online: 24.05.2020].

12 https://info.internet.org/en/story/connectivity-lab/.

13 National Security Senators Introduce Bipartisan Legislation to Develop 
5G Alternatives to Huawei, https://www.warner.senate.gov/public/index.
cfm/2020/1/national-security-senators-introduce-bipartisan-legisla-
tion-to-develop-5g-alternatives-to-huawei, [online: 7.05.2020].

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-20/china-has-a-new-1-4-trillion-plan-to-overtake-the-u-s-in-tech
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-20/china-has-a-new-1-4-trillion-plan-to-overtake-the-u-s-in-tech
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-20/china-has-a-new-1-4-trillion-plan-to-overtake-the-u-s-in-tech
https://www.economist.com/business/2020/05/21/americas-latest-salvo-against-huawei-is-aimed-at-chipmaking-in-china
https://www.economist.com/business/2020/05/21/americas-latest-salvo-against-huawei-is-aimed-at-chipmaking-in-china
https://www.economist.com/business/2020/05/21/americas-latest-salvo-against-huawei-is-aimed-at-chipmaking-in-china
https://www.aei.org/profile/shane-tews/
https://www.aei.org/technology-and-innovation/virtualized-networks-and-o-ran-will-be-key-for-american-5g-success/?mkt_tok=eyJpIjoiWVRNellUSTRaamMzWlRFMyIsInQiOiJScmwzNlRRSlNcLzdnWiswaUJ3a0k1RFVmS2QySVdTUWRQOGV6RW9DZW12UU9VSnpRS1wvYUpRZDVsTlBZRzhMYXdHWWR6RUhKUG1LdEQyRWVRWWFwVWUwSHlrRXdJZUN3ckNtVnZveTRTaUVFMVhiRkdDQW4rZnFGNk1nOUlubzR1In0%3D
https://www.aei.org/technology-and-innovation/virtualized-networks-and-o-ran-will-be-key-for-american-5g-success/?mkt_tok=eyJpIjoiWVRNellUSTRaamMzWlRFMyIsInQiOiJScmwzNlRRSlNcLzdnWiswaUJ3a0k1RFVmS2QySVdTUWRQOGV6RW9DZW12UU9VSnpRS1wvYUpRZDVsTlBZRzhMYXdHWWR6RUhKUG1LdEQyRWVRWWFwVWUwSHlrRXdJZUN3ckNtVnZveTRTaUVFMVhiRkdDQW4rZnFGNk1nOUlubzR1In0%3D
https://www.cnbc.com/2020/03/20/fcc-approves-spacex-to-deploy-1-million-antennas-for-starlink-internet.html
https://www.cnbc.com/2020/03/20/fcc-approves-spacex-to-deploy-1-million-antennas-for-starlink-internet.html
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https://www.warner.senate.gov/public/_cache/files/2/3/2365fc6a-422c-4df2-837b-f297bb293ad2/E8131EF8149D5D0E1411683ABC3DECCD.oll20034.pdf
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BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI

• promowania rozwoju i włączenia funkcji bezpieczeństwa 
zwiększających integralność i dostępność sprzętu 
w sieciach wielu dostawców; promowania zastosowania 
wirtualizacji funkcji sieciowych w celu ułatwienia 
współpracy wielu dostawców i bardziej zróżnicowanego 
rynku dostawców14.

W kontekście strategicznej rywalizacji USA i ChRL, 
to nowe podejście do modelu budowy 5G tj. OpenRAN 
– jest promowane i wspierane nie tylko w wymiarze kra-
jowym, ale ma być również eksportowane do krajów 
podobnie myślących (ang. like-minded countries). 

Dlatego legislacja zaproponowana w Senacie, zakłada nie 
tylko utworzenie Public Wireless Supply Chain Innovation 
Fund w wysokości 750 milionów dolarów15 skierowany 
na rynek amerykański, ale także powołanie Multilateral 
Telecommunications Security Fund, w wysokości 500 milio-
nów dolarów, który będzie zarządzany przez Sekretarza Stanu. 
Legislacja jest wciąż procedowana, ale już teraz strona amery-
kańska wysyła sygnały do rynku i sojuszników o chęci nowego 
otwarcia (nomen omen) w zakresie współpracy w ramach tech-
nologii OpenRAN i rozwoju sieci 5G. Projekt ustawy zakłada, 
że Sekretarz Stanu, w porozumieniu z Zastępcą Sekretarza 
Handlu ds. Komunikacji (Assistant Secretary of Commerce 
for Communications and Information), Sekretarzem 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Secretary of Homeland 
Security), Sekretarzem Skarbu (Secretary of the Treasury), 
dyrektorem wywiadu (Director of National Intelligence) 
i Federalną Komisją ds. Komunikacji ustanowi wspólny mecha-
nizm finansowania, w koordynacji z partnerami zagranicznymi 
w celu wspierania rozwoju i wdrażania bezpiecznych i zaufa-
nych technologii telekomunikacyjnych.16 O tym, czy w tym 
kontekście można także interpretować komunikat po nie-
dawnej oficjalnej wizycie Sekretarza Stanu Michaela Pompeo 
w Warszawie, dowiemy się pewnie niebawem. Z ust rzecz-
nika rządu Piotra Müllera padło zapewnienie, że „Polska jest 
gotowa do tego, aby podjąć taką współpracę z amerykańskimi 
firmami, ale także europejskimi firmami, które będą kooperowały 
wokół tego tematu oraz innymi przedsiębiorstwami globalnymi, 
które zapewnią odpowiednie warunki bezpieczeństwa informa-
cji, bezpieczeństwa infrastruktury (...) w tym kluczowym obszarze 
rozwoju technologii”. Z kolei Pompeo zapowiedział dalszą dys-
kusję na temat technologii 5G17.

