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Wstęp

Mamy przyjemność przekazać Państwu kolejną edycję opracowania Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego 

MSWiA „Społeczeństwo informacyjne w liczbach”. Zawiera ono najważniejsze dane statystyczne prezentujące stan 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 

Punktem wyjścia do rozważań o społeczeństwie informacyjnym jest, przedstawiona w pierwszej części publikacji, 

baza do jego rozwoju, obejmująca infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu, wyposażenie gospodarstw 

domowych, przedsiębiorstw i administracji w technologie teleinformatyczne (które dla wygody w dalszej części publi-

kacji będziemy oznaczać skrótem ICT), umiejętności obywateli i zaplecze intelektualne dla gospodarki opartej na wiedzy 

oraz sam sektor teleinformatyczny jako „producenta” technologii, urządzeń i usług informacyjno-komunikacyjnych. 

W kolejnym rozdziale przedstawiamy różne aspekty wykorzystania teleinformatyki i jej narzędzi w społeczeństwie przez 

przedsiębiorstwa i administrację, natomiast w ostatniej części prezentujemy wsparcie przez Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka obszarów, które wymagają specjalnych działań w celu zapewnienia zrównoważonego rozwo-

ju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jak widać ramami odniesienia dla przedstawionych informacji są zdefinio-

wane w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 główne obszary działań: człowiek, go-

spodarka, państwo. 

Dane statystyczne pochodzą z następujących źródeł:

• Bazy statystyczne Eurostatu i dane publikowane na stronie GUS.

• Dane udostępnione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

• Dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz ITU.

• Raport z badania „e-administracja w oczach internautów” realizowanego przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. 

na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w maju 2010 r.

• Raport z badania „Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce 

w 2010 r.”, realizowanego przez GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we 

wrześniu 2010 r.

• Sprawozdanie okresowe na temat jednolitego rynku łączności elektronicznej w Europie (Piętnasty Raport 

z 25.08.2010 (SEC(2010) 630 final/2)).

• Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 

Nauk.

Życzymy miłej lektury.
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Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w publikacji

Elektroniczna skrzynka podawcza – dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania 

dokumentu elektronicznego do urzędu zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 r. w spra-

wie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 

2005 Nr 200, poz. 1651).

ICT – [z ang. information and communication technology] – technologie informacyjne i komunikacyjne,  które zamiennie 

nazywamy technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi lub teleinformatycznymi, albo po prostu teleinformatyką. 

Pojęcie odnosi się generalnie do rodziny technologii, które przetwarzają, gromadzą i przesyłają informacje w formie 

elektronicznej.

Intranet – wewnętrzna, wydzielona sieć przedsiębiorstwa oparta na rozwiązaniach stosowanych w Internecie, tj. tych 

samych standardach, protokołach i programach, obejmująca swym zasięgiem wszystkie jednostki przedsiębiorstwa lub 

urzędu (biuro, zakłady, filie). W skład Intranetu wchodzą wszystkie sieci LAN danego przedsiębiorstwa/urzędu.

ISDN [ang. Integrated Services Digital Network] – sieć cyfrowa, w której wykorzystuje się te same centrale i łącza tele-

foniczne do równoczesnego świadczenia różnych usług telekomunikacyjnych, np. ISDN umożliwia jednoczesne korzy-

stanie z Internetu i telefonu.

Kwartylowe grupy dochodowe – powstają w wyniku podziału gospodarstw domowych według dochodów poprzez 

uszeregowanie ich według wysokości przeciętnych miesięcznych dochodów netto, a następnie na podzieleniu uzyska-

nego zbioru na cztery równe części. Pierwszy przedział kwartylowy obejmuje jedną czwartą gospodarstw o najniższych 

dochodach, drugi – gospodarstwa o dochodach wyższych niż w pierwszym, ale nadal poniżej wartości dochodów dzie-

lącej zbiór gospodarstw na połowy, trzeci – jedna czwarta gospodarstw o dochodach wyższych niż w drugim przedzia-

le, lecz niezaliczanych do czwartego przedziału, który grupuje jedna czwarta gospodarstw o najwyższych docho-

dach.

Połączenie szerokopasmowe – w statystyce wspólnotowej UE wyróżnia się dwa podejścia. Pierwsze w badaniach 

„Wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych”, prowadzonych przez wszystkie krajowe urzędy staty-

styczne (w naszym przypadku GUS) i drugie – w badaniach rynku telekomunikacyjnego, prowadzonych przez krajowych 

regulatorów rynku telekomunikacyjnego (w naszym przypadku UKE). 

Definicja 1. Połączenia szerokopasmowe w badaniach „Wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych” 

(GUS) definiuje się poprzez rodzaj  połączenia, a nie jego szybkość. Obejmują one technologie z rodziny DSL, takie jak: 

ADSL, HDSL, SDSL, VDSL, które stanowią trzon połączeń szerokopasmowych, oraz inne cechujące się dużą szybkością 

przepływu łącza stałe (przewodowe lub bezprzewodowe) takie jak sieć telewizji kablowej (modem kablowy), dzierża-

wione łącza ‘Frame Relay, ATM, Digital Multiplet’, łącza Ethernet LANs,  łącza światłowodowe, satelitarne i Wi-fi. 

Definicja 2. Połączenia szerokopasmowe w badaniach rynku telekomunikacyjnego (UKE) to łącza internetowe pozwala-

jące na większą niż 144 kb/s (kilobitów na sekundę) szybkość ściągania danych. 

p. proc. – punkty procentowe.
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Regiony w Polsce

Region Województwa wchodzące w skład danego regionu
centralny łódzkie, mazowieckie
południowy małopolskie, śląskie
wschodni lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie
północno-zachodni wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie
południowo-zachodni dolnośląskie, opolskie
północny kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie

Sektor ICT – z definicji OECD do sektora ICT zalicza się przedsiębiorstwa, których głównym rodzajem działalności jest 

produkcja dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, transmitowanie, odtwarzanie lub 

wyświetlanie informacji. Ogólnie sektor ICT dzielimy na produkcję ICT i usługi ICT, w skład których wchodzą: sprzedaż 

hurtowa ICT, telekomunikacja i usługi informatyczne. W oparciu o statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej 

Unii Europejskiej NACE Rev. 1.1. oraz wykorzystując Polską Klasyfikację Działalności (PKD) z 2004 r., do sektora ICT zali-

czamy przedsiębiorstwa następujących rodzajów działalności:

Grupowanie Klasa wg PKD

PRODUKCJA ICT

Produkcja maszyn biurowych 3001

Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji 3002

Produkcja izolowanych drutów i przewodów 3130

Produkcja elektronowych lamp i rurek, i innych elementów elektronicznych 3210

Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej 3220

Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji dźwięku i obrazu 3230

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych 3320
Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi 3330

USŁUGI ICT

Sprzedaż hurtowa ICT

Sprzedaż hurtowa komputerów, oprogramowania i sprzętu telekomunikacyjnego 5184

Sprzedaż hurtowa części elektronicznych 5186

Telekomunikacja

Telekomunikacja 6420

Usługi informatyczne

Wynajem maszyn i urządzeń komputerowych i sprzętu komputerowego 7133

Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 7210

Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania 7221

Działalność w zakresie oprogramowania 7222

Przetwarzanie danych 7230

Działalność związana z bazami danych 7240

Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego 7250

Pozostała działalność związana z informatyką 7260
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Społeczeństwo informacyjne według jednej z wielu definicji to społeczeństwo znajdujące się na takim etapie rozwoju 

techniczno-organizacyjnego, że osiągnięty poziom zaawansowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 

stwarza warunki techniczne, ekonomiczne, edukacyjne i inne do powszechnego wykorzystania informacji w produkcji 

wyrobów i świadczeniu usług. Społeczeństwo takie zapewnia obywatelom powszechny dostęp i umiejętność korzysta-

nia z technologii teleinformatycznych w ich działalności zawodowej i społecznej, w celu podnoszenia i aktualizacji 

wiedzy, korzystania ze zdobyczy kultury, ochrony zdrowia oraz spędzania wolnego czasu i innych usług mających wpływ 

na wyższą jakość życia. 

System elektronicznego zarządzania dokumentami – narzędzie informatyczne pozwalające na rejestrowanie, porząd-

kowanie, klasyfikację, zarządzanie wersjami i sposobami obiegu oraz archiwizację dokumentów w postaci papierowej 

i elektronicznej.

Umiejętności obsługi komputera w badaniach statystycznych UE to kopiowanie lub przenoszenie pliku czy folderu; 

korzystanie z narzędzi do kopiowania lub wycinania i wklejania; używanie podstawowych funkcji matematycznych 

w arkuszu kalkulacyjnym; kompresowanie plików; podłączenie i instalowanie nowych urządzeń; programowanie w spe-

cjalistycznym języku.

Wielkość przedsiębiorstw: 

 przedsiębiorstwa małe – 10-49 pracujących  

 przedsiębiorstwa średnie – 50-249 pracujących

 przedsiębiorstwa duże – 250 i więcej pracujących.
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Violetta Szymanek 

1. Infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu

Uwaga metodologiczna: W statystykach UE dotyczących rynku telekomunikacyjnego, sto-

sowanych przez UKE i Komisję Europejską, za łącza szerokopasmowe uznawane są stałe 

łącza o przepływności powyżej 144 kb/s. Z kolei na potrzeby badań prowadzonych przez 

krajowe urzędy statystyczne, koordynowanych przez Eurostat, wykorzystuje się klasyfika-

cję łączy opartą na rodzaju technologii (zob. definicje s. 6).

Szybki Internet jest efektywnym kanałem komunikacji dla społeczeństwa. W sferze gospo-

darki, edukacji, administracji publicznej czy służby zdrowia daje możliwość rozwoju nowych 

usług. Internet jest więc bazą dla całej gospodarki i wielu procesów społecznych, a przy 

odpowiednim tempie rozwoju staje się źródłem przewag konkurencyjnych gospodarek 

krajowych.

W 2009 r. było w Polsce ponad 5 milionów stacjonarnych łączy szerokopasmowych (według 

definicji przyjętej dla rynku telekomunikacyjnego, stosowanej przez UKE i Komisję Europejską). 

Z badań wspólnotowych „Wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych” 

prowadzonych w Polsce przez GUS wynika, że ponad połowa gospodarstw domowych 

i przedsiębiorstw w kraju dysponuje szerokopasmowym dostępem do Internetu (zgodnie 

z definicją opartą na rodzaju technologii).

Podstawowe wskaźniki dotyczące dostępu do Internetu szerokopasmowego 

2006 2007 2008 2009

Liczba stacjonarnych łączy szerokopasmowych* 3 452 839 4 168 565 4 440 774 5 165 669

Penetracja łączy szerokopasmowych (czyli ich 
liczba w przeliczeniu na 100 mieszkańców)* 

9,1% 10,9% 11,7% 13,6%

Gospodarstwa domowe z dostępem 
szerokopasmowym do Internetu**

22% 30% 38% 51%

Przedsiębiorstwa z dostępem szerokopasmowym 
do Internetu**

46% 53% 59% 58%

*    Źródło UKE. 
** Źródło GUS.

W 2003 r. na 100 

mieszkańców 

Polski przypadało 

niespełna jedno łącze 

szerokopasmowe, 

w 2010 r. – ponad 

trzynaście.
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1. INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Liczba szerokopasmowych łączy stałych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w styczniu 2009 r.  

Źródło: Sprawozdanie okresowe na temat jednolitego rynku łączności elektronicznej w Europie (Piętnasty Raport z 25.8.2010 (SEC(2010) 630 final/2)).

Na tle państw członkowskich UE w zakresie stopnia penetracji (ich liczby na 100 mieszkańców) łączy szerokopasmowych 

wypadamy bardzo słabo, za nami są tylko Rumunia i Bułgaria. Rozpowszechnianie się łączy szerokopasmowych jest 

utrudnione z uwagi na duży obszar kraju, duże rozproszenie mieszkańców oraz wysoki odsetek osób mieszkających na 

terenach wiejskich, gdzie inwestowanie w infrastrukturę jest dla branży telekomunikacyjnej mniej opłacalne. Przeszkodę 

w rozwoju stacjonarnej łączności szerokopasmowej są również spore zapóźnienia w rozwoju telefonii stacjonarnej (zob. 

tabela poniżej) i telewizji kablowej, szczególnie na obszarach wiejskich, oraz zbyt niski poziom zainteresowania samo-

rządów i społeczności lokalnych inwestycjami w sieci telekomunikacyjne.
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Rozpowszechnienie telefonii stacjonarnej i komórkowej w krajach europejskich w 2004 i 2009 r.

 
Kraje

 

Stałe linie telefoniczne Abonenci telefonii komórkowej

  na 100 mieszkańców
na 100 

ieszkańców
2004 2009 2004 2009 2004 2009 2009

Austria 3 821 3 253 47 39 7 992 11 773 141

Belgia 4 801 4 255 46 40 9 132 12 419 112

Bułgaria 2 727 2 164 35 29 4 730 10 617 141

Cypr 418 415 51 48 658 978 112

Rep. Czeska 3 428 2 092 34 20 10 783 14 258 138

Dania 3 491 2 062 65 38 5 167 7 406 135

Estonia 444 493 33 37 1 256 2 721 203

Finlandia 2 368 1 430 45 27 4 988 7 700 145

Francja 33 703 35 500 56 57 44 544 59 543 96

Niemcy 54 526 51 500 66 59 71 322 105 000 128

Grecja 6 352 5 930 58 53 9 324 13 295 119

Węgry 3 564 3 069 35 31 8 727 11 793 118

Irlandia 2 015 2 080 49 46 3 860 4 871 108

Włochy 25 957 21 300 45 36 62 750 90 613 151

Łotwa 651 644 28 29 1 537 2 243 100

Litwa 820 785 24 23 3 051 4 962 151

Luksemburg 245 274 53 56 470 719 148

Malta 207 253 52 62 306 422 103

Niderlandy 7 861 7 320 48 44 14 800 21 182 128

Norwegia 2 180 1 900 47 40 4 525 5 336 111

Polska 12 554 9 556 33 25 23 096 44 553 117

Portugalia 4 238 4 049 40 38 10 571 15 178 142

Rumunia 4 388 5 313 20 25 10 215 25 377 119

Słowacja 1 250 1 022 23 19 4 275 5 498 102

Słowenia 811 1 034 41 51 1 849 2 100 104

Hiszpania 17 935 20 057 42 45 37 220 49 682 112

Szwecja 5 688 5 146 63 56 8 785 11 426 124

Szwajcaria 5 253 4 650 71 62 6 275 9 255 122

W. Brytania 34 577 33 615 58 55 59 688 80 375 131

Źródło: Baza wskaźników ICT, ITU World Telecommunication.

I. BAZA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  W POLSCE
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W styczniu 2010 r. wśród 5 166 956 łączy szerokopasmowych 2 877 286, czyli ponad po-

łowę stanowiły łącza w technologii DSL, która przeważa także w innych krajach UE. Przeciętnie 

79% stacjonarnych połączeń szerokopasmowych wykorzystywało tę technologię w UE.  

Dostęp szerokopasmowy do sieci Internet oferują trzy grupy przedsiębiorców: operatorzy 

sieci stacjonarnych i sieci telewizji kablowych, operatorzy sieci mobilnych oraz dostawcy 

Internetu, świadczący usługi abonentom za pomocą innych technologii dostępowych – 

głównie Ethernet i bezprzewodowych.

Rodzaje stałych połączeń szerokopasmowych w UE według technologii w styczniu 2010 r. (w tysiącach)

Źródło: Sprawozdanie okresowe na temat jednolitego rynku łączności elektronicznej w Europie (Piętnasty Raport z 25.8.2010 
(SEC(2010) 630 final/2)).

Przepływności stałych szerokopasmowych łączy internetowych w Polsce należą do naj-

mniejszych w krajach UE i OECD. Na koniec 2009 r. szybkość 67% (w 2008 r. 83%) łączy 

wahała się od 144 kb/s do 2 Mb/s, wobec średniej europejskiej wynoszącej 15% w tym sa-

mym przedziale. 

Łącza z dostępem do Internetu o przepływnościach z przedziału od 2 do 10 Mb/s stanowi-

ły około 29% wszystkich łączy ze stacjonarnym dostępem do Internetu, podczas gdy rok 

wcześniej niemal o 13 p. proc. mniej. Chociaż od 2008 r. przybyło również najszybszych 

łączy szerokopasmowych o przepływności większej niż 10 Mb/s, których udział w zesta-

wieniu całkowitym wzrósł z 2% do 4,3 %, to nie ma w UE kraju, gdzie ten wskaźnik byłby na 

tak niskim poziomie.

Łącza w technologii 

DSL stanowią 56% 

stacjonarnych połączeń 

szerokopasmowych 

w Polsce. 

Udział 

najwolniejszych łączy 

szerokopasmowych 

(od 144 kb/s do 2 Mb/s) 

w Polsce należy do 

największych w UE. 

1. INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU
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Rodzaje stałych połączeń szerokopasmowych w UE według przepływności (szybkości przesyłania 
danych) w styczniu 2010 r.

Powyższy wykres prezentuje tylko 75% łączy dostępnych w styczniu 2010 r. Brak danych Niderlandów, Austrii, Węgier, Francji 
i Rep. Czeskiej.

Źródło: Sprawozdanie okresowe na temat jednolitego rynku łączności elektronicznej w Europie (Piętnasty Raport z 25.8.2010 
(SEC(2010) 630 final/2)).

I. BAZA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  W POLSCE
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Prezes UKE na stronie www swojego urzędu prezentuje mapy1 dostępności usług w po-

szczególnych gminach kraju, które mają być pomocne między innymi w przygotowaniu 

dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruk-

tury teleinformatycznej. 

Dostępność usług w poszczególnych gminach kraju określona została jako wyrażony 

w procentach stosunek liczby łączy z aktywną usługą szerokopasmowej transmisji danych 

do liczby lokali mieszkalnych ogółem w danej gminie. Ustalono pięć przedziałów tego 

wskaźnika:

• dostępność bardzo niska – wartość wskaźnika od 0 do 10% – gminy oznaczone kolo-

rem czerwonym 

• dostępność niska – wartość wskaźnika od 10 do 30% – gminy oznaczone kolorem 

pomarańczowym 

• dostępność średnia – wartość wskaźnika od 30 do 50% – gminy oznaczone kolorem 

żółtym 

• dostępność wysoka – wartość wskaźnika od 50 do 70% – gminy oznaczone kolorem 

niebieskim 

• dostępność bardzo wysoka – wartość wskaźnika od 70 do 100% – gminy oznaczone 

kolorem zielonym 

Pierwsza z map prezentuje nasycenie usługami dostępu do Internetu niezależnie od jego 

przepływności i technologii (wyłączone z tego zestawienia zostały jedynie usługi oferowa-

ne przez sieci mobilne na bazie modemów 2G/3G).

W prawie co trzeciej gminie w Polsce dostęp do Internetu posiada mniej niż 30% lokali 

mieszkalnych, w połowie gmin – od 30 do 50% lokali mieszkalnych, a tylko w co piątej gmi-

nie podłączonych do sieci jest powyżej 50% mieszkań. 

1  http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news _cat_id=19&news_id=5870&layout=2&page=text

W co piątej gminie 

w Polsce do Internetu 

podłączonych jest 

powyżej 50% mieszkań.

1. INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU
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Nasycenie usługami dostępu do Internetu w poszczególnych gminach

Legenda:

Bardzo niska dostępność (27)
Niska dostępność (714)
Średnia dostępność (1256)
Wysoka dostępność (431)
Bardzo wysoka dostępność (51)

         
W legendzie w nawiasach podano liczbę gmin posiadających określony poziom dostępności. 

Źródło: UKE, stan na wrzesień 2010 r.

Kolejna mapa dotyczy wskaźnika dostępności do Internetu o przepływności co najmniej 2 Mb/s. Aż w 98% gmin w Polsce 

mamy niską lub bardzo niską dostępność usług szerokopasmowych o wysokiej przepływności, co oznacza, że korzysta 

z nich mniej niż 30% mieszkań. Dostępność średnia występuje tylko w 2% gmin, natomiast dostępność wysoka w zale-

dwie 5 gminach w Polsce: gminach miejskich Gdańsk, Piła, Suwałki i Świnoujście oraz gminie wiejskiej Kołbaskowo. 

Do tej pory nie ma w Polsce ani jednej gminy, w której ponad 70% mieszkań posiadałoby dostęp o przepływności co 

najmniej 2 Mb/s. 

I. BAZA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  W POLSCE
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Legenda:

Bardzo niska dostępność (2116)
Niska dostępność (309)
Średnia dostępność (49)
Wysoka dostępność (5)
Bardzo wysoka dostępność (0)  

     
W legendzie w nawiasach podano liczbę gmin posiadających określony poziom dostępności. 

Źródło: UKE, stan na wrzesień 2010 r.

Nasycenie usługami dostępu do Internetu w poszczególnych gminach: łącza o przepływności >= 2 Mb/s, na bazie własnej 
infrastruktury

1. INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU
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Użytkownicy łączy szerokopasmowych w krajach OECD według rodzaju technologii w czerwcu 2010 r.

Ogółem 

(połączenia stałe 

kablowe, stałe 

bezprzewodowe 

i satelitarne) 

na 100 mieszkańców

Źródło danychŁącza 

szerokopasmowe 

wszystkich rodzajów

DSL Kablowe
Światłowód/

LAN 

Inne stałe 

kablowe 

Stałe 

bezprzewodowe 

i satelitarne

Dania  2 105 000 38,1 22,3 10,0 4,4 0,7 Informacja rządu

Niderlandy  6 245 000 37,8 22,0 14,8 0,9 0,0 0,0 Informacja rządu

Szwajcaria  2 897 830 37,1 25,9 10,4 0,4 0,4 0,0 Szacunki rządu

Norwegia  1 689 612 35,0 20,2 9,2 4,8 0,1 0,7 Informacja rządu

Korea  16 789 947 34,4 5,9 10,6 17,9 0,0 0,0 Informacja rządu

Luksemburg   169 757 34,1 28,0 5,8 0,2 0,1 0,0 Informacja rządu

Islandia   108 391 34,0 30,5 0,0 2,8 0,0 0,7 Szacunki rządu

Szwecja  2 972 866 31,8 17,5 6,4 7,8 0,1 0,1 Informacja rządu

Francja  20 257 000 31,4 29,7 1,6 0,1 0,0 0,0 Informacja rządu

Niemcy  25 642 020 31,3 27,9 3,2 0,2 0,1 0,1 Informacja rządu

Kanada  10 495 741 31,1 13,1 16,9 b.d. b.d. 1,1

Szacunki OECD 

na podstawie 

sprawozdawczości 

przedsiębiorstw 

W. Brytania  18 845 700 30,5 24,1 6,4 0,0 0,0 0,0 Szacunki rządu

Belgia  3 254 811 30,2 16,7 13,2 0,0 0,1 0,2 Informacja rządu

USA  83 344 927 27,1 10,9 14,6 1,4 0,3 0,0

Szacunki OECD 

na podstawie 

sprawozdawczości 

przedsiębiorstw 

Finlandia  1 437 600 26,9 21,8 4,3 0,3 0,0 0,6 Informacja rządu

Japonia  33 550 555 26,3 7,3 4,2 14,6 0,2 0,0 Informacja rządu

Nowa Zelandia  1 048 518 24,5 23,0 1,5 0,1 0,0 0,0 Informacja rządu

Australia  5 313 000 24,1 19,3 4,1 0,1 0,0 0,7

Szacunki OECD 

oparte na podstawie 

informacji rządu

Austria  1 951 158 23,3 15,9 6,9 0,1 0,1 0,4 Informacja rządu

Irlandia  1 009 729 22,6 16,3 3,9 0,1 0,0 2,3 Informacja rządu

Hiszpania  10 336 868 22,4 18,0 4,1 0,1 0,0 0,2 Informacja rządu

Włochy  12 869 522 21,4 20,9 0,0 0,5 0,0 0,0 Informacja rządu

Rep. Czeska  2 131 900 20,2 7,7 4,5 1,5 0,0 6,5 Informacja rządu

Węgry  1 968 049 19,6 8,2 8,7 1,8 0,0 1,0 Informacja rządu

Portugalia  2 036 790 19,1 10,5 7,6 0,7 0,0 0,2 Informacja rządu

Grecja  2 107 000 18,7 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Informacja rządu

Słowacja   816 179 15,1 7,0 1,6 3,4 0,0 3,0 Informacja rządu

Polska  5 677 795 14,9 7,6 4,0 0,2 1,2 1,8 Informacja rządu

Meksyk  11 091 141 10,3 7,8 2,2 0,0 0,1 0,2 Szacunki rządu

Chile  1 745 835 10,3 5,4 4,8 0,0 0,0 0,1 Informacja rządu

Turcja  6 790 103 9,4 9,0 0,3 0,1 0,0 0,0 Informacja rządu

OECD  296 808 297 24,4 14,1 7,1 2,8 0,1 0,2  

Źródło: OECD.

