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1. Przyjęta metodyka 

Celem badania była analiza opinii Internautów w zakresie wybranych obszarów rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, a w tym: 

► określenie, jakie czynniki są ważne dla badanych w 8 obszarach życia codziennego: praca, 
kultura, transport, finanse i handel, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, życie publiczne, 

► zidentyfikowanie spraw urzędowych, które badani chcieliby załatwiać przez internet, 
► określenie barier ograniczających korzystanie z nowoczesnych technologii. 
Ze względu na sondażowy charakter badania oraz w celu zachowania losowego doboru 
respondentów badanie nie miało charakteru otwartego i masowego, lecz realizowano je na próbie 
Internautów. 

Badanie zrealizowano w postaci ankiet online (web survey). 

Badania online nie pozwalają na realizowanie obszernych ankiet (ze względu na brak kontroli nad 
respondentem i łatwość przerwania wywiadu), stąd pytania podzielono na dwie ankiety, różniące się 
zestawem bloków tematycznych. Przemiennie serwowano zaproszenia do wersji A i B ankiety. Mimo 
to, nie należy traktować ankiety, jako w pełni wyczerpującej temat. 

Dodatkowo na końcu ankiety, zamieszczono miejsce, gdzie respondent mógł dodać swoje własne 
opinie czy postulaty. Wszystkie takie opinie zostały przekazane MSWiA i są również brane pod 
uwagę. Ze względu na ograniczenia miejsca w niniejszym raporcie zaprezentowano tylko wybrane, 
ciekawsze wypowiedzi. 

Respondentów rekrutowano poprzez emisję zaproszeń (losowo wybranym użytkownikom) na 
portalach: Gazeta.pl, interia.pl, o2.pl, onet.pl oraz wp.pl (ich łączny zasięg, to ponad 90% ogółu 
użytkowników Internetu). Zaproszenia do badania emitowano w postaci toplayer+billboard – po 
kliknięciu na zaproszenie badany przenosił się na specjalnie przygotowana stronę z ankietą. 

Łącznie, w okresie 1-9 września 2008 roku, zrealizowano 3604 pełnych wywiadów. 

Ze względu na to, iż badanie realizowano na próbie internautów, wnioskowanie należy ograniczać do 
tej właśnie grupy. Nie należy wyników badania uogólniać na ogół polskiego społeczeństwa. 

Nie nakładano na zbiór dodatkowych wag analitycznych, korygujących strukturę badanej próby. 

Ze względu na sondażowy charakter badania, jego ograniczony zakres tematyczny i podmiotowy 
(grupa internautów), przedstawione wyniki nie mogą być traktowane jako jedyna podstawa do 
wyciągania wniosków i tworzenia na ich podstawie działań. Są one wsparciem i dopełnieniem innych, 
branych pod uwagę, analiz i źródeł wiedzy (w tym innych badań). 

Uwaga dodatkowa: ze względu na błędnie wpisaną kafeterię z analiz wyłączono pytanie, o załatwianie 
przez internet spraw urzędowych dla firm (błędnie pojawiła się kafeteria z odpowiedziami dla spraw 
urzędowych dla petentów indywidualnych). 
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2. Realizacja badania 

► MSWiA (Zleceniodawca) - koncepcja merytoryczna 
► PBI sp. z o.o. – konsultacja merytoryczna i realizacja 
► Gazeta.pl – konsultacje merytoryczne, PR, emisja zaproszeń 
► Interia.pl – konsultacje merytoryczne, PR, emisja zaproszeń 
► O2.pl – konsultacje merytoryczne, PR, emisja zaproszeń 
► Onet.pl – konsultacje merytoryczne, PR, emisja zaproszeń 
► WP.pl – konsultacje merytoryczne, PR, emisja zaproszeń 
 

Badanie przeprowadzono na zlecenie MSWiA, w ramach prowadzonych przez ministerstwo analiz 
i konsultacji związanych z tworzeniem strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  

Zarówno PBI, jak i wymienione portale zrealizowały projekt bezpłatnie, pro publico bono. 
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3. Podsumowanie wyników ankiety 

3.1. Kluczowe obszary życia codziennego 

Uznane za ważne przez przynajmniej 45% respondentów 

Edukacja ► Dostęp przez internet do wiedzy fachowej, związanej z zawodem 
(67%), 

► Korzystanie z podręczników w wersji elektronicznej i audio (61%), 
► Internetowy dziekanat dla studentów (47%). 

Zdrowie ► Dostęp przez internet do wykazu placówek medycznych w swoim 
województwie i ich usług (69%), 

► Dostęp w internecie do informacji/ porad o zdrowiu, profilaktyce 
chorób, prawidłowym odżywianiu (60%), 

Bezpieczeństwo ► Ostrzeganie przez internet o zagrożeniach meteorologicznych 
(70%), 

► Ostrzeganie przez internet o zagrożeniach związanych 
z działalnością człowieka (np. terroryzm, katastrofy) (66%), 

► Ostrzeżenia przez internet o miejscach występowania chorób 
zakaźnych i epidemii  (57%), 

► Możliwość zgłaszania przez internet sytuacji zagrożenia życia lub 
zdrowia (54%), 

► Instruktaże udzielania pierwszej pomocy (51%), 
► Dostęp w internecie do niektórych baz policyjnych (np. skradzionych 

dokumentów i.in.) (49%), 
► Zgłaszanie przez internet skarg, przestępstw (na policję, do straży 

miejskiej) (46%). 
Życie publiczne ► Udział przez internet w referendach (50%), 

► Głosowanie przez internet w wyborach do parlamentu (46%), 
► Głosowanie przez internet w wyborach do samorządów (45%). 

Praca ► Możliwość wykonywania pracy z domu (przez internet czy telefon) 
(53%), 

► Dostęp do informacji, porad dla szukających pracy (47%), 
Kultura ► Dostęp w internecie do informatora o imprezach kulturalnych 

i rozrywkowych w moim mieście (56%), 
► Pobieranie w internecie plików muzycznych (54%), 
► Czytanie gazet online, pobieranie plików z gazetami, czasopismami 

(50%). 
Transport ► Dostęp przez internet do rozkładu jazdy środków komunikacji 

międzymiastowej (autobusy, PKP) (74%), 
► Dostęp przez internet do rozkładu jazdy środków komunikacji 

miejskiej (72%), 
► Zakup biletów autobusowych i PKP przez internet (48%). 

Finanse & E-handel ► Sprawdzanie stanu swojego konta bankowego przez internet (75%), 
► Dokonywanie transakcji bankowych przez internet (np. przelewy) 

(73%), 
► Dokonywanie zakupów przez internet (60%), 
► Dostęp w internecie do informacji, porad o prawach konsumenta 

(53%). 
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3.2. Pięć najważniejszych spraw urzędowych do załatwiania 
przez internet 

► Składanie wniosków o dokumenty osobiste (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) (72%) 
► Składanie deklaracji podatkowych lub otrzymywanie decyzji podatkowych (56%) 
► Zarejestrowanie pojazdu (51%) 
► Zamawianie dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego (np. akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) 

(48%) 
► Sprawy meldunkowe (np. zmiana adresu zameldowania) (40%) 

3.3. Pięć głównych barier w korzystaniu z nowoczesnych 
technologii 

► Obawy o bezpieczeństwo danych osobowych w internecie (55%) 
► Zagrożenia związane z wirusami, hakerami, niechcianą pocztą (spam) (49%) 
► Zbyt wysokie koszty korzystania z telefonii komórkowej (48%) 
► Obawy, co do bezpieczeństwa transakcji internetowych (46%) 
► Zbyt wysokie koszty korzystania z internetu (46%) 
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4. Szczegółowe rozkłady odpowiedzi na pytania 
ankiety 

4.1. Edukacja, szkolnictwo 

Ważność poszczególnych elementów [w %] 

 
Poniżej  wymienione są różne elementy związane z edukacją, nauką, szkolnictwem. 

Na ile są one dla Ciebie ważne?
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4.2. Ochrona zdrowia 

Ważność poszczególnych elementów [w %] 

 
Poniżej  wymienione są różne elementy związane z ochroną zdrowia. 

Na ile są one dla Ciebie ważne?
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4.3. Bezpieczeństwo własne i publiczne 

Ważność poszczególnych elementów [w %] 

 
Poniżej  wymienione są różne elementy związane z  bezpieczeństwem własnym i publicznym. 

Na ile są one dla Ciebie ważne?
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4.4. Życie publiczne, kontakty z władzami 

Ważność poszczególnych elementów [w %] 

 
Poniżej  wymienione są różne elementy związane z  życiem publicznym, kontaktami z władzami. 

Na ile są one dla Ciebie ważne?
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4.5. Praca, rynek pracy 

Ważność poszczególnych elementów [w %] 

 
Poniżej  wymienione są różne elementy związane z  pracą, rynkiem pracy. 

Na ile są one dla Ciebie ważne?
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 Podstawa procentowania N=1911(wszyscy badani w ankiecie B) 

4.6. Kultura, rozrywka, czas wolny 

Ważność poszczególnych elementów [w %] 

 
Poniżej  wymienione są różne elementy związane z  kulturą, rozrywka, czasem wolnym. 

Na ile są one dla Ciebie ważne?
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Kupowanie przez internet biletów na imprezy/spektakle

Czytanie gazet online, pobieranie plików z gazetami,
czasopismami

Pobieranie w internecie plików muzycznych, wideo

Dostęp w internecie do informatora o imprezach kulturalnych i
rozrywkowych w moim mieście

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem
 

 Podstawa procentowania N=1911(wszyscy badani w ankiecie B) 

Możliwość wykonywania pracy z domu  
(przez internet czy telefon) 

Dostęp do informacji, porad dla szukających pracy  
(np. porady prawne, porady praktyczne) 

Udział w kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
zawodowe 

Dostęp przez internet do bazy ofert Urzędu Pracy 
 

Dostęp do prognoz i opracowań dotyczących rynku pracy 
 

Kontaktowanie się z Urzędem Pracy przez internet  
(np. rejestracja bezrobotnych) 

Dostęp w internecie do informatora o imprezach kulturalnych  
i rozrywkowych w moim mieście 

Pobieranie w internecie plików muzycznych, wideo 

Czytanie gazet online, pobieranie plików z gazetami, 
czasopismami 

Kupowanie przez internet biletów na imprezy/ spektakle 

Słuchanie radia przez internet 

Oglądanie w internecie zbiorów muzeów i galerii 

Czytanie/ słuchanie książek w wersji elektronicznej (plik 
tekstowy np. Word, PDF) lub audio (dźwiękowej) 

Możliwość oglądania filmów przez internet  
(wideo na życzenie) 

Oglądanie telewizji przez internet 
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4.7. Transport, organizacja ruchu, drogi 

Ważność poszczególnych elementów [w %] 

 
Poniżej  wymienione są różne elementy związane z  transportem, organizacją ruchu, drogami. 

Na ile są one dla Ciebie ważne?
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4

3

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Płacenie przez SMS za miejsce parkingowe

Dostęp do planów budowy dróg, zagospodarowania w swoim
województwie

Powiadamianie przez SMS o korkach, zmianach organizacji ruchu

Zakup biletów autobusowych, PKP przez SMS, telefon komórkowy

Zakup biletów autobusowych, PKP przez internet

Dostęp przez internet do rozkładu jazdy środków komunikacji
miejskiej

Dostęp przez internet do rozkładu jazdy środków komunikacji
międzymiastowej (autobusy, PKP)

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem
 

 Podstawa procentowania N=1911(wszyscy badani w ankiecie B) 

4.8. Bankowość, finanse, handel 

Ważność poszczególnych elementów [w %] 

 
Poniżej  wymienione są różne elementy związane z  bankowością, finansami i handlem. 

Na ile są one dla Ciebie ważne?
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1

1

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Składanie przez internet wniosków o kredyty bankowe,
pożyczki

Sprzedawanie przez s iebie w internecie produktów/ us ług

Dostęp w internecie do informacji, porad o prawach
konsumenta

Dokonywanie zakupów przez internet

Dokonywanie transakcji bankowych przez internet (np.
przelewy)

Sprawdzanie stanu swojego konta bankowego przez internet

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem
 

 Podstawa procentowania N=1911(wszyscy badani w ankiecie B) 

Dostęp przez internet do rozkładu jazdy środków komunikacji 
międzymiastowej (autobusy, PKP) 

Dostęp przez internet do rozkładu jazdy środków komunikacji 
miejskiej 

Zakup biletów autobusowych i PKP przez internet 

Zakup biletów autobusowych, PKP przez SMS, telefon 
komórkowy 

Powiadamianie przez SMS o korkach, zmianach organizacji 
ruchu 

Dostęp do planów budowy dróg, zagospodarowania w swoim 
województwie 

Płacenie przez SMS za miejsce parkingowe 

Sprawdzanie stanu swojego konta bankowego przez 
internet 

Dokonywanie transakcji bankowych przez internet  
(np. przelewy) 

Dokonywanie zakupów przez internet 
 

Dostęp w internecie do informacji, porad o prawach 
konsumenta 

Sprzedawanie przez siebie w internecie produktów/ usług 
 

Składanie przez internet wniosków o kredyty bankowe, 
pożyczki 
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4.9. Załatwianie spraw urzędowych przez internet 

 
Które z poniższych spraw urzędowych chciał(a)byś załatwić przez internet, gdyby była taka możliwość? 

Możesz wybrać cztery odpowiedzi.

5%

5%

2%

13%

23%

24%

29%

40%

48%

51%

56%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nie przewiduję załatwiania tego rodzaju spraw

Nie wiem/ Nie mam zdania

Inne

Złożenie wniosku o pozwolenia budowlane

Składanie wniosków o świadczenia, zasiłki (np. zapomogi,
stypendia)

Uzyskiwanie aktów własności, wypisów z Ksiąg Wieczystych

Otwieranie, rejestrowanie, zamykanie firmy

Sprawy meldunkowe (np. zmiana adresu zameldowania)

Zamawianie dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego (np. akt
urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Zarejestrowanie pojazdu

Składanie deklaracji podatkowych lub otrzymywanie decyzji
podatkowych

Składanie wniosków o dokumenty osobiste (dowód osobisty,
prawo jazdy, paszport)

 
 Uwaga – wyniki nie sumują się do 100%. Respondent mógł podać więcej niż jedną odpowiedź. 
 Podstawa procentowania N=1693 (wszyscy badani w ankiecie A) 

4.10. Bariery w korzystaniu z nowoczesnych technologii 

 
Czy czujesz jakieś bariery, ograniczenia w korzystaniu z nowoczesnych technologii: Internetu, komputerów, 

telefonii? Możesz wybrać kilka odpowiedzi.

