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Województwo 
Dolnośląskie

30% dolnoślązaków 
korzysta z usług operatora 

Plus

7% mieszkańców 
nie korzysta z telefonu 

komórkowego

18% dolnoślązaków 
korzysta z więcej niż jednego 

telefonu komórkowego
W 2018 r. 93,4% mieszkańców woj. dolnośląskiego 

w wieku 16–74 lata korzystało z telefonu komórkowego. 
Najwyższy udział korzystających z telefonu komórkowego 

odnotowano w regionie Warszawskim stołecznym (97,7%). 
Oznacza to, że tylko ok. 7% dolnoślązaków nie korzysta 

z telefonu komórkowego.

W 2018 r. ok. 3/4 mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 
16–74 lata korzystało tylko z jednego telefonu 

komórkowego, a 17,6% osób – z więcej niż jednego 
telefonu (wobec 30,2% w regionie Warszawskim 

stołecznym).

W 2018 r. najczęściej wybieranym operatorem telefonii 
komórkowej był Plus (w tym Plush). Blisko 30% osób 

w wieku 16–74 lata korzystało z usług tego operatora, 
wobec: 27,4% – z Play, 21,2% – z Orange 

(w tym njumobile), 13,7% – z T-mobile (w tym Heyah).

4% mieszkańców wyłącza 
telefon komórkowy 

w nocy

62% mieszkańców korzysta 
z Internetu ze smartfonów 

w celach prywatnych

43% dolnoślązaków 
dba o bezpieczeństwo korzystając 

ze smartfonów
W 2018 r. 4,3% mieszkańców woj. dolnośląskiego w wieku 

16–74 lata wyłączała telefon w nocy lub przełączała 
w tryb samolotowy (9. lokata wśród województw). 

Zdecydowanym liderem był region Warszawski stołeczny 
(10,2%), a na ostatniej pozycji znalazło się 

woj. podkarpackie (1,3%). 

W 2018 r. 61,9% osób w wieku 16–74 lata 
korzystało z Internetu używając smartfony 

w celach prywatnych (wobec 80,3% w regionie 
Warszawskim stołecznym), natomiast 14,6% osób 

– nie korzystało w ogóle. 

W ostatnim roku, 43,0% osób w wieku 16–74 lata 
posiadało oprogramowanie lub usługę zabezpieczającą 
podczas korzystania z Internetu przy użyciu smartfonów 

w celach prywatnych, podczas gdy prawie 9% osób 
nie posiadało specjalnego oprogramowania 

zabezpieczającego. 

4% mieszkańców 
traci informacje znajdujące się 

na smartfonie z powodu wirusa

61% gospodarstw domowych 
korzysta z telefonów 

komórkowych typu smartfon

30% gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów 

korzysta ze smartfonów
W 2017 r. na 100 zbadanych dolnośląskich 

gospodarstw domowych 95 posiadało telefon 
komórkowy, w tym 61– korzystało ze smartfonów. 

Telefony stacjonarne wykorzystywane były 
przez 26,8% gospodarstw domowych. 

W 2018 r. 4,2% mieszkańców woj. dolnośląskiego 
w wieku 16–74 lata utraciło informacje, dokumenty, 

zdjęcia lub inne dane ze swojego smartfona z powodu 
wirusa lub innego złośliwego programu. 

Ponad połowa badanych osób (54,8%) nie zgłosiła 
problemu z utratą informacji. 

W 2017 r. wśród gospodarstw domowych emerytów 
i rencistów 88,6% korzystało z telefonów 

komórkowych, w tym 30,4% z telefonów typu 
smartfon. Dla porównania w gospodarstwach 

domowych pracujacych na własny rachunek odsetki 
kształtowały się na poziomie odpowiednio 

97,3% i 84,4%.