I. BAZA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  W POLSCE
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Violetta Szymanek 

2. Wyposażenie gospodarstw domowych w ICT

Uwaga metodologiczna: Dane dotyczące gospodarstw domowych odnoszą się tylko do 

tych, w skład których wchodzą osoby w wieku od 16 do 74 lat. Jest ich w Polsce ponad 12,59 

miliona (natomiast wszystkich gospodarstw domowych jest ponad 14 milionów). 

Zmniejsza się dystans 

w wyposażeniu 

gospodarstw 

domowych 

w komputery i dostęp 

do Internetu pomiędzy 

Polską a średnią unijną.

Niemal 60% 

gospodarstw 

domowych w Polsce 

ma dostęp do 

Internetu, a ponad 

połowa ma dostęp 

szerokopasmowy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Pierwsze badania wykorzystania technologii teleinformatycznych w Polsce Główny Urząd 

Statystyczny przeprowadził w 2004 r. Wówczas jedynie 26% gospodarstw domowych 

miało dostęp do Internetu. W kolejnych latach odsetek ten stale wzrastał, od 4 do 7 p. proc. 

rocznie, jednak największy wzrost odnotowano w 2009 r. – aż o 11 p. proc. w stosunku do 

roku poprzedniego. Był to także największy wzrost w krajach UE. Polskę z wynikiem 59% 

dzieli od średniej unijnej już tylko 6 p. proc., podczas gdy w 2008 r. dystans ten wynosił 

12 p. proc. Jeśli taki trend się utrzyma, mamy szansę w najbliższych latach nadrobić nasze 

zapóźnienie w zakresie dostępu gospodarstw domowych do Internetu. 

Polska pnie się w górę także w rankingu krajów UE dotyczącym szerokopasmowego dostę-

pu do Internetu. W 2008 r. byliśmy na ósmej pozycji od końca, natomiast w 2009 r. – na 

jedenastej. Od średniej unijnej dzieli nas 5 p. proc. i pięć miejsc w rankingu.
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Źródło: Eurostat.

Najczęściej deklarowaną przyczyną braku dostępu do Internetu w domu nie były względy finansowe ani niedostatecznie 

rozwinięta infrastruktura, lecz brak potrzeby korzystania z sieci, odnotowany w 2009 r. w przypadku 49% gospodarstw 

bez dostępu do Internetu. Na drugim miejscu były brak umiejętności i zbyt wysokie koszty sprzętu.

Gospodarstwa domowe posiadające dostęp 
do Internetu w krajach europejskich w 2009 r. (w %)

Gospodarstwa domowe z szerokopasmowym dostępem 
do Internetu w krajach europejskich w 2009 r. (w %)

I. BAZA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  W POLSCE
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Powody braku dostępu do Internetu w domu (w % gospodarstw domowych bez dostępu do tej sieci)

Coraz mniej jest 

gospodarstw 

domowych, które 

nie mają potrzeby 

korzystania 

z Internetu, jednak 

wśród gospodarstw 

domowych bez 

dostępu do Internetu 

stanowią one niemal 

połowę tej grupy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analiza przyczyn nieposiadania dostępu do Internetu wśród gospodarstw domowych bez 

tego dostępu nie wyczerpuje w pełni tematu, gdyż nie pokazuje ogólnej skali problemu. 

Warto zwrócić uwagę, że liczba gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do 

sieci WWW z roku na rok spada, w związku z czym, nawet jeśli osób bez potrzeby korzy-

stania z Internetu byłoby cały czas tyle samo, ich udział w kurczącej się całości stale by 

rósł. Interesujące jest zatem pytanie, czy w Polsce gospodarstw domowych, które nie 

mają Internetu z braku potrzeby lub umiejętności ubywa, czy może przybywa? Z powyż-

szego wykresu nie da się odczytać takiej informacji.

Dopiero odniesienie tych grup do całości gospodarstw domowych lub spojrzenie na liczby 

bezwzględne daje odpowiedź na zadane pytanie.

Z prezentowanego poniżej wykresu wynika, że 20% gospodarstw domowych w Polsce nie 

ma dostępu do Internetu, gdyż nie ma potrzeby korzystania z sieci. W 2006 r. ta sama 

kwestia dotyczyła 28% gospodarstw domowych. Zatem coraz większa część społeczeństwa 

dostrzega użyteczność Internetu. Oczywiście potwierdza ten wniosek spojrzenie na war-

tości bezwzględne. Między rokiem 2006 a 2009 liczba gospodarstw domowych bez po-

trzeby korzystania z Internetu spadła prawie o milion.  

2. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W ICT
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Powody braku dostępu do Internetu w domu (w % ogółu gospodarstw domowych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Spojrzenie na wartości bezwzględne daje informację dodatkową: od lat mamy w Polsce około 1,5 miliona gospodarstw 

domowych, których członkowie, nie mając umiejętności informatycznych, rezygnują z Internetu. Taka sytuacja wymaga 

interwencji. 

Liczba gospodarstw domowych bez dostępu do Internetu w domu według powodów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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2323

W latach 2006-2009 infrastruktura dostępu do Internetu rozwijała się oraz taniała, podob-

nie jak sam sprzęt, co spowodowało spadek odsetków gospodarstw domowych, dla których 

przeszkodą w posiadaniu Internetu był techniczny brak możliwości podłączenia do sieci 

albo zbyt wysokie koszty dostępu czy sprzętu.

 Przyczyny nieposiadania 
Internetu w domu

Zmiana liczby gospodarstw domowych deklarujących daną przyczynę 
w latach 2006-2009 w stosunku do 2006 r. (w %) 

zbyt wysokie koszty dostępu                            -57

brak techn. możliwości 
podłączenia do Internetu

-47

zbyt wysokie koszty sprzętu                             -46

niepełnosprawność                                             -45

posiadanie dostępu do Internetu 
w innym miejscu          

-39

względy prywatności lub 
bezpieczeństwa                           

-38

brak potrzeby korzystania 
z Internetu

-27

niechęć do Internetu                        -12

brak umiejętności                                               0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W 2009 r. aż trzy czwarte gospodarstw domowych o najniższych dochodach (poniżej 1428 

zł miesięcznie) nie dysponowało połączeniem z Internetem, podczas gdy w grupie gospo-

darstw najzamożniejszych (z dochodem miesięcznym netto powyżej 3351 zł) odsetek ten 

wyniósł tylko 11%.

Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery i Internet w 2009 r. – porównanie dwóch skrajnych 
grup dochodowych

Kruszą się bariery 

w dostępie do 

Internetu; nie 

spada natomiast 

liczba gospodarstw 

domowych bez dostępu 

do Internetu z powodu 

braku umiejętności.

Największe 

dysproporcje 

w dostępie do 

komputera i Internetu 

odnoszą się do grup 

dochodowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

2. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W ICT
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Z porównania dynamiki odsetka gospodarstw domowych bez dostępu do Internetu w po-

szczególnych grupach dochodowych w latach 2008 i 2009 wynika, że największy spadek 

nastąpił wśród gospodarstw domowych o najwyższych dochodach, a niestety najmniejszy 

– w gospodarstwach najuboższych. 

Gospodarstwa domowe bez dostępu do Internetu według kwartylowych grup dochodowych (w %) 

Nie zmniejsza się 

podział cyfrowy 

między zamożnymi 

i niżej uposażonymi 

gospodarstwami 

domowymi 

w Polsce.

Wśród najuboższych 

gospodarstw 

domowych częściej 

brak umiejętności 

jest przeszkodą 

w posiadaniu 

Internetu niż koszty 

sprzętu lub dostępu. 

Zmniejszyła się luka 

cyfrowa między 

gospodarstwami 

domowymi 

w miastach i na wsi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W gospodarstwach domowych o najwyższych dochodach zbyt duże koszty sprzętu i do-

stępu są częściej przeszkodą w posiadaniu Internetu niż brak umiejętności, natomiast 

w grupie gospodarstw o dochodach najniższych wprost przeciwnie – brak umiejętności 

jest większą barierą niż ceny. Nie należy jednak zapominać, że w każdej kategorii przyczyn 

gospodarstwa o niższych dochodach wypadają słabiej, a najczęstszą przyczyną w obu 

tych grupach jest brak potrzeby korzystania z Internetu. 

Główne przyczyny braku dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych o najniższych i naj-
wyższych dochodach w 2009 r. (w % gospodarstw domowych bez dostępu do sieci)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Różnice w wyposażeniu w technologie teleinformatyczne gospodarstw domowych w mia-

stach i na wsi są mniejsze niż pomiędzy skrajnymi grupami dochodowymi gospodarstw. 

Ponadto w latach 2008-2009 wskaźnik dostępu do Internetu, w tym także dostępu szero-

kopasmowego, rósł szybciej na wsi niż w miastach.  

Porównanie wyposażenia gospodarstw domowych w ICT w miastach i na wsi (w % gospodarstw 
domowych)

Dla gospodarstw 

domowych na wsi 

brak umiejętności 

jest większą barierą 

w posiadaniu 

Internetu niż ceny 

sprzętu i dostępu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Główne przyczyny braku dostępu do Internetu w domu w miastach i na wsi w 2009 r. 
(w % gospodarstw domowych bez dostępu do sieci) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

2. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W ICT



26

Poziom dostępu gospodarstw domowych do Internetu jest dość wyrównany pod względem 

regionalnym. Od średniej krajowej najwięcej w dół odbiega region wschodni, a w górę pół-

nocno-zachodni. Podobnie rzecz się ma w zakresie łączy szerokopasmowych.  

Między 2007 a 2009 r. największy spadek odsetka gospodarstw domowych bez dostępu 

do Internetu odnotowano w regionie północno-zachodnim (o 21 p. proc.), a najmniejszy 

w regionie północnym (o 15 p. proc.).

Gospodarstwa domowe bez dostępu do Internetu w domu według regionów w 2009 r. (w %) 

Przez dwa kolejne 

lata region północno-

zachodni (województwa 

wielkopolskie, 

zachodniopomorskie, 

lubuskie) miał 

najwyższy odsetek 

gospodarstw domowych 

z dostępem do Internetu 

oraz szerokopasmowym 

dostępem do sieci. 

W 2007 r. liderem 

był region północny 

(województwa 

kujawsko-pomorskie, 

warmińsko-mazurskie, 

pomorskie). 

W regionie wschodnim 

(województwa 

lubelskie, podkarpackie, 

świętokrzyskie, 

podlaskie) mamy 

najmniejszy w Polsce 

odsetek gospodarstw 

domowych z dostępem 

do Internetu oraz łączy 

szerokopasmowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Porównanie gospodarstw domowych z dziećmi i bez dzieci (w %)

Gospodarstwa 

domowe z dziećmi są 

lepiej wyposażone 

w komputery, dostęp 

do Internetu i łącza 

szerokopasmowe. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

I. BAZA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  W POLSCE
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Rodzaj połączenia z Internetem ma wpływ na jakość i intensywność korzystania z niego. Osoby mieszkające w gospo-

darstwach domowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu pełniej wykorzystują możliwości sieci, a także 

mają wyższe kompetencje informatyczne. Odsetek gospodarstw domowych z szerokopasmowym połączeniem z siecią 

WWW w Polsce wzrósł o 13 p. proc. między 2008 a 2009 r. Przyrost tego wskaźnika był równomierny w  grupach gospo-

darstw w poszczególnych regionach kraju oraz wydzielonych według stopnia urbanizacji, natomiast zróżnicowany 

w gospodarstwach domowych o różnym poziomie dochodów. Najmniejszy wzrost, o 6 p. proc., odnotowano w najuboż-

szych gospodarstwach domowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Odsetek gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu

2. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W ICT
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3. Wyposażenie przedsiębiorstw w ICT

Uwaga metodologiczna: Dane dotyczące przedsiębiorstw odnoszą się tylko do firm o liczbie 

pracujących co najmniej 10 osób, które prowadzą działalność gospodarczą zakwalifikowa-

ną do sekcji C-J, L-N oraz częściowo S, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). 

Takich podmiotów w Polsce jest około 97 tysięcy.

O ile w przypadku podstawowego wyposażenia w komputery oraz dostęp do Internetu, 

przedsiębiorstwom w Polsce brakuje do średniego poziomu w UE zaledwie kilku punktów 

procentowych, o tyle jeśli chodzi o wskaźniki dotyczące bardziej zaawansowanych narzę-

dzi, jak np. Extranet, różnice są znaczniejsze.     

Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

którym dysponuje 58% firm w Polsce, podczas gdy średnia europejska jest wyższa o 25 p. 

proc. Za nami jest tylko Rumunia. A przecież wykorzystanie teleinformatyki w przedsiębior-

stwach ma znaczący wpływ na ich efektywność oraz innowacyjność, a w konsekwencji 

konkurencyjność.      

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

W zakresie 

wyposażenia 

w technologie 

teleinformatyczne 

przedsiębiorstwa 

w Polsce mają gorszą 

pozycję konkurencyjną 

niż przedsiębiorstwa 

w większości krajów 

UE. 
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Źródło: Eurostat.

Praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa duże (250 i więcej pracujących) i prawie wszyst-

kie średnie (50-249 pracujących) korzystają z komputerów oraz Internetu. Około 10% małych 

firm (10-49 pracujących) nie używa komputerów i Internetu, lecz tylko nieco ponad połowa 

tej grupy przedsiębiorstw używa łączy szerokopasmowych. 

Wyposażenie w komputery oraz dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach w 2009 r. (w %) 

Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do 
Internetu w 2009 r. (w %)  

Przedsiębiorstwa posiadające szerokopasmowy 
dostęp do Internetu w 2009 r. (w %)

Małe przedsiębiorstwa 

są najgorzej 

wyposażone 

w technologie 

teleinformatyczne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

3. WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW W ICT
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Odsetek małych przedsiębiorstw (10-49 pracujących) z dostępem do Internetu w krajach OECD 
w 2009 r. (jeśli nie zaznaczono inaczej)

Źródło: OECD (baza danych ICT) i Eurostat (badanie wspólnotowe „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach”).

Z szybkiego Internetu korzysta ponad 90% dużych firm, ponad trzy czwarte średnich i tylko nieco ponad połowa małych.

Rodzaje połączeń z Internetem w przedsiębiorstwach w 2009 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

I. BAZA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  W POLSCE
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Szerokopasmowe łącza z Internetem najczęściej w Polsce wykorzystują firmy z wojewódz-

twa śląskiego i mazowieckiego, a najrzadziej z województwa warmińsko-mazurskiego 

i świętokrzyskiego. Niestety w województwie świętokrzyskim odnotowano w latach 2006-

- 2009 najniższą w kraju dynamikę wzrostu odsetka przedsiębiorstw z dostępem szeroko-

pasmowym. Najwyższą dynamiką mogły się pochwalić województwa zachodniopomorskie 

i podkarpackie.

Przedsiębiorstwa z szerokopasmowym dostępem do Internetu według województw (w %)

W województwie 

świętokrzyskim 

odsetek firm 

posiadających 

szerokopasmowy 

dostęp do Internetu 

jest najniższy 

w Polsce i niestety 

rośnie on wolniej 

niż w pozostałych 

częściach kraju.

Rośnie popularność 

bezprzewodowej 

sieci LAN 

w przedsiębiorstwach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W 2006 r. jedna czwarta przedsiębiorstw posiadających lokalną sieć komputerową LAN dysponowa-

ła siecią bezprzewodową, natomiast w 2009 r. – blisko połowa. Najszybciej bezprzewodowa sieć LAN 

zdobywała popularność w firmach średnich (o 77%), a w drugiej kolejności w małych (o 75%). W jed-

nostkach dużych dynamika wzrostu wyniosła 58%. 

3. WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW W ICT
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Sieć LAN w przedsiębiorstwach w latach 2006-2009 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Bezprzewodowa sieć LAN w przedsiębiorstwach według wielkości (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W tabeli poniżej zaprezentowano dane dotyczące wyposażenia przedsiębiorstw w komputery, Internet, łącza szeroko-

pasmowe, LAN, Extranet i Intranet. Najniższe wyniki są oznaczone kolorem czerwonym, a najwyższe – kolorem niebie-

skim. 

Najczęściej te pierwsze występują w przypadku województw podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, 

co może przekładać się na gorszą pozycję konkurencyjną firm z tych rejonów. Przedsiębiorstwa z województw mazo-

wieckiego, pomorskiego i śląskiego są częściej niż pozostałe wyposażone w wyżej wymienione narzędzia informatycz-

ne, co przyczynia się do usprawnień i większej efektywności.

I. BAZA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  W POLSCE



33

  
 

Przedsiębiorstwa wyposażone w 2009 r. w: 

 

komputery Internet
szerokopasmowe 
łącze internetowe

sieć 
wewnętrzną 

LAN

bezprzewodową 
sieć wewnętrzną 

LAN
Extranet Intranet

ogółem 93 90 58 56 25 10 28

małe (10-49 pracujących) 91 88 53 50 21 8 25

średnie (50-249 pracujących) 98 98 77 80 39 16 40

duże (250 i więcej pracujących) 100 100 94 96 60 27 59

Według województw

woj. dolnośląskie 94 90 61 59 27 10 31

woj. kujawsko-pomorskie 90 86 53 55 22 8 26

woj. lubelskie 93 90 50 52 21 6 24

woj. lubuskie 89 87 54 55 20 7 24

woj. łódzkie 91 89 54 54 24 9 26

woj. małopolskie 91 87 59 58 25 9 27

woj. mazowieckie 94 93 63 60 27 14 33

woj. opolskie 96 90 55 52 20 10 25

woj. podkarpackie 94 91 57 56 23 7 24

woj. podlaskie 87 85 59 50 18 5 24

woj. pomorskie 96 93 60 58 24 15 30

woj. śląskie 94 91 63 60 27 9 30

woj. świętokrzyskie 87 85 49 51 21 7 29

woj. warmińsko-mazurskie 88 86 57 43 17 7 24

woj. wielkopolskie 94 92 53 56 29 10 28

woj. zachodniopomorskie 93 90 59 54 23 7 23

Źródło: GUS.

3. WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW W ICT
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4. Wyposażenie administracji w ICT

Uwaga metodologiczna: Dane na temat administracji publicznej dotyczą urzędów wszyst-

kich szczebli w Polsce. W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Instytut Badania 

Opinii GFK Polonia na zlecenie MSWiA we wrześniu 2010 r. wzięło udział ponad 1000 kierow-

ników urzędów i 1380 informatyków. 

Już w 2007 r. wszystkie urzędy korzystały z komputerów oraz miały dostęp do Internetu. 

Szerokopasmowe łącza internetowe z roku na rok zdobywają coraz większą popularność, 

kosztem innych, wolniejszych i bardziej zawodnych. Łącze szerokopasmowe o dużej prze-

pustowości staje się standardem w jednostkach administracji niezależnie od ich wielkości 

czy lokalizacji.

Rodzaje połączeń z Internetem w urzędach w Polsce w latach 2006-2010 (w % urzędów)

Najpopularniejsze 

w administracji są 

łącza szerokopasmowe 

o przepustowości 

2 Mb/s lub większej – 

ma je 86% urzędów. 

Źródło: Badanie „Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania administracji publicznej w Polsce w 2010 roku”, GFK Polonia na 
zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiele urzędów posiada kilka rodzajów łączy internetowych. Szerokopasmowych połączeń 

o przepływności co najmniej 2 Mb/s używa 87% urzędów miejskich/gminnych i powiatowych 

oraz 75% urzędów wojewódzkich lub centralnych. Prawie 40% tych ostatnich korzysta z łącz 

szerokopasmowych zestawionych w oparciu o inne technologie niż DSL, jak na przykład 

kablowa sieć telewizyjna. Pozostałe urzędy korzystają znacznie rzadziej z takich techno-

logii. Połączenia poprzez modem analogowy lub ISDN zdarzają się rzadko (odpowiednio 4% 

Szybkie (2 Mb/s 

i więcej) łącza 

szerokopasmowe 

są częściej obecne 

w urzędach niższego 

szczebla (miejskich 

lub gminnych, 

powiatowych) 

niż w urzędach 

centralnych 

i wojewódzkich.
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i 3%), natomiast żaden z urzędów nie korzysta z usługi SDI oferowanej przez TP. Odejście od przestarzałych modemów 

na rzecz korzystania ze stałego łącza o dużej przepustowości stymulująco wpływa na implementację i wykorzystanie 

narzędzi informatycznych wspierających komunikację wewnętrzną i coraz liczniej pojawiające się elektroniczne usługi 

dla ludności.

Rodzaje połączeń z Internetem w urzędach w 2010 r. według rodzaju urzędu (w % urzędów)

Źródło: Badanie „Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania administracji publicznej w Polsce w 2010 roku”, GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Po latach stagnacji w zakresie rozwoju intranetu w urzędach w latach 2007-2008, kolejne dwa lata przyniosły wzrost odsetka urzę-

dów wyposażonych w intranet o 10 p. proc. Obecnie intranet ma wdrożony 59% urzędów. 

Obecność intranetu w urzędach w Polsce w latach 2006-2010 r. (w % urzędów)

 
Źródło: Badanie „Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania administracji publicznej w Polsce w 2010 roku”, GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

4. WYPOSAŻENIE ADMINISTRACJI W ICT
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Posiadanie intranetu jest znacznie bardziej powszechne w przypadku urzędów wojewódzkich i centralnych (86%) niż 

w urzędach miejskich lub gminnych (56%).  Najczęściej narzędzie to jest obecne w urzędach województwa małopol-

skiego (72%), a najrzadziej w województwie lubuskim (46%).

Obecność intranetu w urzędach w Polsce w 2010 r. (w % urzędów)

Źródło: Badanie „Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania administracji publicznej w Polsce w 2010 roku”, GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

System elektronicznego zarządzania dokumentami to narzędzie informatyczne pozwalające na rejestrowanie, porząd-

kowanie, klasyfikację, zarządzanie wersjami i sposobami obiegu oraz archiwizację dokumentów w postaci papierowej 

i elektronicznej. Około połowa urzędów w Polsce (48%) wdrożyła system elektronicznego zarządzania dokumentami. 

Najczęściej taki system posiadają urzędy powiatowe oraz wojewódzkie i centralne (64%), natomiast znacznie rzadziej 

stosują je urzędy miejskie i gminne (44%). Zdecydowana większość (92%) urzędów niekorzystających z systemu elek-

tronicznego zarządzania dokumentami planuje jego wprowadzenie, z czego dwie trzecie urzędów deklaruje wdrożenie 

jeszcze w 2010 lub 2011. 

Istotnie częściej z takiego systemu korzystają urzędy w województwach: śląskim (72%), zachodniopomorskim (70%), 

pomorskim (68%), dolnośląskim (67%) oraz podlaskim (66%). Zdecydowanie rzadziej korzystanie z elektronicznego 

systemu zarządzania dokumentami deklarują informatycy z urzędów w województwach: warmińsko-mazurskim (15%), 

świętokrzyskim (23%), kujawsko-pomorskim (28%) i mazowieckim (38%).

Urzędy wyposażone w systemy elektronicznego zarządzania dokumentami w Polsce w 2010 r. (w %)

Źródło: Badanie „Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania administracji publicznej w Polsce w 2010 roku”, GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
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Większość (83%) systemów zarządzania dokumentami działa samodzielnie, nie będąc częścią większego systemu 

(innego niż ePUAP), który byłby współużytkowany także przez inne urzędy. Istotnie częściej system elektronicznego 

zarządzania dokumentami jest częścią systemu wykorzystywanego wspólnie przez wiele urzędów w przypadku urzę-

dów zlokalizowanych na Podlasiu (42%) i Śląsku (51%). Zdecydowanie rzadziej ze zintegrowanego systemu korzystają 

urzędy z województwa lubuskiego (2%), mazowieckiego (3%) i wielkopolskiego (2%).