18%

2%

3%

3%

22%

26%

31%

46%

46%

48%

49%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nic mi nie przeszkadza/ nie czuję barier

Nie wiem/ nie mam zdania

Inna (proszę wpisać jaka)

Nie mam swobodnego dostępu do internetu

Korzystanie z internetu pochłania mi dużo czasu

Czuje, że moja wiedza w zakresie komputerów, internetu jest za
mała

Ceny sprzętu są za wysokie (komputery, telefony)

Koszty korzystania z internetu są za wysokie

Mam obawy, co do bezpieczeństwa transakcji internetowych

Koszty korzystania z telefonii komórkowej są za wysokie

Boję się zagrożeń związanych z wirusami, hakerami, niechcianą
pocztą (spam)

Mam obawy o bezpieczeństwo moich danych osobowych w
internecie

  
Uwaga – wyniki nie sumują się do 100%. Respondent mógł podać więcej niż jedną odpowiedź. 

Składanie wniosków o dokumenty osobiste  
(dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) 

Składanie deklaracji podatkowych lub otrzymywanie decyzji 
podatkowych 

Zarejestrowanie pojazdu 

Zamawianie dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego  
(np. akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) 

Sprawy meldunkowe (np. zmiana adresu zameldowania) 

Otwieranie, rejestrowanie, zamykanie firmy 

Uzyskiwanie aktów własności, wypisów z Ksiąg Wieczystych 

Składanie wniosków o świadczenia, zasiłki  
(np. zapomogi, stypendia) 

Złożenie wniosku o pozwolenia budowlane 

Inne 

 

 

Nie wiem/ Nie mam zdania 

Nie przewiduję załatwiania tego rodzaju spraw 

Mam obawy o bezpieczeństwo moich danych osobowych  
w internecie 

Boję się zagrożeń związanych z wirusami, hakerami, 
niechcianą pocztą (spam) 

Koszty korzystania z telefonii komórkowej są za wysokie 

Mam obawy, co do bezpieczeństwa transakcji internetowych 

Koszty korzystania z internetu są za wysokie 

Ceny sprzętu są za wysokie (komputery, telefony) 

Czuję, że moja wiedza w zakresie komputerów, internetu jest 
za mała 

Korzystanie z internetu pochłania mi dużo czasu 

Nie mam swobodnego dostępu do Internetu 

Inna (proszę wpisać jaka) 

 

 

Nie wiem/ nie mam zdania 

Nic mi nie przeszkadza/ nie czuję barier 
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 Podstawa procentowania N=3604 (wszyscy badani w ankiecie A i B) 

4.11. Wykorzystywane możliwości internetu 

Czy w ciągu ostatnich 30 dni (miesiąca), wykorzystywałeś(-aś) internet do…? 
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

2%

12%
15%

35%
39%

46%
48%
49%

53%
55%

57%
59%

64%
66%

78%
92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Żadne z wymienionych

Udziału w szkoleniach, kursach
Tworzenia/aktualizowania własnej strony www/ bloga

Szukania pracy, wysyłania swoich ofert

Umieszczania w sieci swoich wytworów (zdjęcia, teksty, pliki
dźwiękowe czy wideo)

Słuchania radia
Oglądania telewizji/ materiałów wideo

Ściągania na komputer muzyki, oprogramowania, plików
Szukania informacji dotyczących zdrowia

Szukania informacji o imprezach kulturalnych w mieście
Szukania informacji na stronach urzędów czy instytucji publicznych

Kupowania produktów, usług
Szukania informacji do pracy lub nauki

Korzystania z usług banku

Rozmawiania z innymi (komunikatory tekstowe, rozmowy głosowe,
czat)

Wysyłania/ otrzymywania poczty email

 Uwaga – wyniki nie sumują się do 100%. Respondent mógł podać więcej niż jedną odpowiedź. 

 Podstawa procentowania N=3604 (wszyscy badani w ankiecie A i B) 

 

Wysyłania/ otrzymywania poczty e-mail 
Rozmawiania z innymi (komunikatory tekstowe, rozmowy głosowe, 

czat) 
Korzystania z usług banku 

Szukania informacji do pracy lub nauki 
Kupowania produktów, usług 

Szukania informacji na stronach urzędów czy instytucji publicznych 
Szukania informacji o imprezach kulturalnych w mieście 

Szukania informacji dotyczących zdrowia 
Ściągania na komputer muzyki, oprogramowania, plików 

Oglądania telewizji/ materiałów wideo 
Słuchania radia 

Umieszczania w sieci swoich wytworów (zdjęcia, teksty, pliki 
dźwiękowe czy wideo) 

Szukania pracy, wysyłania swoich ofert 
Tworzenia/aktualizowania własnej strony www/ bloga 

Udziału w szkoleniach, kursach 
 

Żadne z wymienionych 
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5. Wybrane swobodne wypowiedzi 
respondentów 

Na końcu ankiety zamieszczono zaproszenie: „Jeśli chcesz się podzielić swoimi opiniami, 
oczekiwaniami co do roli internetu, technologii w społeczeństwie i życiu codziennym - zapraszamy.” 

5.1. Rola internetu w życiu codziennym 

► „Nie wyobrażam sobie życia bez komputera, to najlepsze źródło informacji, kontaktu z bliskimi 
i dalekimi, przeróżnych spotkań ze światem dotąd odległym.” 

► „Jestem szczęśliwa, że doczekałam czasów, w których dano mi szanse korzystania z internetu. 
W chwili obecnej nie wyobrażam sobie życia bez internetu. Nie tylko ułatwia życie zawodowe, ale 
także domowe, rodzinne. I niesie ciągle tyle niespodzianek, pozwala się rozwijać pod każdym 
względem. Życie z internetem jest po prostu ciekawsze i łatwiejsze.” 

► „Dla mnie jako osoby mającej problemy z chodzeniem nowoczesne technologie, internet mają 
zasadniczy wpływ na moje codzienne życie. Myślę że dla większości osób niepełnosprawnych 
internet jest jedynym lub prawie jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym i bez niego trudno 
byłoby nam poruszać się w tym "zwariowanym" świecie” 

►  „Niebawem wybieram się na emeryturę i nie wyobrażam sobie życia emeryta bez internetu, 
komputera. Ułatwia mi życie, jestem od niego uzależniona.” 

5.2. Bariera kosztów korzystania z internetu 

► „Ceny i jakość dostępu do sieci w Polsce pozostawiają wiele do życzenia. W stosunku do 
zarobków są o wiele za wysokie, przekonałem się o tym przebywając za granicą i tu pracując, ale 
cieszę się, że w ogóle jest to medium w kraju, do którego z utęsknieniem powracam.” 

►  „Byłoby fantastycznie, gdyby udało się - na wzór USA - wprowadzić bezpłatny internet dla 
określonych kategorii społecznych: uczniów, bezrobotnych, emerytów i rencistów, urzędów pracy, 
zatrudnienia, uczelni, szkół, itd.” 

► „Moim zdaniem dostęp do internetu powinien być bezpłatny, albo kosztować symboliczne parę 
złotych.” 

► „Obecnie ceny takich usług są dość wysokie. Korzystanie z internetu w telefonie komórkowym 
i w domu, to wydatek około 100 zł.” 

► „Jestem rencistą, mam problem. Internet jest bardzo drogi.” 

5.3. Bariera dostępności do internetu 

► „Brakuje dostępu do internetu na terenie małych miejscowości na wsi.” 

► „Obecnie żyjemy w czasach internetu, i na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie funkcjonowania 
bez tej technologii. Mam nadzieję, że możliwość korzystania z internetu będą mieli wszyscy 
mieszkańcy nie tylko miast, ale i mniejszych wiosek w Polsce. A w tej kwestii jesteśmy jeszcze 
daleko za Europą.” 

► „Za ważne uznaję rozwój dostępu do internetu przez mobilne urządzenia. Hot spoty obejmujące 
całe miasta w powiązaniu z systemami GPS mogą ułatwić codzienne czynności.” 
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► „Ostatnio próbowałam podłączyć internet w Jeleniej Górze i niestety napotykałam same problemy. 
Mamy jeszcze słabo rozwiniętą sieć, a i ceny nie są za niskie za korzystanie. Powinno być więcej 
elastycznych ofert dostosowanych do potrzeb klienta.” 

► „Hot-spot dla mas - życzyłabym sobie, aby w Tychach był darmowy hot-spot, podobnie jak 
w innych miastach krajów Europy Zachodniej i Skandynawii.” 

5.4. Społeczeństwo informacyjne 

► „Zdaję sobie sprawę, że na stworzenie społeczeństwa informacyjnego potrzeba mnóstwa 
milionów złotych ...i czasu. I realnie oceniam, że z roku na rok jest coraz lepiej, ale… to małe 
kroczki i długo nam będzie trzeba czekać na realne efekty.” 

► „W przyszłości powinniśmy mieć możliwość załatwienia wszelkich spraw przez sieć. Podpis 
elektroniczny powinien być powszechnie dostępny i niepłatny. Należy zwiększyć bezpieczeństwo 
korzystania z sieci poprzez coraz doskonalsze zabezpieczenia.” 

► „Jestem jak najbardziej za rozwojem społeczeństwa informacyjnego i umożliwieniem załatwiania 
jak największej ilości spraw przez internet.” 

► „To podstawowa technologia komunikacyjna i informacyjna. Jej upowszechnienie i zapewnienie 
dostępu dla każdego jest podstawą kształtowania nowoczesnego społeczeństwa.” 

► „Internet powinien być wciąż rozwijany i wciąż ulepszany, by służył w godny sposób 
społeczeństwu.” 

► „O społeczeństwie informacyjnym będzie można mówić dopiero wtedy, gdy za dostęp do 
informacji nie trzeba będzie płacić. Czyli przed nami dłuuuuga droga... „ 

5.5. Propozycje zmian i wdrożeń 

► „Rozwój techniki daje ludziom coraz więcej możliwości. Tymczasem obecna sytuacja prawna jest 
zbyt restrykcyjna, ponieważ nie uwzględnia tych zmian technologicznych oraz społecznych. Była 
dobra dopóki rozpowszechnianie wymagało dużych nakładów, na które mogli sobie pozwolić tylko 
nieliczni, instytucjonalni wydawcy i dystrybutorzy. Obecnie proces produkcji i rozpowszechniania 
jest tani, wygodny i uniwersalny. Podmiotami prawa autorskiego, producentami, wydawcami oraz 
dystrybutorami stały się masy obywateli, podczas gdy prawo pozostało dostosowane do dawnych 
warunków. Niweluje to korzyści techniczne, które są już powszechnie dostępne, a właściwie 
powoduje to kryminalizację wielu czynności, które w rzeczywistości "analogowej" były dozwolone. 
Pomijanie tego jest brakiem, który stawia całą ideę "społeczeństwa informacyjnego" pod znakiem 
zapytania. Ma ono w ręku coraz więcej narzędzi, ale od strony prawnej napotyka na coraz więcej 
barier. Technika dociera do obywateli bez większej pomocy państwa, załatwiają to głównie 
malejące ceny i postęp naukowo-technologiczny; natomiast potrzebne są odpowiednie 
dostosowania prawne, uwzględniające te zmiany społeczno-techniczne.” 

► „Koniecznie należy zalegalizować niekomercyjną (i tylko niekomercyjną) wymianę plikami oraz 
powiększyć zakres dozwolonego użytku własnego w ramach prawa autorskiego o prawo do 
wykorzystywania w celach niekomercyjnych innych utworów. Obecna sytuacja, w której te 
aktywności są zdelegalizowane, to utrzymywanie prawnej fikcji i jednocześnie kosztowny problem 
dla wszystkich instytucji kultury. Należy umożliwiać bibliotekom i archiwom cyfrowym 
udostępnianie utworów będących pod działaniem prawa autorskiego. Opłaty z tytułu 
wykorzystywania utworów należy bezwzględnie zachować tam, gdzie jest osiągany dochód.” 

► „Jestem samotną matką dwuletniego dziecka, chciałabym żeby było więcej możliwości zarabiania 
przez internet.” 

► „Powinny być prowadzone szkolenia dla wszystkich, którzy mają problem z podstawową obsługą 
internetu: odbierania i wysyłania poczty e-mail, wyszukiwania informacji.” 

► „Chciałabym, aby była w szkołach możliwość podglądania ocen swoich dzieci, nieobecności, 
uwag, o zbliżających się klasówkach albo testach ważnych imprezach szkolnych.” 
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► „Uważam, że powinien być większy dostęp do bibliotek internetowych, których księgozbiór 
powinien być znacznie większy i zostać wzbogacony także o nowsze pozycje, nawet jeśli 
wiązałoby się to z kosztami typu wykupienie abonamentu (ale w wysokości porównywalnej 
z opłatami za korzystanie z bibliotek) .” 

► „Proponuję skomputeryzować służbę zdrowia, szczególnie w zakresie "historii" chorób”. 

► „Z niecierpliwością oczekuję na możliwość porozumiewania się z różnymi instytucjami poprzez 
pocztę elektroniczną. Obecnie nie uzyskuję tą drogą odpowiedzi. Np. nie mogę się zarejestrować 
w przychodni lekarskiej, zamówić kolejki u specjalisty, uzyskać odpowiedzi od nauczycieli 
w sprawach moich dzieci. Nie mogę zgłosić usterki w Spółdzielni Mieszkaniowej, nie mogę 
zapytać w Urzędzie Miejskim o adres firmy lub punktu usługowego.” 

► „Bardzo często wyszukuję imprez kulturalnych w swoim mieście, bardzo przydatne są właśnie 
portale które serwują takie informacje.” 

► „W dzisiejszych czasach, gdzie ludzie nie mają czasu na stanie w kolejkach i załatwianie swoich 
spraw internet powinien ułatwić nam w życiu codziennym. Internet powinien nam umożliwić 
np. zapisanie się do lekarza na konkretną godzinę czy w urzędzie. Każdy powinien mieć łatwy 
I tani dostęp do internetu, a sprzęt technologiczny powinien być na każdą kieszeń, aby każdy miał 
równe szanse iść z duchem czasu technologicznego.” 

5.6. Kontakty z urzędami 

► „Załatwianie spraw w urzędach przez internet powinno już dawno być rzeczą normalną.” 

