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Rozpoczęliśmy testy 5G w Lublinie. Orange Polska i Nokia 

uruchomiły w mieście sieć 10 stacji bazowych 

Orange Polska – w partnerstwie z Nokią – rozpoczął testy sieci 5G w Lublinie. To kolejny 

etap największych w Polsce testów najnowszej technologii mobilnej. Dziesięć stacji 

bazowych działa w dzielnicach Ponikwoda, Tatary, Wieniawa i Śródmieście. 

 

Miesiąc temu Orange Polska, rozpoczął testy 5G w Warszawie. Teraz podobne próby 

rozpoczęły się w Lublinie.  

 

- Od ponad roku pracujemy nad budową polskiego 5G, aby wybrać optymalne rozwiązanie 
dla naszych klientów i rozwoju sieci mobilnej. Testy z różnymi dostawcami dają nam 
bezcenne doświadczenia. Potwierdzają też, że technologicznie jesteśmy gotowi na 
uruchomienie tej sieci kolejnej generacji i pokazują, jakie możliwości da w przyszłości 
Polakom i polskiej gospodarce. Cieszę się, że testy odbywają się w Lublinie, mieście 
stawiającym na rozwój z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - powiedział Jean-

François Fallacher, prezes Orange Polska.  

 

- Lublin jest przyjaznym miejscem dla najnowszych technologii. W mieście działa prężny 
sektor IT skupiony w ramach ekosystemu Lubelskiej Wyżyny IT. Jesteśmy też ważnym 
ośrodkiem akademickim. Od lat wdrażamy rozwiązania, czyniące z Lublina miasto 
inteligentne (Smart City), a przez to również bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Zależy nam, 
żeby miasto odpowiadało potrzebom i ambicjom mieszkańców. W ten sposób krok po kroku 
budujemy nowoczesny Lublin, a testy sieci mobilnej 5G realizowane przez Orange i Nokię 
potwierdzają pozycję Lublina w zakresie wdrażania idei  Smart City - powiedział Krzysztof 

Żuk, Prezydent Miasta Lublin. 
 

W Lublinie partnerzy uruchomili 10 stacji bazowych. Pozwalają osiągnąć prędkość mobilnego 

transferu danych nawet do 800 Mb/s. Sieć pracuje w oparciu na częstotliwości 3,4-3,6 GHz 

w paśmie o szerokości 80 MHz, czyli węższym niż optymalne pasmo o szerokości 100 MHz. 

W czasie testów, podobnie jak w Warszawie, zostaną wykorzystane smartfony Orange Neva 

Jet, obsługujące 5G, a także Nokia FastMile 5G Geatways – urządzenia służące do 

zapewnienia internetu mobilnego do użytku domowego.  
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- Przełomowe technologie, takie jak 5G, dają nowe możliwości nie tylko firmom 
telekomunikacyjnym oraz klientom indywidualnym. To także szansa dla przedsiębiorstw, od 
produkcyjnych zaczynając na zajmujących się bezpieczeństwem kończąc, a także szerzej, dla 
całej gospodarki. Polscy inżynierowie pracujący w centrach badawczych Nokii we Wrocławiu, 
Krakowie i w Bydgoszczy stworzyli liczne innowacje, przyczyniając się do rozwoju sieci 5G. 
Jako jeden z największych inwestorów w sektorze ICT, z ponad 6000 pracownikami 
w Polsce, Nokia posiada wszystkie zasoby by wesprzeć Orange w rozwoju 5G, dostarczając 
sprawdzone, bezpieczne i innowacyjne rozwiązania – powiedział Piotr Kaczmarek, prezes 

zarządu Nokia w Polsce. 

 

Podobnie jak w Warszawie, lubelska sieć 5G została stworzona w taki sposób, by móc 

przemieszczać się pomiędzy stacjami bazowymi bez zrywania połączenia. Każda z dziesięciu 

stacji zapewnia zasięg w promieniu 360 stopni. Wszystkie testowe instalacje zostały 

podłączone do sieci operatora łączem optycznym o przepustowości 10 Gb/s, czyli 

dziesięciokrotnie szybszym niż standardowo stosowane w sieci 4G Orange Polska. 

W Lublinie wsparciem dla rozwoju 5G stała się rozbudowana sieć światłowodowa Orange 

Polska, która w mieście dociera już do 3/4 wszystkich gospodarstw domowych.  
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