Urzędy wyposażone w system elektronicznego zarządzania dokumentami będący częścią większego systemu wykorzystywanego 
wspólnie przez inne urzędy (w % urzędów posiadających system elektronicznego zarządzania dokumentami)

Źródło: Badanie „Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania administracji publicznej w Polsce w 2010 roku”, GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Jeśli systemy elektronicznego zarządzania dokumentami urzędów na należą do jednego dużego systemu, to dobrze 

byłoby, gdyby chociaż pozwalały na swobodną wymianę informacji pomiędzy urzędami, aby skrócić czas załatwiania 

spraw. Rzeczywiście możliwość wymiany dokumentów w ramach elektronicznych systemów zarządzania nimi wystę-

puje ponad dwa razy częściej niż integracja z innymi systemami.  Jednak w skali wszystkich urzędów tylko 19% z nich 

może wymieniać korespondencję z innymi jednostkami przy wykorzystaniu własnego systemu elektronicznego zarzą-

dzania dokumentami. 

O ile poziom dostępności wymiany informacji w ramach systemów elektronicznego zarządzania dokumentami jest po-

dobny na wszystkich szczeblach administracji, o tyle pod względem regionalnym już nie. Aż 73% urzędów województwa 

śląskiego i tylko 16% województwa podkarpackiego dysponuje taką funkcjonalnością. 

Urzędy wyposażone w system elektronicznego zarządzania dokumentami, który umożliwia wymianę korespondencji elektronicznej 
między jednostkami administracji publicznej (w % urzędów posiadających system elektronicznego zarządzania dokumentami)

Źródło: Badanie „Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania administracji publicznej w Polsce w 2010 roku”, GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
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Elektroniczna skrzynka podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania 

dokumentu elektronicznego do urzędu. Trzy czwarte urzędów w Polsce posiada elektroniczną skrzynkę podawczą, 

a 67% skrzynek wszystkich urzędów jest umieszczona na platformie ePUAP. Najczęściej skrzynką podawczą dysponu-

ją urzędy powiatowe (82%), a także urzędy województwa warmińsko-mazurskiego (89%) i wielkopolskiego (85%). 

Szczególnie często umiejscowienie skrzynki podawczej na ePUAP jest wykorzystywane przez urzędy miejskie i gminne 

oraz jednostki różnych szczebli województw małopolskiego (87%) i mazowieckiego (78%). Tylko 28% urzędów z warmińsko-

mazurskiego umieściło swoje skrzynki podawcze na platformie ePUAP.

Obecność elektronicznej skrzynki podawczej w urzędach w 2010 r. (w % urzędów)

Źródło: Badanie „Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania administracji publicznej w Polsce w 2010 roku”, GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
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5. Umiejętności informatyczne obywateli

W 2009 r. 19% mieszkańców Polski w wieku od 16 do 74 lat prezentowało średni poziom 

umiejętności obsługi komputera, tzn. potrafiło wykonać 3 lub 4 spośród 6 badanych 

czynności1, 14% zaś – poziom wysoki, czyli umiało wykonać 5-6 tych czynności. W obu 

przypadkach wskaźniki te plasowały Polskę poniżej średniej unijnej wynoszącej 25%. 

W krajach z czołówki europejskiej, takich jak Luksemburg, Niderlandy, Norwegia i Finlandia, 

większy odsetek społeczeństwa posiada umiejętności na wyższym poziomie niż na 

średnim. Dotyczy to także kilku innych krajów spoza grona najbardziej rozwiniętych 

w dziedzinie teleinformatyki, jednak największe różnice w tym względzie odnotowano na 

Cyprze i w Portugalii.

1 Umiejętności obsługi komputera: kopiowanie lub przenoszenie pliku czy folderu; korzystanie z narzędzi do ko-
piowania lub wycinania i wklejania; używanie podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym; 
kompresowanie plików; podłączenie i instalowanie nowych urządzeń; programowanie w specjalistycznym języku.

Osoby w wieku 16-74 lat prezentujące średni po-
ziom umiejętności obsługi komputera w 2009 r. 
(w %)  

Osoby w wieku 16-74 lat prezentujące wysoki 
poziom umiejętności obsługi komputera 
w 2009 r. (w %)

Źródło: Eurostat.

Polska utrzymując 

obecne tempo 

rozwoju umiejętności 

komputerowych, 

może liczyć co 

najwyżej na 

okupowanie 

ostatnich miejsc 

w rankingach 

europejskich.
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Posiadający wybrane umiejętności komputerowe w Polsce i UE w latach 2006-2009 (w % osób w wie-
ku 16-74 lat)

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Generalnie kompetencje w zakresie obsługi komputera w Polsce rozwijają się bardzo 

wolno. W latach 2007-2009 największą dynamikę odnotowano w zakresie umiejętności 

podłączenia komputera do sieci lokalnej – wzrost z 8 do 16%, i rozwiązywania problemów 

z działaniem komputera – z 15 do 21%. Zachowując dotychczasowe tempo rozwoju, Polska 

nie może liczyć na szybkie osiągnięcie poziomu średniej unijnej. Niski ogólnie poziom 

umiejętności komputerowych w społeczeństwie polskim to niejedyny nasz problem. Wyniki 

badań wskazują również na duże zróżnicowanie pod tym względem w poszczególnych 

grupach społecznych, czyli występowanie luki cyfrowej drugiego stopnia, związanej 

z dysproporcjami w zakresie kompetencji informatycznych (luka pierwszego stopnia 

dotyczy dostępu i wykorzystania Internetu).

Czynnikami najbardziej różnicującymi populację osób w wieku od 16 do 74 lat pod względem 

umiejętności obsługi komputera są wykształcenie, dochody i wiek. 

Umiejętności obsługi komputera występują dwa lub trzy razy rzadziej w grupie osób: 

• z wykształceniem niższym niż wyższym, 

• z gospodarstw domowych o najniższych2 dochodach niż z gospodarstw domowych 

o najwyższych3 dochodach,

• w wieku od 55 do 74 lat niż w wieku od 25 do 54 lat.

Naturalne jest także, że wśród osób korzystających z Internetu regularnie (przynajmniej 

raz w tygodniu) kompetencje te występują o wiele częściej niż wśród osób, które używają 

sieci nieregularnie.

2 Nieprzekraczającym 1428 zł miesięcznie.
3 Powyżej 3351 zł miesięcznie.

Najwyższy poziom 

umiejętności 

komputerowych 

prezentują osoby 

z wyższym 

wykształceniem oraz 

osoby regularnie 

korzystające 

z Internetu.

Osoby w wieku 

od 55 do 74 lat 

mają najmniejsze 

kompetencje 

w zakresie obsługi 

komputera. Niski 

poziom tych 

umiejętności 

występuje również 

wśród osób 

z gospodarstw 

domowych 

o najniższych 

dochodach. 
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Umiejętności obsługi komputera występują znacznie częściej niż średnio w Polsce w grupie osób z gospodarstw 

domowych o najwyższych dochodach oraz z gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do 

Internetu.

Posiadający umiejętności obsługi komputera w poszczególnych grupach społecznych w 2009 r. (w %)
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kopiowanie, 
przenoszenie 
pliku lub folderu

49 44 51 13 34 82 51 37 24 63 80 38 63 48

używanie 
poleceń 
kopiowania lub 
wklejania

42 38 44 10 30 75 45 31 19 57 70 27 55 41

korzystanie 
z podstawowych 
funkcji 
matematycznych 
w arkuszu 
kalkulacyjnym 

30 26 29 7 21 58 31 20 11 41 49 15 38 27

kompresowanie 
plików przy 
pomocy 
specjalnego 
programu

24 15 20 3 15 41 22 14 8 30 36 5 28 19

instalowanie 
nowych urządzeń

36 19 29 6 22 50 31 21 14 39 51 11 40 28

pisanie programu 
komputerowego

8 3 5 1 5 11 6 4 2 9 10 1 7 6

podłączenie 
komputera do 
sieci lokalnej

21 11 17 4 12 30 19 12 8 25 30 7 24 16

rozwiązywanie 
problemów 
związanych 
z pracą 
komputera 

28 15 22 4 17 40 24 16 10 32 39 8 31 20

Uwaga: dane wyróżnione kursywą są obarczone znacznym błędem losowym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Różnice pomiędzy regionami nie są jednak tak duże, jak w przypadku grup dochodowych, 

wiekowych i wydzielonych w oparciu o wykształcenie. W poniższej tabeli kolorem beżowym 

oznaczono wartości maksymalne spośród osób posiadających określone umiejętności 

w poszczególnych regionach Polski, a pomarańczowym – wartości minimalne.

Posiadający umiejętności obsługi komputera w poszczególnych regionach Polski w 2009 r. (w %)

 Centralny Południowy Wschodni
Północno-
Zachodni

Południowo-
Zachodni

Północny

kopiowanie, przenoszenie 
pliku lub folderu

49 46  43 47 43 47

używanie poleceń 
kopiowania lub wklejania

42 40 38 41 36 40

korzystanie 
z podstawowych funkcji 
matematycznych 
w arkuszu kalkulacyjnym

28 27 24 27 30 29

kompresowanie plików 
przy pomocy specjalnego 
programu

20 19 18 18 20 20

instalowanie nowych 
urządzeń

29 26 25 28 27 27

pisanie programu 
komputerowego

5 5 4 4 6 6

podłączenie komputera do 
sieci lokalnej

20 16 14 16 17 14

rozwiązywanie problemów 
związanych z pracą 
komputera 

23 19 22 21 21  20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W Polsce Internet jest rzadziej wykorzystywany do nauki niż przeciętnie w UE, jednakże 

wskaźnik ten w latach 2007-2009 wzrastał w naszym kraju nieco szybciej niż średnia 

w UE. Korzystanie z Internetu w celach pogłębiania wiedzy jest najbardziej powszechne 

w państwach nordyckich oraz w Luksemburgu.

Osoby w wieku 16-74 lat, które używały Internetu do nauki (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Rejon Centralny 

ma najwyższe 

w Polsce odsetki 

osób potrafiących 

wykonywać różne 

czynności związane 

z obsługą komputera, 

a Region Wschodni – 

najniższe. 
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Osoby w wieku 16-74 lat, które używały Internetu do nauki w 2009 r. w krajach europejskich (w %)

Źródło: Eurostat.

Najwyższe kompetencje w zakresie posługiwania się Internetem mają osoby korzystające 

z Internetu regularnie (co najmniej raz w tygodniu) oraz osoby z wyższym wykształceniem, 

najniższe – osoby w wieku od 55 do 74 lat oraz z najuboższych gospodarstw domowych.

5. UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE OBYWATELI

Regularne korzystanie 

z Internetu sprzyja 

rozwojowi umiejętności 

informatycznych.
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Spośród grup 

społecznych, 

zagrożonych 

wykluczeniem 

cyfrowym, 

najlepiej radzą 

sobie mieszkańcy 

wsi – co więcej 

ich kompetencje 

internetowe 

rosną szybciej 

niż umiejętności 

mieszkańców miast.

Umiejętności posługiwania się Internetem w poszczególnych grupach społecznych (w %)
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używanie wyszukiwarki 

internetowej
55 50 60 17 37 86 59 42 25 73 95 84 75 57

wysyłanie e-maila 

z załącznikami
42 38 44 11 28 78 46 29 17 59 75 27 58 43

branie udziału w czatach, 

grupach dyskusyjnych
21 17 18 3 19 30 21 15 9 27 36 10 28 20

telefonowanie za pomocą 

Internetu
24 20 24 7 15 41 25 16 9 34 41 19 33 23

używanie programów do 

wymiany plików filmowych, 

muzycznych, itp.

17 9 11 1 14 20 15 10 6 18 24 6 19 12

tworzenie strony 

internetowej
8 4 5 1 6 11 7 4 3 9 11 3 8 7

poszukiwanie, 

pobieranie i instalowanie 

oprogramowania

25 13 19 3 16 37 22 13 9 29 36 5 29 17

niedopuszczenie 

do komputera 

wirusów i programów 

szpiegujących

29 16 24 4 18 44 26 15 10 34 43 5 34 20

Uwaga: dane wyróżnione kursywą są obarczone znacznym błędem losowym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z badania w 2009 r.

Generalnie umiejętności korzystania z Internetu rozwijają się szybciej niż kompetencje 

w zakresie obsługi komputera. W latach 2007-2009 największą dynamikę wzrostu odsetka 

osób posiadających umiejętności internetowe odnotowano wśród mieszkańców wsi, 

w związku z czym, różnica pomiędzy tą grupą, a grupą osób mieszkających w miastach, 

zmalała w 2009 r. w porównaniu z 2007 r. 

Poniższe cztery wykresy prezentują różnice pomiędzy najbardziej skrajnymi grupami 

społecznymi,  tzn. grupami osób o najniższych i najwyższych kompetencjach interne-

towych. Z wykresów wynika, że poza przypadkiem wsi powiększa się dystans wszystkich 

grup o najniższych kompetencjach w odniesieniu do zbiorowości o najwyższym poziomie 

umiejętności.

I. BAZA DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  W POLSCE
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Różnice w p. proc. pomiędzy odsetkami osób posiadającymi określone umiejętności internetowe 
w latach 2007 i 2009. 

5. UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE OBYWATELI
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Uczestnictwo 

w szkoleniach 

komputerowych 

maleje wraz 

z wiekiem.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z badania w 2009 r.

Jedynie 14% osób w wieku przedemerytalnym podnosiło swoje kompetencje na kursach 

komputerowych, z czego ponad dwie trzecie odbyła je ponad 3 lata temu. Kobiety nieznacznie 

częściej korzystały ze szkoleń informatycznych (38%) niż mężczyźni (36%). Aż 70% osób 

z wyższym wykształceniem odbyło szkolenia komputerowe, podczas gdy z niższym 

wykształceniem tylko 31%. Znacznie częściej na kursy uczęszczały osoby z gospodarstw 

domowych o najwyższych dochodach (52%) niż z gospodarstw najuboższych (20%). 

Osoby, które kiedykolwiek uczestniczyły w szkoleniach komputerowych (w %)

5. UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE OBYWATELI
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Marcin Wrona 

6. Badania i rozwój oraz innowacyjność

Od lat wydatki na B+R w Polsce oscylują wokół 0,6% PKB. W roku 2000 osiągnęły najwyższy 

poziom – 0,64%, a w 2006 najniższy – 0,56%. W 2008 r. wydatki te wzrosły do 0,61% PKB, 

by w kolejnym roku obniżyć się o 0,02 p. proc., co było wynikiem światowego kryzysu. 

Polska ma jeszcze bardzo dużo do nadrobienia, aby się zbliżyć do celu wyznaczonego 

w Strategii Lizbońskiej, która zakłada, że wysokość środków przeznaczanych na badania 

i rozwój winna wynosić 3% PKB rocznie. Bez radykalnego zwiększenia wydatków na 

badania i rozwój Polska nie ma szans na osiągnięcie takiego wskaźnika. 

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową (ceny bieżące w milionach złotych): 
relacja do produktu krajowego brutto (GERD/PKB) w %

Źródło: GUS.

W Polsce na badania i rozwój wydano w 2008 r. ponad 7,7 mld złotych, z czego najwięcej 

przypadło na województwo mazowieckie – ponad 3,3 mld złotych. Prawie 900 mln na 

badania i rozwój wydano w województwie małopolskim, ponad 600 mln w województwach 

śląskim i wielkopolskim. Najmniej na B+R wydaje się w województwie lubuskim. 

W ujęciu na jednego mieszkańca wydatki na B+R zwiększają się z każdym rokiem, 

w ostatnich latach z większą intensywnością. Różnice w obrębie województw są 

tu bardzo widoczne. W połowie województw nakłady przewyższają kwotę 100 zł na 

jednego mieszkańca, a liderami w tej kwestii są województwa: mazowieckie, małopolskie, 

wielkopolskie, pomorskie, łódzkie i dolnośląskie, gdzie wydatki na tę dziedzinę przekraczają 

średnią krajową (145 zł). W mazowieckim na jednego mieszkańca przypada ponad 600 zł, 

podczas gdy w województwie lubuskim prawie 30 razy mniej. 

Polska od lat 

przeznacza bardzo 

mało środków na 

badania i rozwój 

oraz jest jednym 

z antyliderów 

innowacyjności w Unii 

Europejskiej.
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6. BADANIA I ROZWÓJ ORAZ INNOWACYJNOŚĆ

Nakłady na badania i rozwój (B+R)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

w mln zł

Polska 4 522,1 4 558,3 5 155,4 5 574,5 5 892,8 6 673,0 7 706,2

łódzkie 298,6 274,4 299,9 320,5 355,1 372,8 424,7

mazowieckie 1 994,3 1 997,5 2 261,7 2 322,8 2 462,6 2 742,3 3 322,1

małopolskie 496,5 520,0 645,6 731,9 726,8 799,8 895,3

śląskie 342,5 374,9 402,8 438,5 495,6 587,1 609,2

lubelskie 138,5 136,7 168,0 182,9 180,8 246,1 239,9

podkarpackie 119,0 115,4 104,0 111,6 157,3 156,4 177,4

podlaskie 38,0 39,1 51,5 61,4 61,0 55,4 74,7

świętokrzyskie 14,1 12,7 18,3 19,5 21,5 35,6 92,2

lubuskie 25,2 32,7 23,2 35,8 23,8 25,9 28,2

wielkopolskie 324,7 358,2 372,6 435,5 454,7 563,7 611,5

zachodniopomorskie 90,6 57,7 64,2 70,0 81,6 111,0 125,2

dolnośląskie 276,5 258,2 289,8 346,5 298,2 393,5 457,4

opolskie 30,2 28,3 29,4 28,0 36,3 36,3 40,4

kujawsko-pomorskie 110,4 101,0 120,4 114,7 175,3 109,5 129,4

pomorskie 166,6 198,4 247,6 288,7 307,1 340,9 398,2

warmińsko-mazurskie 56,4 53,1 56,3 66,2 55,1 96,6 80,5

Źródło: GUS.

Nakłady na badania i rozwój w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

w zł 

Polska 118 119 135 146 154,6 175,1 202,1

łódzkie 114 106 116 124 138,4 145,9 166,6

mazowieckie 389 389 440 451 475,9 528,5 638,3

małopolskie 154 160 198 224 222,1 243,9 272,4

śląskie 72 80 86 93 106,1 126,1 131,1

lubelskie 63 63 77 84 83,3 113,6 111,0

podkarpackie 57 55 50 53 75 74,6 84,5

podlaskie 31 32 43 51 51 46,5 62,7

świętokrzyskie 11 10 14 15 16,8 27,9 72,4

lubuskie 25 33 23 35 23,6 25,7 28,0

wielkopolskie 97 107 111 129 134,6 166,5 180,0

zachodniopomorskie 53 34 38 41 48,2 65,5 73,9

dolnośląskie 95 89 100 120 103,5 136,7 159,0

opolskie 28 27 28 27 34,9 35 39,1

kujawsko-pomorskie 53 49 58 55 84,9 53 62,6

pomorskie 76 90 113 132 139,4 154,2 179,4

warmińsko-mazurskie 39 37 39 46 38,7 67,6 56,4

Źródło: GUS.
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Polska zajmuje piąte miejsce od końca w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę nakłady na B+R. Przeznaczamy na 

badania i rozwój niewiele więcej niż Bułgaria, Rumunia, Słowacja czy Malta. Powyżej średniej unijnej, wynoszącej 2,01% 

PKB, na badania i rozwój wydaje 9 państw członkowskich UE. Tylko Finlandia, Szwecja i Dania spełniają cel zakładany 

w Strategii Lizbońskiej, wydając na B+R więcej niż 3%. Oprócz tych trzech krajów żadne inne państwo Unii Europejskiej 

nie wyprzedza Japonii ani USA pod względem wysokości udziału nakładów na B+R w PKB.

Udział wydatków na B+R jako procent PKB w UE i wybranych krajach w 2009 r.

*2010 r., **2008 r.

Żródło: Eurostat. 

Można zaobserwować tendencję, iż w krajach przeznaczających duże kwoty na badania i rozwój głównym źródłem 

ich finansowania jest sektor przedsiębiorstw, natomiast sektor rządowy stanowi mniejszość. W krajach, które są na 

ostatnich miejscach pod względem nakładów na B+R, ponad 60% wydatków na nie pochodzi z sektora rządowego. 

Można wysnuć hipotezę, iż im bardziej innowacyjna jest gospodarka danego kraju, tym więcej inwestycji w badania 

i rozwój pochodzi od przedsiębiorców. Wielkość inwestycji ze środków zagranicznych nie ma większego wpływu na 

poziom wydatków na B+R jako procent PKB w większości państw. 
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Wydatki na B+R według głównych źródeł finansowania w 2009 r. (w %).

*2008 r., **2007 r. 

Źródło: Eurostat.

W latach 2004-2008 liczba firm notowanych na warszawskiej giełdzie podwoiła się, a liczba firm inwestujących w B+R 

wzrosła o 235%. Rok 2005 był przełomowy, jeśli chodzi o inwestycje w B+R, nastąpił przeszło 60-procentowy wzrost 

liczby firm inwestujących w badania i rozwój, który nigdy potem się nie powtórzył. Rok 2008 przyniósł obecność na 

parkiecie 83 nowych spółek. Był to rok, w którym rozpoczął się kryzys i tempo wzrostu liczby nowych firm nieznacznie 

spadło, jednak wciąż było dwukrotnie wyższe niż w latach 2005 i 2006. Liczba spółek inwestujących w B+R wzrosła 

jedynie o 10%. Był to najsłabszy wynik w analizowanym okresie, należy jednak podkreślić, że w świetle rozpoczynającego 

się kryzysu przedsiębiorstwa musiały zweryfikować strategie inwestycyjne.
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Liczba przedsiębiorstw giełdowych inwestujących w B+R w latach 2004-2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2010, s. 158.

Poniższy wykres ukazuje udział przedsiębiorstw inwestujących w obszar badań i rozwoju w stosunku do wszystkich 

spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2004-2008. W ostatnich trzech latach 

tego okresu co piąta firma notowana na GPW inwestowała w B+R. 

 
Udział przedsiębiorstw inwestujących w B+R w ogólnej liczbie firm zarejestrowanych na GPW w latach 2004-2008 (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2010, s. 158-159.

Średnia nakładów dla lat 2004-2008 na prace badawczo-rozwojowe poniesione przez przedsiębiorstwa inwestujące 

w ten obszar, notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wyniosła 3252 tys. zł. W 2004 roku przeciętne 

wydatki były znacznie powyżej tej średniej, natomiast w 2008 r. nastąpił nieznaczny spadek nakładów w stosunku do 

lat 2006-2007. Na poniższym wykresie zaprezentowano także średnie nakłady 593 największych inwestorów spoza 

GPW w 2008 r. Można zauważyć, że średnie nakłady przedsiębiorstw giełdowych były wyższe od tych spoza GPW 

o 15%, czyli aż o 472 tysiące zł. 
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Średnie nakłady na B+R przedsiębiorstw z GPW w latach 2004-2008 (w tys. zł)

*średnie nakłady grupy 593 największych inwestorów w B+R w Polsce w 2008 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2010, s. 160.

Wartość nakładów na prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w latach 2004-2008 niemalże potroiła się. W końcu tego okresu, kiedy rozpoczął się kryzys, przedsiębiorstwa giełdowe 

zainwestowały w B+R tylko 12 milionów więcej niż w roku poprzednim. W sytuacji zapaści gospodarczej na świecie 

nawet wzrost o 4% jest dobrym sygnałem.

Suma nakładów na B+R sektora przedsiębiorstw inwestujących w B+R na GPW w latach 2004-2008 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2010, s. 161.

W 2008 r. nie było ani jednego mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób pracujących) wśród inwestorów, a przedsiębiorstwa 

małe (10-49 pracujących) stanowiły jedynie 5% wszystkich spółek notowanych na giełdzie inwestujących w B+R, 

natomiast średnie (50-249 osób pracujących) – 22%. Niemal trzy czwarte firm inwestujących w badania i rozwój nadal 

stanowią przedsiębiorstwa duże (co najmniej 250 pracujących), jednak w ciągu ostatnich lat wzrasta także udział firm 

małych i średnich w łącznej liczbie przedsiębiorstw inwestujących w B+R. 
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Wielkość przedsiębiorstw inwestujących w B+R w 2008 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2010, s. 162.