► „Najbardziej brakuje możliwości korzystania przez internet z "usług" instytucji publicznych, jak 
urząd miasta, urząd skarbowy. Niestety, godziny ich urzędowania pokrywają się z godzinami 
mojej pracy, więc ciężko jest coś załatwić bez zwalniania się z pracy.” 

► „Ideałem by było, gdyby wszelkie urzędowe sprawy (aktualizacje danych, wypełnianie wniosków, 
dokonywanie opłat itd.) można było załatwić przez internet bez konieczności stawiania sie 
w urzędzie. Odpowiedzi z urzędu powinny być przesyłane pocztą do domu. Działa tak np. urząd 
podatkowy w Irlandii. Dlaczego nie może w Polsce?” 

► „Możliwość załatwiania spraw w urzędach lub przynajmniej umówienie się na konkretny dzień 
i godzinę byłyby bardzo dużym ułatwieniem!” 

► „Wszystkie sprawy urzędowe powinny być możliwe do załatwienia przez Internet. Podpis 
elektroniczny powinien być w dowodzie osobistym - i powinien być bezpłatny - no chyba, że ukryty 
w dowodzie osobistym. Do celów urzędowych - powinien być jeden PAŃSTWOWY operator 
poświadczania tożsamości w sieci.” 

5.7. Administracja publiczna  

► „Rząd, jak i państwowe instytucje samorządowe powinny zwracać znacznie większą uwagę na 
tzw. "Społeczeństwo Informacyjne". BIP (Biuletyny Informacji Publicznej) są wybrakowane, brak 
jest jednego wzoru na stronę BPI, wiele stron nie działa poprawnie lub jest wybrakowana. 
"Państwowe" strony internetowe bardzo często ignorują "Otwarte Standardy": strony internetowe 
pod jedną przeglądarkę (Internet Explorer), dokumenty dostępne jedynie w formacie Microsoft 
Word, aplikacje/wtyczki dostępne jedynie pod system operacyjny Microsoft Windows. Program 
Płatnik pisany za publiczne pieniądze jest dostępny jedynie pod MS Windows. Podpis 
elektroniczny nie zyskał dużej popularności. Bardzo mało osób fizycznych korzysta z jego 
możliwości. Nie ma powszechnego dostępu nie tylko do materiału, które są na stronach BIP-u, ale 
choćby do sprawozdań z Sejmu. Na stronach Kancelarii Sejmu są dostępne akty prawne, które 
zawierają nie do końca zgodną z prawem klauzulę "Nie zezwala się na komercyjne używanie, 
kopiowanie i inne wykorzystywanie danych znajdujących się w bazie danych ISAP". Należy 
zwrócić szczególną uwagę na wprowadzanie w życie przepisów o elektronicznym ogłaszaniu 
aktów prawnych. 
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► „Myślę, że najbardziej do budowy społeczeństwa informacyjnego przyczyniłoby się 
upowszechnienie usług elektronicznej administracji publicznej. Zauważyłam, że od 2001 roku, 
każdy kto staje się odpowiedzialny za informatyzację administracji czy też społeczeństwa 
(począwszy od MNiI do MSWiA) tworzy nową strategię wdrożenia i na tym się kończy. Urzędnicy 
nie posiadają odpowiedniej wiedzy, są niekompetentni, urzędy są słabo wyposażone, a nawet 
jeżeli zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt jest niewykorzystywany - marnotrawstwo pieniędzy 
publicznych. 

► „Możliwości załatwiania spraw przez internet są praktycznie żadne. Państwo powinno każdego 
zainteresowanego wyposażyć w urządzenie do bezpiecznego podpisu elektronicznego.” 
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6. Struktura badanej próby 
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 Podstawa procentowania N=3604 (wszyscy badani w ankiecie A i B) 
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Liczba osób w gospodarstwie [w %]
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 Podstawa procentowania N=3604 (wszyscy badani w ankiecie A i B) 



Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Załącznik 3. 
Priorytety rozwoju społeczeństwa informacyjnego w opinii Internautów  
Podsumowanie wyników badania 

Strona 19 z 39 
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Sposób łączenia się z internetem*
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Dodatek 1: Opinie uczestników ankiety 

Niniejszy dodatek zawiera oryginalne brzmienie wypowiedzi Internautów biorących udział w ankiecie, 
w podziale na: 

► Hasła, 
► Opinie ogólne, oczekiwania, postulaty, 
► Propozycje wdrożeń, 
► Społeczeństwo informacyjne, 
► Problem cen za internet, 
► Problem dostępności internetu, 
► Opinie o internecie. 

Hasła 

► W XXI wieku, INTERNET pod strzechy człowieku!!! 

► dobrze ,ze wkroczylismy z internetem w xxi wiek ! 

► Hasło: "Internetu nigdy dość, serfuj w nami będziesz gość” 

► Internet dla każdego. 

► internet - okno na świat  

► Internet naszym przyjacielem ! 

► Internet mnie zachwyca  

► Internet to potęga! 

► Internet to życie. 

► Jednoczmy się poprzez Internet… 

► Jak to dobrze, że jest Internet! 

► Nie ma demokracji bez informacji! 

► Nie wiesz? Zajrzyj do internetu! 

► społeczeństwo teleinformatyczne społeczeństwem obywatelskim, harmonijnym i przyjaznym  

► Społeczeństwo informacyjne - warto wiedzieć więcej. 

► przyszłość zaczyna się dziś. 

► Polacy, do klawiatur! 

► Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy. 

► intwrnet-to droga do raju. 

► Wygodne życie - więcej szczęścia na codzień. Internet = cybernetyczna drabina w lepsze jutro. 

► Wiedza to intelektualny chleb. Podziel się wiedzą, głodni czekają. 

► Wez moją rękę ja twoją idzmy razem przez świat dla dobra nas wszystkich żyjących!!! 

► wiadomo ze internet to wielki smietnik z fantastycznymi możliwościami  

► TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - WYBÓR PRZYSZŁOŚCI! 

► Technologia w slużbie XXi wieku!!! Pozdrawiam :)) 

► "Społeczeństwo informacyjne to koniec CIEMNOGRODU” 
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► Tani i sprawny internet oknem na współczesny swiat  

► Szybka informacja to dobrainformacja  

► Spoleczenstwo- Ratuj Wartosci!! i nie gnaj tak do przodu!!!! 

► Otwórz się na Świat, ekran w tym pomaga. 

► Nie tylko śmieci znajdziesz w sieci. Internetowa Administracja to szybsza informacja! 

► nie trać czasu, szkoda życia - załatwiaj sprawy przez internet  

► jeśli nie wiesz nic o świecie ,otwórz okno w Internecie. 

► Internet, jedno słowo, jeden cel, miliony użytkowników. Bądź na bieżąco 24 godziny na dobę… 

► Internet zbliża ludzi szybciej  

► Internet zbliża ludzi i rozładowuje napięcia  

► Internauci Wszystkich Krajów Łączczie Się! 

► Internauci to spoleczenstwo XXI w. bez granic i barier. 

► Dziękuję, że jesteś – internecine… 

► czas to pieniądz a informacja droższa pieniędzy  

► Chciałam tylko powiedzieć tyle: Internet to podstawa! 

► Bądź w sieci, połącz się z innymi.  

► szybka i rzetelna informacja to nasz pociag do ktorego raz wsiadamy a innym razem szybko 
wyskakujemy  

► Kojarzy mi się zawsze tylko jedno hasło, trochę humorystycznie sformułowane: "Nie ma jutra bez 
komputra!" 

Opinie ogólne, oczekiwania, postulaty  

► Zwłaszcza dla młodego pokolenia szalenie ważna jest możliwość swobodnego dostępu do 
Internetu. Dla ludzi, którzy jeszcze studiują bądź uczą się - ważny jest dostęp zwłaszcza do 
informacji z różnych dziedzin wiedzy - typu encyklopedie, artykuły o temetyce naukowej oraz 
dostęp do elektronicznych bibliotek. Niezwykle ważna jest także możliwość zaoszczędzenia 
czasu, czyli dostęp przez Internet do własnego konta bankowego, książek telefonicznych, baz 
firm, instytucji użytku publicznego. Dostęp do ofert rynku pracy oraz możliwość aplikowania na 
wybrane stanowisko przez Internet. Powinna istnieć także możliwość dostępu do szerokiego 
rodzaju kursów elektronicznych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Podobnie z dostępem do 
sklepów internetowych, biór podróży, różnego rodzaju serwisów usługowych (np. możliwość 
sprawdzenia jakie usługi oferuje jaka firma i za jaką cenę). Według mnie powinna istnieć 
możliwość weryfikacji danej firmy przez internet, żeby można było sprawdzić czy zamawiając coś 
przez Internet mamy do czynienia z uczciwą osobą. Poza tym ceny dostępu do Internetu są 
jeszcze zbyt wysokie... Podobnie jak ceny sprzętu. Fakt, że sprzęt tanieje, ale tanieją produkty 
albo typu "made in china" lub te, które składają się już z przestarzałych podzespołów, 
a wymagania sprzętowe dotyczące oprogramowania nieustannie rosną... Oczywiście pozostaje 
także kewstia bezpieczeństwa danych... Zwłaszcza w dobie ciągłego rozwoju technologii (m.in. 
opracowywane komputery kwantowe - dla których dzisiejsze zabezpieczenia nie będą stanowiły 
żadnego problemu w złamaniu ich)…    

► zlikwidować cenzuę w internecie, umowy z dostawcami internetu powinny szczegółowo i czytelnie 
określać warunki dostawy /szybkość rzeczywistą, bezpieczeństwo przesyłu itp,jak również 
odpowiedzialność dostawcy za nieprawidłowosci/. Dotychczs to intrenauta gównie ponosi 
odpowiedzialność za wszystko.  

► Zgłaszanie przestępstw i tym podobnych nie daje rezultatu. Wiem z własnego doświadczenia. 
Policja ma obywateli gdzieś. 
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► Wszystkiego dopiero się uczę.Nie mam zdania bo nie mam porównań.Myślę,że gdy będzie 
większa dostępność tej formy komunikacji,zaoszczędzi się mnóstwo czasu i energii.Ale to jest 
w Polsce odległa przyszłość bo jesteśmy ludźmi nie panującymi nad rzeczywistością nie 
potrafiącymi planować rozsądnie i perspektywicznie i dla ludzi.Myślę że długo jeszcze internet 
powszechnie służył będzie: rozrywce,informacji, niż będzie narzędziem pracy choćby z powodu 
braku zaufania do banków,urzędów.Większość spraw jest pozorowana, na pokaz, albo służy dość 
prostackiej propagandzie. 

► Ważne jest docieranie do najmłodszych- uczenie ich jak wykorzystać Internet do nauki, 
poszerzania wiedzy, zabaw edukacyjnych, nauki języków. Dotarcie z programem informacyjnym 
do rodziców (kontrola treści przeglądanych w Internecie przez dzieci). Internet bezprzewodowy 
dostępny na wsi, w miastach i miasteczkach to szansa na pełniejszy rozwój i lepszy system 
informowania społeczeństwa, konsultacje społeczne możliwe przez internet- bardzo ważne, 
poinformowanie ludzi,ze mają wpływ na działania władz samorządowych, centralnych, na wybór 
tych władz- jeszcze ważniejsze. Telewizyjne, internetowe kampanie zachecające do udziału 
w życiu publicznym wyświetlane nie tylko przed wyborami (twój głos jest ważny, etc.) przynajmniej 
zapadną w pamięć, zmiana zachowań to być może kwestia następnych pokoleń. 

► W zyciu publicvznym jak głosowanie -musi być dostep bezpośredni , ponieważ głosowanie przez 
internet jest iednoznaczne z manipulacją wynikami - ten kto lepszego informatyka czytaj hakera 
ten bedzie . 

► Stworzyc mozliwości do korzystania z " dobrodziejstwa" internetu wszystkim,którzy chca i moga 
korzystać poza młodzieżą i dziećmi - niestety. Więcej kawiarenek internetowych dla seniorów ale 
jeszcze żywych . Oni sobie poradzą. Pole do działania dla WSZYSTKICH INSTYTUCJI KULTURY 
W POLSCE. OD BIBLIOTEK, DOMÓW KUTURY PO TEATRY MUZEA itp. 

► Sądzę,iż rozwój technologiczny w dzisiejszych czasach jest tak błyskawiczny, że niewielki ułamek 
mieszkańców naszej planety jest zdolny do wykorzystania większości jego wytworów. 

► Rola internetu i technologii jest ogromna dla wspolczesnego czlowieka,szczegolnie widac to gdy 
osoby ktore kiedys byly przeciwko ,np. komorkom,internetowi,czasami uwazali ze sa na to za 
starzy ,teraz ucza sie wszystkiego,chocby niezbednego minimum,by nie  

► Powinny być mniejsze koszty dostępu do internetu lub szybsza prędkość działania internetu. 
Trzeba zadbać o to, aby były lepsze programy antywirusowe ogólnodostępne. 

► Ogólnie nie narzekam. Technologie informacyjne rozwijają się bardzo szybko, a ceny spadają. 
Ponadto społeczeństwo jest coraz bardziej wykształcone, więc obsługa komputera i internetu 
zaczyna być wiedzą podstawową. Można więc też myśleć pozytywnie o przyszłości IT w Polsce, 
jak nie za 5 lat to na pewno na przestrzeni następnej dekady. 

► Obecnie w korzystaniu z Internetu przeszkadzają wszelkiego rodzaju ograniczenia. Powszechnym 
zjawiskiem jest to, że strony nie działają pod wszystkimi przeglądarkami, a jedynie pod 
wybranymi. Niewiele stron jest projektowana z myślą o niepełnosprawnych, przez co ze strony nie 
mogą korzystać np. niewidomi. Również przez wykorzsytywanie własnościowych technologii 
ogranicza się dostęp do strony, często ze strony mogą korzystać tylko osoby, które korzsytają 
z usług producenta danych własnościowych technologii (np. Silverlight, Windows Media Video 
I AciteX firmy Microsoft, Flash i AIR firmy Adobe itp.). Brak możliwości odczytania treści strony w 
alternatywny sposób jest dużą wadą, ponadto dostęp do zawartości strony ograniczony jest tylko 
do platofrm wspieranych przez producenta danej technologii. 

► Obecnie mieszkam za granica ale pod koniec 2008 lub na poczatku 2009, wracam do polski 
I mysle, ze internet bendzie bardzo dobrze rozwiniety, takrze po malych miasteczkach i w zwiazku 
z tym, latwiejsze znalezienie pracy, jak i zalorzenie wlasnej firmy(o czym mysle) i dobry dostep do 
wiadomosci z tym zwiazane glownie sprawy prawne i papierkowe,i w tych kwestiach jest on mi 
potrzebny. 

