
ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO   
NR  852 EKONOMICZNE  PROBLEMY  US UG NR  117 2015 
 
 
 
 
URSZULA GRZEGA 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach1 
 
 

DOST P DO INTERNETU W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 
A UNOWOCZE NIANIE KONSUMPCJI W POLSCE I UE 

 
 

Streszczenie 
 
 Celem artyku u jest przedstawienie zmian w zakresie dost pu gospodarstw do-
mowych do Internetu w Polsce i UE w kontek cie unowocze niania spo ycia.  
 W latach 2008–2014 odnotowano znaczny post p w dost pie do Internetu.  
W 2014 r. udzia  gospodarstw domowych w UE korzystaj cych z Internetu wyniós  
81% (w Polsce 75%), co stanowi o wzrost o 21 pkt proc. w porównaniu z 2008 r. (o 27 
w Polsce). Poziom dost pu do Internetu w ród gospodarstw domowych by  zró nico-
wany w poszczególnych pa stwach cz onkowskich – od 96% w Holandii i Luksembur-
gu do 57% w Bu garii. Rosn cy dost p do Internetu wspiera unowocze nianie kon-
sumpcji gospodarstw domowych. 
S owa kluczowe: konsumpcja, gospodarstwo domowe, dost p do Internetu. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dynamiczny rozwój i upowszechnianie si  rodków masowego przekazu, 
g ównie Internetu, sprawia, e zmienia si  poziom i struktura konsumpcji gospo-
darstw domowych, a zmiany te id  w kierunku konsumpcji nowoczesnej. 
 Przez poj cie konsumpcji nowoczesnej rozumie si  konsumpcj  ulepszon , 
zmodyfikowan  i zmodernizowan  w wymiarze warto ciowym, ilo ciowym i jako-
ciowym. Jest to konsumpcja prze amuj ca istniej cy stan, dotychczasowe nawyki 

i wzory. Wynika z my lenia post powymi kategoriami i obejmuje ca okszta t no-
wych postaw, dzia a  dotycz cych sposobów gospodarowania. Unowocze nianie 
                                                 

1  Katedra Bada  Konsumpcji. 
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spo ycia warunkowane jest splotem wielu determinant dzia aj cych w skali makro- 
i mikroekonomicznej oraz spo ecznej. Du e znaczenie ma przy tym dost pno  
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wzrasta dzi ki niej 
dost p do informacji, powi kszaj  si  zasoby wiedzy u ytkowników Internetu oraz 
ro nie dost pno  wielu ró nych produktów konsumpcyjnych, w tym np. us ug 
umo liwiaj cych zagospodarowanie czasu wolnego, zarz dzanie finansami gospo-
darstwa, usprawniaj cych wykonywanie wielu prac w domu. Ogólnie za  wi ksza 
dost pno  Internetu pozostaje w zgodzie z za o eniami rozwoju opartego na wie-
dzy i informacji oraz przyczynia si  zwykle do sprawniejszego i bardziej doskona-
ego zaspokajania potrzeb dotychczasowych i powstawania potrzeb nowych. 

 Celem rozwa a  jest przedstawienie zmian w zakresie dost pu gospodarstw 
domowych do Internetu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w kontek cie 
unowocze niania konsumpcji. Zakres podmiotowy bada  stanowi  gospodarstwa 
domowe. Zakres czasowy obejmuje lata 2008–2014. Materia  badawczy stanowi  
wtórne ród a informacji. Zastosowan  metod  badawcz  okre li  nale y jako ana-
liz  opisow  z elementami analizy ilo ciowej. Miary przyj te w badaniu pochodz  
z elektronicznych baz danych Eurostat. S  to wska niki dost pu gospodarstw do-
mowych do Internetu, w tym dost pu szerokopasmowego. Wska niki te mierz  
poziom dost pno ci (rozpowszechnienia) Internetu w ród gospodarstw domowych. 
Prezentowane s  jako odsetek gospodarstw domowych z przynajmniej jedn  osob  
w wieku 16–74 lata posiadaj cych cze internetowe (Wska niki 2011, s. 173). 
 Opracowanie sk ada si  z trzech cz ci. Pierwsza z nich zawiera podstawowe 
kwestie teoretyczne dotycz ce procesu unowocze niania spo ycia. Druga – analiz  
sytuacji gospodarstw domowych w zakresie dost pno ci Internetu w ogóle oraz 
Internetu szerokopasmowego z urz dze  stacjonarnych i mobilnych. Trzecia – oce-
n  zmian w dost pie do Internetu w kontek cie unowocze niania spo ycia. W pod-
sumowaniu przedstawiono najwa niejsze wnioski z ca o ci rozwa a .  
 