Kolejny wykres ukazuje strukturę sektorową inwestorów w B+R, biorąc pod uwagę koszty zakończonych prac 

rozwojowych (KZPR). Najczęściej w działalność badawczo-rozwojową inwestują przedsiębiorstwa z sektora 

elektromaszynowego, których udział stanowi aż 17% wszystkich inwestujących w tę dziedzinę firm. Niewiele mniejszy 

odsetek przedsiębiorstw rozwijających prace badawczo-rozwojowe posiada najbardziej dynamicznie rozwijający się 

obecnie sektor – sektor teleinformatyczny (16% inwestorów GPW na B+R). Przemysł metalurgiczny z udziałem 14% 

zajmuje trzecie miejsce wśród „naukowych” inwestorów giełdowych. Te trzy sektory utrzymały swoje pozycje z roku 

2007, a w przemyśle elektromaszynowym odnotowano największy wzrost nakładów. Stanowią one niemal połowę 

firm inwestujących w B+R notowanych na GPW. Na uwagę zasługuje jeszcze branża finansowa, która o ponad 50% 

zmniejszyła nakłady na B+R w stosunku do roku poprzedniego. 

Struktura sektorowa przedsiębiorstw giełdowych inwestujących w B+R w 2008 r. (KZPR netto)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r., red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2010, s. 163.
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Obok nakładów na badania i rozwój, czynnikiem decydującym o rozwoju gospodarki jest jej innowacyjność. 

W latach 2006-2008 prawie co czwarte przedsiębiorstwo w Polsce wprowadziło innowacje. W tym okresie nakłady na 

działalność innowacyjną w sektorze przemysłowym wzrosły o 44%. Najwięcej zainwestowano w maszyny i urządzenia 

techniczne (56% ogólnych wydatków na innowacje) oraz w budynki i budowle (27,2%). 

Innowacje dzielą się na wiele typów, mogą dotyczyć strategii marketingowej lub struktury organizacyjnej, lecz tymi, 

które w największym stopniu wpływają na rozwój gospodarki poprzez utworzenie wartości dodanej, są innowacje 

produktowe oraz procesowe. Istnieje niewielka przewaga innowacji procesowych nad produktowymi w Polsce.

Udział przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w latach 2006-2008 w sektorze przemysłu (w % ogółu przedsiębiorstw w tym 
sektorze)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W okresie 2006-2008 nakłady na działalność innowacyjną w sektorze usług wzrosły o 52%. Tylko niecałe 16% 

przedsiębiorstw usługowych zainwestowało w innowacje procesowe lub produktowe, to o 5 p. proc. mniej niż 

w przemyśle. 

Udział przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w latach 2006-2008 w sektorze usług (w % ogółu przedsiębiorstw w tym sek-
torze)
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Przedsiębiorstwa działające w branży informatycznej są bardziej innowacyjne od firm działających w innych sektorach. 

Wśród firm informatycznych więcej było innowacji produktowych niż procesowych, lecz różnice były niewielkie. Ogółem, 

więcej niż co trzecie przedsiębiorstwo informatyczne wprowadziło jeden z wyżej wymienionych rodzajów innowacji. 

Udział przedsiębiorstw informatycznych wprowadzających innowacje w latach 2006-2008 w branży informatycznej (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tylko 15% małych przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu wprowadziło innowacje produktowe lub procesowe. 

Znikoma ich liczba wynika z faktu, iż przedsiębiorstwa małe nie mają wystarczająco dużych środków finansowych na 

ulepszenie czy wprowadzenie na rynek nowego produktu, czy na poprawę metod jego dystrybucji. Wśród firm średnich 

sytuacja wygląda lepiej – ponad jedna trzecia z nich jest innowacyjna. Najkorzystniej sytuacja wygląda na poziomie firm 

zatrudniających ponad 249 pracowników – większość z nich jest innowacyjna, wprowadza na rynek nowe produkty 

lub wprowadza nowe metody ich produkcji. Jest to zjawisko pozytywne, biorąc pod uwagę fakt, że sektor dużych firm 

przemysłowych ma szanse stać się motorem rozwoju polskiej gospodarki. 

Udział przedsiębiorstw z sektora przemysłu, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w latach 2006-2008 w przed-
siębiorstwach przemysłowych według wielkości (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W sektorze usług wprowadzanie innowacji jest mniej powszechne niż w przemyśle, ale i tak prawie połowa dużych firm 

działających w tym sektorze była innowacyjna. Co czwarte średnie przedsiębiorstwo i tylko co ósme małe wprowadziło 

jakiekolwiek innowacje produktowe lub procesowe. 
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Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w latach 2006-2008 w przedsię-
biorstwach usługowych wg wielkości (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wśród przedsiębiorstw sklasyfikowanych jako informatyczne odsetek innowatorów był większy niż w bardziej ogólnej 

kategorii przedsiębiorstw usługowych. Prawie co trzecia firma informatyczna wprowadziła produktowe lub procesowe 

innowacje. Wśród przedsiębiorstw dużych skłonność do innowacji procesowych lub produktowych wykazywało aż 

dwie trzecie z nich. 

Udział przedsiębiorstw informatycznych, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w latach 2006-2008  w przedsię-
biorstwach informatycznych wg wielkości (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rozwojowi innowacyjności w Polsce sprzyjają inicjatywy ją promujące. Do jednej z nich należy konkurs „Krajowi Liderzy 

Innowacji”, który ma na celu promowanie innowacyjności nie tylko wśród dużych firm, ale również w firmach średnich, 

małych, a nawet z sektora mikro. „Innowacja będzie skuteczna, o ile będzie powszechna” – to hasło przyświeca 

organizowanemu corocznie przez Fundację Innowacji i Rozwoju w Warszawie ogólnopolskiemu konkursowi. Zarówno 

ilość, jak i jakość otrzymanych ankiet jest dowodem na to, iż przyjęte założenia i zasady konkursu są właściwe 

i akceptowane przez uczestników, czyli przez firmy, gminy, organizacje oraz osoby prywatne. Jest to wielki sukces 
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zarówno Fundacji, jak i polskiej przedsiębiorczości pozwalający z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dzięki takim inicjatywom 

innowacyjność w polskiej gospodarce staje się coraz powszechniejsza, i to nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także 

wśród przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia sektora B+R, który 

dzięki temu ma szanse się rozwinąć. Gminy, które są zalążkiem innowacyjności, stanowiły największy odsetek wśród 

wszystkich przesłanych ankiet. Innowacje można wdrażać wszędzie – świetnym przykładem może być mała gmina 

wiejska Stoczek, z byłego województwa siedleckiego, która została laureatką edycji ogólnopolskiej w podkategorii 

gminy wiejskie. Celem tej i podobnych inicjatyw jest wykreowanie mody na innowacyjność, niezależnie od wielkości 

i położenia danego podmiotu czy też osoby.

W 2008 roku w konkursie otrzymano łącznie 571 zgłoszeń. Najaktywniejszym województwem było województwo 

wielkopolskie, z którego ankiety stanowiły aż 14% całości. Następne w kolejności były województwa: śląskie, pomorskie 

oraz mazowieckie, z których ankiety stanowiły odpowiednio 12, 10 oraz 9%. Zgłoszenia z tych czterech województw 

stanowiły niemal połowę wszystkich zgłoszeń (45%). Najmniej aktywne było województwo warmińsko-mazurskie 

z zaledwie dwuprocentowym udziałem. 

Do udziału w konkursie w 2009 r. wpłynęło 470 zgłoszeń, aż o 101 mniej niż w roku poprzednim. Tym razem największa 

liczba zgłoszeń pochodziła z jednych z największych województw – mazowieckiego i małopolskiego. Łącznie ankiety 

z tych dwóch województw stanowiły prawie jedną czwartą wszystkich ankiet, które wpłynęły w konkursie. Zaskakująco 

dobrze wypadło również województwo podkarpackie, z którego wpłynęło 9 % łącznej liczby ankiet. Podobny wynik 

osiągnęło województwo zachodniopomorskie, a o jeden procent mniej – wielkopolskie. 

Źródło: opracowanie własne.

Łącznie analizując dwie dotychczas odbyte edycje konkursu, można zauważyć, iż najbardziej aktywnym województwem 

było województwo mazowieckie. Najwięcej – 115 ankiet wpłynęło z Warszawy, która jest głównym ośrodkiem polskiej 

innowacyjności. Można jej nadać obok stolicy Polski również tytuł stolicy polskiej innowacyjności. Następny był Poznań 

z wynikiem 112 punktów. Na trzecią pozycję wysunęły się Katowice, głównie z uwagi na konurbację tam występującą. 

Śląsk słynie głównie z innowacji technologicznych, z uwagi na lokalizację wielu zakładów przemysłowych na tym 

obszarze. Pozostałe województwa przesłały poniżej 100 zgłoszeń, przy średniej dla jednego województwa wynoszącej 

około 60 aplikacji. 94 ankiety spłynęły z województwa małopolskiego (tu mieści się bardzo innowacyjny Uniwersytet 
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Jagielloński), a 83 zgłoszenia z województwa pomorskiego. Powyżej średniej uplasowały się również Szczecin, Rzeszów 

oraz Wrocław, co pozwala mieć nadzieję że te ośrodki również staną się zalążkami innowacyjności. Szczecin staje 

się potęgą innowacyjną dzięki bliskości Niemiec, natomiast Podkarpacie ma swoją Dolinę Lotniczą. Bardzo pozytywny 

jest fakt, że ten jeden z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej staje się innowacyjny. Wrocław również jest dość 

innowacyjny, gdyż w tym regionie zlokalizowanych jest dużo centrów informatycznych. Mniej, tylko 16 zgłoszeń, czyli 

niecałe 2% wszystkich ankiet przysłano z Warmii i Mazur, co może wskazywać na niską innowacyjność tego regionu 

Polski. 

Porównując lata 2008 i 2009, można zaobserwować różne tendencje w poszczególnych województwach. Podkarpacie 

odnotowało najwyższy wzrost liczby przesłanych ankiet – prawie o 100%. Do województw, w których nastąpił też duży, 

ok. 50% wzrost liczby przesłanych zgłoszeń należą: lubelskie oraz kujawsko-pomorskie. Największy spadek liczby 

przesłanych ankiet nastąpił w województwie warmińsko-mazurskim – ok. 70%. Duże, blisko 50-procentowe spadki 

nastąpiły w województwach: wielkopolskim, małopolskim, śląskim, podlaskim oraz pomorskim. 

 

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę kategorie konkursowe, można zauważyć, iż najwięcej zgłoszeń przypadło na innowacyjną firmę. 

W tej grupie najwięcej uczestników stanowili przedsiębiorcy. Jednak porównując dwie edycje konkursu, podczas drugiej 

udział wzięło o jedną czwartą mniej uczestników niż rok wcześniej. Poziom zgłoszeń do kategorii innowacyjna usługa 

pozostał mniej więcej na niezmienionym poziomie, podobnie jak w przypadku innowacyjnego produktu. Zaskakuje 

natomiast spadek o blisko 60% w kategorii innowacyjna gmina. Być może te gminy, które wystartowały w edycji 2008 

nie chciały już brać udziału w kolejnej edycji, bo błędnie uznały, że skoro nie wygrały w tej edycji, to i w następnej nie 

będą miały szans. Innowacyjnych organizacji zgłosiło się mniej więcej tyle samo co przed rokiem, natomiast mniej 

o połowę otrzymano zgłoszeń od podmiotów prywatnych. Całkiem nową kategorią, która spotkała się z entuzjastycznym 

przyjęciem i dużym odzewem, była kategoria innowacyjny bank. 
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Najbardziej innowacyjne podmioty w 2009 r.: 

I. Tytuł: Innowacyjna firma: firma mikro – ECOTECH POLSKA Sp. z o.o.

II. Tytuł: Innowacyjna firma: firma mała – Centrum Badań DNA Sp. z o.o.

III. Tytuł: Innowacyjna firma: firma średnia  – TELESTO Sp. z o.o.

IV. Tytuł: Innowacyjna firma: firma duża – MOKATE Sp. z o.o.

V. Tytuł: Innowacyjny produkt: firma mikro – UNIKKON INTEGRAL Sp. z o.o.

VI. Tytuł: Innowacyjny produkt: firma mała – Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „PRIMAX MEDIC” Sp. z o.o. 

– Instytut Badań Fizykomedycznych. 

VII. Tytuł: Innowacyjny produkt: firma średnia – PLUM Sp. z o.o.

VIII. Tytuł: Innowacyjny produkt: firma duża – INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

IX. Tytuł: Innowacyjna usługa: firma mikro – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Geo-System Sp. z o.o.

X. Tytuł: Innowacyjna usługa: firma mała – Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „PRO NOVUM” Sp. z o.o.

XI. Tytuł: Innowacyjna usługa: firma średnia – AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

XII. Tytuł: Innowacyjny bank – bank mały – Bank Spółdzielczy w Tucholi.

XIII. Tytuł: Innowacyjny bank – bank średni – Bank Rumia Spółdzielczy. 

XIV. Tytuł: Innowacyjny bank – bank duży – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku.

XV. Tytuł: Innowacyjna organizacja – fundacja – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

XVI. Tytuł: Innowacyjna organizacja – stowarzyszenie – Naczelna Organizacja Techniczna.

XVII. Tytuł: Innowacyjna organizacja – inna organizacja/podmiot niewymieniony – Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.

XVIII. Tytuł: Innowacyjny projekt – środowisko nauki – doc. dr hab. inż. Karol Węglarzy.

XIX. Tytuł: Innowacyjny projekt – środowisko akademickie – lek. Jarosław Kobiela.

XX. Tytuł: Innowacyjna gmina – gmina wiejska – gmina Lesznowola.

XXI. Tytuł: Innowacyjna gmina – gmina miejsko-wiejska – gmina Nysa.

XXII. Tytuł: Innowacyjna gmina – gmina miejska – gmina Rybnik.
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Violetta Szymanek 

7. Zaplecze intelektualne dla gospodarki opartej na wiedzy

Odsetki osób pracujących, które posiadają umiejętności zwykłego użytkownika lub 

specjalisty ICT w Polsce są poniżej średniej unijnej. Utrzymanie obecnego tempa wzrostu 

wskaźnika w zakresie kompetencji użytkownika ICT może zapewnić Polsce osiągnięcie 

średniego poziomu europejskiego dopiero około 2016 r. W przypadku umiejętności 

specjalisty ICT jest gorzej, gdyż dynamika wzrostu w Polsce wyniosła w latach 2000-2008 

zaledwie 4%, podczas gdy w UE – 11%. 

Odsetek pracujących posiadających umiejętności użytkowników ICT wśród ogółu pracujących 

Odsetek pracujących posiadających umiejętności specjalistów ICT wśród ogółu pracujących

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Polska gospodarka 

nie będzie w stanie 

konkurować 

w przyszłości 

z resztą świata, jeśli 

nie podniesie się 

stan umiejętności 

w zakresie 

technologii 

teleinformatycznych 

w naszym 

społeczeństwie.
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Źródło: Eurostat.

Co trzeci student w Finlandii studiuje nauki ścisłe lub inżynierskie, w Polsce – co piąty. Obok Finlandii do czołówki 

europejskiej w tym względzie należą Niemcy, Grecja, Portugalia, Hiszpania i Rep. Czeska. 

Odsetek pracujących posiadających umiejętności 
użytkowników ICT wśród ogółu pracujących w 2008 r.

Odsetek pracujących posiadających umiejętności 
specjalistów ICT wśród ogółu pracujących w 2008 r.
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Studenci zrekrutowani na studia licencjackie i magisterskie w następujących dziedzinach: nauki ścisłe, matematyka, informatyka, 
inżynieria, produkcja, budownictwo – jako procent wszystkich studentów

Źródło: Eurostat.

W  latach 1998-2008 liczba absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych w Polsce systematycznie rosła, 

a w ostatnich trzech latach tego okresu kształtowała się na średnim poziomie dla 27 krajów UE. W Polsce, podobnie jak 

w UE, na 1000 osób w wieku 20-29 lat 14 ukończyło studia o charakterze ścisłym lub politechnicznym. 
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Absolwenci uczelni wyższych w zakresie nauk ścisłych i technicznych w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku 20-29 lat w latach 1998-2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Na 100 kobiet 12 w Polsce i 9 w UE to absolwentki takich studiów. W przypadku mężczyzn 

odsetek absolwentów kierunków ścisłych i technicznych wyniósł w Polsce niemal 17% 

przy średniej europejskiej 18%. 

Absolwenci uczelni wyższych w zakresie nauk ścisłych i technicznych w przeliczeniu na 1000 osób 
w wieku 20-29 lat w 2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Zasoby ludzkie w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych tworzą osoby, które 

ukończyły studia w dziedzinie nauk ścisłych oraz technicznych lub pracują w zawodach 

wymagających tego typu wykształcenia. W latach 2000-2009 dystans dzielący Polskę 

od średniej krajów UE w zakresie takich zasobów zmniejszał się, a w przypadku kobiet 

– zupełnie zanikł, albowiem 44% kobiet czynnych zawodowo (w wieku od 25 do 64 lat) 

w Polsce i UE tworzyło kapitał ludzki w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych. Wśród 

mężczyzn różnica pomiędzy odsetkiem tak określonych zasobów w Polsce i UE wyniosła 

w 2009 r. 10 p. proc. 

Kobiety w Polsce 

częściej niż 

przeciętnie w UE 

kończą studia 

z zakresu nauk 

ścisłych.
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Zasoby ludzkie w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych jako odsetek populacji osób czynnych 
zawodowo w wieku od 25 do 64 lat w latach 2000-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

 

Zasoby ludzkie w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych jako odsetek populacji osób czynnych 
zawodowo w wieku od 25 do 64 lat w 2009 r. według płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (EU LFS – Europejskie badanie aktywności zawodowej). 

Niemal co trzeci mieszkaniec Danii w wieku od 25 do 64 lat nadal uzupełnia swoje 

kwalifikacje. W Polsce tylko co dwudziesty. W tym zakresie wskaźnik dla Polski jest 

o połowę niższy od średniej unijnej, co powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym. 

Najbliżej wartości średniej dla UE są mieszkańcy województwa mazowieckiego, których 7% 

uczestniczy w szkoleniach i kursach. Najmniej dorosłych w wieku produkcyjnym skłonnych 

do dalszej nauki mamy w województwie podkarpackim – niespełna 3%. W kontekście potrzeb 

gospodarki opartej na wiedzy oraz szybko rozwijających się technologii teleinformatycznych 

konieczne jest ciągłe nabywanie nowej i uzupełnianie wcześniej zdobytej wiedzy. 

W Polsce kompetencje 

na kursach i szkoleniach 

podnosi tylko niecałe 

5% osób w wieku 

produkcyjnym. 
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Udział osób w wieku od 25 do 64 lat w szkoleniach i kursach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Violetta Szymanek 

8. Sektor teleinformatyczny (ICT) 

Do określenia sektora ICT z reguły używa się definicji OECD z 2004 r. Zgodnie z nią do 

sektora ICT zalicza się przedsiębiorstwa, których głównym rodzajem działalności jest 

produkcja dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, 

transmitowanie, odtwarzanie lub wyświetlanie informacji. Ogólnie sektor ten dzielimy na 

produkcję ICT i usługi ICT, w skład których wchodzą: sprzedaż hurtowa ICT, telekomunikacja 

i usługi informatyczne. 

Sektor teleinformatyczny jest głównym dostarczycielem produktów ICT, ale nie jedynym. 

Jak wiadomo, produkcja technologii teleinformatycznych jest zlokalizowana w wielu 

branżach, zarówno jako działalność główna, jak i dodatkowa. Firmy nienależące do sektora 

ICT (np. banki lub zakłady przemysłowe spoza branży) często tworzą oprogramowanie na 

własne potrzeby. Tak więc nie wszystkie produkty ICT, jak na przykład oprogramowanie, 

pochodzą z sektora ICT i na odwrót – bywa, że przedsiębiorstwa należące do sektora ICT 

wytwarzają także produkty nie-ICT. Z tego powodu wielkość rynku ICT nie jest tożsama 

ze sprzedażą sektora ICT, a prawidłowa ocena wielkości oraz wartości produkcji ICT jest 

zaburzona. To ograniczenie metodologiczne należy mieć na uwadze, analizując dane 

dotyczące sektora i produktów ICT. 

Jaki jest zatem udział sektora ICT w gospodarce polskiej? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. GUS nie dostarcza do Eurostatu porównywalnych 

z innymi krajami danych na ten temat, w związku z czym nie można określić, jak Polska 

wygląda na tle innych krajów europejskich, czy tempo rozwoju jest porównywalne 

z dynamiką tej branży w innych państwach, czy może jest zbyt wolne. Problem 

najprawdopodobniej polega na trudności w „rozagregowaniu” danych z rachunków 

narodowych na klasy przedsiębiorstw (wg PKD), które wchodzą w skład sektora ICT, w celu 

wyłonienia tej branży z całej gospodarki Polski. 

Z danych Eurostatu wynika, że Finlandia ma zdecydowanie najbardziej znaczący dla 

gospodarki sektor ICT. Także stosunkowo duży jest udział tej branży w gospodarce Wielkiej 

Brytanii i Szwecji. Zaskakująco wysoki wynik w tym zakresie odnotowano w przypadku 

Bułgarii, gdzie blisko 6% wartości dodanej kraju pochodzi z sektora ICT.

Poniższa tabela prezentuje dane na temat sektora ICT w krajach UE, niestety pomijając 

informacje z Polski.

Wydajność sektora 

teleinformatycznego 

w Polsce mierzona 

przychodami 

ze sprzedaży 

przypadającymi na 

jednego pracującego 

rośnie nieprzerwanie 

od 2000 r.



68

 
udział zatrudnionych w sektorze ICT 

w ogólnej liczbie pracujących
udział wartości dodanej sektora ICT w wartości 

dodanej całej gospodarki

 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

UE 27 2,7 2,7 2,7 : 5,0 5,0 5,0 :

Belgia 3,0 3,0 2,9 3,0 5,0 5,2 5,0 4,9

Bułgaria 1,9 : 1,7 1,7 6,3 : 5,8 6,0

Rep. Czeska : : : : : : : :

Dania : 3,6 3,7 3,6 : 4,9 5,1 5,2

Niemcy 2,5 2,6 2,6 2,7 4,8 4,6 4,7 4,7

Estonia : 3,0 3,0 3,2 : 4,9 4,6 4,6

Irlandia : : : : : : : :

Grecja 1,5 1,4 : 1,4 3,1 2,8 : 2,7

Hiszpania 2,0 1,9 2,0 2,0 3,9 3,8 3,8 3,9

Francja 3,2 3,1 3,1 3,2 4,6 4,5 4,4 4,4

Włochy 2,7 2,7 2,6 2,6 3,9 3,9 3,9 3,9

Łotwa 1,6 1,7 1,6 1,7 : : : :

Litwa 1,8 1,8 : 1,6 3,2 2,8 : 2,7

Luksemburg : : : : : : : :

Węgry 3,6 3,6 3,7 3,7 6,6 7,0 6,4 5,8

Niderlandy : : 3,4 3,4 : : : :

Austria 2,9 2,8 2,8 2,5 4,5 4,5 4,4 3,8

Polska : : : : : : : :

Portugalia : 1,5 : : : 4,0 : :

Rumunia 1,2 1,3 1,5 1,7 3,7 : 3,6 :

Słowenia : : : 2,7 : : : 4,1

Słowacja 2,6 : 2,7 2,9 3,9 : 4,7 4,8

Finlandia 4,8 4,8 4,6 4,5 7,9 8,1 8,2 9,1

Szwecja 4,5 4,8 4,8 4,8 6,8 7,0 6,9 6,5

W. Brytania 3,7 3,7 3,5 3,6 6,4 6,7 6,4 6,7

: oznacza brak danych

Źródło: Eurostat.