► Najważniejsze są otwarte standardy, tak, aby każdy mógł mieć dostęp do wszystkich treści, 
niezależnie od używanego oprogramowania. 



Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Załącznik 3. 
Priorytety rozwoju społeczeństwa informacyjnego w opinii Internautów  
Podsumowanie wyników badania 

Strona 24 z 39 

► Niestety największy problem jest nastawienie urzędników, moim zdaniem powinni oni traktować 
udostępnienie załatwiania spraw urzędowych on-line jako priorytet, bo w końcu to usprawni 
załatwianie codziennych spraw, wyklaruje procedury, stanie sie bardziej dostępna. Miła 
niespodzianką była możliwość załatwienia spraw on-line w Urzędzie Statystycznym, niestety 
trzeba posiadać podpis kwalifikowany, który już dawno temu powinien być zaimplementowany w 
każdym dowodzie osobistym. Dlatego mnie cieszy inicjatywa kolejnej wymiany dowodów, idzie na 
lepsze ... a pozatym w końcu ktoś rozsądnie stwierdził, że nowy dowód będzie za darmo … 

► Nie podobają mi się zakusy polskiej/ unioeuropejskiej polityki i/lub biurokracji na ograniczenie 
swobody w internecie (vide- niedawna inicjatywa nakazująca podawać swoje dane blogerom). 
O ile nie powinno być w internecie prawo łamane, o tyle internauci mają prawo do wyrażania 
własnych opinii bez konsutacji z organem cenzury, jakkolwiek by go nie nazwać. Proszę 
zauważyć, że prywatne przedsiębiorstwa same dostosowują się do wymagań konsumentów 
posiadając strony internetowe z pełnymi informacjami o firmie- problem z tym mają urzędy. Gdzie 
panuje wolny rynek, tam widać rozwój, a socjalistyczny kołchoz spotyka się tylko w domach... 
pardon, placówkach publicznych. Wydawanie naszych, obywateli, pieniędzy na podobne badania, 
jest bezczelne. Proszę przyjąć wyrazy szacunku. 

► Moim zdaniem możliwość korzystania z internetu to "wielkie dobrodziejstwo". To nieograniczony 
kontakt z bliskimi, znajomymi. Internet to "kopalnia wiedzy" bez konieczności wertowania stosów 
książek.Wystarczą sekundy na znalezienie interesującego nas zagadnienia. To niestety również 
zagrożenie. Szczególnie dla dzieci korzystających z niego bez nadzoru. Pozdrawiam wszystkich 
miłośników Internetu mądrze korzystających z jego zasobów. 

► Moim zdaniem internet to zbiorowisko myśli różnych ludzi... anonimowość sprawia że ludzie 
często wypisują bzdury , które zaśmiecają konkretne wiadomości a tych ostatnich często brakuje 
I nie są rzetelne.Myślę, że zbiór encyklopedii powszechnej w domu w formie książek to cenny 
nabór ,którego internet NIGDY nie zastąpi. Chyba,że ktoś uwielbia pisać blogi o swoim życiu to 
jego sprawa a także sposób na to,że ktoś go zauważy bo z pewnością książki nikt mu nie wyda... 
I tak to się kręci… 

► mam nadzieje ze w niedlugo internet bedzie dostepny bezplatnie lub w duzo nizszych cenach 
poniewaz jest on bardzo drogi a jest on wymagany w dostepie do materialow czy artykolow na 
uczelni, w pracy a nawet zyciu codziennym kolejnym problemem sa ogromnie wysokie ceny za 
telefony komorkowe w funkcjonowaniu pre-peid (na karte) uwazam ze pomysl, idea 
spoleczenstwa informacyjnego jest bardzo udany i potrzbny poniewaz nadal sa miejsca gdzie 
ludzie sa zacofani technologicznie i informacyjnie  

► Koresponduje z ponad osiemdziesiacioma(80) internautami ,martwi mnie "slomiany zapal" wielu 
z nich ,po zafascynowaniu i aktywnosci na poczatku, obecnie jest nieczynnych. Mam 74 lata 
I jestem w tym zakresie samoukiem ale staram sie codziennie sprawdzac poczte i cos do kogos 
wyslac lub zmusic go do rozmowy przez skype. Sprawdzam konto w banku i realizuje operacje, 
Potrzeba opracowac podrecznik obslugi komputera z internetem dla ludzi starszych po 50 , 
nieznajacych angielskiego, w jezyku polskim prostym zrozumialym bez zawilosci, z wyjasnieniem 
po polsku co znaczy Enter, Shift, CAPS LOCK , Delete i podobnych nazw. Potrzeba jest napisac 
program z poleceniami komendami w jezyku polskim. Pozdrawiam. 

► Jestem pewny, iż Internet zdominowany został przez ludzi biznesu - banki, towarzystwa 
ubezpieczeniowe, informacje giełdowe, giełdy np. mieszkaniowe, motoryzacyjne itp...A za mało 
jest informacji kulturalnych np. nowości wydawniczych, list recenzenckich, omówień zapowiedzi 
I książek, biblioterapii (fragmentów wwybranych dzieł "wyciszających" w nas poczucie zagrożenia 
i egzystencjalnych lęków. To samo dotyczy sieci telefonii komórkowej..zamiast idiotycznych 
"dźwięków" można by oświecać w ten sposób głównie młodych puszczając im fragmenty 
audiobooków, fragmenty książek w mp3 lub w trailerach filmowych proponować "spotkania" na 
"żywo" z pisarzami, filozofami, autorytetami moralnymi np. prof. Janusz Tazbir, Konwicki, ks. 
Knabit, mecenas Piesiewcicz, reżyser Krauze itp...Dodajmy w tą elektronikę więcej ducha niż 
fizis!!! 

► Jedyna uwaga: Biorąc pod uwagę ilość dostępnych informacji, a co za tym idzie różnorodność 
źródeł, człowiek, który posiadł jakąś wiedzę irytuje się, widząc częste braki w przekazach 
informacyjnych. Brakuje rzetelności i odpowiedzialności za słowo. I jest to "bezkarne" w sensie 
odpowiedzialności za teksty, które nie trafiają w próżnię. Tym bardziej, że dla wielu młodych jest 
to jedyne źródło informacji. 
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► Jako student informatyki jestem przekonany o konieczności zdecydowanego działania państwa 
rzetelnego uświadamiania obywateli (ale przede wszystkim urzędników !!!) o rosnącej roli 
informatyzacji w kraju. Wiąże się to z zatrudnieniem specjalistów znających dobrze temat - także 
od strony technicznej. Ponadto jest mi smutno, iż w ankiecie nie napomniano, o roli 
oprogramowania a także jego doboru w urzędach. *STANOWCZO NIE ZGADZAM SIĘ, ABY 
PAŃSTWO WYBIERAŁO DO SWOICH SYSTEMÓW OPROGRAMOWANIA FIRM 
PROWADZĄCYCH DZIAŁANIA MONOPOLISTYCZNE*. Takie poczynania moim zdaniem rodzą 
patologie. Nie napomniano także o znaczącym dziś wpływie oprogramowania otwartego. Jestem 
przekonany, iż aktualnie można wdrażać otwarte standardy w sieci państwowe, nie tracąc dzięki 
temu nic - a zyskując wiele, wiele dodatkowych pieniędzy. Oprogramowanie otwarte jest równie 
funkcjonalne jak zamknięte i użycie go zapobiegłoby mnożeniu się patologii rynkowych. 

► Jako młody człowiek oczekuję, że większość rzeczy będę mógł już wkrótce załatwiać przez neta. 
Zamiast wystawania w kolejkach w urzędach, które nieraz jeszcze tkwią w poprzedniej epoce. 
Internet jest jednym z narzędzi, które pomogą "wyciągnąć" Polskę cywil 

► Internet, jak każde narzędzie, można wykorzystywać zarówno w dobrej jak i w złej wierze. 
Wszystko zależy od korzystającego. Jako przeciętny użytkownik komputera i internetu nie 
posiadam specjalistycznej wiedzy pomocnej w ochronie przed wszelkiej maści osz 

► Internet pozwala na szybkie uzyskanie informacji, co bardzo ułatwia mi życie i pozwala 
zaoszczędzić czas. Zbyt mały jest udział urzędów w załatwieniu spraw drogą elektroniczną. Liczą 
się tony papierów, zaświadczeń i osobistego stawiennictwa przed "urzędni 

► Internet powinien uczyć poszanowania poglądów innych,szacunku dla języka ojczystego,kultury 
w kontaktach międzyludzkich i oczywiście nieść pomoc ludziom sprawnym inaczej.Nie chciałbym 
aby internet stał się nałogiem tworzącym ludzi samotnych wśród tłumu borykających się 
z nieśmiałością i tremą w momencie spotkania drugiego człowieka oko w oko. 

► Internet nie powinien służyć do rozpowszechniania / dostępu/ pornografii. Więcej powinno być 
wskazówek, pomocy dla osób wychowujących dzieci. 

► Internet jest z całą pewnością przyszłością wielu rynków zatrudnień. Dzięki niemu możemy 
korzystać z wielu różnorodnych informacji, rozrywki, szukać pracy, sprzedawać, kupować, itp. Jest 
jeszcze jednak wiele dziedzin życia społecznego i zawodowego, które prawie bądź w ogóle nie 
istnieją w internecie, powodując utrudnienie w dostępie do ich usług czy informacji (np. bilety 
przez internet, SMS PKP, PKS, innych firm). Swobodny dostęp do internetu w naszym kraju 
pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Wciąż jest za mało taniego bądź darmowego dostępu w 
szkołach, kafejkach, innych miejscach publicznych. Także ceny dostawców internetu są 
zdecydowanie zbyt duże, powodując, iż wiele gospodarstw domowych nie może sobie pozwolić 
na tak potrzebną usługę. Chciałem również zwrócić uwagę na szerokopasmowy internet 
przesyłany drogą radiową na duże odległości (kilkadziesiąt km). Obecne technologie i najnowsze 
standardy przesyłania danych pozwalają już na taki przekaz internetu bezprzewodowo drogą 
radiową. Znikoma część naszego kraju jest objęta takim internetem, apeluję więc o stosowne kroki 
w tym celu, gdyż to właśnie mobilny internet odgrywa i będzie ogrywać coraz większą rolę. 
Z wyrazami szacunku  

► Internet jest wielką kopalnią wiedzy o świecie i będzie spełniał swoją rolę również w innych 
dziedzinach życia ludzi i społeczeństwa. Na to nie mamy wpływu. Jednakże dostęp do internetu 
powinien z roku na rok tanieć, a niestety utrzymuje się na takim samy  

► Internet jest bardzo potrzebny pod warunkiem, że stanie się absolutnie powszechny. Potrzebna 
jest jednak do tego jeszcze edukacja internetowa grup społecznych które dotąd są poza 
internetem, w tym ludzi starych. 

► Dzien dobry Ankiete wypelnilam jako mieszkanka polskiego miasta, ale od dluzszego czasu 
mieszkam poza granicami naszego kraju i mam teraz pewne porownanie. Internet jest 
zdecydowanie przydatnym wynalazkiem. Gdy jeszcze pracowalam w szkole, wlasnie w internecie 
zjadowalam wiele pomyslow do mojej praqcy, c bylo bardzo przydatne. Oczywiscie intenet moze 
byc zrodlem problemow i moze niesc ze soba wiele zagrozen, szcegolnie dla dzieci i mlodziezy. 
Porownujac ceny uzytkowania internetu, hmm w Polsce placilam prawie 4 razy wiecej niz place 
teraz , gdzie mam internet bezprzewodowy. 
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► Internet i telefon powinny służyć ludziom. Tymczasem stawki za korzystanie z tych usług są 
śmiesznie wysokie i nie idą w parze z jakością tych usług. Firmy które znajdują sie na polskim 
rynku nie dbają o klientów, a wręcz przeciwnie, wykorzystują ich. Wyjątkowo trudno jest 
wyegzekwować swoje prawa od usługodawców z którymi podpisało sie umowę. Spory o uznanie 
swoich racji trwają bardzo długo i z reguły kończą się odpuszczeniem przez klienta całej sprawy. 
Koncerny na tym zyskują a ludzie wciąż tracą. Polska pod względem sprzedawania "usług 
technologicznych" jest bardzo daleko za wszystkimi krajami europejskimi, Stanami Zjednoczonymi 
oraz za innymi państwami, które w obecnych czasach na pierwszym miejscu stawiają sobie wolny 
rynek na najwyższym światowym poziomie. Najwyższy czas to zmienić, doprowadzić do rozwoju 
konkurencji i stworzyć idee społeczeństwa informacyjnego łatwą i przyjazną dla właśnie tego 
społeczeństwa. 

► elektronika i cała ta otoczka - to w wielu przypadkach pomoc w szybkim dostępie do informacji , 
które wymagały wysiłku w zdobyciu ich ale w jeszcze w większym stopniu - uzależnienie , 
kradzież czasu , inwigilacja , brak prywatności - uwstecznianie poprzez  

► Dostęp do informacji w internecie powinien być jeszcze bardziej zdywersyfikowany (choć to zależy 
oczywiście od samych korzystających). Dostrzegam pojawianie się w głównych portalach tematów 
korzystnych dla PO na stronie głównej (zdecydowanie większa poczytność niż wewnątrz portali) 
w środku dnia, a niekorzystnych często w godzinach późnowieczornych i nocnych - w związku 
z tym znacznie mniej ludzi się z nimi zapoznaje (teoretycznie mają do nich dostęp, ale w praktyce 
wymaga to czasochłonnego, metodycznego przeglądania portalu). Na części portali zbyt słabo 
wyeksponowane są artykuły dobrze oceniane przez czytelników - wyeksponowanie takiego działu 
pozwoliłoby częściowo uniezależnić czytelnictwo dobrych artykułów od czasu publikacji 
I usytuowania w portalu. Brakuje też sprostowań - w portalu informacyjnym każda informacja, 
która okazała się fałszywa (nie chodzi tylko o informacje własne portalu, ale też przedruki z prasy 
codziennej, tygodników itd.) powinna być sprostowana pogrubioną czcionką w treści tego artykułu 
(np. tuż pod tytułem) oraz w osobnym artykule. Takich fałszywych informacji było sporo, np. 
O rzeczniku praw dziecka Ewie Sowińskiej. 