 
1. Unowocze nianie konsumpcji – podstawowe poj cia i za o enia 
 
 Proces unowocze niania konsumpcji oznacza jej trwa e ulepszanie we wszyst-
kich mo liwych wymiarach. Obejmuje warto ciowe, ilo ciowe i jako ciowe zmiany 
w konsumpcji artyku ów ywno ciowych, nie ywno ciowych oraz us ug i inne od 
dotychczasowych sposoby zaspokajania potrzeb oraz zaspokajanie potrzeb nowych, 
wcze niej nieistniej cych. 
 Wprowadzanie oraz przyswajanie nowo ci i innowacji w konsumpcji mo e 
mie  ró ne motywy, w ród których wyró nia si : motyw organizacyjny (wi e si  
z ch ci  odci enia cz onków gospodarstwa w mudnych czynno ciach domo-
wych), motyw ekonomiczny (wynika z ch ci poprawy w asnej sytuacji na rynku), 
motyw spo eczny (zwi zany z ch ci  dostosowania si  do nowych zwyczajów czy 
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panuj cej mody), motyw presti u (wyra a ch  podkre lenia swojego statusu), 
motyw hedonistyczny (wynika z potrzeby osobistej przyjemno ci i zabawy). Bior c 
pod uwag  powy sze motywy oraz si  ich wp ywu, mo na wyró ni  nowoczesn  
konsumpcj  „powierzchown ” oraz „prawdziw ”. Nowoczesna konsumpcja po-
wierzchowna jest efektem takiej dzia alno ci gospodarstwa, która koncentruje si  
na idei „mie ” i sztucznie wykreowanych potrzebach. Je eli s  to dzia ania skon-
centrowane na idei „by ”, to chodzi w nich o takie kategorie, jak presti , status 
i uznanie. Nowoczesna konsumpcja prawdziwa, w odró nieniu od powierzchownej, 
nakierowana jest na trwa y rozwój gospodarstwa i w konsekwencji rozwój ca ego 
spo ecze stwa. Chodzi tutaj zw aszcza o popraw  poziomu i/lub jako ci ycia pod-
miotów konsumpcji poprzez pe niejsze, bardziej doskona e zaspokojenie potrzeb 
tak podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Konsumpcja prawdziwa jest przy 
tym konsumpcj  zgodn  z zaleceniami specjalistów w zakresie spo ycia ilo ciowe-
go (m.in. fizjologów, lekarzy, towaroznawców) oraz z ogólnymi wytycznymi roz-
woju spo ecze stw (m.in. z priorytetami Strategii Europa 2020), w tym rozwoju 
opartego na wiedzy i informacji (Grzega 2015, s. 11–13).  
 Konsumpcja nowoczesna jest efektem wp ywu wielu ró nych uwarunkowa  
i czynników, w ród których wymienia si : makrouwarunkowania (globalizacja, 
post p techniczny i technologiczny, proces starzenia si  spo ecze stw, zmiany 
w postawach m odych pokole ) oraz mikrouwarunkowania, w tym czynniki eko-
nomiczne (sytuacja dochodowa gospodarstwa, oszcz dno ci, stan posiadania, poda  
towarów i us ug, czas wolny) i czynniki pozaekonomiczne (poziom wykszta cenia, 
charakter wykonywanej pracy, grupa spo eczna, wiek cz onków oraz poziom wia-
domo ci konsumenckiej). 
 Jedn  z istotnych determinant sprzyjaj cych unowocze nianiu konsumpcji 
gospodarstw domowych jest rozwój nowoczesnych technik i technologii. Umo li-
wia on m.in. wi ksz  mobilno  ludzi, turystyk , przep yw informacji, kapita u, 
towarów oraz rozwój technik produkcji umo liwiaj cy radykaln  indywidualizacj  
dóbr konsumpcyjnych (Kie czewski 2008, s. 100). Za po rednictwem Internetu 
konsument mo e wspó cze nie zaspokaja  ró ne potrzeby, m.in. potrzeb  nawi -
zywania i utrzymywania kontaktów towarzyskich, dokonywania zakupów, poszu-
kiwania i uzyskiwania informacji o wiecie, nauce, yciu. Dost pno  nowocze-
snych technologii informacyjno-komunikacyjnych sprzyja podnoszeniu poziomu 
edukacji, zwi ksza szanse znalezienia pracy, daje nowe mo liwo ci organizacji 
ycia domowego, organizacji zakupów, konsumpcji. Sprzyja tak e obcowaniu 

z kultur  i podnosi ogólny komfort ycia cz onków gospodarstw domowych. Za-
sadnicz  cech  takiej „zwirtualizowanej” konsumpcji jest mo liwo  przenoszenia 
potrzeb sfery publicznej do prywatnej. (Grzega 2015, s. 23). 
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2. Dost pno  Internetu w gospodarstwach domowych w Polsce i UE 
 