14 National Security Senators Introduce Bipartisan Legislation to Develop 
5G Alternatives to Huawei, https://www.warner.senate.gov/public/index.
cfm/2020/1/national-security-senators-introduce-bipartisan-legisla-
tion-to-develop-5g-alternatives-to-huawei, [online: 7.05.2020].

15 24 kwietnia podobny akt prawny przedstawiony została w Izbie 
Republikanów w podobnej obupartyjnej konfiguracji i zakłada utworzenie 
Wireless Supply Chain Innovation Grant Program.

16 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3189/text 
[online 8.05.2020].

17 https://www.telko.in/polskie-rozmowy-z-sekretarzem-stany-usa-o-
5g-na-razie-bez-konkretow [online 16.08.2020].

OpenRAN wpisuje się także w szerszą debatę dotyczącą 
dywersyfikacji i bezpieczeństwa łańcucha dostaw sieci 
5G. Wydaje się również, że organy regulacyjne i rządy, nie 
tylko w USA, ale także w Europie, coraz poważniej roz-
ważają w przyszłości rozwój OpenRAN, zwłaszcza kiedy 
w wielu krajach, które stanowią wielki rynek dla roz-
wiązań telekomunikacyjnych, od wielu miesięcy można 
obserwować trudności polityczne związane z określe-
niem roli chińskich dostawców w sieciach 5G18. 

W nawiązaniu do tytułu briefu, komponenty i technologia 
OpenRAN nie są wyłącznie made in America, DNA otwartego 
RAN pozwala w łańcuch dostaw wpiąć dostawców techno-
logii z wielu krajów. Dlatego technologia ta jest postrzegana 
także jako szansa dla firm oferujących rozwiązania teleko-
munikacyjne de facto z całego świata. A fakt, że OpenRAN 
zaczął być dynamicznie wspierany i rozwijany w USA ozna-
cza, że Amerykanie zrozumieli konieczność nadrobienia stra-
conego czasu i nowego podejścia do budowy sieci 5G lepiej 
pozycjonującego USA w łańcuchu wartości tejże technologii.

Historia OpenRAN czyli software, głupcze
Amerykańscy eksperci wskazywali, że USA mogą wygrać 
wyścig o 5G tylko, jeśli „podejmą szybkie działania, uwolnią 
potencjał amerykańskich innowatorów i postawią interes 
narodowy na pierwszym miejscu”, tak jak miało to miejsce 
w tzw. momencie Sputnika pod koniec lat 50-tych XX wieku, 
w czasie rywalizacji w kosmosie ze Związkiem Radzieckim19. 
Takie podejście powinno charakteryzować działania amery-
kańskiej administracji we współpracy z amerykańskim biz-
nesem technologicznym, w celu uzyskania przewagi w glo-
balnym wyścigu o rozwój nowoczesnych i dysruptywnych 
technologii. Jednym z powodów, dla których USA znalazły 
się w niektórych obszarach technologicznych w defensy-
wie względem ChRL, był niewystarczający nacisk na reali-
zację trzeciego offsetu technologicznego planowanego 
już w 2014 r, w ramach Defense Innovation Initative. Był 
to dokładnie ten sam moment, w którym ChRL przygoto-
wywały opublikowany w 2015 r. manifest technologiczny 
„Made in China 2025” i robiły znaczne postępy w techno-
logicznej modernizacji swoich sił zbrojnych w ramach pro-
gramu militarno-cyfrowej fuzji. Drugim istotnym powodem 
utraty innowacyjności był także brak strategicznej współ-
pracy z gigantami technologicznymi z Doliny Krzemowej. 
Ilustracją tego procesu jest przywołana niedawno przez 
New York Times rozmowa z 2016 r. generała Raymonda 

18  Vodafone takes seat on Open RAN policy board, https://www.tel-
cotitans.com/vodafonewatch/vodafone-takes-seat-on-open-ran-policy-
board/1665.article, [online, 21.05.2020].

19 Richard Weitz, America’s Sputnik moment on 5G, https://thehill.com/
opinion/cybersecurity/481236-americas-sputnik-moment-on-5g i Steve 
LeVine, Dysfunctional U.S. needs “Sputnik moment” on future tech, https://
www.axios.com/geopolitics-technology-geotechnology-china-us-b5fe44
1f-b776-4194-995b-a4d7345099bf.html, [online, 07.05.2020].
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Thomasa z Erickiem Schmidtem, w której ówczesny, a teraz 
były już szef Google, zwraca generałowi uwagę (w charak-
terystyczny, bardzo bezpośredni sposób) na słabe postępy 
U.S. Army we wdrażaniu technologii uczenia maszynowego 
(ang. machine learning), mówiąc, z punktu widzenia dynamiki 
działań globalnych firm technologicznych, że „zmieniłby tę 
niekorzystną sytuację, amerykańskiej armii w jeden dzień”20. 
Z pewnością nie wystarczyłby jeden dzień, ani nawet rok, 
jednak taka współpraca jest konieczna do utrzymania tech-
nologicznej konkurencyjności USA.

Wiele innowacji technologicznych w USA, począwszy od 
Internetu samego w sobie, wzięło swój początek w potrze-
bach modernizacyjnych i rozwojowych amerykańskich sił 
zbrojnych i w związku z rywalizacją międzynarodową. Nie 
inaczej mogłoby być z technologią 5G, biorąc pod uwagę 
także militarny wymiar i strategiczne znaczenie tej sieci 
zarówno do działań zbrojnych (działania hybrydowe), 
wymiany informacji wywiadowczych, jak i samego posze-
rzenia zakresu infrastruktury podatnej na cyberatak.