► Do stworzenia spoleczenstwa informacyjnego niezbedne jest stworzenie lepszej niz sa obecnie 
dostepne wyszukiwarki internetowej, ktora zaspokajalaby potrzeby internautow. Obecnie bardzo 
trudno jest znalezc informacje na konkretny temat,co zniecheca wielu do korzystania z tego zrodla 
informacji. Rozwiazaniem problemu byloby: budowa lepszej wyszukiwarki oraz rozbudowa stron 
merytorycznych, a nie tylko informacyjnych. 

► Daleko posunięta ignorancja informatyczna istytucji publicznych (urzędów). Przykład z dnia 
dzisiejszego: brak wyszukiwarki poszczególych numerów Dziennika Urzędowego MSWiA. 

► Część stron, szczególnie urzędowych, jest mało przyjazna dla użytkownika, szczególnie takiego, 
który nie jest informatykiem albo korzysta z internetu tylko w ko nkretnym celu - nie jest jego 
maniakiem. 

► Co zrobić, aby dostęp do internetu miała każda polska rodzina, a szczególnie ta, w której są 
dzieci. INTERNET - to drewniane liczydła i globus w końcu XIX wieku. 

► Bolączką jest fakt, że strony i materiały publikowane przez różne urzędy publiczne w internecie 
często nie stosują otwartych standardów, do stosowania któtych obliguje odpowiednia ustawa. 
W wyniku czego następuje promowanie produktów konkretnych firm informatycznych. Takie 
promowanie przez urzędników państwowych nie powinno mieć miejsca. Najbardziej dla mnie 
niesprawiedliwym portalem sponsorowanym przez nasze podatki jest portal iTVP, którego 
odwiedzanie wymaga użycia tzw DRM czyli technologii Microsoftu. Ja na przykład wybrałem 
rozwiązania innych firm. I teraz mamy sytuacje że Państwo pozwoli mi cieszyć się czymś co jest 
własnośćią wszystkich Polaków (telewizji PUBLICZNEJ) tylko jeśli zapłace zagranicznej firmie 
o nazwie Microsoft. Czy to jest sprawiedliwe? 

► 1. Rozumiem potrzebę udziału w głosowaniu przez internet, jako metodę dla osób chorych itp. 
Dla mnie, jest to rodzaj "święta demokracji" - stąd mój brak zainteresowania tą opcją. 2. Podobnie, 
w przypadku zdalnych medycznych technologii diagnostycznych,  

► Tańszy sprzęt i tańszy dostęp oraz edukacja pozwolą na większy dostęp do nowoczesnych 
technologii, co przyniesie szybszy rozwój społeczeństwa a zarazem korzyści dla kraju. 
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Propozycje wdrożeń 

► Myślę,że dostęp do internetu powinien być bardziej swobodny i mniej kosztowny. Powinno się 
w nim znaleźć więcej wirtualnych uczelni i szkół.Dostawcy powinni bardziej zadbać 
o bezpieczeństwo swoich klientów. 

► Myślę że powinno się zająć rozwinięciem użycia certyfikatu kwalifikowanego. Obecnie certyfikat 
kwalifikowany używa się do e-deklaracji, e-faktur i e-aukcji w bardzo ograniczonym zakresie. 
Myślę że poziom bezpieczeństwa certyfikatów kwalifikowanych który został narzucony przez 
Państwo powinien skutkować rym że usługi tworzone z myslą o wykorzystanie certyfikatów 
kwalifikowanych powinne być dofinansowane, dzięki temu uzyskamy "bezpieczną" informatyzację 
i dzięki temu ominiemy dużą ilość problemów z którymi już nie radzi sobie społeczeństwa bardziej 
zinformatyzowane. Takie dofinansowanie szczególnie ważne jest na początku i powinno 
obejmować wszystkie firmy świadczące usługi w postaci elektronicznej. Dla przykładu: koszt 
zmian w onet.pl, wp.pl, interia.pl, o2.pl polegających na wprowadzeniu do portali możliwość 
złożenia podpisu kwalifikowanego pod treścią maila w formacie XADES-A powinno być 
dofinansowane ze strony państwa, korporacja taksówkarska, któa dołoży do swojego formularza 
zamówienia taksówki możliwość złożenia podpisa XADES-A również powinna dostać 
dofinansowanie, allegro.pl, ebay.pl, inne masowe aukcje, które dadzą możliwość wykorzystania 
podpisu do aukcji, transakcji, zawierania umów również powinne mieć dofinansowanie. 
Bo sytuacja jest absurdalna, Państwo zakłądając wykorzystaniw XADES-A, narzucając dobre, ale 
drogie ograniczenia do podpisu elektronicznego które skutkują "kwalifikowalnością" podpisu i jego 
równoważnością samo nie potrafi wprowadzać skutecznych usług i czeka na ten ruch ze strony 
przedsiębiorców, którym ta funkcjonalność nie przynosi dodatkowych zysków(może poza  
e-fakturą, którą wdrożają największe: TP, GTS, ING, UPC, Tele2). Może przeznaczenie części 
pieniędzy an informatyzację dla podmiotów które mają dotarcie do znacznej liczby osób już teraz 
uczęstniczących w elektronicznym obiegu na to by informatyzacja była bardziej pełna, bezpieczna 
i bezproblemowa w znacznym stopniu zwiększy ilość osób korzystających z podpisu, którym po 
prostu będzie się opłacać wyłożyć 300 zł na certyfikat któr 

► MIMO PRZEZYTYCH 61 LAT "ZIELONA" JESTEM JESZCZE W POSLUGIWANIU SIE 
SWOBODNYM KOMPUTEREM I MOZLIWOSCIAMI WSZYSTKIMI, JAKIE DAJE INTERNET, 
ALE WCIAZ SIE UCZE... A MARZY MI SIE WLASNIE ZALATWIANIE SPRAW URZEDOWYCH 
/ACH, TE PIT-Y!/. WIELU OSOBOM ZDROWYM, LECZ  

► Marzeniem prawdopodobnie kazdego z nas, jest zalatwianie spraw urzedowych, bez wychodzenia 
z domu, a przede wszystkim bez wyczekiwania w niekonczacych sie kolejkach i oczekiwanie na 
przychylnosc personelu. W wielu krajach zalatwia sie sprawy typu: wymiana  

► Mam nadzieję że niedługo można będzie załatwić wszystkie sprawy urzędowe przez internet bez 
zbędnego stania w kolejkach. 

► Mam nadzieje, ze w Panstwa planach zwrocicie uwage na uwolnienie sie od "jedynie slusznych" 
dostawcow rozwiazan (zarowno programowych, jak i sprzetowych) :) 

► Koniecznie należy zalegalizować niekomercyjną (i tylko niekomercyjną) wymianę plikami oraz 
powiększyć zakres dozwolonego użytku własnego w ramach prawa autorskiego o prawo do 
wykorzystywania w celach niekomercyjnych innych utworów. Obecna sytuacja, w której te 
aktywności są zdelegalizowane, to utrzymywanie prawnej fikcji i jednocześnie kosztowny problem 
dla wszystkich instytucji kultury. Należy umożliwiać bibliotekom i archiwom cyfrowym 
udostępnianie utworów będących pod działaniem prawa autorskiego. Opłaty z tytułu 
wykorzystywania utworów należy bezwzględnie zachować tam, gdzie jest osiągany dochód. 

► Jestem zwolennikiem glosowania w wyborach lokalnych/parlamentarnych oraz prezydenckich 
przez Internet. 

► jestem samotna matką dwuletniego dziecka, chciałabym zeby było wiecej mozliwosci zarabiania 
przez internet  

► Jestem bardo zainteresowany aby można było składać wnioski i pobierać druki drogą 
elektroniczną w urzędach państwowych, samorządowych i instytucjach publicznych. Na dzień 
dzisiejszy jest to możliwe w niewielu instytucjach. 

► Jak można zmusić państwową lub samorządową instytucję aby BIP był na bieżąco aktualizowany 
i kompletny  
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► Internet w Polsce to dno....jesteśmy zacofani i do tyłu...za drogi i przez to mało 
użytkowników...W urzędzie państwowym praktycznie wcale lub bardzo niewiele załatwisz przez 
internet...ogólnie beznadzieja… 

► Internet powinien być tańszy. Więcej spraw administracyjnych oraz urzędowych powinno dać się 
załatwić za pośrednictwem Internetu. 

► Internet powinien słuzyć do załatwiania większości spraw urzędowych. Wszystkie inne funkcje są 
spełniane w stopniu wystarczającym. 

► Internet powinien być bardziej wykorzystywany do kontaktów pomiędzy urzędami a petentami - 
choćby US, urząd gminy lub miasta. 

► Chciałbym mieć dostęp do informacji ile nfz wydaje na moje leczenie. 

► Chciałabym wiecej informacji dostepnych na temat zdrowia(porady lekarzy. 

► Chciała bym aby była w szkołach mozliwość podglądania ocen swoich dzieci, nieobecności, uwag, 
o zbliżających się klasówkach albo testach ważnych imprezach szkolnych. 

► bardzo często wyszukuję imprez kulturalnych w swoim mieście, bardzo przydatne są właśnie 
portale które serwują takie informacje. 

► Bardzo bym chciała, aby wszelkie sprawy możnabyło załatwić poprzez Internet. 

► Idealem by bylo gdyby wszelkie urzedowe sprawy (aktualizacje danych, wypelnianie wnioskow, 
dokonywanie oplat itd) mozna bylo zalatwic przez internet bez koniecznosci stawiania sie 
w urzedzie. Odpowiedzi z urzedu powinny byc przesylane poczta do domu. Dziala tak np urzad 
podatkowy w irlandii dlaczego nie moze ten w Polsce? 

► internet ma szanse znacząco obniżyć koszty administrowania państwem. mam nadzieje ze 
władzę to dostrzegą i szansę tę wykorzystają mimo iż oznacza ona cięcia etatów. 

► Dobrze by było gdyby internet znalazł praktyczne zastosowanie w załatwiamiu większości spraw 
administracyjnych,a nie był jedynie teorią. 

► Dbajcie o bezpieczeństwo osób korzystających z internetu,monitujcie obniżenie cen 
oprogramowania a problem piractwa zniknie bardzo szybko,pozdrawiam. 

► W ŻADNYM WYPADKU NIE CHCĘ WYBORÓW (parlamentarnych, samorządowych, itp) PRZEZ 
INTERNET (powód: sprzeczność 2 idei-tajności głosowania i precyzyjnej identyfikacji prawa do 
oddania 1 głosu)! Wnioskuję o uproszczenie procedur i zniesienie kosztów uzyskania Cyfrowego 
Podpisu Kwalifikowanego(certyfikat). Obywatele powinni otrzymywać taki certyfikat wraz 
z biometrycznym dokumentem tożsamości lub do zastosowań mniej krytycznych powinna być 
możliwość autentyfikacji typu single sign-on. Mam obawy odnośnie zasad wykorzystania nagrań 
monitoringu miejskiego. 

Społeczeństwo informacyjne 

► Załatwianie spraw w urzędach przez internet powinno już dawno być rzeczą normalną. 

► Załatwianie spraw przez internet to wygoda i kolosalna oszczędnośc czasu, zwłaszcza 
w odniesieniu do urzędów. 

► Zdaję sobie sprawę, że na stworzenie społeczeństwa informacyjnego potrzeba mnóstwa milionów 
złotych...i czasu. i realnie oceniam że z roku na rok jest coraz lepiej, ale....to małe kroczki i długo 
nam będzie trzeba czekać na realne efekty. 

► Wbrew wszelkim obietnicom i zapewnieniom, urzędy nader chętnie zmuszają petenta do 
wielokrotnej wizyty w tej samej sprawie. Jeśli ze względów proceduralnych, czy mentalnych nie 
jesteśmy w stanie zrezygnować z osobistego spotkania z pięczątkowstawiaczami. 
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► Za malo spraw na styku z urzedami daje sie zalatwic przez internet. W internecie nie mozna 
sprawdzic hipoteki, nie mozna miec wgladu do calosci orzecznictwa jakie zapadalo w danym 
sadzie, nie mozna przesluchac rozpraw w plikach ogg/mp3, nie mozna zalozyc/zlikwidowac firmy 
przez internet, praktycznie nic nie mozna a jesli mozna to trzeba miec podpis elektroniczny. 
Powstaje tylko pytanie po co, skoro w wielu panstwach wystarczy login i haslo lub otrzymany od 
panstwa darmowy certyfikat. 

► Z niecierpliwością oczekuję na możliwość porozumiewania się z różnymi instytucjami poprzez 
poczę elektroniczną. Obecnie nie uzyskuję tą drogą odpowiedzi.Np. nie mogę się zarejestrować 
w przychodni lekarskiej, zamówić kolejki u specjalisty, uzyskać odpowiedzi od naucycieli 
w sprawach moich dzieci. Nie mogę zgłosić usterki w Spółdzielni Mieszkaniowej, nie mogę 
zapytać w Urzędzie Miejskim o adres firmy lub punktu usługowego. 

► Wszystkie sprawy urzędowe powinny być możliwe do załatwienia przez Internet. Podpis 
elektroniczny powinien być w dowodzie osobistym - i powinien być bezpłatny - no chyba że ukryty 
w dowodzie osobistym. Do celów urzędowych - powinien być jeden PAŃSTWOWY operator 
poświadczania tożsamości w sieci. 

► W przyszłości powinniśmy miec możliwośc załatwienia wszelkich spraw przez siec.Podpis 
elektroniczny poiwinien byc powszechnie dostępny i niepłatny. Należy zwiększyc bezpieczeństwo 
korzystania z sieci poprzez coraz doskonalsze zabezpieczenia. 

► W Polsce brakuje powszechnego dostępu przez internet do oficjalnych dokumentów, urzędów itp. 
Konieczność osobistego załatwiania spraw urzędowych jest niesłychanym utrudnieniem życia 
codziennego. Uważam, że zmiana tej sytuacji powinna być jednym z prioryte  

► Uważam, że więcej spraw urzędowych powinniśmy móc załatwić przez internet, jednakże powinno 
się to wiązać ze zwiększonym bezpieczeństwem korzystania z takich usług. Myślę również, że 
koszty korzystania z internetu, który jest bardzo przydatny, jeżeli nie  

► To podstawowa technologia komunikacyjna i informacyjna. Jej upowszechnienie i zapewnienie 
dostępu dla każdego jest podstawą kształtowania nowoczesnego społeczeństwa. 