 Z danych tabeli 1 wynika, e w latach 2008–2014 dokona  si  znaczny post p 
w zakresie dost pu gospodarstw domowych do Internetu. W 2008 r. sze  gospo-
darstw na dziesi  w UE posiada o dost p do Internetu, a w 2014 r. by o ich ju  
ponad osiem. Post p obserwowano we wszystkich krajach UE. Najwi kszy w Bu -
garii, najmniejszy w Holandii. Niemniej Holandia to kraj, w przypadku którego 
obserwuje si  szczególnie wysoki poziom dost pu gospodarstw domowych do In-
ternetu (w 2008 r. wynosi  on 86%, w 2014 r. 96%). Bardzo wysok  dost pno ci  
Internetu charakteryzuj  si  tak e Luksemburg i Dania. Najni szym spo ród pa stw 
Wspólnoty – Bu garia (nieco wi cej ni  co drugie gospodarstw posiada o w 2014 r. 
dost p do sieci), a nast pnie Rumunia, Portugalia, Grecja oraz Litwa. Je li chodzi 
o Polsk , to w 2014 r. wska nik gospodarstw domowych posiadaj cych dost p do 
Internetu by  ni szy od redniej unijnej o 6 pkt proc. Ró nica dziel ca Polsk  od 
przoduj cej w tym wzgl dzie Holandii mala a na przestrzeni lat, jednak w 2014 r. 
nadal by a du a i wynosi a 21 pkt proc. Deklarowane przyczyny braku dost pu do 
Internetu w domu s  w ród Polaków zró nicowane. Najcz ciej podawan  przy-
czyn  by  brak potrzeby korzystania z Internetu (59,1%). Drug  – brak odpowied-
nich umiej tno ci (44,8%). W dalszej kolejno ci znalaz y si : zbyt wysokie koszty 
sprz tu oraz dost pu do Internetu, niech  do Internetu, posiadanie dost pu w in-
nym miejscu ni  dom, niepe nosprawno , wzgl dy prywatno ci i bezpiecze stwa, 
brak technicznej mo liwo ci korzystania i pod czenia (Spo ecze stwo informacyj-
ne 2014, s. 15). 
 Zwi kszenie dost pno ci Internetu w gospodarstwach domowych, szczególnie 
Internetu szerokopasmowego, to jeden z celów informatyzacji spo ecze stwa zapi-
sanych w dokumentach Komisji Europejskiej. W 2014 r. ponad ¾ gospodarstw 
domowych UE posiada o szerokopasmowy dost p do Internetu (zob. rys. 1). Od 
2008 r. wska nik ten wzrós  o 30 pkt proc. (z 48% w 2008 do 78% w 2014 r.). 
Najwi kszy udzia  gospodarstw domowych wyposa onych w szerokopasmowy 
dost p do Internet w 2014 r. odnotowano w Holandii (95%), Luksemburgu (93%), 
Finlandii (89%), Wielkiej Brytanii (88%). Najgorzej sytuacja przedstawia a si  
w Bu garii (56%), Rumunii (58%), Portugalii (63%), Grecji i Litwie (po 65%). 
W Polsce 71% gospodarstw domowych w 2014 r. posiada o cze szerokopasmowe. 
Od 2008 r. odnotowano w naszym kraju post p o 33 pkt proc. W latach 2008–2014 
udzia  gospodarstw w Polsce posiadaj cych szerokopasmowy dost p do Internetu 
w ogólnej liczbie gospodarstw domowych rós  szybciej ni  udzia  gospodarstw 
domowych posiadaj cych dost p do Internetu w ogóle.  
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Tabela 1 
Dost p do Internetu gospodarstw domowych w latach 2008–2014  

(w % gospodarstw domowych) 
 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UE-28 60 66 70 73 76 79 81 

Austria  69 70 73 75 79 81 81 

Belgia 64 67 73 77 78 80 83 

Bu garia  25 30 33 45 51 54 57 

Chorwacja 45 50 56 61 66 65 68 

Cypr  43 53 54 57 62 65 69 

Dania  82 83 86 90 92 93 93 

Estonia  57 62 67 69 74 79 83 

Finlandia  72 78 81 84 87 89 90 

Francja  62 69 74 76 80 82 83 

Grecja  31 38 46 50 54 56 66 

Hiszpania  50 53 58 63 67 70 74 

Holandia 86 90 91 94 94 95 96 

Irlandia  63 67 72 78 81 82 82 

Litwa 51 60 61 60 60 65 66 

Luksemburg  80 87 90 91 93 94 96 

otwa  53 58 60 64 69 72 73 

Malta  59 64 70 75 77 79 81 

Niemcy  75 79 82 83 85 88 89 

P o l s k a  48 59 63 67 70 72 75 

Portugalia  46 48 54 58 61 62 65 

Rep. Czeska  46 54 61 67 65 73 78 

Rumunia  30 38 42 47 54 58 61 

S owacja  58 62 67 71 75 78 78 

S owenia  59 64 68 73 74 76 77 

Szwecja  84 86 88 91 92 93 90 

W gry  48 55 60 65 69 71 75 

Wlk. Brytania  71 77 80 83 87 88 90 

W ochy  47 53 59 62 63 69 73 

ród o:  (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 14.01.2015). 
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Rys. 1.  Szerokopasmowy dost p do Internetu gospodarstw domowych w Polsce i UE 

w latach 2008–2014 (% gospodarstw domowych) 
ród o:  (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 14.01.2015). 