Tymczasem rozwój sieci 5G (nie wspominając o technologii) 
znalazł się wśród priorytetów Departamentu Obrony USA 
dopiero w 2019 r., co wprost przyznał sam Michael Griffin, 
były już zastępca Sekretarza Obrony ds. badań i inżynierii.21 
Technologia 5G nie rozwinęła się także w sferze cywilnej. 
Czerpiąc wciąż korzyści z fazy rozwoju 4G/LTE, amerykań-
skie firmy przespały ten moment lub dokonały nietrafio-
nych decyzji biznesowych. Skutkiem czego jest brak nawet 
jednej amerykańskiej firmy wśród czołówki dostawców 
5G w modelu end to end, czyli w tzw. „Wielkiej Czwórce 
5G”obejmującej Ericssona, Huawei, Nokię i Samsunga.  

Wspomniany Erick Schmidt i jego zrozumienie amerykań-
skich przewag technologicznych w obszarze innowacyjnych 
rozwiązań software’owych jest tym, co może pomóc spóź-
nionym Amerykanom dokonać „żabiego skoku” w rywa-
lizacji z ChRL w zakresie 5G. Eric Schmidt wierzy w siłę 
software’u i w potrzebę rozwoju amerykańskich firm pro-
dukujących software w wielu obszarach, w tym: obronnym, 
komunikacji emailowej, systemów do zarządzania kadrami, 
wymiany informacji wywiadowczych, czy systemach zbro-
jeniowych. I trzeba się z nim zgodzić, w tym momencie 
siła technologiczna USA nie leży już w rękach (i fundu-
szach) Departamentu Obrony i DARPA, ale w przewagach 
i innowacyjnym sposobie myślenia oraz działaniach Doliny 
Krzemowej, z którymi to aktorami amerykański rząd musi 

20  Kate Conger, Cade Metz, I Could Solve Most of Your Problems’: Eric 
Schmidt’s Pentagon Offensive, https://www.nytimes.com/2020/05/02/
technology/eric-schmidt-pentagon-google.html, [online: 04.05.2020].

21 Por. Mike Dano, DoD Begins Testing 5G With $52M Budget https://
www.lightreading.com/mobile/5g/dod-begins-testing-5g-with-$52m-
budget-/d/d-id/754272 [online: 04.05.2020] oraz Jackson Barnett, DOD 
establishing a director role to lead 5G development, https://www.fedscoop.
com/5g-assistant-director-and-initiative-dod/ [online: 04.05.2020].

budować synergiczną współpracę, w przeciwnym razie straci 
przywództwo w świecie. Dolina Krzemowa z kolei „softwa-
re’em stoi”.

Czym jest OpenRAN

Obecnie, jeśli operator chce kupić sprzęt telekomunika-
cyjny, wówczas często może wybrać tylko firmy z Wielkiej 
Czwórki 5G. W praktyce jednak w USA liczba dostawców 
z uwagi na wykluczenie Huawei wynosi trzy. Z kolei Samsung 
nie jest obecny ze swoimi rozwiązaniami 5G we wszystkich 
krajach na świecie. Dlatego podejście OpenRAN ma na celu 
zwiększenie liczby firm tzw. dostawców rozwiązań teleko-
munikacyjnych, które mogą dostarczać różne komponenty 
do budowy sieci, od hardware’u ogólnego przeznaczenia po 
zdefiniowaną softwarowo technologię, obejmującą w szcze-
gólności RAN czyli sieć dostępu radiowego (Radio Access 
Network), która składa się z urządzeń takich jak nadajniki 
komórkowe, wieże, maszty, łączące użytkowników oraz urzą-
dzenia bezprzewodowe z główną siecią. Innymi słowy, stan-
dard OpenRAN wprowadza zatem rozdzielenie źródła pocho-
dzenia hardware i software, na poziomie sieci radiowych, 
czyli stacji bazowych oraz sieci core, czyli sieci szkieletowej 
operatora, która kontroluje funkcje RAN w całej sieci i stawia 
na otwarte interfejsy i oprogramowanie22.

Zaznaczyć przy tym należy, że rozwiązania software’owe są 
coraz ważniejszą częścią nowoczesnych sieci telekomunika-
cyjnych i odgrywają ważną rolę w rozwoju 5G, dostarczając 
nowych rozwiązań sieciowych, które mogą zapewnić poprawę 
szybkości, kosztów i bezpieczeństwa. I to jest największa inno-
wacyjna wartość dodana w OpenRAN. Otwarta architektura 
zwirtualizowanego RAN bazuje na rozwiązaniach chmurowych 
i pomoże w kolejnych latach stworzyć bardziej innowacyjne 
i wydajne środowisko sieciowe. A to jest warunek niezbędny 
do efektywnego dostarczania aplikacji i usług za pośrednic-
twem sieci 5G23. Przepis na 5G w nowej formule po „amery-
kańsku” to zatem a mix-and-match, software-forward appro-
ach24. Celem jest podzielenie warstwy RAN na jej komponenty, 
zarówno hardware i software, i pozwolenie, aby te kompo-
nenty zostały stworzone przez amerykańskich lub zachodnich 
innowatorów, a następnie zostały wdrożone przy budowie 
sieci 5G przez telecomy.

Nie inaczej swoje przewagi widzą twórcy OpenRAN, w tym 
wspierająca je część biznesu i sektora publicznego w Ameryce. 

22 Andrzej Miłkowski, Rynek producentów platform telekomunikacyjnych 
dla sieci komórkowych 5G to szansa rozwoju dla polskich firm programistycz-
nych, https://prostoibezposrednio.pl/blog/polscy-programisci-5g/, [online: 
24.05.2020].

23 VMware, Intel i Deutsche Telekom testują otwartą chmurową platformę 
vRAN, http://www.virtual-it.pl/10129-vmware-intel-i-deutsche-telekom-
-testuja-otwarta-chmurowa-platforme-vran.html, [online: 07.05.2020].