► Rząd, jak i państwowe instytucje samorządowe powinny zgracać znacznie większą uwagę na 
tzw. "Społeczeństwo Informacyjne". BIP (Biuletyny Informacji Publicznej) są wybrakowane, brak 
jest jednego wzoru na stronę BPI, wiele stron nie działa poprawnie lub jest wybrakowana. 
"Państwowe" strony internetowe bardzo często ignorują "Otwarte Standardy": strony internetowe 
poiane pod jedną przeglądarkę (Internet Explorer), dokumenty dostępne jedynie w formacie 
Microsoft Word, aplikacje/wtyczki dostępne jedynie pod system operacyjny Microsoft Windows. 
Program Płatnik pisany za publiczne pieniądze jest dostępny jedynie pod MS Windows. Podpis 
elektroniczny nie zyskał dużej popularności. Bardzo mało osób fizycznych korzysta z jego 
możliwości. Nie ma powszechnego dostępu nie tylko do materiału, które są na stronach BIPu, ale 
choćby do sprawozdań z Sejmu. Na stronach Kancelarii Sejmu są dostępne akty prawne, które 
zawierają nie do końca zgodną z prawem klauzulę " Nie zezwala się na komercyjne używanie, 
kopiowanie i inne wykorzystywanie danych znajdujących się w bazie danych ISAP". Należy 
zwrócić szczególną uwagę na wprowadzanie w życie przepisów o elektronicznym ogłaszaniu 
aktów prawnych. Hasło i pomysł na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce? Odpowiedź: 
"Darmowe, nie oznacza dostępne dla wszystkich. Zmieńmy to.” 

► Rola informacji w społeczeństwie informacyjnym odgrywa dzisiaj znaczną rolę. Człowiek "chłonie" 
informacje z wielu źródeł. Od czasów "Fordyzmu" otaczająca nas rzeczywistość zmienia się nie 
do poznania. Niekwestionowanym liderem nadal pozostaje internet.  

► Nie mam złudzeń co do roli internetu we współczesnym społeczeństwie. Martwi mnie jednakże to, 
że poprzez wysokie kosztyu usługa ta dzieli społeczeństwo na biednych i bogatych w sposób 
dużo drastyczniejszy aniżeli dotyczyłoby to zwykłej konsumpcji. Uważam, że Państwo powinno 
dopłacać rodzinom wychowującym dziecko/dzieci, uczące się i pozostające na utrzymaniu tychże, 
przy korzystaniu z internetu. Powinna to być de facto usługa darmowa. Reklamodawcy oraz 
wszelkie inne żerujące na internecie gałęzie gospodarki winny łożyć na jego rozwój, i stały 
nieskrępowany dostęp do sieci. Należy pozbawić telefonię stacjonarną i komórkową monopolu na 
przesył danych. Tylko w ten sposób ziści się marzenie o nowoczesnym społeczeństwie i jego 
nieskrępowanej możłiwości zaspokajania potrzeb. To tu rząd Donalda Tuska powinien radykalnie 
przyśpieszyć i zrealizować marzenie o "książce docierającej pod strzechy". Pozdrawiam  
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► Szybko rosnąca popularność internetu w Polsce stwarza moim zdaniem ogromny potencjał 
rozwojowy dla polskiego społeczeństwa. Sukces takich serwisów jak allegro, wikipedia czy nasza-
klasa pokazują jak duże jest zainteresowanie korzystaniem z nowych form świadczenia usług. 
Niestety prym w tej dziedzinie wiodą instytucje prywatne, które szybko doceniły ten potencjał, 
a instytucje państwowe wyraźnie zostały w tyle. Czasem można wręcz odnieść wrażenie, iż 
instytucje publiczne są wrogo nastawione do internetu, starając się uniknąć wchłonięcia przez to 
medium. Korzystając z okazji do wypowiedzenia swojej opinii, chciałbym zaznaczyć dwa problemy 
w rozwoju informatyzacji w Polsce, które moim zdaniem są najbardziej dokuczliwe w życiu 
codziennym. 1. Informatyzacja instytucji administracji publicznej jest wysoce niezadawalająca. 
Poszczególne urzędy posiadające swoje strony internetowe bardzo często umieszczają na nich 
błędne informacje, rzadko je aktualizują, a szablony druków potrzebnych do załatwienia danej 
sprawy nagminnie są nie respektowane przez te urzędy. Petent zaopatrzony w zestaw 
niezbędnych dokumentów (wedle tego, co podaje strona internetowa), w tym szablony 
dokumentów, które pobrał ze strony urzędu, zostaje zmuszony do wypełnienia innych druków na 
miejscu oraz uzupełnienia własnej dokumentacji (o czym strona internetowa nie informuje). 
2. Dostęp do internetu poza dużymi miastami, a nawet w dużych miastach, w dzielnicach domków 
jednorodzinnych, jest utrudniony i w większości przypadków jedyną możliwością jest skorzystanie 
z usług Telekomunikacji Polskiej S.A., które są drogie i niższej jakości, w porównaniu do 
analogicznej oferty konkurencyjnych firm. Mieszkam w duzym mieście na osiedlu domków 
jednorodzinnych, w niedużej odległości od centrum. Koszt podłączenia internetu z telewizji 
kablowej bądź innego dostawcy internetu to kwota nawet 10.000zl Zmiana nastawienia 
administracji publicznej do nowych technologii byłaby moim zdaniem nie tylko pozytywną zmianą 
idącą w kierunku usprawnienia obsługi petentów, ale równie 

► O społeczeństwie informacyjnym będzie można mówić dopiero wtedy, gdy za dostęp do informacji 
nie trzeba będzie płacić. Czyli przed nami dłuuuuga droga… 

► Nie można dopuścić, by przy silnie rozwiniętych usługach przez Internet można byłoby względnie 
łatwo sparaliżować jego działanie, a tym samym sparaliżowac państwo (przykłady: działania 
paraliżujące w Estonii, Gruzji, wojny internetowe z hakerami ideologicznymi) 

► Największa barierą w realizacji idei społeczeństwa informacyjnego jest brak świadomości na ten 
temat u Polaków. Drugi czynnik to niechęć do zmian. Przyjmując, że przeciętny Polak jest jedynie 
owieczką, której należy wskazywać gdzie ma iść, winy należy szukać w odpowiednich 
instytucjach, które powinny nieustannie informować o kierunkach w których podąża rozwinięty 
świat oraz wymuszać te zmiany. Człowiek z natury jest leniwy więc pewne rozwiązania trzeba mu 
narzucać - ponarzeka, ponarzeka, ale w końcu się przystosuje. Oczywiście należy pamiętać 
o osobach, które nie z własnej winy nie moga stosować nowoczesnych rozwiązań. Jestem 
zdecydowanym zwolennikiem upowszechniania internetu w wielu obszarach naszego życia. 
Jestem studentem i dostęp konta bankowego przez internet, e-zakupy, czytanie e-wydań prasy 
jest dla mnie oczywistością. Podczas niedawnego pobytu w Anglii zobaczyłem natomiast jaka 
nadal istnieje pomiędzy Polską i Anglią. Szczególnie nasze urzędy pracy powinny się uczyć na 
ideale, którym jest dla mnie organizacja jobcentreplus. Co ciekawe, mocno zacofane sa także 
nasze uczelnie wyższe. Na SGH już dawno wprowadzono elektroniczne indeksy. Studiując na 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, wciąż muszę marnować czas i biegać za nauczycielami 
akademickimi z indeksem, żeby dostać wpis z oceną. Ostatnia wymiana legitymacji studenckich - 
miała być plastikowa karta z chipem. U ns wymienili na niemal te same (!!!) otwierane książeczki. 
Juz nie mówię o tym, ze powinny być tworzone raporty dotyczące zapotrzebowania na fachowców 
za następne 5, 10 i 15 lat. Kiedy ja szedłem na studia, to musiałem ufać swojej intuicji i opiniom 
rodziców. WIELKIE ZMIANY PRZED NAMI, ale jeśli się uda, to może przestaniemy być tak 
zacofani w stosunku do zachodu. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że mój wpis się na cos 
przyda  

► Myślę, ze najbardziej do budowy społeczeństwa informacyjnego przyczyniłoby się 
upowszechnienie usług elektronicznej administracji publicznej. zauważyłam, że od 2001 roku, 
każdy kto staje się odpowiedzialny za informatyzację administracji czy też społeczeństwa 
(począwszy od MNiI do MSWiA) tworzy nową strategię wdrożenia i na tym się kończy. Urzędnicy 
nie posiadają odpowiedniej wiedzy, są niekompetentni, urzędy są słabo wyposażone a nawet 
jeżeli zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt jest niewykorzystywany - marnotrawstwo pieniędzy 
publicznych - są to bardzo ogólne wnioski z badań naukowych prowadzonych na własne potrzeby. 
Z wyrazami szacunku i powodzenia  
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► Możliwość załatwiania spraw przez internet jest dla mnie bardzo ważna, gdybym miała wybór, za 
każdym razem robiłam wszystko przez internet, miast chodzić albo dzwonić do różnych instytucji. 
Póki co dobre chociaż i to, że w sieci można znaleźć coraz więcej  

► Mozliwości załatwiania spraw przez internet sa praktycznie żadne. Państwo powinno każdego 
zainteresowanego wyposażyć w urządzenie do bezpiecznego podpsi elektronicznego  

► Moje 3 grosze to uwaga, że wraz z rosnącą popularnością internetu, statystyczny internauta staje 
się coraz większym kretynem. Nie rozróżnia niebieskiego e z orbitką od Internetu, Google uważa 
za przeglądarkę, a system operacyjny traktuje jak komputer. Problemem, który leży tu u podstawy 
jest brak edukacji i kultury technicznej ludzi w każdym wieku. Stereotypowy przejaw tego 
problemu to poświęcanie lekcji informatyki na granie na komputerze, a w ostateczności klepanie 
bzdurnych funkcji w excelu, zamiast przekazania (i egzekwowania!) wiedzy o informatyce  

► Iternet odgrywa coraz to większa rolę w życiu społeczeństwa. 

► Internet powinnien być wciąż rozwijany i wciąż ulepszany, by służył w godny sposób 
społeczeństwu. 

► Internet jest wazny dla całego społeczeństwa z tego względu, że za jego pośrednictwem możemy 
mieć dostep do każdego aspektu naszego życia.Poza tym nie wyobrażam sobie życia bez tych 
dostępnych technologii jakie posiadamy, np komórki. 

► Jestem jak najbardziej za rozwojem spoleczenstwa informacyjnego i umozliwieniem zalatwiania 
jak najwiekszej ilosci spraw przez internet. Nie wiem tylko czy bedzie to wykonalne bez 
uprzednich zmian w procesie zalatwiania spraw w sposob dotychczasowy (ogran  

Problem cen za internet 

► Zmniejszyc ceny swobodnego dostepu do Internetu!!!! 

► Zbyt drogie oferty dostepu do Internetu. 

► witam,po pierwsze komputery powinne być trochę tańsze a po drugie dostęp do internetu 
powinien być wszędzie i dla wszystkich,dziękuje i pozdrawiam,  

► Ważnym jest aby korzystanie z internetu było tańsze bo jest stanowczo za drogie.  

► W Polsce internet jest za DROGI / zwłaszcza od TP S.A./ która dyktuje warunki w małych 
miejscowościach, gdy nie ma alternatywy. 

► W pierwszej kolejności trzeba się skupić na zapewnieniu możliwości swobodnego dostępu do 
internetu. Obecnie ceny takich usług są dość wysokie. Korzystanie z internetu w telefonie 
komórkowym i w domu to wydatek około 100 zł. Przy czym prędkości tych połącz  

► Uważam,że ceny usług internetowych powinny być znacznie tańsze.Spowoduje to szerszy dostęp 
do internetu przez większość Polaków. 

► Uważam , że internet w domu i w firmie to jest to. W Polsce jest on jednak za drogi zaś usługi 
oferowane są w stopniu podstawowym . 

► utrzymywac dostepne ceny za dostep do internatu. zmnieszyc ceny komputerow.jak najwiecej 
komputrow w polskich szkolach. 

► usługi internetowe powinny byc tańsze  

► Tworzenie stron www w sieci jest zbyt drogie. 

► To czego trzeba, to szybki, tani (lub darmowy) dostęp do Internetu. 

► Tańsze opłaty za korzystanie z internetu - automatycznie zwiększy się ilość osób z niego 
korzystających. 

► Szybszy, tańszy i bardzie stabilny w internecie bezprzewodowym GSM. 

► Szybszy i tańszy internrnet"DLA WWSZYSTKICH" kto chce mieć. 

► SZKODA ŻE INTERNET JEST TAK DROGI!!!!! 
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► stanowczo obniżyc ceny dostepu do internetu zwiekszyc konkurencyjnośc firm które udostepniają 
internet wogule usługi telekomunikacyjne w polsce są za drogie dlatego wielu ludzi nie ma do nich 
dostepu zwłaszcza na wsi!! 

► przede wszystkim koszt dostępu do internetu powinien się zmniejszyć w Telekomunikacji Polskiej 
S. A. Poza tym mieszkam w dużym mieście, a nie mam dostępu do wielu opcji mimo chęci z nich 
skozystania jak np. telewizja za pośrednictwem internetu, lub wideo na żądanie. Ciężko mi sobie 
wyobrazić jak to wygląda na wsi lub małych miasteczkach. 

► powinien być tańszy  

► Opłaty za internet w Polsce są o zdecydowanie za wysokie, co powoduje ograniczenie jego 
dostępności dla obywateli. 

► ogólnodostępny internet (w każdym miejscu) – darmowy  

► Oczekuję bezpłatnego dostępu do internetu w Warszawie. 

► No cóż internet to naprawdę fajna sprawa, ale należy wziąść pod uwagę to, że jest drogi. Tak 
samo rozmowy komórkowe. W dobie korzystania z technoloigii wszystko to powinno być tańsze. 

► Należy dążyć do obniżenia cen za dostep do Internetu  

► Najlepszą inwestycją w edukację i rozwój przedsiębiorczości będzie ogarnięcie całej Polski 
bezpłatnym dostępem WiFi do Internetu. Pozdrowienia! 

► My emeryci nie powinniśmy płacić za internet i abonament TV!!!A płacimy i jest to boleśnie celne!!! 

► Moim zdaniem dostęp do internetu powinien byc bezpłatny, albo kosztować symboliczne parę 
złotych. 

