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Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) w roku 2015 

opracował Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu (PRCIP)1. Jest to pro-

gram monitorowania życia gospodarczego w zakresie działań zorientowanych na cyfry-

zację gospodarki. Kierując się zawartymi w nim celami i rekomendacjami, Izba przygotowuje 

wystąpienia publiczne, opinie, stanowiska i opracowania eksperckie. Prowadzimy okresowy 

przegląd konsultacji, dokonań i wyzwań, jakie niesie ze sobą cyfryzacja i postęp techniczny. 

Poniżej prezentujemy wnioski z tegorocznego przeglądu. 

Niepokój budzą działania hamujące cyfryzację i rozwój społeczno-gospodarczy. Podstawą 

skuteczności akcji blokowania postępu technicznego i cywilizacyjnego, jest negowanie 

wiedzy naukowej. Skuteczność niektórych akcji wskazuje na dysfunkcyjność edukacji, kształ-

cenia i komunikacji społecznej. To przyczyna rosnącej podatności społeczeństwa na dezinfor-

macje i dywersję propagandową. Negowanie wiedzy naukowej i technicznej jest podstawą mi-

tologii m.in. o: 

 niepoznawalnych cyberzagrożeniach - tezy motywowane politycznie lub sprzeczne 

z faktami, 

 destrukcyjnym i potencjalnie katastroficznym wpływie AI na rzeczywistość – tezy bez 

umocowania w rzeczywistości technicznej, 

 szkodliwości pola elektromagnetycznego - tezy mitów o niezbadanych, ale niewątpli-

wych zagrożeniach nie znajdują potwierdzenia w raporcie wykonanym na zamówienie 

UE, 

 spisku ekologiczno-klimatycznym - tezy sprzeczne z wiedzą na temat zmian klimatycz-

nych. 

Wskazaliśmy tylko mity dotyczące bezpośrednio przemysłu cyfrowego, które zaczynają 

mieć realny wpływ na politykę, gospodarkę i proces stanowienia prawa. Wpływ mitów kreują-

cych fikcyjną rzeczywistość ma również fatalny wpływ na poziom zaufania do komunikacji 

społecznej, czego przykładem są efekty działalności „anty-szczepionkowców”, czy też „pła-

skoziemców”, gdyż podważa kulturę racjonalnego i logicznego myślenia. Cyfryzacja jest źró-

dłem 2/3 wszystkich innowacji, więc nasilająca się działalność dezinformacyjna nastawiona na 

podważanie zasad logicznego i racjonalnego myślenie, nieuchronnie prowadzi do blokowania 

                                                           
1  Program ten jest ten aktualizowany na bieżąco.  
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innowacyjności i zaczyna istotnie wpływać na działalność sektora ICT. Warunkiem koniecz-

nym realizacji strategii wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności jest powrót 

do merytorycznych, opartych na logice i racjonalnych podstawach podejmowania decyzji. 

Istotnym hamulcem innowacyjności jest deficyt kreatywnego, innowacyjnego myślenia 

o rozwoju gospodarczym. Wspomniane mitologie zmniejszają tempo prac mających na 

celu: 

 modernizację regulacji określających zasady zarządzania widmem radiowym i kontrolą 

jego wykorzystania, w tym racjonalizację zasad i metodyki kontroli poziomu natężenia 

pola elektromagnetycznego (PEM), 

 modernizację regulacji utrudniających budowę infrastruktury przewodowej dla sieci 

5G, 

 przygotowanie specyfikacji technicznych pozwalających na budowę systemów bezpie-

czeństwa cyfrowego, 

 modernizację regulacji utrudniających cyfryzację sieci elektroenergetycznych i dosto-

sowanie ich do współpracy z OZE, 

 uruchomienie systemu kształcenia ustawicznego niezbędnego dla rozwoju przemysłu 

4.0 i sieci 5G, 

 uruchomienie projektów pilotażowych warunkujących rozpoczęcie komercyjnych in-

westycji w sieci 5G. 