24 https://www.rcrwireless.com/20200210/network-infrastructure/us-
invest-open-ran, [online: 04.05.2020].
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BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI

Od początku tego roku obserwujemy realne działania 
po stronie USA, które mają na celu innowacyjny rozwój 
technologii 5G w oparciu o model otwartej architek-
tury RAN, ale także plany budowy sieci nowej generacji 
w tym właśnie modelu w przyszłości. Zaznaczyć jednak 
należy, że w rozwoju sieci 5G w USA przoduje aktualnie 
Ericsson, Samsung oraz Nokia i to właśnie współpraca 
z tymi zaufanymi dostawcami usług telekomunikacyjnych 
będzie w pierwszej fazie wdrożenia sieci 5G kluczowa. 

Ta ostatnia firma pobija na amerykańskim rynku także świa-
towe rekordy. W maju 2020 r. bezprzewodowa sieć 5G zbu-
dowana w Teksasie osiągnęła najwyższą na świecie prędkość 
dochodzącą do 4,7 Gb/s. Stało się to przy wykorzystaniu 
pasma 800 MHz i dzięki funkcji Dual Connectivity. Taka szyb-
kość umożliwić już może operatorom sprzedaż różnych 
usług dedykowanych dla przemysłu, które mają zastoso-
wania krytyczne i są wrażliwe na opóźnienia25. Aktualnie 
wdrożenia typu OpenRAN są w USA ograniczone do sieci 
wiejskich lub części sieci miejskich i podmiejskich, wkrótce 
ich wsparcie będzie potrzebne także do tworzenia tzw. 
sieci prywatnych, które będą instalowane w pomieszcze-
niach biurowych, centrach handlowych, na stadionach czy 
halach sportowych26. Jednocześnie firmy O-RAN, takie jak 
Altiostar, Mavenir i Parallel Wireless – wszystkie z siedzibą 
w USA – były wciąż małe w porównaniu z dużymi dostaw-
cami RAN, a na rynku O-RAN wciąż brakowało wsparcia 
i finansowania. Teraz, w czasach 5G, rynek produkcji sta-
cji bazowych otworzył się także dla tych mniejszych firm 
i coraz bardziej liczy się tu i teraz znajomość protokołów 
telekomunikacyjnych i przede wszystkim tworzone przez 
nie oprogramowanie. 

Amerykańscy eksperci mają świadomość, że rodzimy sektor 
usług telekomunikacyjnych nie dogoni już przewag wypra-
cowanych przez „Wielką Czwórkę 5G” w zakresie w pełni 
zintegrowanych rozwiązań dla sieci 5G, ale zachęcają ame-
rykańskie telecomy do częstszego używania najlepszych 
dostawców do budowy sieci w bardziej modułowej formule. 
Dzięki temu mają nadzieję na uzyskiwanie przewag w zakre-
sie tworzenia standardów dla rozwoju nowej technologii oraz 
opracowywania oprogramowania. 

Konieczne jest także spojrzenie na łańcuch warto-
ści OpenRAN i zidentyfikowanie elementów kluczo-
wych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju tego 
rynku, jak przede wszystkim krzemowe układy scalone 
(ang. silicon chips), które są „sercem” 5G i wsparcie ich 

25 Janusz Chustecki, Nokia – mamy najszybszą na świecie sieć 5G, https://
www.computerworld.pl/news/Nokia-mamy-najszybsza-na-swiecie-siec-
5G,421136.html, [online: 04.06.2020].

26 Por. Andrzej Miłkowski, Rynek producentów platform telekomunikacyj-
nych dla sieci komórkowych 5G to szansa rozwoju dla polskich firm progra-
mistycznych, https://prostoibezposrednio.pl/blog/polscy-programisci-5g/, 
[online: 24.05.2020].

gwałtownego rozwoju w USA. W tym celu konieczne będą 
zachęty, w tym np. podatkowe, dla takich producentów 
chipów jak Intel, Qualcomm, NPX, Broadcom i Nvidia.27 

Z pomocą dla branży idą również inicjatywy mające na 
celu pomoc wdrażać te rozwiązania na dużą skalę nie tylko 
w USA, ale także w krajach podobnie myślących. Wiele 
telecomów, nie tylko amerykańskich, jest już zrzeszonych 
w co najmniej trzech istniejących organizacjach branżo-
wych, z których największa to O RAN28. Kilka miesięcy temu 
powstała także duża koalicja pod nazwą Open RAN Policy 
Coalition, mająca na celu lobbowanie w rządzie USA za tech-
nologią OpenRAN, jako kluczowym elementem sieci 5G i roz-
szerzaniem łańcucha dostaw dla zaawansowanych technologii 
bezprzewodowych. Zrzeszenie skupia firmy z całego świata, 
w tym operatorów telekomunikacyjnych i dostawców techno-
logii, a wśród nich Airspan, Altiostar, AT&T, AWS, Ciena, Cisco, 
Cohere Technologies, CommScope, Crown Castle, DeepSig, 
Dell Technologies, DISH Network, Facebook, Fujitsu, Google, 
Hewlett Packard Enterprise, IBM, Intel, JMA Wireless, Juniper 
Networks, Marvell Technology Group, Mavenir, Microsoft, 
NEC Corporation, NewEdge Signal Solutions, Nokia, NTT, 
Oracle, Parallel Wireless, Pivotal Commware, Qualcomm, 
Quanta Cloud Technology, Radisys, Rakuten, Reliance Jio, 
Robin.io, Samsung Electronics America, Telefónica, U.S. 
Cellular, US Ignite, Verizon, VMWare, Vodafone, World Wide 
Technology i XCOM-Labs”29 W koalicji i jej niedawno powo-
łanym zarządzie dominują amerykańskie firmy, z przedsta-
wicielem AT&T Chrisem Boyerem jako prezesem, a także 
przedstawicielami Verizona (Nick Fetchko), Cisco (Eric 
Wenger) i Qualcomm (Becky Fraser). Swoją obecność w kie-
rownictwie koalicji ma jednak także europejski podmiot – 
Ed Howard z Vodafone został przedstawicielem w dwuna-
stoosobowej radzie dyrektorów30. 