► Miesięczny koszt jest zbyt wysoki. Minimum 1024 - to w erze ok. 120 zł (w tp konieczny telefon 
50 zł plus neostrada 65 zł)ok. 120 zł 

► mam nadzieję ze korzystanie z neta bedzie w przyszłoci bardziej powszechne i tansz  

► Koszty za korzystanie z telefonii komórkowej i z internetu są zbyt wysokie . Internet powinien 
kosztować przynajmniej 50% taniej. 

► KOszty internetu powinny być symboliczne ,jeżeli mamy przy jego pomocy załatwiać szereg 
spraw. 

► komunikacja wszelaka typu internet i telefon komórkowy jest ponad 3 krotnie droższe niż w Anglii. 
To jest paranoja ! 

► Każdy Polak powinien mieć zapewniony dostęp do internetu za darmo (oczywiście w wersji 
podstawowej, z ograniczonym transferem). Trzeba inwestować w informatyzację państwa oraz 
działać w kierunku rozwoju wysokich technologii w Polsce. Jest to zdecydowanie  

► Jestem rencistą mam problem. Internet jest bardzo drogi  

► PO pierwsze Internet powinien być szybszy. Po drugie- tańszy. Po trzecie- żadnych ograniczeń 
w prędkości ściąganych plików. 

► INTERNET W KAŻDYM DOMU ZA 1zł  

► Internet powininie być ogólnie dosępny i darmowy oraz pozbawiony tego całego syfu z którego 
korzystają osoboby szare mentalnie ect. … 

► Internet powinien być tańszy. 

► Internet powinien być dużo tańszy. 

► Internet powinien być bezpłatny i szeroko dostępny. Ułatwia życie i wyrównuje szanse. 

► internet powinien byc zdecydowanie TANSZY ....pozdrawiam  

► internet powinien byc za darmo - i tak ogladamy reklamy umieszczone na stronach  

► internet powinien byc tanszy lub wcale nic nie kosztowac. 

► Internet powinien być powszechny w użyciu, jednak zasadniczą barierą są nadal wysokie koszty 
dostępu do internetu oraz nierzadko słaba jakość łączy. 
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► Internet powinien być zdecydowanie tańszy i ogólnodostępny. 

► Internet powinien być wszędzie i za darmo w XXI wieku w naszym kraju… 

► internet jest wielki.powinien być całkowicie za darmo  

► Dzieki interetowi pozyskalem portnerke mam nadzieje na reszte moich dni. Zdecydowaie zbyt 
drogo. Aby upowszechnic internet powinny byc subwencje państwowe. 

► Dostęp do taniego internetu dla każdego powinien być priorytetem dla naszych polityków, pozwoli 
to naszym dzieciom poznawać świat i być może rozwijać pasję podróżowania oraz poznawania 
nowych dziedzin nauki. 

► Dostęp do internetu powinni miec wszyscy nieodpłatnie  

► Dostęp do internetu powinien być bardziej rozpowszechniony i za tańsze pieniądze,tak jak 
w innych krajach tylko my jesteśmy tak zacofani... .Pozdrawiam :)  

► dostep ludzi do internetu powinnien byc darmowy i nie ograniczony. 

► Darmowy internet dla każdego! 

► darmowy podpis kwalifikowany dla każdego obywatela  

► Chciałbym doczekać taniego dostępu bezprzewodowego do internetu,o którym czytam,ze są 
w Polsce samorządy,które preferują taką formę internetu dla swoich mieszkańców. 

► Chciałbym aby internet w Polsce kosztował poniżej 30 zł a prędkość powinna być wyższa niż 
6 mb/s. Wydaje mi się że nie osiągniemy szybko poziom Skandyanwii, szkoda. 

► Chciałbym aby internet był dostępny nieodpłatnie. 

► chciałabym,żeby internet był tańszy i żeby nie odczuwało się przeciążeń w sieci,tańsze połączenia 
na komórki i tańsze aparaty. 

► Chcialbym by internet byl szybszy co do ceny za ktora place np w szwecji 6MB/sec to u nich 
standart chcialbym by u nas byl taki standart i dostepnosc jak telefon stacjonarny w TP czyli by 
kazdy posiadal internet internet to przyszlosc nie obronimy sie od  

► Ceny i jakość dostępu do sieci w Polsce pozostawiają wiele do życzenia. W stosunku do 
zarobków są o wiele za wysokie, przekonałem się o tym przebywając za granicą i tu pracując, ale 
cieszę się, że w ogóle jest to medium w kraju, do którego z utęsknieniem powracam. Pozdrawiam 

► Cena dostępu do internetu powinna zmaleć i zasięg powinien się zwiększyć zwłaszcza zasięg 
internetu bezprzewodowego. 

► Brakuje dostępu do internetu na terenie małych miejscowości na wsi. 

► Bezpłatny internet w całym kraju, zwłaszcza dla wsi i małych miast (regionów ubogich) 

► 1) Byłoby fantatstycznie, gdyby udadło się-na wzór USA wprowadzić bezpłatny internet dla 
określonych kategorii spolecznych-uczniów, bezrobotnych, emerytów i rencistów, urzędów pracy, 
zatrudnienia , uczelni, szkół, itd. To jest możliwe do zrobienia, gdyż r 

► Uważam,że wprowadzenie bezpłatnego internetu dla wszystkich winno być naczelnym zadaniem 
dla rzadu. 

► internet za darmo, najlepiej w pradzie, szybkosc pozwalajaca ogladac film na bierzaco  

► dostep do internetu powinien być tańszy i dla wszystkich chetnych.pozdrawiam. 

► Dostep do internetu jest za drogi,telefony równiez zwczajne zdziestwo, moge tylko korzystac 
z TPSA nie mam alternatywy  

► Internet,to ważna rzecz dla wszystkich.Niestety nie stać wielu na niego,a wymagania w szkole są 
coraz wyższe i nie ważne,czy on jest w domu czy nie.Szkoda,że nie jest na tyle tani,by nawet 
bezrobotny mógł go mieć.Nikt nie myśli o tych,którzy nie pracują. 
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Problem dostepności internetu 

► większy dostęp do internetu na wsi bo to co jest to zamało  

► Więcej światła! - tzn więcej powszechnego i taniego internetu - czego Wam życzy spoełeczenstwo 
Informacyjne  

► więcej stref z możliwośćią połączenia się z sieciami bezprzewodowymi bezpłatnymi w mniejszych 
miejscowościach  

► wiecej punktow swobodnego dostepu.specjalnie w miejscach publicznych-urzedy itp. 

► wciąż za mały dostęp do internetu na wsi  

► W Polsce olbrzymim problemem jest bezprzewodowy dostęp do internetu - jest on niezmiernie 
drogi, obwarowany licznymi ograniczeniami technicznymi -np.ograniczenia w ilości ściąganych 
danych, do tego kiepska jakość nadajników co stawia nas znowu w dolnej cz 

► W POlsce nie ma powszechnego bezpłatnego dostepu do internetu dla wszystkich w każdym 
miejscu. Dlatego jesteśmy zacofanym narodem i krajem. Dostep do internetu zmienił cały świat . 
dlaczego żadna z agend rządowych lub wojewódzkich oprocz pilotowego progra  

► W małej miejscowości jest ograniczona przepustowoś internetu - tylko 0,5 MB 

► Uważam, że w Polsce powinno rozpowszechniać się internet w miejscach, gdzie jest on obecnie 
nie dostępny – wioski. 

► Uważam, że rozwój internetu w Polsca jest bardzo zaniedbany. Szczególnie jeżeli chodzi o jego 
powszechną dostępność. Ostatnio widziałem opinię, że koszt zbudowania krajowej sieci 
i powszechnego, bespłatnego dostępu do Internetu wyniósł by około 2 mld złot 

► Uważam, że polskie miasta powinny dawać mieszkańcom dostęp do bezpłatnego, 
bezprzewodowego Internetu. 

► Uważam, że dostęp do Internetu powinien być powszechny i bezpłatny dla wszystkich  

► Uwazam że dostep do internetu jest zbyt za maly i drogi i sluzy to do wzbogacenia roznych 
instytucji a nie daje mozliwosci spoleczenstwu ktorzy chetnie by skorzystali z tanszych ofert 
internet jest przyszloscia i daje mozliwosci ktore u nas w kraju nie sa  

► Prosze o ograniczenie ilosci reklam lub umieszczenie ich TYLKO w wybranych miejscach tak jak 
np. na msn.com 

► Proponuje pokrycie całego kraju superszybkim internetem radiowym umożliwiającym korzystanie 
z internetu w gminach wiejskich i małych miasteczkach wzorem sieci telefonii bezprzewodowej 
PLAY 

► Powszechny dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego. 

► POwinno szerzej sie korzystać z internetu. Powinien być dotępny wszędzie. 

► Powinno byc wiecej hotspotów  

► Podoba mi się pomysł darmowego dostępu do Internetu bezprzewodowego w całej Polsce - 
popchnęło by to nasz kraj do przodu informatyczną autostradą. Mam nadzieję, że komuś będzie 
się opłacało wprowadzić te plany w życie!!. Trzeba zagrać na nosie firmom wymuszającym haracz 
za usługi dostępowe  

► Ostatnio czytałem informację. o kosztach stworzenia WiMax(mam nadzieję,że nie pomyliłem 
pojęcia)na terenie całego kraju. 2 mld złotych wobec kilkunastu wydawanych z naszych podatków 
na KRUS czy znacznie więcej na przedwczesne emerytury, nie jest kosztem p  

► Obecnie żyjemy w czasach internetów , i na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie funkcjonowania 
bez tej technologii. Mam nadzieje,że w możliwość na korzystanie z internetu będą mieli wszyscy 
mieszkańcy nie tylko miast ale i mniejszych wiosek w Polsce. A w tej kwestii jesteśmy jeszcze 
daleko za Europą. 

► Najbardziej niepokojący jest niewielki dostęp do Internetu. 
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► Mysle, ze w Polsce, nawet w duzych miastach, korzystanie bezplatne z internetu 
bezprzewodowego w miejscach publicznych jest rozpowszechnione w bardzo malym stopniu. 
Mieszkam chwilowo w Wietnamie i pomimo tego, ze Polska jest w stosunku do Wietnamu krajem  

► mam nadzije że w niedalekiej przyszłości będzie lepszy dostęp do internetu,telefoni i telewizji 
cyfrowej. Pozdrawiam  

► Mam nadzieję, że Internet wygra z telewizją i trafi na wsie. 

► mam nadzieję że dostęp do internetu będzie miał każdy Polak . Po to żeby nam się lepiej żyło! 

► Internet bezprzewodowy powinien być ZA DARMO i ogólniedostępny. A o wyborach przez Internet 
bez przesady :-)  

► hot-spot dla mas - życzyłabym sobie, aby w Tychach był darmowy hot-spot, podobnie jak w innych 
miastach krajów Europy Zachodniej i Skandynawii  

► dostep do internetu w polsce jest ograniczony w stosunku do krajow zachodniej Europy. 

► Chcialabym podzielic sie tylko jedna opinia, w najblizszym czasie czeka mnie przeprowadzka do 
zdecydowanie mniejszej miejscowosci i okazuje sie ze jeszcze jest wciaz duzo "bialych plam" na 
mapie Polski jesli chodzi o dostep do internetu. A jak wiadomo dostep do sieci via modemy typu 
iPlus itp jest niestabilny. Dziwi mnie poprostu ze po tylu latach wciaz jeszcze jest taka "dzungla" 
w wielu rejonach kraju. 

► Brakuje mi internetu przewodowego gdyż we wsi w której mieszkam nie ma linii telefonicznej, 
a mieszkam tam już od ośmiu lat ( po przeciwnej stronie ulicy jest a po mojej nie ma)w związku 
z tym czuje się zdystanowany do aglomeracji miejskich i ograniczony dostęp do informacji 
biznesowych co ogranicza moje możliwości zarobkowe. 

► Zanim zaczniemy wymyślać hasła dla społeczeństwa informatycznego, wpierw należałoby 
wszystkim dać szansę przynajmniej podłączenia się do Neta (podobnie jak w Estonii, gdzie 99% 
ma dostęp). Niestety, Polakom to raczej nie "grozi" w najbliższych latach. Pol  

► Za ważne uznaję rozwój dostępu do internetu przez mobilne urządzenia. Hot spoty obejmujące 
całe miasta w powiązaniu z systemami GPS mogą ułatwić codzienne czynności. Handel, usługi, 
działania społeczne i wiele innych może zostać zrewolucjonizowane przez mo 

► Uwazam, ze internet powinien byc medium ogolnodostepnym, w dzisiejszych czasach, bez 
dostepu do sieci internetowej ciezko cokolwiek zalatwic. jest przede wszystkim zrodlem wiedzy 
I ulatwieniem kontaktow, zarowno na stopie towarzyskiej, jak i biznesowej. u 

► Rola internetu jest znaczaca i jak najbardziej pozytywna w moim odczuciu,niestety nie ma 
mozliwosci powszechnego korzystania z niego jeszcze zbyt wielu ludzi.Wiekszosci z nich 
poprostu nie stac na takie ulatwienie zycia a mnieszosc to ludzie ktorzy nie umieja korzystac tego 
dobrodziejstwa w pelni.W miastach wyglada to inaczej tak rownierz jak samo zycie sie rozni 
mieszkancow tych dwoch srodowisk.W miescie jesli nawet nie posiada rodzina srodkow na zakup 
sprzetu to jest mozliwosc korzystaania z kafejki inrenetowej a jeszcze nie widzialam takiej kafejki 
na wsi-nie pisze ze nie bywaja,z pewnoscia sporadycznie-tak. 

► Ostatnio próbowałam podłączyć internet w Jeleniej Górze i niestety napotykałam same 
problemy.Mamy jeszcze słabo rozwiniętą sieć a i ceny nie są za niskie za korzystanie. powinno 
być więcej elastycznych ofert dostosowanych do potrzeb klienta  

► Nadal zaniedbane w infrstrukturze telekomunikacyjnej ( stare linie telefoniczne o słabych 
parametrach transmisji) są ośrodki wiejskie, które najbardziej potrzebują dostępu do internetu 
z uwagi na oddalenie od usług dostępnych w ośrodkach miejskich. 
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Opinie o Internecie 

► W tej chwili internet jest niezbędny dla mnie. Ułatwia i przyspiesza wykonywanie różnych rzeczy. 

► W internecie jest duzo wiadomosci, za ktore trzeba placic. Wymagaja takze zalogowania, no 
I dobrze, ale czesto zarzucaja, ze to zly login i wowczas ja rezygnuje. 

► w dzisiejszym świecie internet jest bardzo potrzebny wręcz niezbędny. 