Głównym celem budowy sieci 5G jest zaspokojenie potrzeb nowoczesnego przemysłu 

na zaawansowane technologiczne usługi komunikacji elektronicznej, których nie można 

świadczyć za pośrednictwem obecnych sieci. Przemysł 4.0 staje się podstawową platformą 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i wymusza cyfryzację pionową przedsiębiorstw. 

Rozwój tych sieci jest hamowany mitologiami wymienionymi powyżej. 

Pilnym jest ustanowienie regulacji prawnych porządkujących system zarządzania 

widmem radiowym w dziedzinie gęstości mocy i częstotliwości. Apelujemy, aby przy defi-

niowaniu reguł funkcjonowania komunikacji radiowej opierać się na logice i wiedzy oraz z po-

szanowaniem praw nabytych do posiadanych przez operatorów  zasobów częstotliwości. W re-

gulacji powinniśmy przyjąć do wiadomości, że podstawowym źródłem energii PEM pochła-

nianej przez człowieka są jego własne urządzenia radiowe (od smartfonu po domowy router 

WiFi). Mamy za sobą kilkadziesiąt lat doświadczenia eksploatacyjnego i wiemy, przy jakich 

poziomach natężenia PEM nie ma żadnych zagrożeń epidemiologicznych i powinniśmy odrzu-

cić tezy pozbawione podstaw naukowych. Gospodarka polska potrzebuje regulacji takich sa-

mych jak w większości krajów wysokorozwiniętych. Szanujemy lęki jednostek obawiających 

się PEM, jazdy samochodem czy też latania samolotem. Nasze postulaty nie naruszają praw 

osób szczególnie ostrożnych i dbających o swoje bezpieczeństwo. Nie ma obowiązku uży-

wania smartfona i innych urządzeń radiowych, tak jak nie ma obowiązku korzystania ze środ-

ków transportu lotniczego, kołowego i morskiego. Jednak nie możemy zaakceptować obecnej 

sytuacji. Polska przestrzeń radiowa przypomina system autostrad, na których już obowią-

zuje bezwzględny zakaz przekraczania prędkości 5 km/h, natomiast aktywiści domagają 

się zaostrzenia tego limitu. 

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju cyfrowej gospodarki wymaga racjonalnej polityki re-

gulacyjnej opartej na przejrzystych zasadach, równiej wszystkich uczestników rynku – dostaw-

ców i kreatorów rozwiązań budujących cyfrową gospodarkę, a nie wybranej według niezna-

nego klucza grup dostawców usług telekomunikacyjnych. Nieprzejrzyste regulacje bez uzasad-

nienia różnicują pozycję konkurencyjną operatorów, których regulacje faworyzują lub dyskry-

minują.  
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Postulujemy, aby decyzję mające na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa były oparte na 

wiedzy i miejscu Polski w gospodarce globalnej, czyli:  

 oparte na technicznej analizie ryzyka przygotowywanej w ramach wspólnej inicjatywy 

krajów członkowskich UE, 

 uwzględniające fakt, że transparentność i jasność reguł dostępu do rynku to podstawa 

dynamicznego rozwoju gospodarczego, bo chroni konkurencyjność - podstawowy me-

chanizm racjonalizacji kosztów funkcjonowania wszelkich przedsięwzięć komercyj-

nych, 

 zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do wszystkich technologii dostępnych na rynku 

globalnym, spełniających wymagania oparte na jawnym katalogu wymagań technicz-

nych. 

Postulujemy, aby podjąć działania naprawcze w zakresie edukacji i komunikacji spo-

łecznej oraz o przyspieszenie prac nad wdrożeniem systemu powszechnego systemu kształce-

nia ustawicznego. 

Jako środowisko przemysłu cyfrowego planujemy przygotowanie raportu, który 

w zwartej, komunikatywnej społecznie formie przedstawi zintegrowaną wiedzę o korzy-

ściach płynących z cyfryzacji infrastruktury i przemysłu, czyli z sieci 5G i przemysłu 4.0. 

Po przygotowaniu raportu udostępnimy go wszystkim zainteresowanym, ponieważ widzimy 

potrzebę zwrócenia większej uwagi Rządu i samorządów lokalnych na sprawy budowy prze-

mysłu 4.0 jak i związanej z nim budowy sieci 5G. 
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