Model ten zyskuje na znaczeniu wraz z ilością wdrożeń, w tym 
zwłaszcza przykładów pozytywnych dostarcza najbardziej 
zaawansowany w OpenRAN rynek japoński, który był pierw-
szym bazującym na modelu otwartych interfejsów31. Liderem 
rozwiązań w Japonii jest firma Rakuten. Widoczne jest także 
wsparcie ze strony coraz większej liczby poważnych bizneso-
wych graczy, w tym m.in. Vodafone w listopadzie, po otwar-
tych testach RAN w Turcji i Południowej Afryce, ogłosił, że 
rozważy dostawców rozwiązań OpenRAN także w Europie. 

27 The hole in the Trump administration’s emerging anti-Huawei strategy, 
https://www.politico.com/news/2020/07/07/trump-administration-an-
ti-huawei-strategy-348745 [online:20.08.2020].

28 https://www.o-ran.org/membership [online: 19.08.2020].

29 https://www.openranpolicy.org/faqs/.

30 https://www.openranpolicy.org/open-ran-policy-coalition-elects-board 
-of-directors-executive-committee/, [online, 21.05.2020].

31 The hole in the Trump administration’s emerging anti-Huawei strategy, 
https://www.politico.com/news/2020/07/07/trump-administration-an-
ti-huawei-strategy-348745 [online:20.08.2020].
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Do zrzeszeń OpenRAN dołączyły także takie firmy jak Nokia 
i Ericsson, ale także wielcy amerykańscy gracze jak Cisco, 
Qualcomm i przede wszystkim Microsoft. Zdaniem eksper-
tów na komercyjną dostępność tej technologii będzie trzeba 
jeszcze zaczekać i wymaga ona najpierw rozwoju skalowal-
nych, szybkich i wysoce wydajnych architektur vRAN32. 

Jednocześnie wskazuje się na szereg działań, które powinny 
zostać podjęte przez decydentów w USA w celu promowa-
nia rozwoju 5G w ramach otwartej architektury RAN dla 5G. 
Są wśród nich uwarunkowanie dotacji dla wdrożeń teleko-
munikacyjnych z użyciem amerykańskich modułowych pro-
duktów i otwartych interfejsów. Zwraca się także uwagę 
na potrzebę wskazania na te rozwiązania jako podstawowe 
w ramach zaktualizowanej krajowej strategii dla 5G ogłasza-
nej przez Biały Dom. 

Wśród zachęt dla budowy infrastruktury komunikacyjnej 
ramach modelu OpenRAN wymienia się zapewnienie ulg 
podatkowych i inne zachęty dla produkcji sprzętu i rozwoju 
oprogramowania w Stanach Zjednoczonych. Wskazuje się 
także na potrzebę zwiększenia zachęt do badań i rozwoju 
(R&D) dla odpowiednich technologii z 750 milionów dola-
rów w ciągu 10 lat, zaproponowanych we wspomnianej na 
początku briefu amerykańskiej ustawie o telekomunikacji, 
do co najmniej 2 miliardów dolarów w ciągu 10 lat. 

Wśród szans na pierwsze istotne wdrożenia, napędzające 
rozwój rynku dla OpenRAN wskazuje się na rozwój sieci 
w oparciu o otwarte systemy modułowe na obszarach wiej-
skich, dodatkowo wskazując na szybszą możliwość rozwią-
zania dzięki temu problemu przepaści cyfrowej. Istotne jest 
jednak także wykorzystanie siły nabywczej rządu USA do sty-
mulowania rozwoju i wdrażania otwartej architektury RAN 
w procesie budowy sieci nowej generacji. Są to z pewnością 
cenne lekcje także dla Europy33. 

OpenRAN w Europie 

Z punktu widzenia UE istotne jest nie tylko podjęcie działań 
związanych z budową bezpiecznej sieci piątej generacji, ale 
również zwiększenie udziału europejskich firm w tym pro-
cesie34. Dlatego w świetle zachodzących zmian technolo-
gicznych wśród tych firm należy wziąć pod uwagę, obok, ale 
także we współpracy, z zasiedziałymi dostawcami rozwiązań 
telekomunikacyjnych Nokii i Ericssona, również te mogące 
dostarczyć produktów w formule otwartej architektury RAN. 

32 VMware, Intel i Deutsche Telekom testują otwartą chmurową platformę 
vRAN, http://www.virtual-it.pl/10129-vmware-intel-i-deutsche-telekom-
-testuja-otwarta-chmurowa-platforme-vran.html, [online: 07.05.2020].

33 Wszystkie wymienione działania na rzecz rozwoju OpenRan za: Martijn 
Rasser, Ainikki Riikonen, Open FutureThe Way Forward on 5G, str. 5. 

34 Por. Izabela Albrycht, Joanna Świątkowska, Przyszłość 5G czyli Quo 
Vadis, Europo?, https://ik.org.pl/publikacje/przyszlosc-5g-czyli-quo-vadis-
-europo-2/, [online: 4.05.2020].

Proces ten może być zrealizowany w modelu synergicznej 
współpracy wielu podmiotów, o czym świadczy fakt zaanga-
żowania Ericsson i Nokii w O RAN Alliance i wsparcie Nokii 
dla OpenRAN Policy Coalition. 

Z pewnością potrzebna jest w tym zakresie nie tylko współ-
praca z USA, ale także debata na wysokim poziomie politycz-
nym. Pierwsze jej akordy słychać już w Wielkiej Brytanii, gdzie 
odbyło się 24 kwietnia 2020 r. przesłuchanie (pisemne, jak 
przystało na czas pandemii) w temacie „Security of 5G and Open 
Radio Access Networks”. Zwrócono w nim uwagę, na fakt, że 
paradygmaty na jakich zbudowany jest model OpenRAN mogą 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa sieci w Wielkiej 
Brytanii, zarówno w obecnych sieciach 3G, 4G i 5G, a także 
w kolejnych generacjach technologii sieciowych. Jako istotne, 
wskazano także wiodącą rolę brytyjskich firm w tej innowa-
cji technologicznej, i to nie tylko z uwagi na fakt, że Telecom 
Infra Project zrzesza brytyjskich operatorów Vodafone, BT, 
Telefónica (02 UK), ale również dostawców komponentów do 
OpenRAN. Filozofia OpenRAN otwiera (znowu nomen omen) 
rynek dla mniejszych firm, które mogą specjalizować się w nie-
których jej komponentach. Wcześniej, w zamkniętej architek-
turze bariery wejścia były bardzo wysokie. 