► Uwielbiam Internet! Zawsze byłam otoczona książkami, encyklopediami, słownikami, albumami, 
przewodnikami czyli "kopalniami" potrzebnych wiadomości...ale zawsze czegoś brakowało, bo ile 
można mieć w mieszkaniu książek? A teraz mam "wszystkie" książki świata, każda potrzebną 
informację po paru kliknięciach. Drugi powód miłości do tego cuda techniki to bankowości 
elektroniczna i tanie zakupy na aukcjach. A trzeci to "Włatcy Móch",których nigdy nie zdążę 
oglądnąć w TV. Jak tu nie uwielbiać?! 

► Uważam, że internet jest dosłownym "oknem na świat". O ile sprzęt (laptop, czy komp.stac. nawet 
emeryt może kupic`w sprzedaży ratalnej) to blokadą są ceny usługodawców internetowych, 
a zwłaszcza łącz stac. z int. szeroko pasmowym. 

► Uwazam, ze internet dobrze spelnia swoja role,jest to kopalnia wiedzy dla kazdego. Kazdy moze 
usiasc i dowiedziec sie to co go interesuje,wystarczy wybrac strony z interesujacym go tematem. 
Oplaty za internet uwazam za wysokie w stosunku do zarobkow i emerytur. Z dobrodziejstw 
internetu powinni korzystac wszyscy:bogaci,biedni,mlodzi,starsi na codzien i powinien byc wiecej 
dostepny dla takich osob ktorych nie stac na jego kupno. 

► Trudno byłoby teraz żyć bez dostępu do internetu . 

► Szkoda, że dzień nie ma 100 godzin. Tyle ciekawych wiadomości jest w Internecie. 

► szczerze- to nie wyobrażam sobie jak to by było teraz bez internetu chyba smutno! 

► pozdrawiam . jeszcze kilka lat temu internet był wizjąa obecnie nie wyobrażam sobie 
funkcjonowania bez niego. 

► Powiem krótko -nie wyobrażam sobie życia bez internetu :))  

► Niebawem wybieram się na emeryturę i nie wyobrażam sobie życia emeryta bez 
internetu,komputera. Ułatwia mi życie,jestem od niego uzależniona. 

► Nie wyobrażam sobie życia bez komputera, to najlepsze źródło informacji, kontaktu z bliskimi 
i dalekimi, przeróżnych spotkań ze światem dotąd odległym. 

► Nie wyobrażam sobie życia bez internetu, jest kopalnia wiedzy i często z niej korzystam. 

► Nie wyobrażam sobie życia bez dostępu do internetu. To najprostsza droga do wszelkich 
informacji. I do kontaktu z ludźmi na całym świecie. 

► nie wyobrazam sobie XXI wieku bez komputerow i technologi ktora juz istnieje. 

► najlepszym wynalazkiem XX w. był telewizor i lodówka zaś na początku XXI w. jest internet nie 
wiem co zajmie jego miejsce w końcówce wieku muślę że :globalne podróżowanie ponieważ 
internet rozbudza ciekawość "wszystkim" daje możliwość pogłębiania wiedzy we wszystkich 
dziedzinach i ochotę na zobaczenie tego w realu dlatego podróżowanie staje sie pasją wszystkich 
ludzi nawet tych którzy tego wcześniej nie czynili. 

► Moim zdaniem internet jest fajny. 

► Mam przed oczami 60 lat historii tego świata.Rozwój jest oszałamiający. Nie na wszystko-ba-na 
większość spraw nie starczało czasu. A do niedawna,nie było przecież komputerów 
I internetu.Gdyby był,byłbym o wiele "dalej".Teraz już jest -za późno,dla mnie.  

► Mam okazję toteż korzystam. Obecnie internet w Polsce jest na dość kiepskim poziomie - 
przebywałem kilka lat w stanach ja i po ok roku w 3 państwach europejskich i miałem styczność 
z internetem z prawdziwego zdarzenia - w znaczeniu przesyłu. Polskie prędk  
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► Mam nadzieję, że internet stanie się bardziej przyjazny dla starszego pokolenia gdyż to właśnie 
internet "rozbija ściany", pozwala w sposób bezpieczny rozwijać horyzonty i jest niezwykle 
pożytecznym narzędziem w życiu codziennym. Wiedza, łatwość, szybkość - internet - czas, 
bezpieczeństwo, wygoda! 

► Już ciężko istnieć bez dostępu do sieci ! To wciąga i ułatwia życie , pozwala również oszczędzać 
czas,wiele można załątwić szybciej i korzystniej. Wiedza na wszelkie tematy jest w zasięgu 
"klik".Tylko trochę jeszcze drogo. 

► Jestem zadowolona z mozliwości oferowanych w internecie. Życie z nim jest prostsze. 

► Jestem szczęśliwa, że doczekałam czasów, w których dano mi szanse korzystania z internetu. 
W chwili obecnej nie wyobrażam sobie życia bez internetu. Nie tylko ułatwia życie zawodowe, ale 
także domowe, rodzinne. I niesie ciągle tyle niespodzianek, pozwala się rozwijać pod każdym 
względem. Życie z internetem jest po prostu ciekawsze i łatwiejsze. 

► Jestem emerytowaną nauczycielką o niskiej emeryturze. Internet pozwala mi korzystac z dóbr 
kulturalnych i wiedzy przy ponoszeniu niewielkich kosztów. Ułatwia mi życie codzienne np.nie 
muszę chodzic do banku. 

► Internet: wspaniały dostęp do wszelkich informacji. Nie doceniałem go gdy nie miałem dostępu do 
niego. Pierwszy komputer ośmioletni kupiłem w wieku 62 lat i tak się zaczęło. Teraz mam 
64 I będąc zachwycony już nowym kompem ubolewam, że wciąż za mało posiadam wiedzy w tej 
materii. Pozdrawiam,  

► Internet w dzisiejszych czasach to podstawa. 

► Internet zastępuje mi telewizor i gazety  

► Internet to wspaniała rzecz, bo można się kataktować z rodziną, znajomymi, oraz można bardzo 
dużo porad prawnych, widomości z kraju i świata itp. A najwżniesze, że można nie wychodząc 
z domu przeprowadzać operacje bankowe, jest to oszczedność czasu. I wiele innych możliwości 
w zależności co kto lubi. 

► Internet to przyszłość i trzeba inwestować w jego rozwój i dbać aby mógł korzystać z niego każdy 
mieszkaniec naszego kraju, bo powinniśmy się rozwijać a nie cofać. 

► Internet to przyszłość dla wszystkich, a szczególnie dla wsi i rolników. Pozwala na kontakt ze 
światem, kulturą i rozrywką. 

► Internet to postęp cywilizacyjny i tego się już nie zmieni. Jest i być musi. I musi się rozwijać. 
Likwidacja internetu, to tak jak by nagle kazano zrezygnować ze światła i elaktryczności, wracając 
do łuczywa i świeczek. 

► Internet to okno na świat. Brak dostępu to rodzaj wykluczenia społecznego naszych czasów - 
obniżenie / zniesienie opłat to szansa na dynamiczny rozwój. 

► Internet to kopalnia wiedzy a w połączeniu z telefonią to ogromna potęga  

► Internet to dobra rzecz nie musze nikogo przekonywac. Mozna porozmawiac ,ogladac ciekawe 
strony ,zrobic zakupy ,poszukac pracy i wiele innych spraw sie dowiedziec .Wiadomo -internet 
warto miec. Jeszcze sie nie zastanawialam nad haslem dziekuje  

► Internet spełnia bardzo ważną rolę w moim życiu... Dzięki niemu moge porozumiewać się ze 
znajomymi którzy mieszkają daleko od mojego miasta. Z rodziną. Internet ułatwił mi znalezienie 
pracy oraz odpowiedniej szkoły. Dla mnie nie ma świata bez internetu. B 

► Internet rozwija się w eleganckim tempie. Coraz większa jest dostępność i szybkość, coraz lepsza 
cena w porównaniu do jakości. 

► internet pozwala mipoznawać nowe osoby i ich życie,sprawia, że nie czuje sie samotności  

► Internet jest wspaniałym wynalazkiem. Niestety, tak jak i wszystkie inne wspaniałe osiągnięcia 
nauki i techniki, może być wykorzystywany zarówno dla dobra jak i zła. 

► Internet jest wspaniałym wynalazkiem,obecnie nie wyobrażam sobie życia bez niego. 

► Internet jest super.Nie wyobrazam juz sobie zycia bez .Mieszkam daleko od rodziny .Poniewaz 
kazdego dnia mozemy rozmawiac ze soba o wszystkim ,widzimy sie nie ma tęsknoty. 
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► Internet jest super pomocny w pracy, w uzyskiwaniu informacji i w komunikowaniu się zwłaszcza 
z osobami przebywającymi zagranicą. Natomiast jest bardzo niebezpieczny dla młodzieży bo staje 
się sposobem na życie, pozbawia wyobraźni, narzuca siedzący tryb ż 

► Internet jest super ale powinno się bardziej pilnować aby dzieci nie wchodziły na strony 
pornograficzne oraz aby były większe zabezpieczenia przed spamami,wirusami i hakerami. 

► Internet jest naszym oknem na świat, umożliwia znalezienie wszelkich informacji i kontakt 
z najodlegleszymi zakątkami świata. Jest też medium niezależnym - każdy może tu wyrazić swoje 
poglądy i opinie. Uważam, że Internet jest świetnym narzędziem komunika  

► Internet jest mi niezbędny do pracy zawodowej i pomocny w kontaktach z innymi ludzmi, zarówno 
służbowych jak i prywatnych. Ponadto jest dla mnie źródłem bieżących informacji - TV szczęsliwie 
wyrejestrowalam kilka lat temu. 

► internet jest jak narkotyk-uzależnia-nie potrafię bez niego funkcjonowac. 

► Internet jest dla mnie niezbędnym narzędziem w poszukiwaniu i uzyskiwaniu informacji, szalenie 
wygodnym narzędziem w czynnościach bankowych, właściwie nie wyobrażam już sobie życia bez 
tego środka komunikacji. 

► Internet jest dla mnie i mojej rodziny ważnym medium, w obecnej chwili możemy zrezygnować 
z telewizji ale nie z internetu, prawie wszystkie wyszukiwania interesujących nas materiałów w tym 
potrzebnych do pracy i dla studentki (córka) odbywają się za pomoca internetu, jest to też środek 
komunikacji dla mojej rodziny z bliskimi i przyjaciólmi, żródło codziennych wiadomości,martwią 
nas problemy związane z wirusami i ochroną naszych danych oraz finansów (operacje bankowe), 
małe możliwości załatwiania spraw codzienych w urzędach czy placówkach państwowych 
medycznych(typu POZ), choćby ustalanie kolejnych wizyt lub badań, sądzimy, iż ceny sprzętu 
I opłat za korzystanie z sieci są zbyt wysokie i stanowią barierę rozwoju tego medium. 

► Internet jest dla ludzi którzy umieją go wykorzystac dla siebie nie przeciwko sobie wsumie jak ze 
wszystkim :):)... Pozdrawiam  

► internet jest bardzo przydatny w zyciu,mozna w nim znalezc duzo ciekawych rzeczy  

► Internet jest bardzo potrzebnym i istotnym elementem,dla polepszenia życia.Poprzez 
internet,mozemy utrzymać kontakt z całym światem. Z INTERNETEM KROCZ PRZEZ ZYCIE, 
Z WYSOKO PODNIESIONĄ GŁOWA. kONTAKT UTRZYMUJ Z CAŁYM ŚWIATEM. SWE 
SPRAWY ZAŁATWIAJ INTERNE  

► Internet daje mi mozliwości większych ,czestszych kontaktów z ludżmi. 

► Generalnie jestem zadowolony z internetu i związanymi z nim udogodnieniami i obecnie 
niewyobrażam sobie bez niego życia szczególnie na wsi. 

► Dzięki internetowi mamy kontakt ze światem i odwrotnie. 

► Dla mnie jako osoby mającej problemy z chodzeniem nowoczesne technologie, internet mają 
zasadniczy wpływ na moje codzienne życie. Myślę że dla większości osób niepełnosprawnych 
internet jest jedynym lub prawie jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym i bez niego trudno 
byłoby nam poruszać się w tym "zwariowanym" świecie. RADA NA ZWARIOWANY ŚWIAT 
INTERNETOWY CZAT. Pozdrawiam  

► Dla internet. to kopalnia wiedzy , i wszelkiej informacji . komunikacji medialnej.OKNO na Swiat. 
( Internet to globus wiedzy i informacji na świat ) 

► Bez internetu dzisiaj nie da się żyć. Wyprzedził już nawet telewizję. Warto by rozszerzyć zakres 
szkoleń komputerowych i internetowych. W tej dziedzinie następują duże zmiany ze względu na 
szyki postęp technologiczny. Odbiorcami internetu w dużej mierze s 

► Zawsze się tego bałam, dzisiaj wiem, że bez internetu byłoby smutno, to okno na świat w 100% 
słowa tego znaczeniu. Wszystkie wolne chwile spędzam z internetem lub siedzę w Internecie, 

► Rola internetu wzrasta systematycznie od kilkunastu lat. Odczuwam potrzbę upowszechnienia 
mobilnego dostępu do Internetu. 

► dzięki internetowi czytam codziennie wiadomości polityczne, związane z biznesem i sportowe. 
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► Internet - jak każdy ludzki wynalazek - ma tyleż stron dobrych, co złych. Wszystko zależy od tego, 
czy potrafimy ten wspaniały środek komunikacji wykorzystać w dobrych i użytecznych celach oraz 
zachować umiar w korzystaniu z niego. Złudne są jednak nadzie. 

► Internet - drogą rozwoju człowieka i jego otoczenia. Z internetem w drogę, wybierz przyszłość. Dla 
mnie internet jest ważnym narzędziem zdobywania wiedzy i najświeższych informacji z każdej 
sfery zycia min. sport, społeczeństwo, prawo, kultura, kulinaria, zdrowie, hobby itp. 

► Dzisiejszy internet jest chyba najbardziej znaczącym miejscem kształtowania się alternatywnej 
kultury. Dzięki niemu w praktyce znika bariera przestrzeni i ludzie mogą wymieniać poglądy 
I tworzyć społeczności mimo (często bardzo dużej) odległości. 

► Internet w odmu i pracy stał się faktem. Narzędziem niezbędnym. To już nie przyszłośc ale 
teraźniejszość. Konwergencja stała się faktem (przenikanie starych i nowych mediów) 

 