Na pomoc w kwestii ustalenia naszego miejsca w świecie w zakresie rozwoju sektora ICT przychodzi OECD, które 

zadało sobie trud oszacowania udziału wartości dodanej sektora ICT w wartości dodanej całej gospodarki, tam gdzie 

dane z rachunków narodowych były niedostępne. Uzyskano w ten sposób zestaw porównywalnych wskaźników, 

choć autorzy „Information Technology Outlook 2010” zastrzegają, iż w niektórych przypadkach wartości mogą być 

niedoszacowane. Niestety, jak widać z zestawienia wskaźników Eurostatu (tabela powyżej) i OECD (tabela s. 69), 

przyjęta metodologia w obu przypadkach skutkuje otrzymaniem różnych wyników, których w żaden sposób nie da się 

porównać, choć w jednym i drugim rankingu liderem jest Finlandia. Warto zwrócić uwagę na wysokie czwarte miejsce 

Bułgarii według Eurostatu i piąte Węgier w obu zestawieniach. Niestety udział polskiego sektora teleinformatycznego 

w naszej gospodarce jest mniejszy niż analogiczne udziały w większości państw OECD. 
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Udział wartości dodanej sektora ICT w wartości dodanej całej gospodarki 

1995 2008

Finlandia 8,11 13,88

Irlandia 11,72 13,04

Korea 10,14 12,19

Szwecja 8,32 10,37

Węgry 6,09 9,87

W. Brytania 9,00 9,60

USA 9,01 9,02

Rep. Czeska 5,50 8,99

Niderlandy 7,43 8,78

Japonia 7,62 8,76

OECD(*) 7,76 8,25

Norwegia 6,20 8,21

Dania 6,44 8,12

Francja 7,18 7,85

EU15 7,04 7,77

Słowacja 4,89 7,49

Portugalia 6,39 7,20

Belgia 5,99 7,12

Niemcy 7,06 7,08

Luksemburg 4,40 6,95

Australia 7,49 6,72

Hiszpania 6,10 6,40

Włochy 5,24 6,28

Grecja 4,94 6,18

Austria 7,15 5,86

Kanada 6,64 5,80

Islandia 4,60 5,75

Polska 5,68

Meksyk 4,38 4,99

Szwajcaria 2,96 3,69

                                                            Źródło: Information Technology Outlook 2010, OECD.

Na podstawie danych OECD nie sposób ocenić postępu w rozwoju sektora ICT w Polsce, gdyż dane za rok 1995 są 

niedostępne. Wobec braku danych z rachunków narodowych, aby prześledzić wyniki tej branży na tle naszej gospodarki, 

należy sięgnąć do danych ze strukturalnej statystyki przedsiębiorstw GUS, które odnoszą się do firm o liczbie pracujących 

wynoszącej 10 i więcej osób. Nie jest to może pełen obraz, ale za to wyniki są precyzyjne. 

Dalsza analiza rodzimego sektora teleinformatycznego bazuje na ogólnie przyjętej definicji sektora ICT, opracowanej 

przy OECD (a także wykorzystywanej przez Eurostat), i ogranicza gospodarkę do części, która jest objęta badaniem 

przedsiębiorstw, zawierającej następujące sekcje według PKD (2004):

D – Przetwórstwo przemysłowe, 

F – Budownictwo, 

G – Handel i naprawy, 

H – Hotele i restauracje, 

I – Transport, gospodarka magazynowa i łączność, 

K – Obsługa nieruchomości i firm, 

oraz działy: 92 – Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem i 93 – Działalność usługowa pozostała.
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Pod względem liczebności podmiotów w 2008 r. firmy sektora ICT stanowiły 3,3% 

wszystkich przedsiębiorstw polskiej gospodarki zdefiniowanej, jak powyżej. Dwa lata 

wcześniej ich udział wyniósł 2,5%, co oznacza, że liczba podmiotów w branży ICT rośnie 

szybciej niż w innych gałęziach gospodarki. 

W 2008 r. na każde 5 firm sektora ICT, 2 zajmowały się produkcją, a 3 świadczyły usługi 

teleinformatyczne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W latach 2000-2003 udział pracujących w sektorze teleinformatycznym w ogólnej licz-

bie pracujących był nieco wyższy niż w 2008 r., chociaż liczba firm była wówczas mniejsza 

niż w 2008 r., kiedy to sektor ICT w Polsce składał się z ponad 1600 podmiotów z co najmniej 

10 osobami pracującymi. 

Średnia liczba pracujących przypadająca na jedno przedsiębiorstwo z sektora ICT

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Liczba firm 

w branży ICT 

w Polsce rośnie 

szybciej niż 

w innych gałęziach 

gospodarki. 
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Przeciętna liczba pracujących przypadająca na jedną firmę sektora ICT wahała się między 110 a 135 osób w latach 2000-

-2008. Prawdopodobnie spadek z wartości maksymalnej 135 osób w 2007, do 119 w 2008, był związany z kryzysem 

gospodarczym, który z kolei nie wpłynął bardzo destrukcyjnie na przychody ze sprzedaży, chociaż ich wzrost o 8,8% 

w pierwszym roku kryzysu był mniejszy, porównując do dwóch poprzednich lat (14,6% w 2007 r. i 12% w 2006 r.).

Przychody netto ze sprzedaży w sektorze ICT w Polsce (w mld zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Porównanie wzrostu przychodów ze sprzedaży sektora ICT ze wzrostem PKB w Polsce i UE

Uwaga: wszystkie wskaźniki wyrażają zmianę procentową względem poprzedniego roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

8. SEKTOR TELEINFORMATYCZNY (ICT) 



72

Przeciętne przychody ze sprzedaży przypadające na jedno przedsiębiorstwo z sektora ICT (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Przeciętne przychody ze sprzedaży przypadające na jednego pracownika sektora ICT (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W ujęciu lokalnym sektor ICT w Polsce ma się dobrze, jeśli popatrzeć na coroczny wzrost przychodów ze sprzedaży, 

który za każdym razem (poza 2004 r.) przewyższa wskaźnik wzrostu PKB w Polsce i w UE. Oprócz tego wydajność 

sektora mierzona przychodami ze sprzedaży przypadającymi na jednego pracującego rośnie nieprzerwanie od 2000 r., 

co dobrze wróży na przyszłość. W skali globalnej można mieć jednak niedosyt, zwłaszcza że w gronie 250 największych 

firm branży teleinformatycznej na świecie znalazło się zaledwie jedno przedsiębiorstwo z Polski (s. 31 „Information 

Technology Outlook 2010”, OECD). 
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Violetta Szymanek 

1. Wykorzystanie ICT przez obywateli 

W 2009 r. co trzeci mieszkaniec Polski nigdy nie korzystał z komputera (38% w 2008 r.). 

Największą różnicę w odsetkach osób korzystających z komputera odnotowano pomię-

dzy grupą wiekową od 55 do 74 lat a od 16 do 24 lat – 70 p. proc. oraz między grupą najle-

piej i najsłabiej wykształconych – 50 p. proc. 

Korzystający z komputera w Polsce w 2009 r. (w %)

* Wykształcenie niższe oznacza podstawowe lub gimnazjalne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Z Internetu nigdy nie korzystało 39%, czyli ponad 11 milionów mieszkańców Polski – wynika 

z badania GUS przeprowadzonego w 2009 r. (rok wcześniej 44%).  

Osoby, które nigdy nie korzystały z Internetu

* Wykształcenie niższe oznacza podstawowe lub gimnazjalne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W ciągu roku ubyło 

ponad półtora 

miliona osób z grupy 

mieszkańców Polski, 

którzy nigdy nie 

korzystali z Internetu 

oraz ponad milion 

osób, które nigdy nie 

korzystały z  komputera.

Ponad 11 milionów 

osób w Polsce 

nigdy nie korzystało 

z Internetu.
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We wszystkich grupach społecznych w Polsce spada odsetek osób, które nigdy nie miały 

kontaktu z Internetem. 

Najwydatniej sytuacja w tym zakresie poprawia się wśród osób pracujących na własny 

rachunek, w średnim wieku, z wykształceniem średnim, mieszkańców wsi oraz regionu 

północno-zachodniego. Niestety w grupie osób w wieku od 65 do 74 lat, gdzie mamy naj-

większy odsetek wykluczonych cyfrowo, odnotowano najmniejsze tempo zmian na prze-

strzeni lat 2006-2009. Podobnie jest wśród osób z niższym wykształceniem, gdzie odse-

tek niekorzystających z Internetu wymienionych w okresie spadł tylko o 5 p. proc.

Odsetek mieszkańców Polski w wieku od 16 do 74 lata,  którzy nigdy nie korzystali z Internetu

Użyteczność 

Internetu najbardziej 

doceniły osoby 

pracujące 

na własny rachunek, 

wśród których 

w 2009 r.  tylko 14% 

nigdy nie korzystało 

z Internetu, podczas 

gdy jeszcze trzy lata 

wcześniej – 60%.według wieku według statusu zawodowego

* Dane w kategorii rolnicy z 2005 r.

według wykształcenia według miejsca zamieszkania

* Wykształcenie niższe oznacza podstawowe lub gimnazjalne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

w podziale regionalnym

1. WYKORZYSTANIE ICT PRZEZ OBYWATELI



76

Osoby, które korzystają z dostępu do sieci Internet za pośrednictwem łączy szerokopa-

smowych zdecydowanie pełniej i aktywniej wykorzystują jego możliwości. W przypadku 

wszystkich aktywności w Internecie, odsetki w grupie osób posiadających łącza szero-

kopasmowe są wyższe niż przeciętne wskaźniki dla Polski ogółem lub w grupie osób bez 

dostępu do szybkich połączeń z siecią.

Porównanie intensywności korzystania z produktów i usług ICT przez użytkowników szerokopasmo-
wego i nieszerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce w 2009 r.

Osoby posiadające 
szerokopasmowy 
dostęp do Internetu 

Osoby nieposiadające 
szerokopasmowego 
dostępu do Internetu   

Regularnie korzystające z komputera 76% 62%

Regularnie korzystające z Internetu 75% 57%

Codziennie lub prawie codziennie korzystające 
z Internetu

59% 40%

Używające Internetu do komunikacji 72% 56%

Korzystające z telefonowania przez Internet, 
odbywające wideokonferencje

31% 20%

Korzystające z Internetu do poszukiwania informacji 
w celach szkoleniowych

48% 33%

Korzystające z Internetu do poszukiwania informacji 
na temat zdrowia

33% 22%

Korzystające z bankowości elektronicznej 33% 19%

Korzystające z Internetu w celu uczestniczenia 
w czatach i grupach dyskusyjnych

22% 16%

Korzystające z usług internetowych związanych 
z podróżowaniem i zakwaterowaniem

22% 13%

Korzystające z Internetu do kontaktowania się 
z administracją publiczną

28% 17%

Wyszukujące informacji o produktach 43% 28%

Korzystające z Internetu w celu pobierania formularzy 
ze stron internetowych administracji publicznej

18% 9%

Uczestniczące w szkoleniach komputerowych 49% 38%

Korzystające z Internetu w celu poszukiwania pracy 
lub wysyłania aplikacji o pracę

13% 9%

Sprzedające przez Internet 9% 5%

Publikujące w Internecie stworzone przez siebie teksty, 
zdjęcia, filmy

16% 11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Osoby bez dostępu 

do Internetu

szerokopasmowego 

korzystają z możliwości 

oferowanych 

w sieci średnio 

na poziomie 

2/3 użytkowników łączy 

szerokopasmowych.
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Cele korzystania z Internetu wśród mieszkańców Polski w wieku od 16 do 74 lat w 2009 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W Polsce, podobnie jak w całej Europie, Internet najczęściej służy do komunikowania się. Drugim w kolejności celem 

jego wykorzystywania jest uzupełnianie wiedzy, które „awansowało” z pozycji trzeciej w 2008 r., wyprzedzając wyszu-

kiwanie informacji o produktach. Poszukiwanie informacji dotyczących zdrowia, także przesunęło się w górę z pozycji 

piątej na czwartą.

Pięć głównych celów korzystania z Internetu wśród mieszkańców Polski w wieku od 16 do 74 lat w 2008 i 2009 r.

2008 2009

Komunikowanie się Komunikowanie się

Wyszukiwanie informacji o produktach Uzupełnienie wiedzy

Uzupełnienie wiedzy Wyszukiwanie informacji o produktach

Czytanie, pobieranie plików z gazetami lub czasopismami Wyszukiwanie informacji o zdrowiu

Wyszukiwanie informacji o zdrowiu Usługi bankowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ludzie mają różne potrzeby i zainteresowania w zależności od wieku, a ich styl życia i priorytety znajdują odzwiercie-

dlenie w sposobie korzystania z Internetu. W tabeli poniżej widać na przykład, jak temat zdrowia wraz z wiekiem prze-

suwa się w górę w hierarchii celów, do których wykorzystuje się Internet.  

1. WYKORZYSTANIE ICT PRZEZ OBYWATELI
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II. WYKORZYSTANIE ICT W POLSCE

Pięć głównych celów korzystania z Internetu wśród mieszkańców Polski według wieku w 2009 r.

16 - 24 25 - 44 45 - 64 65 - 74

Komunikowanie się Komunikowanie się Komunikowanie się Komunikowanie się

Wiedza Informacje o produktach Informacje o produktach
Informacje 
o produktach

Rozrywka: gry, muzyka, filmy Wiedza Wiedza Zdrowie

Rozrywka: radio, TV Usługi bankowe Zdrowie Usługi bankowe

Informacje o produktach Zdrowie Usługi bankowe Czytanie prasy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W 2009 r. wśród osób w wieku od 16 do 74 lat było 30% takich, które miały już za sobą 

doświadczenie kupowania przez Internet produktów na własne potrzeby. Zawężając ana-

lizę do użytkowników Internetu, okazuje się, że niemal połowa tej grupy korzystała z takiej 

możliwości, przy czym najwięcej (59%) zwolenników zakupów on-line jest wśród osób 

w wieku 25-34 lata. 

Zakupy on-line wśród użytkowników Internetu według wieku w 2009 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Spośród osób, które kupowały on-line w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 11% miało proble-

my związane z zakupem, najczęściej (7%) dotyczące opóźnień dostawy zamówionych 

produktów. Prawie trzy czwarte tej grupy uznało niższe ceny za bardzo ważny argument 

przekonujący do zakupów przez Internet. Następnymi bardzo ważnymi przesłankami były 

wygoda, polegająca na oszczędności czasu lub ciągłej dostępności towarów (65%), oraz 

możliwość zakupu produktów z innych regionów. 

Bardzo ważnym 

argumentem 

przemawiającym za 

kupowaniem przez 

Internet są niższe 

ceny i wygoda.
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Osoby zamawiające on-line w ciągu ostatnich 12 miesięcy, dla których poniższe zalety tej formy zakupów były bardzo ważne w 2009 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jeśli w Polsce ktoś nie kupuje przez Internet, to najczęściej (25%) z braku potrzeby, w UE (20%) - z chęci osobistego kon-

taktu z kupowaną rzeczą, sprzedawcą lub też z przyzwyczajenia. Sprawy związane z bezpieczeństwem, takie jak ochrona 

prywatności lub brak zaufania do zabezpieczeń płatności, nie są wielką przeszkodą dla Polaków (odpowiednio 3% i 2%), 

natomiast są barierą w zakupach on-line dla co dziesiątego przeciętnego (o ile takowy istnieje) mieszkańca UE.  

Osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kupowały przez Internet według określonego powodu (% osób w wieku od 16 do 74 lat)

 Polska UE 27

Brak potrzeby 25 17

Wolą osobiście odwiedzić sklep, chcą zobaczyć produkt na własne oczy, są lojalni wobec 
sklepu lub trudno im zmienić przyzwyczajenia

16 20

Trudności w znalezieniu informacji o produkcie lub niewyczerpująca informacja o produkcie 0 3

Brak wiedzy o tym, jak zamawiać przez Internet 3 5

Zbyt długi czas oczekiwania na dstawę lub trudności z odbiorem przesyłki w domu 1 3

Brak zaufania do zabezpieczeń płatności 2 11

Ochrona prywatności 3 10

Brak karty płatniczej 1 4

Trudności z dokonaniem zwrotu/reklamacji produktu 4 9

Zbyt wolne łącze internetowe 0 1

Inne 3 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu z 2009 r.
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W 2004 r. 13% osób w wieku od 16 do 74 lat korzystało z Internetu w kontaktach z admini-

stracją publiczną, a pięć lat później odsetek ten wyniósł 18%. 

Osoby w wieku od 16 do 74 lat korzystające z Internetu w kontaktach z administracją publiczną w 2009 r. 
(w %)

Źródło: Eurostat.

Największy odsetek kontaktujących się on-line z administracją publiczną w Polsce 

mamy wśród osób z wyższym wykształceniem oraz pracujących na własny rachunek. 

Najmniejszy – wśród rolników i osób z niższym wykształceniem, emerytów lub rencistów 

i wśród osób w wieku od 55 do 74 lat.

Osoby z wyższym 

wykształceniem oraz 

pracujące na własny 

rachunek częściej niż 

inne grupy społeczne 

w Polsce kontaktują 

się z administracją 

publiczną przez 

Internet.
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Zróżnicowanie poziomu wykorzystania usług e-administracji przez wybrane grupy społeczne w odniesieniu 
do średniej krajowej w 2009 r.

Tylko 6% internautów 

w Polsce nigdy nie 

poszukiwało żadnych 

informacji na stronach 

internetowych 

urzędów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z badania „E-administracja w oczach internautów”, wykonanego przez Polskie Badania 

Internetu Sp. z o.o. dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w maju 2010 r., 

wynika, że 90% badanych poszukiwało informacji na stronach internetowych urzędów 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy i aż 70% w ostatnim miesiącu. 

17% spośród badanych w województwie warmińsko-mazurskim i 11% badanych w woje-

wództwie podlaskim deklarowało, że nigdy nie poszukiwało informacji na stronach urzę-

dów, podczas gdy odsetek ten dla Polski ogółem wyniósł 6%.

Najczęściej internauci szukali informacji na temat podatków, pracy i spraw osobowych 

typu dowody osobiste, paszporty, meldunek, akty stanu cywilnego, itp. Osoby młodsze, 

w wieku od 15 do 24 lat, rzadziej zaglądały na strony urzędów – 58% z nich odwiedzało 

tego typu witryny w ostatnim miesiącu, podczas gdy w grupach wiekowych 35 lat i wię-

cej było to 76%-80%. Wśród najlepiej wykształconych po stronach urzędów serfowało co 

najmniej trzy czwarte badanych (76% wśród osób z wyższym wykształceniem i 80% z wy-

kształceniem podyplomowym). 

1. WYKORZYSTANIE ICT PRZEZ OBYWATELI
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Rodzaj poszukiwanych informacji na stronach www urzędów

Źródło: Raport z badania „E-administracja w oczach internautów”, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, maj 
2010 r.

We wszystkich obszarach tematycznych ocena zadowolenia ze znalezionych informacji na stronach urzędów jest po-

dobna (między 51% a 66% ocen pozytywnych i raczej pozytywnych). Najlepiej respondenci ocenili łatwość dotarcia do 

informacji o tematyce podatkowej, jako najbardziej zrozumiałe uznali zaś informacje dotyczące spraw osobowych. Z ko-

lei najmniej zrozumiałe oraz trudne do znalezienia okazały się informacje na temat spraw budowlanych i działalności 

gospodarczej (17-19% negatywnych lub raczej negatywnych ocen).  

Ocena łatwości znalezienia potrzebnych informacji na stronach urzędów w Polsce

Źródło: Raport z badania „E-administracja w oczach internautów”, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, maj 
2010 r.
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Ocena zrozumiałości informacji na stronach urzędów w Polsce

Źródło: Raport z badania „E-administracja w oczach internautów”, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, maj 2010 r.

Z elektronicznych usług administracji publicznej (e-administracji) skorzystało do tej pory 

25% respondentów, przede wszystkim w kwestii podatków oraz wyrabiania różnych do-

kumentów. Najrzadziej sprawy urzędowe przez Internet próbowali załatwiać mieszkańcy 

województwa opolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Najczęściej – wojewódz-

twa pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. W przypadku województw 

pomorskiego i świętokrzyskiego intensywniejsze korzystanie z e-administracji zbiega się 

z najczęściej przyznawaną oceną pozytywną lub raczej pozytywną w zakresie łatwości 

znalezienia informacji oraz ich zrozumiałości. 

Tylko 5% badanych internautów nie widzi żadnych ograniczeń w korzystaniu z usług 

e-administracji. Ponad połowa internautów uważa, że i tak będzie musiała osobiście po-

jawiać się w urzędzie, aby zakończyć sprawę, a 37% zauważa zbyt skąpy zakres usług 

dostępnych przez Internet. Mamy też do czynienia z barierami typu psychologicznego po 

stronie internautów – 44% respondentów pozostaje w niepewności, czy rzeczywiście sku-

tecznie załatwią sprawę przez Internet, czy nie lepszy jest bezpośredni kontakt z urzędni-

kiem (26% woli kontakt bezpośredni), a 20% obawia się korzystania z Internetu w sprawach 

urzędowych. Istnieją również bariery natury komunikacyjnej, np. niedostatek informacji, 

jak załatwić sprawę lub brak, lub też niejasność instrukcji, jak wypełnić formularz.

Aż trzy na cztery 

osoby nigdy nie 

próbowały załatwiać 

spraw urzędowych 

przez Internet.

Podstawowym 

ograniczeniem 

w korzystaniu 

z e-administracji jest 

dość słaby poziom 

zaawansowania 

usług i ciągle jeszcze 

niewielka ich liczba.
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Bariery załatwiania spraw urzędowych przez Internet (w %) 

Źródło: Raport z badania „E-administracja w oczach internautów”, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, maj 2010 r.

W badaniu „E-administracja w oczach internautów” internauci zostali poproszeni o opinię 

na temat znaczenia, jakie ma dla nich korzystanie z istniejących lub hipotetycznych moż-

liwości i usług internetowych. Za najważniejsze respondenci uznali zagadnienia związane 

z bezpieczeństwem w Internecie (stosowanie zabezpieczeń od ochrony komputera – 97% 

ankietowanych uznało za ważne lub raczej ważne) i w życiu codziennym, takie jak ostrze-

ganie przez Internet przed powodzią, wichurą czy lawiną (92%) oraz kwestie dotyczące 

edukacji, np. dostęp przez Internet do wiedzy fachowej wiążącej się z karierą zawodową 

(94%) i podnoszenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu (90%). 

Znaczenie korzystania z istniejących i hipotetycznych możliwości, jakie daje Internet w opinii inter-
nautów w Polsce (w %)

Źródło: Raport z badania „E-administracja w oczach internautów”, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, maj 2010 r.

Spośród wielu dziedzin 

życia za najważniejsze 

internauci uznali 

zagadnienia związane 

z bezpieczeństwem 

zarówno w Internecie, 

jak i w życiu 

codziennym.
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Wpływ korzystania z Internetu na kwalifikacje zawodowe lepiej niż przeciętnie oceniali 

badani z wykształceniem wyższym lub podyplomowym (80% i 87%), specjaliści i kierow-

nicy (85-87%) oraz osoby w wieku od 25 do 44 lat (trzy czwarte ocen pozytywnych). 

Pozytywny wpływ Internetu na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych częściej do-

strzegały kobiety (68% ocen pozytywnych) niż mężczyźni (55%) oraz osoby do 44 roku 

życia (60-66% ocen pozytywnych), jak również ankietowani w województwach kujaw-

sko–pomorskim i pomorskim (po 66%). W sferze zawierania znajomości częściej pozy-

tywną ocenę wpływu sieci globalnej wystawiały osoby w wieku od 15 do 24 lat – 62% 

ocen pozytywnych (podczas gdy w grupie najstarszych powyżej 55 roku życia tylko 30%), 

uczniowie i studenci (60%), badani w kujawsko–pomorskim (59%) i podkarpackim (58%), 

a także mieszkańcy wsi (53%).

Wpływ korzystania z Internetu na wybrane sfery życia w ocenie internautów.

Źródło: Raport z badania „E-administracja w oczach internautów”, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, maj 2010 r.

Co druga osoba 

poprawiła relacje 

z rodziną dzięki 

Internetowi, 

a dwóm na trzy 

osobom polepszyły 

się relacje ze 

znajomymi. 
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Violetta Szymanek 

2. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach

Z badań wynika, że pracownicy mający dostęp do sieci są bardziej kreatywni, tak więc 

firmy, w których zatrudnieni wykorzystują ICT, mają większą szansę na tworzenie innowa-

cyjnych produktów i usług. W 2009 r. ponad 2,2 mln  pracowników w Polsce wykorzysty-

wało w pracy komputery, a ponad 1,8 mln komputery z dostępem do Internetu. Wskaźnik 

pracujących wykorzystujących w pracy komputery wzrósł w latach 2006-2009 zaled-

wie w granicach błędu statystycznego, natomiast odsetek pracowników korzystających 

z komputerów z dostępem do Internetu podniósł się w tym czasie o 6 p. proc. Ciekawe, że 

oba te wskaźniki są najniższe w firmach średnich, a nie jak zwykle w małych.  