W Ipswich w Wielkiej Brytanii działa już teraz TIP Community 
Labs sponsorowane przez BT. Jest to fizyczna przestrzeń, 
która umożliwia współpracę firm członkowskich w celu opra-
cowania nowych rozwiązań z zakresu m.in. 5G. Vodafone roz-
począł już także testy OpenRAN w Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Mozambiku i Demokratycznej Republice Konga. W tym roku 
Telefónica rozpocznie testy OpenRAN dla 4G i 5G w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i Brazylii. Telefónica oczekuje, 
że komercyjne wdrożenie OpenRAN przyspieszy w ciągu 
najbliższych 18–24 miesięcy35. To pokazuje, że OpenRAN 
wpisuje się w założenia brytyjskiego rządu, który ambitnie 
zakłada, że kraj ten może być globalnym liderem w zakresie 
5G. We wspomnianym przesłuchaniu wskazano w ramach 
rekomendacji możliwości w zakresie stworzenia odpowied-
niego środowiska dla rozkwitu rynku OpenRAN w Wielkiej 
Brytanii, zarówno w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa 
sieci jak i korzyści rynkowych (m.in. cenowych). W tym celu 
jako konieczne wskazano zapewnienie wsparcia, także finan-
sowego dla innowacyjnych brytyjskich firm w sieciach dostępu 
radiowego. W zakresie rozwoju R&D postulowano utworzenie 
„brytyjskiego ARPA”, wzorowanego na amerykańskiej Agencji 
Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA). Inna propo-
zycja o charakterze regulacyjnym przewiduje z kolei ułatwienia 
dla operatorów sieci telefonii komórkowej dotyczące zamó-
wień usług spoza ustalonych dostawców36. 

35 O2 UK Follows Vodafone into Testing an OpenRAN, Network https://
www.ispreview.co.uk/index.php/2020/01/o2-uk-follows-vodafone-into-
testing-an-openran-network.html [online 20.05.2020].

36 https://committees.parliament.uk/work/134/the-security-of-5g/pu-
blications/, SFG0027 – The Security of 5G [online 08.05.2020].
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BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI

W styczniu 2020 r. Brytyjska Rada Bezpieczeństwa 
Narodowego (ang. UK’s National Security Council) naj-
pierw podjęła decyzję o wykluczeniu technologii Huawei 
z najbardziej wrażliwych części brytyjskiej sieci 5G, jed-
nocześnie umożliwiając dostawę komponentów pery-
feryjnych, takich jak maszty do telefonii komórkowej 
i anteny, a następnie w lipcu rozszerzyła zakres wyklu-
czenia na całą sieć 5G w kraju. 

Minister Oliver Dowden, odpowiedzialny w brytyjskim rzą-
dzie za cyfryzację, jako powód podał opinię Narodowego 
Centrum Cyberbezpieczeństwa (ang. National Cyber Security 
Center), o negatywnych skutkach sankcji nałożonych przez 
Stany Zjednoczone na Huawei w maju 2020 r. Zdaniem bry-
tyjskich służb regulacje te będą miały wpływ na cyberbez-
pieczeństwo i stabilność łańcuchów dostaw chińskiej firmy. 
Taka decyzja przygotowuje rynek pod większą dywersyfi-
kację dostawców i stymuluje stronę popytową i podażową, 
gdyż otwiera telekomy na szukanie innych konkurencyjnych 
rozwiązań rynkowych. Zgodnie z zapowiedzią, tworzone 
aktualnie prawo telekomunikacyjne Wielkiej Brytanii narzuci 
wyeliminowanie produktów Huawei z sieci 5G do 2027 r., ale 
już od 1 stycznia 2021 r. telekomy działające na brytyjskim 
rynku nie będą mogły kupować sprzętu chińskiej firmy do 
budowy sieci 5G.

Z kolei w Niemczech, OpenRAN wpisuje się w szerszą debatę 
związaną z kwestiami bezpieczeństwa sieci 5G i dywersyfi-
kacją w ramach jego łańcucha dostaw. Na początku maja 
2020 r. CEO Deutsche Telekom Timotheus Höttges wskazał, 
że decyzja Berlina w sprawie dookreślenia polityki bezpie-
czeństwa budowy sieci 5G opóźniła się z powodu pandemii 
COVID-19, ale w ramach tych powracających teraz dysku-
sji, OpenRAN jest „czymś, za czym mocno lobbujemy i do 
czego się zobowiązujemy”37. W ostatnich dniach w świetle 
decyzji niemieckich regulatorów o nie wykluczaniu żadnego 
z dostawców technologii 5G z rynku wezwał do zakotwi-
czona w niemieckim prawodawstwie „korzystania w budowie 
sieci z otwartej technologii opartej na chmurze – znanej jako 
OpenRAN, ponieważ jako, że będzie to ważne dla przyszłego 
rozwoju sieci przez Deutsche Telekom”38.

OpenRAN szansą dla Polski?

Rozwój sieci 5G w Polsce, podobnie jak w większości kra-
jów na świecie opiera się, i będzie opierał się w najbliż-
szej przyszłości na rozwiązaniach modelu „end to end”. 

37 Vodafone takes seat on OpenRAN policy board, https://www.telcoti-
tans.com/vodafonewatch/vodafone-takes-seat-on-open-ran-policy-
board/1665.article, [online, 21.05.2020].

