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DZIE� SPOŁECZE�STWA
INFORMACYJNEGO

17 MAJA

Opracowanie merytoryczne i skład komputerowy:

Pomorski O�rodek Bada� Regionalnych,
Referat Analiz i Opracowa� Zbiorczych

Przy publikowaniu danych US 
prosimy o podanie �r�dła.
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a Dane dotyczą gospodarstw domowych z osobami w wieku 16-74 lata.
b Osoby w wieku 16-74 lata.

Polska
wojew�dztwo
pomorskie

Podstawowe wska�niki dotyczące społecze�stwa informacyjnego w 2017 r. 

81,9% 85,5%Gospodarstwa domowe  posiadające dostęp do Internetu w domua

77,6% 81,6%Gospodarstwa domowe  posiadające szerokopasmowy 
dostęp do Internetu w domu

a

Polska wojew�dztwo pomorskie

72,7% 76,3%Osoby  korzystające regularnie (co najmniej raz w tygodniu) z Internetub

19,6% 16,5%Osoby , kt�re nigdy nie korzystały z Internetub

30,8% 36,1%Osoby  korzystające z Internetu w kontaktach z administracją publicznąb

21,0% 26,0%Osoby  korzystające z Internetu w kontaktach z administracją publiczną 
do przekazywania wypełnionych formularzy

b

Wybrane cele korzystania z Internetu w sprawach prywatnych w % os�b w wieku 16-74 lata 
korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w 2017 r.

Korzystanie z poczty 
elektronicznej

78,6%

81,6%

Korzystanie z bankowo�ci 
elektronicznej

52,3%

57,9%

Pobieranie program�w
komputerowych (bez gier)

17,1%

18,0%

Wyszukiwanie informacji
o towarach lub usługach

76,8%

70,4%

Telefonowanie przez
Internet, odbywanie
rozm�w wideo

41,8%

38,8%

Granie w gry komputerowe
lub ich pobieranie

25,6%

27,1%

Czytanie, pobieranie gazet
lub czasopism on-line

79,3%

77,1%

Korzystanie z serwis�w 
społeczno�ciowych

63,2%

58,9%

Odsetek os�b w wieku 16-74 lata zamawiających lub kupujących przez Internet wybrane towary lub 
usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy w 2017 r.

Czytanie, pobieranie gazet
lub czasopism on-line

11,1%

12,7%

Artykuły spożywcze, 
używki, kosmetyki 
i �rodki czysto�ci

10,1%

12,1%

Książki, czasopisma

4,7%

6,5%

Sprzęt komputerowy

17,7%

16,8%

Pozostałe 
wyposażenie

30,0%

29,4%

Ubrania i sprzęt
sportowy

7,9%

10,8%

Sprzęt elektroniczny
(bez komputerowego)

4,4%

4,4%

Filmy i muzyka

3,6%

5,0%

Oprogramowanie
(w tym komputerowe)

8,4%

6,9%

Bilety na 
imprezy sportowe 
lub kulturalne

Polska
wojew�dztwo
pomorskie

Odsetek os�b w wieku 16-74 lata korzystających z urządze�  przeno�nych do łączenia się 
z Internetem poza domem lub miejscem pracy w 2017 r.

38,7% 36,2%

Telefon kom�rkowy/
smartfon

Komputer przeno�ny Tablet

Polska
wojew�dztwo
pomorskie

a Meble, pojazdy, artykuły AGD, artykuły ogrodowe, hobbistyczne, narzędzia, zabawki, biżuteria, dzieła sztuki i bibeloty.

20,0% 16,0% 7,9% 4,3%

a


	Strona 1