Odsetek pracujących, którzy posługiwali się komputerem w pracy w latach 2006-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Odsetek pracujących, którzy posługiwali się w pracy komputerem z dostępem do Internetu w latach 
2006-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jedna trzecia 

pracowników firm 

w Polsce wykorzystuje 

w pracy komputery 

z dostępem do 

Internetu.
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Przedsiębiorstwa posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu są w nim bardziej 

aktywne niż firmy korzystające z wąskiego pasma. Niektóre ze wskaźników dla tych ostat-

nich nie przekraczają nawet połowy poziomu populacji przedsiębiorstw z łączami szeroko-

pasmowymi. Przykładem mogą być zakupy przez sieci komputerowe, które są realizowane 

trzy razy częściej w przedsiębiorstwach z dostępem szerokopasmowym niż w firmach 

bez szybkiego połączenia z Internetem.    

Porównanie intensywności korzystania z produktów i usług ICT przez przedsiębiorstwa korzystające 
z szerokopasmowego i nieszerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce w 2009 r.

Przedsiębiorstwa 
korzystające 

szerokopasmowego 
dostępu do Internetu

Przedsiębiorstwa 
korzystające 

nieszerokopasmowego
dostępu do Internetu

Używające automatycznej wymiany danych 
z klientami lub dostawcami

30% 24%

Kupujące przez sieci komputerowe 18% 6%

Sprzedające przez sieci komputerowe 7% 3%

Posiadające CRM do analizy informacji o klientach 
w celach marketingowych

19% 8%

Posiadające CRM do zbierania informacji o klientach 
do wykorzystania przy wykonywaniu innych funkcji

25% 10%

Korzystające z Internetu w kontaktach 
z administracją publiczną

74% 55%

Korzystające z Internetu w celach szkoleniowych 32% 21%

Posiadające własną stronę WWW 72% 48%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Firmy inwestując w nowe technologie, zawsze w zamyśle mają osiągnięcie określonych 

korzyści, najlepiej finansowych, ale także w zakresie usprawnienia pracy, czy lepszego 

wykorzystania zasobów. Wśród przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp 

do Internetu większy odsetek dostrzega pozytywne efekty wdrożeń informatycznych niż 

w grupie firm bez takiego dostępu. Największe znaczenie wdrożenia te mają w zakresie 

reorganizacji i uproszczenia rutynowych czynności. 

Po równanie korzyści z wdrożeń informatycznych w ocenie przedsiębiorstw korzystających z sze-
rokopasmowego i nieszerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce w 2008 r.

Przedsiębiorstwa 
korzystające z dostępu 

szerokopasmowego

Przedsiębiorstwa 
korzystające z dostępu 
nieszerokopasmowego

Oceniające korzyści z wdrożeń informatycznych 
w celu reorganizacji i uproszczenia rutynowych 
czynności jako średnie lub znaczące

27% 10%

Oceniające korzyści z wdrożeń informatycznych 
w celu tworzenia nowych produktów i usług jako 
średnie lub znaczące

15% 6%

Oceniające korzyści z wdrożeń informatycznych 
w celu uwolnienia zasobów jako średnie lub 
znaczące

15% 5%

Oceniające korzyści z wdrożeń informatycznych 
w celu zwiększenia dochodów jako średnie lub 
znaczące

15% 5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Intensywność 

wykorzystania 

Internetu jest ściśle 

związana z rodzajem 

połączenia z siecią.

Przedsiębiorstwa 

korzystające 

z szerokopasmowego 

dostępu do Internetu 

częściej obserwują 

korzyści z wdrożeń 

informatycznych niż 

firmy posiadające 

połączenia 

wąskopasmowe.
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Między rokiem 2006 a 2009 odsetek przedsiębiorstw korzystających z bankowości internetowej wzrósł z 66 do 78%. 

W tych samych latach udział firm wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych lub korzystających z usług admi-

nistracji publicznej on-line utrzymywał się niezmiennie na poziomie odpowiednio 25 i 61%.

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z Internetu według celów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zdecydowanym liderem w korzystaniu przez przedsiębiorstwa z usług e-administracji jest Finlandia, w której 96% firm 

korzystało z usług elektronicznych świadczonych przez administrację. Ten sam wskaźnik na poziomie 90% i powyżej 

odnotowano także na Słowacji, Litwie i w Danii.

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną w 2009 r.

Źródło: Eurostat.
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W Polsce w latach 2006-2009 odsetek firm, które posiadają własną stronę internetową 

rósł dość wolno: w 2009 r. było ich 58%, a w 2006 r. 54%. Główną funkcją stron WWW 

jest prezentacja produktów i cenników. W 2009 r. tylko 7% przedsiębiorstw umożliwiało na 

swych stronach internetowych dokonywanie zakupów, a 6% – personalizację ich zawarto-

ści dla stałych użytkowników. 

Funkcjonalności stron internetowych oferowane przez przedsiębiorstwa w 2009 r.

Źródło: GUS.

Tylko co dziesiąta 

firma w Polsce 

umieszcza na swej 

stronie internetowej 

informacje 

o wolnych miejscach 

pracy.

 Przedsiębiorstwa posiadające w 2009 r. własną stronę internetową
 

ogółem

do 

prezentacji 

katalogów, 

wyrobów lub 

cenników

umożliwiającą 

składanie 

zamówień 

wg własnej 

specyfikacji

umożliwiającą 

składanie 

zamówień lub 

rezerwacji 

on-line

zapewniającą 

ochronę danych 

osobowych lub 

homologację 

bezpieczeństwa

umożliwiającą 

personalizację 

zawartości 

strony dla 

stałych 

użytkowników

zawierającą 

informacje 

o wakatach 

i narzędzia do 

składania aplikacji 

on-line

ogółem 57 42 14 7 35 6 9
małe (10-49 pracujących) 52 38 13 7 32 5 6
średnie (50-249 pracujących) 79 58 17 10 50 8 18
duże (250 i więcej pracujących) 88 67 13 9 50 10 35

 Według województw
woj. dolnośląskie 58 44 12 9 37 8 11
woj. kujawsko-pomorskie 51 39 15 6 28 5 6
woj. lubelskie 50 34 10 5 30 4 7
woj. lubuskie 46 35 14 5 24 4 7
woj. łódzkie 56 40 13 4 33 5 6
woj. małopolskie 63 46 14 8 36 6 8
woj. mazowieckie 66 48 16 8 42 7 12
woj. opolskie 53 42 12 7 35 5 7
woj. podkarpackie 53 43 17 10 35 5 8
woj. podlaskie 50 32 10 7 30 6 7
woj. pomorskie 59 42 15 8 34 7 10
woj. śląskie 60 43 13 8 36 6 10
woj. świętokrzyskie 49 37 15 5 31 8 6
woj. warmińsko-mazurskie 45 33 12 3 22 3 4
woj. wielkopolskie 59 44 14 6 38 6 10
woj. zachodniopomorskie 53 34 13 6 36 4 8

Źródło: GUS.
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Kryzys gospodarczy odbił się na handlu elektronicznym w 2008 r., kiedy to sprzedaż przez 

Internet i inne sieci spadła w wielu krajach UE, w tym w Polsce. Tylko 5% przedsiębiorstw 

w kraju prowadziło sprzedaż elektroniczną przy średniej unijnej wynoszącej 12%. W po-

niższej tabeli zostały zaprezentowane wyniki na temat sprzedaży w sieciach elektronicz-

nych, przy czym należy zwrócić uwagę, że wskaźniki w danym roku odpowiadają danym 

za rok poprzedni.

Odsetek przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż elektroniczną przez Internet i inne sieci 

 Kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UE (27 krajów) 13 12 14 15 16 12

Belgia 18 16 15 18 16 :

Bułgaria 3 : 2 1 2 3

Rep. Czeska 11 13 8 9 15 15

Dania 25 32 34 33 20 19

Niemcy 18 16 18 24 : 18

Estonia 8 8 14 7 11 11

Irlandia 19 21 23 27 25 21

Grecja 6 7 7 6 : 6

Hiszpania 2 3 8 8 10 10

Francja : : : : 13 12

Włochy 7 3 3 2 3 4

Cypr 5 4 6 7 7 7

Łotwa : 1 2 2 6 4

Litwa 5 6 13 14 22 18

Luksemburg 11 10 11 13 10 9

Węgry 6 4 9 4 4 6

Malta : 16 14 16 13 12

Niderlandy 17 14 23 26 27 22

Austria 12 10 15 18 15 10

Polska 4 5 9 9 8 5

Portugalia 6 9 7 9 19 16

Rumunia : : 2 3 3 3

Słowenia 15 12 11 10 8 11

Słowacja 6 7 : 5 5 6

Finlandia 17 17 14 15 : 15

Szwecja 20 23 24 27 19 21

W. Brytania 29 25 30 29 32 16

Chorwacja : : : 11 : 23

Islandia : : 22 : 21 :

Norwegia 13 26 28 32 30 29

(:) oznacza brak danych
Uwaga: informacje dotyczące e-handlu zbiera się w danym roku za rok poprzedni, stąd w kolumnie dla roku 2009 znajdują się 
dane na temat sprzedaży za 2008 r., w kolumnie dla roku 2008 – dane za 2007 r., itd.).  

Źródło: Eurostat.

Handel elektroniczny 

w Polsce rozwija się 

wolno.
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Jakie znaczenie dla gospodarki ma handel elektroniczny? Można próbować odpowiadać na to pytanie, analizując udział 

przychodów z handlu elektronicznego w całkowitych przychodach ze sprzedaży, który w przypadku Polski wyniósł 7% 

w 2009 r. i był o połowę niższy od średniej unijnej. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowała Irlandia, gdzie prawie 

30% przychodów ze sprzedaży przypadało na handel w sieciach komputerowych. Ciekawe, czy kryzys gospodarczy 

w tym kraju wpłynie na spadek tego odsetka w przyszłości.   

Udział przychodów z e-handlu w całkowitych przychodach ze sprzedaży w ostatnim roku kalendarzowym  (w %)

Kraj 2007 2008 2009

UE (27 krajów) 11 12 13

UE (25 krajów) 11 12 13

Belgia 9 : 21

Bułgaria 1 1 1

Rep. Czeska 9 15 17

Dania 22 : (u) : (u)

Niemcy 11 : (u) 16

Irlandia 19 21 29

Grecja 2 3

Hiszpania 9 : (u) 10

Francja : (u) 12 14

Włochy 2 : (u) : (u)

Cypr 1 1 1

Łotwa 2 7 5

Litwa 5 8 9

Węgry 6 15 15

Malta : 22 15

Niderlandy : 14 13

Austria 11 13 12

Polska 6 9 7

Portugalia 7 12 12

Rumunia 2 2 2

Słowenia 9 : (u) 13

Słowacja 3 8 12

Finlandia 15 16 18

Szwecja 14 13 19

W. Brytania 19 21 16

Norwegia 18 22 21

(:) oznacza brak danych

(u) dane niewiarygodne

Źródło: Eurostat.
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Przedsiębiorstwa korzystające z automatycznej wymiany danych z zewnętrznymi systemami ICT 
w styczniu 2009 r.  w celu:
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ogółem 36 21 10 19 5 25 10 25

małe (10-49 pracujących) 32 20 10 17 4 23 9 22

średnie (50-249 pracujących) 48 26 13 24 7 31 15 37

duże (250 i więcej pracujących) 64 31 17 36 16 35 26 52

 Według województw 

woj. dolnośląskie 37 21 13 19 5 26 11 28

woj. kujawsko-pomorskie 39 20 8 19 4 22 10 29

woj. lubelskie 30 18 10 16 3 23 7 22

woj. lubuskie 29 18 9 16 6 21 11 21

woj. łódzkie 32 21 10 17 5 23 11 22

woj. małopolskie 33 18 8 17 2 23 8 24

woj. mazowieckie 40 22 11 21 6 27 11 29

woj. opolskie 33 20 11 21 5 22 9 25

woj. podkarpackie 44 30 11 24 6 34 13 27

woj. podlaskie 37 22 8 18 2 27 6 26

woj. pomorskie 36 22 10 21 4 26 13 24

woj. śląskie 37 22 12 20 5 27 10 26

woj. świętokrzyskie 30 20 8 15 3 23 9 17

woj. warmińsko-mazurskie 36 20 9 17 2 27 9 23

woj. wielkopolskie 35 22 10 21 5 25 11 25

woj. zachodniopomorskie 31 17 9 12 5 18 10 19

Źródło: GUS.

2. WYKORZYSTANIE ICT W PRZEDSIĘBIORSTWACH



94

Przedsiębiorstwa wykorzystujące w 2009 r.
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ogółem 14 9 18 13 47

małe (10-49 pracujących) 10 5 15 11 43

średnie (50-249 pracujących) 25 23 28 20 64

duże (250 i więcej pracujących) 55 54 45 32 71

 Według województw 

woj. dolnośląskie 15 9 15 13 46

woj. kujawsko-pomorskie 12 8 13 13 43

woj. lubelskie 15 7 15 8 47

woj. lubuskie 13 11 17 14 39

woj. łódzkie 13 9 14 11 40

woj. małopolskie 14 8 20 14 47

woj. mazowieckie 17 13 23 18 48

woj. opolskie 10 8 18 14 47

woj. podkarpackie 13 5 15 10 49

woj. podlaskie 13 9 16 15 43

woj. pomorskie 17 9 19 13 49

woj. śląskie 17 10 20 13 51

woj. świętokrzyskie 13 8 17 11 48

woj. warmińsko-mazurskie 8 3 9 6 49

woj. wielkopolskie 12 9 18 13 49

woj. zachodniopomorskie 11 11 15 13 51

Źródło: GUS.
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Violetta Szymanek 

3. Wykorzystanie ICT w administracji

Jednostki administracji chętnie korzystają z technologii teleinformatycznych. Postęp w informatyzacji urzędów w Polsce 

pociąga za sobą uruchamianie nowych usług, zarówno tych świadczonych wewnętrznie, jak i kierowanych do ludności. 

Jednym z przykładów jest korzystanie z map cyfrowych i danych przestrzennych (danych GIS), na które wskazywało 

44% urzędów. 

Urzędy korzystające z map numerycznych (cyfrowych) i danych przestrzennych w 2010 r. (w %)

Źródło: GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2010 r.

Mapy numeryczne i dane GIS znajdują największe zastosowanie w urzędach powiatowych (89%) w celu prowadze-

nia ewidencji gruntów i budynków (używane w 89% urzędów tego szczebla) oraz gospodarowaniu nieruchomościami 

(77%), a w mniejszym stopniu do planowania inwestycji (48%) i planowania przestrzennego (42%).

Wyżej wymienione cele dominują także w urzędach miejskich i gminnych, jednak na tym szczeblu administracji wyko-

rzystanie map numerycznych i danych przestrzennych jest znacznie mniejsze, gdyż z tych narzędzi korzysta tylko co 

trzeci urząd. Urzędy wojewódzkie i centralne znacząco częściej niż inne urzędy wykorzystują również system GIS do 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (16% wskazań w tej grupie).
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Urzędy korzystające z map numerycznych i danych przestrzennych według celów w 2010 r. (w %)

Źródło: GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2010 r.

Praktycznie wszystkie urzędy centralne, wojewódzkie i powiatowe posiadają własną stro-

nę WWW. Jedynie w grupie urzędów miejskich i gminnych 3% nie ma swego serwisu.

Urzędy posiadające własną stronę internetową (w %)

Źródło: ARC Rynek i Opinia oraz GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tylko co czwarty urząd posiada stronę dostępną w innych językach niż polski. Najlepiej 

w tej kwestii sytuacja wygląda w urzędach najwyższego szczebla (centralnych i woje-

wódzkich), choć co trzeci z nich nie oferuje tłumaczenia na inne języki. Najgorzej dostęp-

ność innych wersji językowych stron WWW wygląda w urzędach miejskich i gminnych, 

z których zaledwie 21% zamieszcza w Internecie informacje w innym języku niż polski. 

Istotnie częściej strony internetowe w innych językach posiadają urzędy na Opolszczyźnie 

(50%) oraz w Wielkopolsce (37%).

Językiem, na który najczęściej tłumaczone są strony WWW urzędów jest język angielski 

(94% tłumaczeń). Po nim największą popularnością cieszy się język niemiecki (69%), a na-

stępnie rosyjski (18%).

Prawie każdy urząd 

w Polsce posiada 

własną stronę 

internetową, co 

czwarty także 

w innej niż polska 

wersji językowej 

– w znakomitej 

większości 

angielskiej.
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Urzędy udostępniające strony internetowe w innej niż polska wersji językowej (w %)

Źródło: ARC Rynek i Opinia oraz GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem „Inicjatywy dostępności do sieci” (ang. Web Accessibility Initiative (WAI)) jest zwięk-

szenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW. Oprócz dostępności dla osób niepeł-

nosprawnych WAI dostrzega problem równouprawnienia wszelkich sposobów korzystania 

z Internetu, na przykład przez osoby z wadami wzroku lub słuchu, które używają specjali-

stycznych urządzeń do surfowania, albo też użytkowników wolnych łączy internetowych, 

właścicieli urządzeń przenośnych (np. telefonów komórkowych), starych komputerów, 

mających niską rozdzielczość lub przeglądarki tekstowe. W ramach inicjatywy WAI opu-

blikowano „Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych” (ang. Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG)), będące zbiorem dokumentów zawierających zalecenia 

dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Większość urzędów posiada 

strony internetowe, które wciąż nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów dostępności. 

Jedynie co czwarty urząd deklaruje, że jego strona WWW spełnia kryteria dostępności 

według WCAG 1.0 (przynajmniej na poziomie podstawowym, oznaczonym jako A). 

Urzędy, których strona internetowa spełnia kryteria dostępności według WCAG 1.0 w 2010 r. 
(w % urzędów, które posiadają stronę WWW)

Źródło: GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2010 r.

Funkcjonalność stron internetowych urzędów stale rośnie. Obecnie 86% stron pozwala 

na pobieranie formularzy, podczas gdy w 2006 r. uzyskanie formularza umożliwiało 64% 

serwisów.

Strony internetowe urzędów ewoluują też przez ostatnie lata w kierunku zwiększania ich 

interaktywności. Widać to na przykładzie wzrostu liczby serwisów z możliwością odsyła-

nia wypełnionych formularzy przez Internet. Co czwarty urząd oferuje takie udogodnienie 

na swojej stronie internetowej (w 2006 r. co dwudziesty). Załatwienie całości sprawy urzę-

dowej on-line oferuje co dziesiąty urząd w Polsce. W tym zakresie mamy jeszcze sporo do 

zrobienia. 

Jeden urząd na cztery 

posiada stronę WWW, 

która spełnia kryteria 

dostępności według 

WCAG 1.0.
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Statystyki pokazują też, że urzędy otwierają się na potrzeby obywateli. Prawie połowa 

z nich jest zainteresowana opiniami klientów na temat sposobu załatwiania spraw oraz 

propozycjami dotyczącymi usprawnienia procesu świadczenia usług.  

Udogodnienia i usługi dostępne przez Internet dla interesantów w latach 2006-2010

Źródło: ARC Rynek i Opinia oraz GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W opinii kierowników jednostek administracji publicznej, wykorzystanie teleinformatyki 

w urzędach wpłynęło przede wszystkim na szybszą realizację usług (75%) i załatwianie 

spraw (71%), a także na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w organizacji pracy (72%) 

i lepszą koordynację procesów w urzędach (71%). 

Niestety nie oznacza to, że technologie teleinformatyczne przyczyniają się do zmniejsze-

nia obciążenia urzędników pracą, gdyż 54% kierowników nie stwierdziło odciążenia pra-

cowników przy 37%, którzy je zauważyli. Dziewięciu na dziesięciu kierowników ma wyro-

biony pogląd na tę sprawę, a jedynie co dziesiąty kierownik nie wiedział, jak wypowiedzieć 

się w tej kwestii. 

Jeśli sprawy załatwia się szybciej, a obciążenie pracą nie zmniejsza się, to oznacza, że 

spraw przybywa lub jest jeszcze szereg innych czynności, które są niezwiązane z proce-

sem realizacji spraw, a które musi wykonać urzędnik. Pewnie i jedno, i drugie jest prawdą. 

Już samo to, że mimo wdrożenia w niemal co drugim urzędzie systemu elektroniczne-

go zarządzania dokumentami, tylko 23% kierowników jednostek zauważyło zmniejszenie 

liczby dokumentów w postaci papierowej (prawie 70% nie zauważyło) oznacza, że mamy 

podwójny obieg dokumentów: papierowy i elektroniczny. To z pewnością nie pozwala na 

oszczędność tak cennego zasobu, jakim jest czas, a także miejsce potrzebne na przecho-

wywanie dokumentów. 

Jeśli chodzi o pozytywny wpływ technologii na organizację i koordynację pracy, to można 

zaryzykować twierdzenie, że zmiany na lepsze zachodzą na styku urząd-klient (klient jako 

obywatel, przedsiębiorstwo, inny urząd lub instytucja zewnętrzna), natomiast w mniej-

szym stopniu dotyczą tzw. back-office, czyli wewnętrznego życia urzędu. Stąd wpływ 

technologii teleinformatycznych na obciążenie pracowników jest minimalny.  

Technologie 

teleinformatyczne 

są narzędziem 

usprawniającym 

pracę i podnoszącym 

efektywność urzędów 

w Polsce.

II. WYKORZYSTANIE ICT W POLSCE
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Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na szybsze załatwianie spraw w ciągu ostatnich trzech lat (w %)

3. WYKORZYSTANIE ICT W ADMINISTRACJI

Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w organizacji pracy w ciągu 
ostatnich trzech lat (w %)

Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na lepszą koordynację procesów  w ciągu ostatnich trzech lat (w %)

Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na zmniejszenie liczby dokumentów w postaci papierowej 
w ciągu ostatnich trzech lat (w %)
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II. WYKORZYSTANIE ICT W POLSCE

Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na zmniejszenie obciążenia pracą w ciągu ostatnich trzech lat (w %)

Źródło: GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2010 r.

Co jeszcze zmieniło się w urzędach pod wpływem zastosowań teleinformatyki? Według ponad połowy kierowników 

urzędów wzrosło zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę oraz ich innowacyjność. Wszystkie wymienione 

wcześniej korzyści z wdrożenia nowych rozwiązań są właśnie zasługą zaangażowania urzędników, którzy musieli po-

siąść nowe umiejętności i na co dzień wykorzystują komputery oraz sieci. To ich innowacyjne pomysły pozwalają na 

wzrost efektywności i satysfakcji klienta. W mniejszym stopniu pracownicy mogą wpływać na procesy wewnętrzne 

urzędów. 

Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na wzrost zaangażowania pracowników w ciągu ostatnich trzech lat (w %)

Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na zwiększenie innowacyjności pracowników w ciągu ostatnich trzech lat (w %)

Źródło: GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2010 r.