38 Deutsche Telekom diversifies suppliers ‘regardless of politics, https://
www.reuters.com/article/us-deutsche-telekom-results-huawei-tech/
deutsche-telekom-reiterates-opposition-to-barring-huawei-from-germa-
ny-idUSKCN2591A9, [online: 19.08.2020].

Niemniej już dziś warto odnieść się do tego, co może przy-
nieść dla sektora telekomunikacyjnego nieco dalsza „otwarta” 
przyszłość.W Polsce temat OpenRAN był przedmiotem posie-
dzenia Rady do spraw Cyfryzacji, a także spotkań w ramach 
inicjatywy #CyberMadeInPoland zrzeszającej polskie firmy 
oferujące m.in. rozwiązania zabezpieczające sieć 5G39. 

Eksperci wskazywali, że rozdzielenie źródła pochodzenia 
sprzętu i oprogramowania jako istotnego elementu dywer-
syfikacji elementów 5G jest ważne także dlatego, że kreuje 
szanse dla polskich firm i podmiotów R&D zwłaszcza w seg-
mencie tworzenia i dostaw oprogramowania. Jest to „szansa 
na rozwój innowacyjnych projektów w Polsce we współpracy 
z samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami komunalnymi, 
a także firmami opierającymi swój rozwój na wykorzystywaniu 
nowoczesnych technologii.”40 Dzięki nowym standardom 5G 
i zmianie filozofii rozwoju platform i usług, zamknięty dotychczas 
szczelnie rynek producentów rozwiązań telekomunikacyjnych, 
otworzy się na tyle, aby zaistnieć w nim mogły polskie firmy z tej 
branży41. Wybiegając w przyszłość można założyć, że to począ-
tek potencjalnych korzyści dla polskich firm i polskich progra-
mistów, którzy są światowej klasy specjalistami, zajmującymi 
wysokie miejsca w branżowych rankingach. Wraz z wejściem 
na globalny rynek rozwiązań OpenRAN, otwierają się dla nich 
perspektywy udziału w rynku usług i aplikacji 5G oraz produk-
tów telekomunikacyjnych. Ten udział mógłby być realizowany 
w oparciu o lokalne zasoby, ale także we współpracy z firmami 
międzynarodowymi, w tym z działającymi w Polsce operato-
rami telekomunikacyjnymi, jako kanałami sprzedaży lub udzia-
łowcami wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych42. Wśród 
nich można wyobrazić sobie np. budowę Cyfrowej Autostrady 
Trójmorza43, choć oczywiście nie jest to jedyny możliwy scena-
riusz, w oparciu o który można będzie oprzeć jej budowę. 

Eksperci Rady do spraw Cyfryzacji wskazali na trzy grupy 
korzyści wynikających z rozwoju modelu OpenRAN w Polsce: 
strategiczne, techniczne i biznesowe. 

Przede wszystkim model otwartej architektury RAN wpisuje 
się w dwa istotne założenia Komisji Europejskiej związane 
z jednej strony z możliwością praktycznej realizacji idei cyfrowej 
suwerenności44, ale także z zaleceniami w zakresie potrzeby 
dywersyfikacji dostawców przedstawionymi w dokumencie 

39 Więcej: https://cybermadeinpoland.pl.

40 Materiały Rady do spraw Cyfryzacji.

41 Andrzej Miłkowski, Rynek producentów platform telekomunika-
cyjnych dla sieci komórkowych 5G to szansa rozwoju dla polskich firm 
programistycznych, https://prostoibezposrednio.pl/blog/polscy-progra-
misci-5g/, [online: 24.05.2020].

42 Materiały Rady do spraw Cyfryzacji. 

43 Więcej informacji i raportów nt. Cyfrowej Autostrady Trójmorza na 
https://digital3seas.eu/. 

44 Por. Izabela Albrycht, Michał Kanownik, Robert Siudak, „危机 [wēijī]”, 
https://ik.org.pl/wp-content/uploads/ik_brief_programowy_weeijii-1.pdf, 
str. 4 [online, 08.05.2020].
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Cybersecurity of 5G networks – EU Toolbox of risk mitigating 
measures. Wśród technicznych korzyści eksperci wymienili 
znaczne skrócenie czasu budowy sieci. W proponowanym 
modelu to są pojedyncze dni, a nie miesiące. Last but not 
least, pulę korzyści zamykają korzyści biznesowe, a wśród nich 
wytwarzanie IP w Polsce, co oznacza możliwość licencjono-
wania IP za granicę zamiast licencjonowania IP zza granicy. 
Podkreślana była także „znacząca poprawa konkurencyjno-
ści wewnątrz łańcuchów dostaw (tj. w ramach sieci RAN czy 
Core), a przez to obniżenie kosztów i poprawienie jakości”. 
OpenRAN to także „rozwój i wsparcie naszych możliwości 
eksportowych”. Dlatego bardzo istotne jest rozpoczęcie dys-
kusji na ten temat w Polsce, a także „aktywność polskich pod-
miotów w globalnej koalicji. Wśród firm, które mogą zaistnieć 
na rynku rozwiązań dla 5G wymienia się już dziś IS-Wireless, 
Ovoo, Comarch, T-Systems, czy Atende. Eksperci wskazują 
także, że „korzyścią z tego mogłoby być pojawienie się tych 
podmiotów na liście ewidencjonującej informacje o testach 
i wdrożeniach pilotażowych, dzięki czemu byłoby im zdecydo-
wanie łatwiej zabiegać o partnerstwo. Polska musi także dzięki 
wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa 
Cyfryzacji zadbać o zagwarantowanie puli funduszy przezna-
czonej na międzynarodowe wsparcie i współpracę w ramach 
tworzącej się legislacji dostępnych dla polskich podmiotów lub 
o utworzenie wspólnego funduszu. Wydaje się także, że moż-
liwe jest wykorzystanie innych amerykańskich środków dla 
wsparcia podobnych projektów np. z DARPA.” 

