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Polacy w mobilnym internecie

Średnie miesięczne użycie danych z 3,5GB/SIM 
w 2017 r. wzrośnie do 85GB/SIM w 2025r.

Model CISCO
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Polacy w mobilnym internecie

Internet mobilny ma 14% udziału w całkowitym ruchu 

internetowym w Polsce. W Europie to średnio 6% 

Według CISCO w 2022 roku udział internetu mobilnego 

w całkowitym wykorzystaniu sieci wzrośnie do 22% w 

Polsce oraz do 10% w Europie

W 2018r. użytkownicy komórkowych sieci 
mobilnych wykorzystali w sumie ponad 3 mld GB 
danych. To ponad dwa razy tyle, ile w 2016 r.

Na obszarach wiejskich i w mniejszych miastach

Polacy wykorzystują średnio 21% mobilnego internetu
w skali kraju



Najważniejsze 
wnioski z raportu:

• Wyczerpuje się pojemność
sieci mobilnej w Polsce

• W perspektywie najbliższych 
2-3 lat obecna sieć nie będzie 
w stanie obsłużyć ruchu 
w mobilnym internecie



Najważniejsze wnioski z raportu 
raportu



Rozwiązania doraźne

• Zastosowanie wyższych modulacji 
(256 QAM)

• Zastosowanie wydajniejszych konfiguracji  
transmisji (MIMO 4x4)

Nie rozwiązują problemu, a jedynie 
przesuwają go w czasie o ok. 2-3 lata



Rozwiązania skuteczne

• Zagęszczenie siatki stacji bazowych

• Dołożenie  nowych częstotliwości 
(700 MHz, 2,6 GHz, 3,6GHz)



Dopuszczalne poziomy PEM w Europie

obowiązujące dopuszczalne wartości PEM są niższe niż poziomy 
wskazane w zaleceniu 1999/519/EC

obowiązujące dopuszczalne wartości PEM są zgodne z 
zaleceniem 1999/519/EC

Mapa całej Europy 
z dopuszczalnymi 
poziomami PEM



Najbardziej restrykcyjne w Europie (zarówno w 
zakresie poziomu pól jak i sposobu ich pomiaru)

Oparte na założeniach sprzed okresu dostępności 
telefonu komórkowego

Całkowicie odbiegające od przyjętych w 
zdecydowanej większości państw UE oraz świata. 
Te państwa mają normy przyjęte na podstawie 
stanowisk organizacji zajmujących się polem 
elektromagnetycznym (ICNIRP)

Uniemożliwiają rozbudowę nowoczesnej 
infrastruktury dla mobilnego internetu

Dopuszczalne poziomy PEM w Polsce



Konieczność zmiany norm PEM w Polsce

DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU NIEMOŻLIWY 
BEZ PRZYJĘCIA NORM EUROPEJSKICH

Wyniki symulacji poziomów PEM na wysokości do 2 m n.p.t. po 
uruchomieniu systemów aktywnych (na nowych pasmach 

częstotliwości) na obecnej siatce stacji bazowych dla ruchu 
prognozowanego w 2025 r.

Wyniki symulacji poziomów PEM na wysokości do 2 m n.p.t. po 
uruchomieniu systemów aktywnych (na nowych pasmach 

częstotliwości) oraz podwojeniu liczby stacji bazowych dla ruchu 
prognozowanego w 2025 r.
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Obszary do 
wysokości 2 m n.p.t., 
na których może 
wystąpić natężenie 
pola przekraczające 
aktualnie 
obowiązujące 
dopuszczalne 
poziomy PEM 
w środowisku



Konieczność zmiany norm PEM w Polsce



Konieczność zmiany norm PEM w Polsce



Wniosek:

Przy obecnych przepisach 
w zakresie pól 
elektromagnetycznych 
nie ma możliwości 
zaspokojenia popytu na szybki 
internet w Polsce



Polska bez 5G

Aktualnie obowiązujące 
dopuszczalne poziomy PEM 
uniemożliwiają budowę 
sieci mikro- i pikokomórek
niezbędnych dla wdrożenia 
standardu 5G



Normy PEM dewastują polski krajobraz

NORMY EUROPEJSKIE TO MNIEJ WIDOCZNE STACJE BAZOWE

Europa (10 W/m2) Polska (0,1 W/m2)



Wnioski
Wykonane symulacje wskazały na brak 
możliwości budowy w Polsce sieci 5G przy 
utrzymaniu istniejących dopuszczalnych 
poziomów PEM

Z przeprowadzonych analiz wynika, że 
utrzymanie w Polsce jakości usług mobilnych na 
obecnym poziomie oraz rozbudowa 
infrastruktury będą możliwe jedynie w 
przypadku harmonizacji dopuszczalnych 
poziomów PEM z wartościami zalecanymi przez 
UE, ICNIRP oraz WHO
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