Technologie teleinformatyczne przyczyniły się do uproszczenia procedur obsługi klienta (52%), dzięki czemu usługi 

realizowane są sprawniej (75%) i przez co można obsłużyć większą liczbę klientów (51%). Z pewnością zmiany te od-

czuwają obywatele, czego dowodem może być wzrost satysfakcji klientów zaobserwowany przez pracowników 54% 

urzędów.
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3. WYKORZYSTANIE ICT W ADMINISTRACJI

Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na skrócenie czasu realizacji usług w ciągu ostatnich trzech lat (w %)

Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na zwiększenie liczby obsłużonych klientów w ciągu ostatnich trzech lat 
(w %)

Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na uproszczenie procedur obsługi klienta w ciągu ostatnich trzech lat 
(w %) 

Urzędy, w których zastosowanie teleinformatyki pozwoliło na wzrost satysfakcji klientów z obsługi zaobserwowany przez pracowni-
ków w ciągu ostatnich trzech lat (w %)

Źródło: GFK Polonia na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2010 r.
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Mariusz Madejczyk

4. ePUAP w liczbach

ePUAP, czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, to rządowa platforma 

teleinformatyczna, za pomocą której wszystkie uprawnione instytucje publiczne mogą 

świadczyć obywatelom i innym urzędom swoje usługi drogą elektroniczną. Projekt reali-

zowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a obecnie rozwijany 

jest w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pod 

nazwą ePUAP2. Platforma ePUAP jest głównym narzędziem realizacji Planu Informatyzacji 

Państwa, którego główne cele dążą do uproszczenia i usprawnienia wymiany dokumen-

tów i informacji między obywatelami oraz urzędami, a także między samymi instytucjami. 

ePUAP nie zastąpi systemów elektronicznego zarządzania dokumentami w urzędach, co 

oznacza iż procesy związane z postępowaniem administracyjnym muszą być implemen-

towane w systemach dziedzinowych urzędów i tam muszą być realizowane. Rolą ePUAP 

zaś, poza świadczeniem obywatelom usług na drodze elektronicznej, jest umożliwienie 

sprawnej komunikacji pomiędzy urzędami i zapewnienie dostępu do zasobów informa-

cyjnych państwa celem upraszczania procesów administracyjnych. ePUAP ma być więc 

narzędziem wspierającym interoperacyjność administracji publicznej, dążąc do automa-

tyzacji i upraszczania procesów administracyjnych za pomocą narzędzi teleinformatycz-

nych. 

Najbardziej widoczna strona ePUAPu związana jest z udostępnianiem elektronicznych 

skrzynek podawczych i świadczeniem usług elektronicznych. Poniżej przedstawiamy sta-

tystyki związane z tym obszarem funkcjonowania ePUAP.

Przeglądanie zawartości ePUAP nie wymaga logowania do platformy, ale korzystanie 

z większości narzędzi oraz usług elektronicznych uzależnione jest od posiadania konta. 

Użytkowników ePUAP można podzielić na trzy kategorie klientów administracji – obywa-

tele, przedsiębiorcy oraz urzędy (jednostki administracji publicznej świadczące usługi na 

platformie). Do sierpnia 2010 r. na ePUAP zarejestrowało się 37 830 użytkowników, z czego 

5 385 to jednostki, którym nadane zostały przez dysponenta ePUAP, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, uprawnienia jednostki administracji publicznej. Poniższa 

tabela przedstawia liczbę zakładanych kont kwartalnie w podziale na trzy wspomniane 

kategorie użytkowników. 

Do sierpnia 2010 r.

ePUAP miał 

blisko 38 tysięcy 

użytkowników.
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Dynamika zakładania podmiotów w ujęciu kwartalnym

4. ePUAP W LICZBACH
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Ponad 6 tysięcy 

usług świadczą 

różne podmioty za 

pośrednictwem 

ePUAP.

II. WYKORZYSTANIE ICT W POLSCE

Świadczenie usług przez podmioty publiczne na platformie ePUAP jest bezpłatne zarówno 

z punktu widzenia klienta, jak i urzędów, które otrzymały narzędzie do świadczenia usług 

spełniające wymagania prawne i dostosowywane do obowiązującego stanu prawnego. 

Najpopularniejszą usługą świadczoną przez administrację jest elektroniczna skrzynka 

podawcza (ESP), czyli narzędzie umożliwiające klientom administracji wnoszenie pism 

w postaci elektronicznej w sprawach ogólnych (niewymagających konkretnych formu-

larzy). Konieczność świadczenia takiej usługi wynika z art. 16 ustawy o informatyzacji 

podmiotów realizujących zadania publiczne i wymaga zastosowania zaawansowanych 

rozwiązań technicznych. Dzięki ePUAP urzędy, które nie mają własnych rozwiązań telein-

formatycznych, nie muszą ponosić żadnych nakładów finansowych w celu udostępnienia 

usług dla klientów. Poza ESP na ePUAP urzędy mogą oferować bardziej zaawansowane 

usługi, aplikacje, umożliwiające wnoszenie w postaci elektronicznej pism na podstawie 

zaawansowanych formularzy, które dzięki zastosowaniu słowników i walidatorów ułatwia-

ją klientom proces wszczynania sprawy administracyjnej, „prowadząc za rękę” i ułatwia-

jąc skompletowanie niezbędnych dokumentów. Przygotowanie usług tego typu wymaga 

większej wiedzy technicznej i często dużego nakładu pracy, dlatego też MSWiA przygoto-

wuje gotowe aplikacje umożliwiające świadczenie konkretnych usług wynikających z obo-

wiązków prawnych. Dotychczas MSWiA udostępniło 65 gotowych różnego rodzaju usług, 

które mogą być świadczone przez jednostki gminne, powiatowe i wojewódzkie. 

Poniższe zestawienie przedstawia wykaz usług świadczonych przez administrację na 

platformie ePUAP:

 4052 – liczba podmiotów, które udostępniły usługę ‘ESP’ na ePUAP,

 399 – liczba podmiotów, które udostępniły usługę ‘Ewidencja Działalności Gospodarczej’ 

ZDG na ePUAP,

 547 – liczba podmiotów, które udostępniły usługę ‘Udostępnienie rejestru wyborców 

i dopisanie do spisu rejestrów na ePUAP’,

 77 – liczba podmiotów (urzędy powiatowe), które udostępniły usługę ‘Wydanie wtórni-

ka prawa jazdy’, 

 1090 – usługi innego rodzaju, niż wymienione powyżej.

Usługi świadczone na platformie ePUAP według stanu na koniec sierpnia 2010 r.
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Korzystając z usług udostępnionych na ePUAP, w okresie od 1.5.2008 do 31.8.2010 r. przesłano przez platformę 33 737 

dokumentów w postaci elektronicznej.

Podział wykorzystania ePUAP poprzez urzędy różnego rodzaju wygląda następująco:

 17 – liczba ministerstw, z czego 12 ma ESP, 

 16 – liczba urzędów marszałkowskich, z czego 6 ma ESP, 

 16 – liczba urzędów wojewódzkich, z czego 14 ma ESP, 

 379 – liczba powiatów, z czego 189 ma ESP,

 2479 – liczba gmin, z czego 1009 ma ESP. 

Powyższe statystyki wyraźnie wskazują, iż najchętniej wykorzystywaną usługą na ePUAP jest elektroniczna skrzynka 

podawcza. Poniższy wykres przedstawia statystyki związane z udostępnianiem takiej skrzynki na ePUAP w poszcze-

gólnych miesiącach od kwietnia 2008 r. do sierpnia 2010 r.

Liczba skrzynek podawczych instalowanych w danym miesiącu

4. ePUAP W LICZBACH
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Stosunkowo duża 

grupa badanych 

internautów – 23% 

słyszała o ePUAP, 

wynika z badania  

„E-administracja 

w oczach 

internautów”.

II. WYKORZYSTANIE ICT W POLSCE

Wraz z rozwojem liczby dostępnych usług na ePUAP świadomość wśród internautów po-

winna rosnąć.

Znajomość platformy ePUAP w maju 2010 r.

Źródło: badanie „E-administracja w oczach internautów”, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. dla Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, maj 2010 r.
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Piotr Herman

III. Odpowiedź na wyzwania społeczeństwa informacyjnego 

w kontekście Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ósma oś priorytetowa „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) ma na celu wspieranie działań w zakresie tworzenia usług 

elektronicznych, rozwijania elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak również przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu. 

Wsparcie tworzenia i świadczenia e-usług dla obywateli i przedsiębiorstw polega na udzielaniu mikro- i małym 

przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż rok, dofinansowania na wykonanie projektu 

w zakresie tworzenia produktów cyfrowych i udostępniania usług w postaci cyfrowej dotyczących różnych dziedzin. 

Ponadto udzielana jest pomoc w przedsięwzięciach typu B2B o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), 

jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. 

Niezbędnym uzupełnieniem powyższych działań jest zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu 

szerokopasmowego. Wsparcie w tym zakresie polega na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów dostępu 

do Internetu szerokopasmowego dla potencjalnie wykluczonych ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstw 

domowych, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej. Wspierana jest również 

działalność małych i średnich przedsiębiorców, polegająca na zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu 

na odcinku tzw. „ostatniej mili” na obszarach, na których działalność ta jest nieopłacalna finansowo. 

Priorytet 8 jest realizowany w synergii z priorytetem 7., mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających 

rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej.

W ramach 8. osi priorytetowej PO IG wyróżniamy następujące działania:

• działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,

• działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

• działanie 8.3:  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,

• działanie 8.4:  Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”,

1. Wspieranie rozwoju usług elektronicznych w przedsiębiorstwach 

Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej ma na celu stymulowanie 

rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż rok. Dofinansowaniem objęte są projekty polegające na 

świadczeniu e-usługi, a także wytworzeniu produktów cyfrowych, koniecznych do ich świadczenia. 

Poprzez e-usługę rozumie się usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, 

za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie 

usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. 

W ramach działania nie są dofinansowywane projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług 

hostingowych oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak również projekty polegające 

na obrocie handlowym produktami. 
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Działanie to ma przyczynić się do: 

1) stymulowania podaży usług i dostępu do produktów cyfrowych, 

2)  wykształcenia szerokiej grupy specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin 

z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej.

Na działanie przeznaczono ogółem: 390 635 294 euro (w tym 332 040 000 euro stanowi wkład Unii Europejskiej).

Beneficjentami mogą zostać: przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców prowadzący działalność 

gospodarczą nie dłużej niż rok i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby 

fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wskaźniki dla Działania 8.1 PO IG 

Wskaźnik
Wartość 
bazowa

Wartość 
docelowa

Stan realizacji na 
30.06.2010 r.

Liczba mikro i małych przedsiębiorców, którzy otrzymali dofinansowanie na 
realizację projektu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i ewentualnego 
wytworzenia produktów cyfrowych.

0 3 000 1 281

Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na województwa

dolnośląskie 100

kujawsko-pomorskie 30

lubelskie 20

lubuskie 35

łódzkie 59

małopolskie 137

mazowieckie 405

opolskie 22

podkarpackie 42

podlaskie 18

pomorskie 69

śląskie 134

świętokrzyskie 27

warmińsko-mazurskie 13

wielkopolskie 221

zachodniopomorskie 27

Razem 1359

Źródło: Krajowy System Informatyczny SIMIK według stanu na dzień 31.12.2010 r.

1. WSPIERANIE ROZWOJU USŁUG ELEKTRONICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
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2. Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B  

Celem Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B jest stymulowanie tworzenia wspólnych 

przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. 

Wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między 

przedsiębiorstwami (tzw. Business–to-Business – B2B) jest w coraz większym stopniu stosowane zarówno na 

europejskim, jak i globalnym rynku. Szerokie wprowadzenie go do praktyki polskich przedsiębiorstw jest niezbędne, 

jeśli mają one efektywnie współpracować z europejskimi partnerami. 

Szczególnie istotne jest stymulowanie tej formy współpracy z partnerami biznesowymi wśród mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców, którym stwarza ona szansę udziału w rynkach o zasięgu ponadregionalnym, jednocześnie znacząco 

zmniejszając koszty produkcji i dystrybucji.

Na działanie przeznaczono ogółem: 460 817 882 euro (w tym 391 695 200 euro stanowi wkład Unii Europejskiej).

Beneficjentem projektu mogą zostać: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą 

i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na podstawie zawartych umów z co najmniej dwoma innymi 

przedsiębiorcami (przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych 

wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców), planujący rozpoczęcie lub 

rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w tym w szczególności przez dostosowanie własnych 

systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia 

automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. 

Wskaźniki dla Działania 8.2 PO IG

Wskaźnik
Wartość 
bazowa

Wartość 
docelowa

Stan realizacji na 
30.06.2010 r.

Liczba wspartych MSP, które wdrożyły i/lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B 0 2 000 565

Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na województwa

dolnośląskie 37

kujawsko-pomorskie 27

lubelskie 20

lubuskie 16

łódzkie 18

małopolskie 97

mazowieckie 76

opolskie 13

podkarpackie 69

podlaskie 18

pomorskie 36

śląskie 48

świętokrzyskie 12

warmińsko-mazurskie 8

wielkopolskie 79

zachodniopomorskie 11

Razem 585

Źródło: Krajowy System Informatyczny SIMIK według stanu na dzień 31.12.2010 r.
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3 . Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

Działanie 8.3 PO IG  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu 

osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 

Działanie polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom objętym systemem wsparcia społecznego lub 

niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Ma charakter dofinansowania przekazywanego jednostkom 

samorządu terytorialnego lub konsorcjom tych jednostek z organizacjami pozarządowymi, które są odpowiedzialne 

za kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na 

terenie danej gminy. 

Grupy docelowe projektu (mieszkańcy gminy spełniający warunki do udzielenia pomocy) są identyfikowane przez 

beneficjenta realizującego projekt.

Wsparcie przeznaczone jest na zapewnienie dostępu do Internetu oraz serwisowanie urządzeń, a także na 

przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – przy uwzględnieniu 

konieczności zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania przez grupy docelowe. 

Na działanie przeznaczono ogółem: 364 411 765 euro (w tym 309 750 000 euro stanowi wkład Unii Europejskiej).

Beneficjentami mogą zostać:

• jednostki samorządu terytorialnego, 

• grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia, 

• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Grupy, osoby bądź instytucje bezpośrednio korzystające z pomocy to:

• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych, 

• dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania 

stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy 

społecznej, 

• osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 

równoważnym, 

• rodziny zastępcze, 

• jednostki podległe beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki 

opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta, publiczne domy pomocy społecznej) – 

w ramach działań koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta.

Wskaźniki dla Działania 8.3 PO IG 

Wskaźnik
Wartość 
bazowa

Wartość 
docelowa

Stan  realizacji na 30.06.2010 r.

Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które 
uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu

0 100 000
949

Liczba jednostek samorządu terytorialnego zaangażowana 
w realizację działania

0 1 000 134

3. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU
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Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na województwa

dolnośląskie 15

kujawsko-pomorskie 7

lubelskie 9

lubuskie 3

małopolskie 13

mazowieckie 32

podkarpackie 7

podlaskie 5

pomorskie 3

śląskie 5

świętokrzyskie 3

warmińsko-mazurskie 8

wielkopolskie 5

zachodniopomorskie 6

Razem 121

Źródło: Krajowy System Informatyczny SIMIK według stanu na dzień 31.12.2010 r.

4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Celem Działania 8.4 PO IG jest stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu 

do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili, czyli dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika poprzez wsparcie 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie 

tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

Na działanie przeznaczono ogółem 200 mln euro (w tym 170 mln euro stanowi wkład Unii Europejskiej).

Beneficjentami mogą zostać:

• mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, 

• organizacje pozarządowe non-profit.

• grupy, osoby bądź instytucje bezpośrednio korzystające z pomocy to:

• społeczność lokalna.

Wskaźniki dla Działania 8.4 PO IG

Wskaźnik
Wartość 
bazowa

Wartość 
docelowa

Stan realizacji na 
30.06.2010 r.

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które rozpoczęły dostarczanie 
Internetu szerokopasmowego na odcinku „ostatniej mili” 0 2 500 

4
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Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na województwa

łódzkie 5

małopolskie 8

mazowieckie 4

podkarpackie 4

pomorskie 2

śląskie 2

świętokrzyskie 1

warmińsko-mazurskie 5

wielkopolskie 10

Razem 41

Źródło: Krajowy System Informatyczny SIMIK według stanu na dzień 31.12.2010 r.

5. Rozwój elektronicznej administracji 

W ramach priorytetu 7. „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – BUDOWA ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI” wspierane są 

działania z zakresu budowy elektronicznej administracji. Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz 

obywateli i przedsiębiorców będzie możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i utworzeniu w pełni 

zintegrowanych platform, które umożliwią świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla 

prowadzenia działalności gospodarczej obszarach: m.in. rozliczeń podatkowych, ceł, opłat administracyjnych itp. Zakłada 

się, że zintegrowany system informatyczny elektronicznych usług publicznych będzie bazował na innowacyjnych 

technologiach informatycznych. 

Integracja po stronie danych zakłada dalszą rozbudowę i integrację ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej 

administracji publicznej, stanowiącej zaplecze dla spójnej realizacji usług elektronicznych. Umożliwi ona nie tylko przesyłanie 

danych między poszczególnymi platformami, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, integrując jednostki administracji 

publicznej, ale też zapewni zestaw niezbędnych usług horyzontalnych wspomagających świadczenie elektronicznych 

usług publicznych, m.in. dzięki systemowi elektronicznego poświadczenia tożsamości (eID). 

Istotnym obszarem interwencji w ramach osi priorytetowej będzie również tworzenie i rozwój polskich zasobów 

cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności polskiej gospodarki w UE, 

rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej. Podstawowym zadaniem w tym 

zakresie będzie przebudowa i integracja rejestrów państwowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 

dostępu do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania informacji publicznej. 

Priorytet 7 jest spójny z priorytetem 8., mającym na celu rozwój gospodarki elektronicznej oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu informacyjnemu.

Na działanie przeznaczono ogółem: 788 235 294 euro (w tym 670 000 000 euro stanowi wkład Unii Europejskiej).

Beneficjentem projektu mogą zostać:

• jednostki administracji państwowej, rządowej oraz jednostki im podległe, 

• instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw, 

• konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami 

samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. w ramach 7. osi priorytetowej PO IG podpisano 27 umów o dofinansowanie. 

5. ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI
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Lista podpisanych umów o dofinansowanie:

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

1 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług 

i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych

2 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 

Cyfrowych o  Zdarzeniach Medycznych

3 Główny Geodeta Kraju
TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju

4 Główny Geodeta Kraju Geoportal 2

5 Główny Geodeta Kraju
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz 

z krajowym systemem zarządzania

6 Główny Urząd Statystyczny System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)

7 Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy
System informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej 

i portal Polska Szerokopasmowa

8 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

9 Minister Finansów e-Deklaracje 2

10 Minister Finansów e-Podatki

11 Minister Finansów e-Rejestracja

12 Ministerstwo Finansów Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych

13 Ministerstwo Finansów Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów

14 Ministerstwo Finansów Program e-Cło

15 Ministerstwo Gospodarki Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

16 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego

17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego

18 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ePUAP 2

19 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby 

obsługi numeru alarmowego 112

20 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pl.ID - Polska ID karta

21 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją 

e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców.

22 Ministerstwo Sprawiedliwości Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych.

23 Ministerstwo Sprawiedliwości

Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług 
dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do 
wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, 

Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego

24 Urząd Komunikacji Elektronicznej Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)

25 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)

26 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie 

e-usług

27 Władza Wdrażająca Programy Europejskie 
Projekt Systemowy dla wspierania działań w zakresie budowy 

elektronicznej administracji. 
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IV. Tabele uzupełniające
W tej części publikacji znajdą Państwo dane uzupełniające 

obraz społeczeństwa informacyjnego w Polsce, pochodzące z baz Eurostatu, 
Głównego Urzędu Statystycznego i OECD. 

1. Wskaźniki realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej

Wskaźnik Poziom bazowy Poziom docelowy Poziom w Polsce

1. Cel w zakresie Internetu szerokopasmowego:

Podstawowy szerokopasmowy 
dostęp do Internetu dla 
wszystkich do 2013 r.:

93% (stan na grudzień 2008 r.) dla 100% obywateli UE 76% w 2009 r.

Dostęp do szybkich sieci 
szerokopasmowych do 2020 r.:

22% abonamentów na 
szerokopasmowy dostęp do 
Internetu o przepustowości 

przynajmniej 10 Mb/s w styczniu 
2010 r.

dostęp do Internetu 
o przepustowości 30 Mb/s dla 

100% obywateli UE.
4%

Dostęp do bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych do 2020 r.:

(brak poziomu bazowego)

50% europejskich gospodarstw 
domowych powinno mieć 
abonament na dostęp do 

Internetu o przepustowości 
powyżej 100 Mb/s

b.d.

2. Jednolity rynek cyfrowy:

Promowanie handlu 
elektronicznego:

w 2009 r. 37% osób w wieku 
od 16 do 74 lat zamówiło towary 
lub usługi do użytku prywatnego 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy

do 2015 r. 50% ludności powinno 
dokonywać zakupów przez 

Internet.
23% w 2009 r.

Transgraniczne transakcje 
handlowe dokonywane 

w środowisku internetowym:

w 2009 r. 8% osób w wieku od 
16 do 74 lat zamówiło towary lub 
usługi u sprzedawców w innych 

państwach członkowskich UE 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

do 2015 r. 20% ludności powinno 
dokonywać transgranicznych 

zakupów przez Internet
2% w 2009 r.

Handel elektroniczny dla 
przedsiębiorstw:

w 2008 r., odpowiednio 24% i 12% 
przedsiębiorstw dokonywało 

kupna/sprzedaży w Internecie 
o wartości wynoszącej 1% 

obrotu/całkowitych zakupów 
lub więcej

33% małych i średnich 
przedsiębiorstw powinno 

prowadzić kupno/sprzedaż 
w internecie w 2015 r.

w 2008 r. 5% przedsiębiorstw 
dokonywało sprzedaży 
w Internecie o wartości 

wynoszącej 1% obrotu lub 
więcej (według GUS zakupów 

dokonywało 12% przedsiębiorstw, 
ale według Eurostatu są to mało 

wiarygodne dane)
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Jednolity rynek usług 
telekomunikacyjnych:

w 2008 r. średnia cena 
w roamingu za minutę wynosiła 
38 eurocentów (za wykonanie 
połączenia), a średnia cena za 

minutę dla wszystkich połączeń 
w UE wynosiła 13 eurocentów 

w tym roaming

różnica między cenami usług 
w roamingu a taryfami krajowymi 
powinna być bliska zeru w 2015 r.

11 eurocentów – średnia cena za 
minutę połączenia w 2008 r.

3. Cyfrowe włączenie społeczne

Regularne wykorzystanie 
Internetu: 

zwiększenie regularnego 
korzystania z Internetu z 60% 
do 75% do 2015 r. oraz z 41% 
do 60% w przypadku osób 

z mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych

52% w 2009 r.:
31% – kobiety z niższym 

wykształceniem,
43% – mężczyźni z niższym 

wykształceniem; 14% – kobiety 
w wieku od 55 do 74 lat; 20% – 

mężczyźni w wieku od 55 do 74 
lat; 33% – bezrobotni w wieku od 

25 do 64 lat

Odsetek osób nigdy 
niekorzystających z Internetu 

w 2009 r. 30 % osób w wieku od 
16 do 74 lat nigdy nie korzystało 

z Internetu

do 2015 r. zmniejszenie o połowę 
liczby osób, które nigdy nie 

korzystały z Internetu (do 15%).

w 2009 r. 39% osób w wieku 
od 16 do 74 lat nigdy nie 
korzystało z Internetu

4. Służby publiczne:

e-administracja:

w 2009 r. 38% osób w wieku 
od 16 do 74 lat korzystało 

z usług e-administracji w ciągu 
ostatnich 12 m-cy, z czego 47% 

korzystało z usług e-administracji 
do wysyłania wypełnionych 

formularzy

do 2015 r. 50% obywateli 
korzystających z e-administracji, 

z których ponad połowa 
przekazuje tą drogą wypełnione 

formularze

w 2009 r. 25%.osób w wieku 
od 16 do 74 lat korzystało 

z usług e-administracji w ciągu 
ostatnich 12 m-cy, z czego 32% 

korzystało z usług e-administracji 
do wysyłania wypełnionych 

formularzy

Transgraniczne usługi publiczne: (brak poziomu bazowego)

do 2015 r. dostępność 
w Internecie wszystkich 

kluczowych transgranicznych 
usług publicznych, zawartych 

w wykazie, który zostanie 
uzgodniony przez państwa 

członkowskie do 2011 r.

b.d.

5. Badania i innowacje:

Wzrost nakładów na badania 
i rozwój w dziedzinie ICT:

krajowe środki budżetowe lub 
wydatki na badania i rozwój 

w dziedzinie ICT (ICT GBAORD) 
wynosiły nominalnie 5,7 mld EUR 

w 2007 r.

podwojenie inwestycji 
publicznych do 11 mld EUR.

Udział wydatków przedsiębiorstw 
sektora ICT na B+R w wydatkach 

na B+R ogółem: 0,2% 2006 r., 
0,21% w 2007 r.

6. Gospodarka niskoemisyjna:

Promowanie energooszczędnego 
oświetlenia:

(brak poziomu bazowego)
do 2020 r. co najmniej 20% 

redukcja całkowitego zużycia 
energii na oświetlenie

b.d.