Zakończenie

Rozwój sieci 5G i kolejnych generacji w rewolucyjny sposób 
pogłębi konwergencję świata realnego z cyfrowym. Za tą jako-
ściową zmianą pójdzie także znacznie większe ilościowe zapo-
trzebowanie na produkty i usługi telekomunikacyjne. Wdrożenie 
5G będzie zatem także rewolucją dla rynku telekomunika-
cyjnego jaki znamy, a do puli dostawców technologii dołączą 
nie tylko firmy z ekosystemu OpenRAN, ale także wizjonerzy, 
w tym twórcy satelitarnych technologii telekomunikacyjnych. 
Rynek telekomunikacyjny, jak i branża rozwiązań telekomuni-
kacyjnych, musi się do tej zmiany przygotować i wdrożyć inno-
wacyjne strategie zrównoważonego rozwoju, które umożliwią 
im utrzymanie swojej pozycji na rynku. OpenRAN jest jedną 
z odpowiedzi na te wyzwania związane ze wzrostem ekono-
micznego i geopolitycznego znaczenia sieci mobilnych, która 
w swoim zamyśle ma pozwolić na przejście od ograniczonej 
liczby dostawców technologii telekomunikacyjnych w „modelu 
autorskich rozwiązań typu end-to-end do otwartego rynku 
„najlepszych w swojej klasie” projektów systemów oferowa-
nych przez wielu dostawców”45. Umożliwiło to już wprowa-
dzanie nowych dostawców w stosunkowo zamknięty łańcuch 
dostaw infrastruktury mobilnej z firmami takimi jak Altiostar, 
Mavenir, oraz Parallel Wireless. Zdaniem firm zrzeszonych 

45 Dimitris Mavrakis, Open Ran: Market Reality and Misconceptions, s.2.

w organizacjach wspierających komercjalizację OpenRAN, ten 
model rozwoju sieci telekomunikacyjnych ułatwi wdrażanie 
sieci 5G na masową skalę46. W gestii poszczególnych rządów, 
także w ramach realizacji planów pomocowych dla gospoda-
rek dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, będzie decy-
zja o udzieleniu systemowego wsparcia dla możliwych kie-
runków tych zmian. O ile USA nie posiada rodzimych firm, 
które dostarczają rozwiązań telekomunikacyjnych end to end, 
o tyle Unia Europejska zgodnie z ideą cyfrowej suwerenności 
i strategicznej autonomii, w znacznej mierze może i powinna, 
wspierać tu i teraz swoje rodzime firmy w ramach budowy sieci 
5G. Liderami na rynku jest Ericsson i Nokia. Powinna także 
wspomóc ich rozwój i innowacyjność, w już teraz rozpoczyna-
jącym się globalnym wyścigu o 6G. Jednocześnie Europa nie 
powinna zamykać się na model rozwoju sieci w ramach otwar-
tej architektury RAN, która w dłuższej perspektywie czasowej 
stworzyć może szanse na dołączenie do łańcucha dostaw 5G 
(i kolejnych generacji) dla mniejszych europejskich podmiotów, 
a także przyczyni się w konsekwencji do większej dywersyfika-
cji rynku dostawców, co jest zgodne z założeniami 5G Toolbox. 
Te dwa cele muszą znaleźć odzwierciedlenie zarówno w instru-
mentach finansowych UE w kolejnej perspektywie finansowej, 
jak i funduszu R&R, oraz w decyzjach poszczególnych krajów 
członkowskich, które w tych dniach określają warunki dostępu 
do budowy sieci 5G dla poszczególnych graczy rynkowych. 
Z kolei operatorzy telekomunikacyjni powinni te dwie per-
spektywy wziąć pod uwagę podejmując decyzje inwestycyjne 
w zakresie budowy sieci nowych generacji. 

Nie możemy jednak zapominać, że nowy cyfrowy świat, 
którego fundament stanowić będzie sieć 5G, narażony 
będzie na zagrożenia, w tym te generowane przez sztuczną 
inteligencję, czy komputery kwantowe, zatem wciąż prio-
rytetem musi być zapewnienie cyberbezpieczeństwa 
i odporności sieci telekomunikacyjnych. I w tym zakresie 
niewątpliwe przewagi wypracowały już zasiedziałe euro-
pejskie firmy. Cyberbezpieczeństwo musi być także prio-
rytetem w ramach tworzonego modelu OpenRAN.

Dostawcy komponentów OpenRAN oraz operatorzy, muszą 
zaadresować te zagrożenia w modelu opartym na analizie ryzyka, 
podejściu security by design i współpracy branżowej, która pozwoli 
zdefiniować najlepsze praktyki47. W wymiarze geostrategicz-
nym istotne jest także wypracowywanie modeli współpracy 
nad kluczowymi technologiami razem z krajami like-minded, nie 
inaczej rzecz się ma w przypadku OpenRAN i trwającej restruk-
turyzacji sektora telekomunikacyjnego. Tylko taki model może 
przyczynić się do realizacji hasła „Together Against Adverserial 
Internet”, które przyświeca szóstej edycji Europejskiego Forum 
Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC Global 2020. 

46 Ibidem, s. 2.

47 więcej: Security considerations of Open RAN, Ensuring network radio systems 
are open, interoperable, and secure by design, Ericsson, https://www.ericsson.
com/en/security/security-considerations-of-open-ran, [online: 24.08.2020].

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.openranpolicy.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FORPC-Compilation-of-Announcements-and-Demos2-5.5.20.pdf&data=02%7C01%7Cizabela.albrycht%40ik.org.pl%7Cf371eaa9383d46fd05cd08d7f1f3f4de%7C61dcb543c63d45b997ae8fdeb25c08cd%7C0%7C1%7C637243902412437358&sdata=Uuoe5VVaMHnkvl19xkJOw0Trq8WYE4xtSbTMfMwUa%2BA%3D&reserved=0
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