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE
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2. Główne wskaźniki społeczeństwa informacyjnego – Polska na tle UE

Wskaźnik
Polska Średnia UE27

2006 2009 2006 2009

% gospodarstw domowych wyposażonych w co najmniej jeden 
komputer

45 66 61 71

% gospodarstw z dostępem do Internetu w domu 36 59 49 65

% gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu  
w domu

22 51 30 56

% osób, które zamawiały produkty przez Internet do użytku prywatnego 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy

9 18 20 28

% osób, które używały komputera codziennie lub prawie codziennie 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

31 42 42 53

% osób, które korzystały z Internetu co najmniej raz w tygodniu 34 52 45 60

% osób korzystających z usług bankowych przez Internet 9 21 21 32

% przedsiębiorstw korzystających z komputerów 93 93 96 97

Dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach (% przedsiębiorstw) 89 91 92 94

Dostęp do Internetu szerokopasmowego w przedsiębiorstwach 
(% przedsiębiorstw)

46 58 73 83

Odsetek przedsiębiorstw posiadających stronę WWW 53 58 62 65

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z usług bankowych 66 78 72 80

Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w celach 
szkoleniowych

25 25 21 24

Odsetek przedsiębiorstw stosujących zaawansowany podpis 
elektroniczny

: 48 : 26

Udział przychodów z e-handlu w całkowitych przychodach w ostatnim 
roku kalendarzowym

6 7 11 13

Nakłady na ICT jako procent PKB 1,8 1,9 2,4 2,5

Wskaźnik dostępności usług administracji publicznej online 20 53 : 74

Korzystający z e-administracji (% osób w wieku 16-74) 13** 18 24 30

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z e-administracji 61 61 63 72

Poszukujący w Internecie informacji dotyczących zdrowia (% osób 
w wieku 16-74)

11 22 19 33

Wydatki na B+R jako procent PKB 0,6 0,6* 1,9 1,9*

(:) oznacza brak danych

(*) dane za 2008 r.

(**) dane za 2005 r.

Źródło: Eurostat, GUS.
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3. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw domowych na sprzęt komputerowy, oprogramo-
wanie i Internet

Przeciętne miesięczne wydatki w 2008 r. w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe (w zł)

 
 

 w Polsce ponoszące wydatki

 ogółem

na sprzęt 
komputerowy, 

urządzenia 
peryferyjne, 

akcesoria i mat. 
eksploatacyjne

na 
oprogramowanie 

(w tym gry)

na usługi internetowe 
– dostęp do 

sieci, opłaty za 
przesyłanie danych 

lub korzystanie 
z płatnych usług 

dostępnych w sieci

ogółem 86  
                

143  
                   91                       29  

                             
68  

bez dzieci poniżej 16 roku życia 73  
                

146 
                   

95 
                     32  

                             
72  

z dziećmi poniżej 16 roku życia 112  
                

140 
                   

87 
                     26

                             
67 

miasta
                

94  
                

149  
                   

94
                     37

                             
76  

wieś
                

69  
                

128 
                   

85
                     24                              61  

region centralny
                

102  
                

169
                  

109  
                     34

                             
78

region południowy
                

77  
                

128
                   

82  
                     27

                             
64  

region wschodni
                

72  
                

123
                   

80  
                     25

                             
59  

region północno-zachodni
                

93  
                

147
                   

92
                     25

                             
64  

region południowo-zachodni
                

91  
                

159
                   

104
                     37

                             
74

region północny
                

80  
                

132  
                   

80
                     25

                             
65

miesięczny dochód netto do 1428 zł
                

28  
                

108  
                   

72  
                     20  

                             
59  

miesięczny dochód netto 1429-2158 zł
                

58  
                

109
                   

68
                     20                              61  

miesięczny dochód netto 2159-3351 zł
                

97  
133 81 25

                             
65  

miesięczny dochód netto powyżej 3351 zł
              

163  
181 116 36 75

Źródło: GUS.
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4. Dostęp do Internetu oraz łączy szerokopasmowych wśród gospodarstw domowych w Polsce 
w 2009 r.

Gospodarstwa domowe z osobami w wieku od 16 do 74 lat
                                        

z dostępem do Internetu
posiadające szerokopasmowe łącze 

z Internetem 

 w %  w %

ogółem 7378069  59            440050  51

bez dzieci poniżej 16 roku życia 4182838 50           3626359 43

z dziećmi poniżej 16 roku życia 3195231 75  2813692 66

miasta 5304013 62            775202  56

wieś 2074056  51            1664848 41

region centralny 1627803                     57            1470423  52

region południowy 1458614 60             239752 51

region wschodni 1193236 55            1009253  46

region północno-zachodni 1128332 63              986154 55

region południowo-zachodni 817214 59 694271 50

region północny 152870 59              040197  53

miesięczny dochód netto do 1428 zł 795174 25              22620  20

miesięczny dochód netto 1429-2158 zł 1592455 51              317862  42

miesięczny dochód netto 2159-3351 zł 2176230 70 1914949 62

miesięczny dochód netto powyżej 3351 zł 2814209 89            2584619  81

Źródło: GUS.
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5. Dostęp do Internetu wśród gospodarstw domowych w krajach europejskich w 2009 r.

Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu w %

 Kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UE (27 krajów) 40 48 49 54 60 65

UE (25 krajów) 42 48 51 56 62 67

Belgia : 50 54 60 64 67

Bułgaria 10 : 17 19 25 30

Rep. Czeska 19 19 29 35 46 54

Dania 69 75 79 78 82 83

Niemcy 60 62 67 71 75 79

Estonia 31 39 46 53 58 63

Irlandia 40 47 50 57 63 67

Grecja 17 22 23 25 31 38

Hiszpania 34 36 39 45 51 54

Francja 34 : 41 49 62 63

Włochy 34 39 40 43 47 53

Cypr 53 32 37 39 43 53

Łotwa 15 31 42 51 53 58

Litwa 12 16 35 44 51 60

Luksemburg 59 65 70 75 80 87

Węgry 14 22 32 38 48 55

Malta : 41 53 54 59 64

Niderlandy : 78 80 83 86 90

Austria 45 47 52 60 69 70

Polska 26 30 36 41 48 59

Portugalia 26 31 35 40 46 48

Rumunia 6 : 14 22 30 38

Słowenia 47 48 54 58 59 64

Słowacja 23 23 27 46 58 62

Finlandia 51 54 65 69 72 78

Szwecja : 73 77 79 84 86

W. Brytania 56 60 63 67 71 77

Islandia 81 84 83 84 : 90

Norwegia 60 64 69 78 84 86

(:) oznacza brak danych

Źródło: Eurostat.
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6. Dostęp do łączy szerokopasmowych wśród gospodarstw domowych w krajach europejskich 
w 2009 r.

Gospodarstwa domowe posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu w %

 Kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UE (27 krajów) 14 23 30 42 49 56

UE (25 krajów) 14 23 32 43 50 58

Belgia : 41 48 56 60 63

Bułgaria 4 : 10 15 21 26

Rep. Czeska 4 5 17 28 36 49

Dania 36 51 63 70 74 76

Niemcy 18 23 34 50 55 65

Estonia 20 30 37 48 54 62

Irlandia 3 7 13 31 43 54

Grecja 0 1 4 7 22 33

Hiszpania 15 21 29 39 45 51

Francja : : 30 43 57 57

Włochy : 13 16 25 31 39

Cypr 2 4 12 20 33 47

Łotwa 5 14 23 32 40 50

Litwa 4 12 19 34 43 50

Luksemburg 16 33 44 58 61 71

Węgry 6 11 22 33 42 51

Malta : 23 41 44 55 63

Niderlandy : 54 66 74 74 77

Austria 16 23 33 46 54 58

Polska 8 16 22 30 38 51

Portugalia 12 20 24 30 39 46

Rumunia : : 5 8 13 24

Słowenia 10 19 34 44 50 56

Słowacja 4 7 11 27 35 42

Finlandia 21 36 53 63 66 74

Szwecja : 40 51 67 71 79

W. Brytania 16 32 44 57 62 69

Islandia 45 63 72 76 : 87

Norwegia 30 41 57 67 73 78

(:) oznacza brak danych

Źródło: Eurostat.
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7. Regularne korzystanie z Internetu w krajach europejskich w 2009 r.

 
 
 

Osoby w wieku 16-74 lata regularnie korzystające z Internetu (w %)

ogółem kobiety mężczyźni

2007 2009 2007 2009 2007 2009

UE (27 krajów) 51 60 47 57 56 64

UE (25 krajów) 53 62 49 59 58 66

Belgia 63 70 59 66 67 75

Bułgaria 28 40 28 38 29 41

Rep. Czeska 42 54 39 52 45 57

Dania 76 82 74 81 79 84

Niemcy 64 71 58 66 70 76

Estonia 59 67 59 68 58 66

Irlandia 51 60 47 60 54 60

Grecja 28 38 23 33 33 43

Hiszpania 44 54 40 49 49 58

Francja 57 65 54 66 61 64

Włochy 34 42 28 37 39 47

Cypr 35 45 32 42 37 48

Łotwa 52 61 51 60 54 61

Litwa 45 55 44 54 46 56

Luksemburg 72 83 63 78 81 89

Węgry 49 57 47 56 50 59

Malta 43 55 38 54 48 57

Niderlandy 81 86 77 83 85 90

Austria 61 67 55 61 67 72

Polska 39 52 37 50 41 54

Portugalia 35 42 31 38 39 47

Rumunia 22 31 20 30 24 32

Słowenia 49 58 48 57 50 59

Słowacja 51 66 49 65 53 67

Finlandia 75 79 73 79 77 79

Szwecja 75 86 72 85 79 88

W. Brytania 65 76 61 73 70 80

Islandia 86 90 84 89 88 92

Norwegia 81 88 78 84 83 92

Źródło: Eurostat.
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8. Korzystanie z Internetu według miejsca w krajach europejskich w 2009 r.

Osoby w wieku od 16 do 74 lat korzystające z Internetu (w %)

w domu w pracy w miejscu nauki w innych miejscach

 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009

UE (27 krajów) 47 58 25 27 8 9 7 9

UE (25 krajów) 49 60 26 28 8 9 7 9

Belgia 60 69 23 30 7 9 3 5

Bułgaria 22 36 12 14 4 5 5 4

Rep. Czeska 37 53 21 23 9 10 3 5

Dania 77 82 43 44 11 14 7 11

Niemcy 64 71 30 32 8 8 8 10

Estonia 53 65 27 29 11 12 4 4

Irlandia 44 56 22 22 6 6 5 2

Grecja 21 34 15 17 4 5 6 8

Hiszpania 38 49 23 26 7 9 11 14

Francja 46 60 25 27 5 6 7 9

Włochy 30 39 18 20 5 6 6 8

Cypr 27 40 20 23 4 6 4 8

Łotwa 43 56 22 22 10 12 7 13

Litwa 39 51 19 20 12 12 6 6

Luksemburg 72 82 34 41 8 10 2 14

Węgry 38 52 21 21 11 11 6 6

Malta 42 54 18 20 4 4 2 2

Niderlandy 82 87 43 49 11 13 4 5

Austria 55 64 32 33 7 8 3 7

Polska 33 50 14 18 10 9 6 5

Portugalia 27 39 17 20 8 8 8 11

Rumunia 16 28 8 10 5 6 2 3

Słowenia 45 54 28 30 9 12 9 15

Słowacja 34 56 29 34 12 12 9 10

Finlandia 70 78 39 46 17 14 16 21

Szwecja 73 85 42 48 12 12 10 16

W. Brytania 62 77 32 36 12 12 8 10

Islandia 84 89 56 55 24 24 27 15

Norwegia 79 87 48 52 12 12 11 16

(:) oznacza brak danych

Źródło: Eurostat.
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9. Formy interakcji obywateli z administracją publiczną on-line w krajach europejskich w 2009 r.

 
 
 

Osoby w wieku od 16 do 74 lat używające Internetu w celu (w %)

otrzymywania informacji ze stron 
administracji publicznej

pobierania formularzy ze stron 
urzędów

odsyłanie wypełnionych 
formularzy do urzędów

2007 2009 2007 2009 2007 2009

UE (27 krajów) 26.9 27.5 17.8 17.5 12.6 12.7

UE (25 krajów) 28.4 28.9 18.7 18.3 13.2 13.3

Belgia 20.7 27.2 10.7 12.6 8.2 10.2

Bułgaria 4.3 7.9 4.0 5.9 3.7 4.7

Rep. Czeska 14.0 22.8 7.7 9.1 3.5 4.8

Dania 57.7 65.4 37.0 36.4 32.6 33.5

Niemcy 39.1 35.3 26.1 19.3 17.1 12.4

Estonia 27.4 43.0 20.6 32.0 20.2 32.3

Irlandia 25.8 23.3 22.1 20.2 19.3 18.5

Grecja 9.5 10.7 4.4 5.7                4.5 4.0

Hiszpania 25.1 28.6 14.2 15.7 8.4 8.5

Francja 36.6 36.0 23.8 26.6 17.8 21.5

Włochy 15.2 15.1 10.6 11.0 4.6 5.4

Cypr 18.4 21.1 13.0 15.5 9.6 9.7

Łotwa 17.0 22.2 7.0 8.4 5.5 6.4

Litwa 17.6 17.7 12.0 13.3 11.3 13.0

Luksemburg 44.2 44.4 37.6 38.5 21.2 15.6

Węgry 21.7 22.9 19.1 17.1 13.5 11.1

Malta 21.9 22.7 16.7 15.6 9.4 10.1

Niderlandy 49.1 49.9 29.7 33.6 33.6 32.5

Austria 24.0 35.4 18.8 22.0 13.3 12.0

Polska 12.1 16.3 8.8 11.5 3.6 5.4

Portugalia 16.8 18.0 12.5 14.0 13.1 16.3

Rumunia 4.0 5.8 2.6 3.8 1.8 3.0

Słowenia 28.1 30.5 15.4 18.9 6.3 8.1

Słowacja 20.1 26.0 14.5 19.2 7.9 13.3

Finlandia 43.2 45.0 31.0 31.5 17.0 22.6

Szwecja 47.2 48.2 29.2 33.5 24.3 30.8

W. Brytania 32.9 29.7 22.3 18.9 18.0 16.7

Islandia 54.0 63.3 33.0 49.7 19.1 50.2

Norwegia 55.1 58.5 32.8 35.4 26.2 31.4

Źródło: Eurostat.
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10. Kupujący przez Internet w krajach europejskich w 2009 r.

 
 
 

Osoby w wieku od 16 do 74 lat, które kupowały przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy (w %)
 

ogółem kobiety mężczyźni

2007 2009 2007 2009 2007 2009

UE (27 krajów) 23 28 20 26 23 24

UE (25 krajów) 24 30 22 28 24 26

Belgia 15 25 12 21 15 14

Bułgaria 2 3 1 3 2 2

Rep. Czeska 8 12 7 11 8 13

Dania 43 50 39 47 43 47

Niemcy 41 45 37 43 41 42

Estonia 6 12 7 12 6 7

Irlandia 26 29 23 28 26 30

Grecja 5 8 3 5 5 6

Hiszpania 13 16 10 13 13 13

Francja 26 32 25 31 26 28

Włochy 7 8 4 10 7 7

Cypr 8 13 5 10 8 7

Łotwa 6 18 5 8 6 10

Litwa 4 6 4 6 4 4

Luksemburg 37 46 29 40 37 36

Węgry 7 9 6 8 7 8

Malta 16 27 10 22 16 16

Niderlandy 43 49 39 45 43 43

Austria 26 32 23 28 26 28

Polska             11 18 9 16 11 12

Portugalia 6 10 4 8 6 6

Rumunia 2 2 1 2 2 3

Słowenia 9 14 8 14 9 12

Słowacja 10 16 9 15 10 13

Finlandia 33 37 31 38 33 33

Szwecja 39 45 36 44 39 38

W. Brytania 44 58 40 54 44 49

Islandia 32 27 30 25 32 32

Norwegia 48 54 43 49 48 46

Źródło: Eurostat.
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11. Dostęp przedsiębiorstw do Internetu, łączy szerokopasmowych oraz prowadzenie sprzedaży on-line 

 
 

Przedsiębiorstwa w krajach europejskich (w %)

posiadające dostęp do Internetu
posiadające szerokopasmowy dostęp 

do Internetu
otrzymujące zamówienia 
przez Internet i inne sieci

2007 2009 2007 2009 2007 2009

UE (27 krajów) 93 94 77 83 15 12

UE (25 krajów) 95 95 79 85 16 12

Belgia 97 : 86 : 18 :

Bułgaria 75 84 61 70 1 3

Rep. Czeska 95 96 77 78 9 15

Dania 97 98 80 80 33 19

Niemcy 95 98 80 89 24 18

Estonia 94 95 78 86 7 11

Irlandia 95 95 68 80 27 21

Grecja 93 92 72 84 6 6

Hiszpania 94 96 90 94 8 10

Francja 96 97 89 93 : 12

Włochy 94 95 76 84 2 4

Cypr 88 92 69 87 7 7

Łotwa 86 88 57 62 2 4

Litwa 89 95 53 58 14 18

Luksemburg 94 97 81 89 13 9

Węgry 86 88 70 76 4 6

Malta 95 95 89 93 16 12

Niderlandy 99 96 87 87 26 22

Austria 97 98 72 77 18 10

Polska 92 91 53 58 9 5

Portugalia 90 95 76 85 9 16

Rumunia 67 73 37 41 3 3

Słowenia 96 96 79 85 10 11

Słowacja 98 98 76 78 5 6

Finlandia 99 100 91 94 15 15

Szwecja 95 95 87 89 27 21

W. Brytania 93 95 78 88 29 16

Chorwacja 93 96 80 72 11 23

Islandia : : : : : :

Norwegia 95 98 85 90 32 29

(:) oznacza brak danych

Źródło: Eurostat.
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12. Wskaźniki porównawcze strategii i2010 dla Polski

Wskaźnik

Polska EU27 Ranking

źródło

2006 2007 2008 2009 2009 2008 2009

Internet szerokopasmowy  

pokrycie DSL (na 100 mieszkańców) 67 64 70 75 94 26 26 IDATE, badanie zlecone przez KE

pokrycie DSL na terenach wiejskich (na 100 
mieszkańców) 

55 43 43 52 80 23 23 IDATE, badanie zlecone przez KE

penetracja łączy szerokopasmowych (na 100 
mieszkańców) 

5 8 13 14 25 24 25 COCOM

szybkość połączeń – % łączy 
szerokopasmowych powyżej 2 Mb/s 

3 8 14 34 26 22 IDATE, badanie zlecone przez KE

% gospodarstw domowych z dostępem do 
Internetu 

36 41 48 59 65 20 17 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% gospodarstw domowych 
z szerokopasmowym dostępem do Internetu 

22 30 38 51 56 20 16 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% przedsiębiorstw ze stałym 
szerokopasmowym dostępem do Internetu 

46 53 59 58 83 25 24 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% osób łączących się z Internetem za pomocą 
telefonu komórkowego w technologii UMTS 
(3G) 

0 1 1 2 4 21 19 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% osób łączących się z Internetem za pomocą 
laptopa z łączem bezprzewodowym

3 6 10 17 19 19 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

Korzystanie z Internetu  

% osób regularnie korzystających z Internetu 
(co najmniej raz w tygodniu)

34 39 44 52 60 21 21 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% osób często korzystających z Internetu 
(codziennie lub prawie codziennie)

22 27 32 39 48 21 21 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% osób, które nigdy nie korzystały z Internetu 52 48 44 39 30 20 20 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

Korzystanie z usług internetowych 
(w odsetkach osób w wieku od 16 do 74 lat)

 

wyszukiwanie informacji o towarach lub 
usługach

25 27 33 29 51 22 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

umieszczanie samodzielnie opracowanych 
treści w Internecie

7 11 20 17 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

zamawianie przez Internet produktów do 
użytku prywatnego

12 16 18 23 37 16 16 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

czytanie on-line, pobieranie plików z gazetami 
lub czasopismami

16 15 19 18 31 23 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

sprzedaż towarów lub usług (np. na aukcjach) 5 5 7 6 10 12 11 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

usługi bankowe 9 13 17 21 32 19 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

granie lub pobieranie plików z grami, muzyką, 
obrazami, filmami 

16 17 20 26 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

słuchanie radia, oglądanie telewizji przez 
Internet

10 13 18 15 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

wyszukiwanie informacji dotyczących zdrowia 11 13 19 22 33 21 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

szukanie pracy, wysyłanie ofert dotyczących 
zatrudnienia

7 7 8 9 15 19 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

uczestniczenie w szkoleniach on-line 2 1 4 22 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

szukanie informacji w celach szkoleniowych 19 28 12 24 9 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)
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Wskaźniki e-administracji  

% podstawowych usług dla obywateli 
dostępnych w całości on-line 

8 17 27 66 25 25
KE, dostępność usług publicznych 
on-line

% podstawowych usług dla przedsiębiorstw 
dostępnych w całości on-line 

38 38 88 86 8
KE, dostępność usług publicznych 
on-line

% osób korzystających z usług e-administracji 15 16 18 30 19 23 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% osób korzystających z usług e-administracji 
do odsyłania wypełnionych formularzy

5 5 13 23 22 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% przedsiębiorstw korzystających z usług 
e-administracji

61 64 68 61 71 19 23 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% przedsiębiorstw korzystających z usług 
e-administracji do odsyłania wypełnionych 
formularzy

56 56 60 57 55 11 15 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% przedsiębiorstw korzystających 
z usług e-administracji do składania ofert 
w elektronicznym systemie zamówień 
publicznych

7 8 6 7 11 23 23 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

Handel elektroniczny  

handel elektroniczny jako % całkowitych 
obrotów przedsiębiorstw 

6 6 9 7 13 11 17 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% przedsiębiorstw sprzedających on-line 9 9 8 5 12 17 22 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

% przedsiębiorstw kupujących on-line 16 13 11 24 19 25 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

Biznes elektroniczny (w % przedsiębiorstw)  

używające aplikacji do integracji procesów 
biznesowych (przedsiębiorstwa o liczbie 
pracujących 10+) 

24 25 41 26 25 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

używające aplikacji do integracji procesów 
biznesowych (przedsiębiorstwa duże, 250+ 
pracujących) 

58 60 71 23 22 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

wymieniające automatycznie dokumenty 
biznesowe z klientami lub dostawcami

26 25 26 17 14 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

wysyłające/otrzymujące faktury elektroniczne 8 11 12 23 22 20 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

prowadzące elektron. wymianę z klientami/
dostawcami informacji dotycz. zarządzania 
łańcuchem dostaw

14 13 15 17 19 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

używające analitycznego oprogramowania 
do zarządzania informacjami o klientach (tzn. 
CRM)

12 12 14 17 19 17 Badanie wspólnotowe (Eurostat, GUS)

Wskaźniki dotyczące sektora ICT, 
umiejętności ICT i B+R

 

udział sektora ICT w PKB 5*
Szacunki Eurostatu na podstawie danych 
GUS

udział sektora ICT w całkowitym zatrudnieniu 2,7*
Szacunki Eurostatu na podstawie danych 
GUS

wydatki na B+R w ICT jako % PKB 0,3 IPTS (KE)

 jako % całkowitych wydatków na B+R 25 IPTS (KE)

udział eksportu ICT w całkowitym eksporcie 5,1 5,7 13 12
Eurostat na podstawie danych COMEXT 
i GUS

udział importu ICT w całkowitym imporcie 9,2 9,1 11 10
Eurostat na podstawie danych COMEXT 
i GUS

% osób zatrudnionych posiadających 
umiejętności użytkownika ICT 

15,1 15,1 15,4 16,2 18,4 23 26 Eurostat na podstawie danych GUS

% osób zatrudnionych posiadających 
specjalistyczne umiejętności ICT 

2,8 2,8 2,9 2,8 3,2 15 22 Eurostat na podstawie danych GUS

(*) dane za 2006 r.

Źródło: Europe’s Digital Competitiveness Report”, SEC(2010), marzec 2010 r.;
 „Profile krajów w zakresie ICT” – dokument towarzyszący „Sprawozdaniu w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych 
– najważniejsze osiągnięcia strategii i2010 w latach 2005-2009” – Komunikat KE COM(2009) 390 final.
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