 
 Je li chodzi o szerokopasmowy mobilny dost p do Internetu (zob. rys. 2), to 
sytuacja Polski na tle UE wygl da podobnie. W 2014 r. ró nica wynosi a 6 pkt 
proc., przy czym w latach 2010–2012 poziom ten by  identyczny, co wskazuje na 
pogorszenie si  sytuacji polskich gospodarstw domowych w relacji do redniej UE.  
Najwy szym udzia em szerokopasmowego mobilnego dost pu do Internetu w ród 
gospodarstw domowych cechuje si  Finlandia (78%), najni szym Cypr (5%),  
a nast pnie Grecja oraz Republika Czeska (po 9%).  
 

 
Rys. 2.  Szerokopasmowy mobilny dost p do Internetu gospodarstw domowych w Polsce 

i UE w latach 2010–2014 (% gospodarstw domowych) 

ród o:  (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 14.01.2015). 
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3. Ocena zmian w dost pie do Internetu w kontek cie unowocze niania spo ycia  
 
 Obecny kszta t spo ycia gospodarstw domowych w UE w znacznej mierze 
wynika z poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego pa stw tworz cych Wspólno-
t . Maj c to na uwadze, a tak e czynniki „kryzysowe”, hamuj ce rozwój konsump-
cji w czasie, pozytywnie oceni  nale y popraw  w zakresie dost pu gospodarstw 
domowych do Internetu, w tym Internetu szerokopasmowego, z urz dze  stacjonar-
nych oraz mobilnych. Na pozytywn  ocen  zas uguje tak e stopniowe, systema-
tyczne zmniejszanie si  dystansu dziel cego kraje o wysokiej dost pno ci Internetu 
od krajów o dost pno ci niskiej. Mimo stopniowego zacierania si  ró nic w anali-
zowanej kwestii w ród gospodarstw wchodz cych w sk ad UE widoczna jest 
znaczna polaryzacja dost pno ci Internetu. W latach 2008–2014 w gospodarstwach 
domowych zlokalizowanych w Europie Zachodniej i Pó nocnej zaobserwowano 
zdecydowanie wy sze warto ci wska ników wyposa enia gospodarstw domowych 
w urz dzenia z dost pem do Internetu. W krajach takich jak Holandia, Luksemburg 
i Dania warto ci wska ników by y najwy sze. W przypadku tych pa stw poziom 
rozwoju spo ecze stwa informacyjnego uznaje si  za najwy szy. W przeciwie -
stwie do nich w gospodarstwach domowych bloku wschodniego, a tak e w Europie 
Po udniowej, wska niki dost pno ci Internetu by y zdecydowanie ni sze. Najni sze 
warto ci ukszta towa y si  w przypadku takich pa stw jak Bu garia i Rumunia. Je li 
chodzi o Polsk , to ¾ polskich gospodarstw domowych posiada o w 2014 r. dost p 
do Internetu. Podobnie sytuacja wygl da a u naszych po udniowych s siadów (Cze-
chy i S owacja po 78%). W Niemczech w 2014 r. warto  ta by a wy sza o 14 pkt 
proc. w porównaniu z Polsk , za  na Litwie ni sza o 9 pkt proc. Z danych przyto-
czonych w artykule wynika, e sytuacja Polski na tle innych krajów UE kszta tuje 
si  raczej przeci tnie. Niemniej w klasyfikacjach dotycz cych dost pno ci Internetu 
Polska zbli a si  coraz bardziej do redniej unijnej. Na przestrzeni badanego okresu 
poziom dost pu do Internetu polskich gospodarstw domowych podniós  si  o 27 pkt 
proc. W UE wzrost ten wyniós  21 pkt proc.  
 Jak wcze niej uznano, poprawa dost pno ci Internetu w ród gospodarstw 
domowych jest jednym z wyznaczników konsumpcji nowoczesnej. Konsekwencj  
nierównego dost pu do Internetu mog  by  ró nice w uczestnictwie w wa nych 
aspektach ycia spo ecznego. Wykorzystanie Internetu w codziennym yciu – na-
uce, pracy, dost pie do informacji i wiedzy – powoduje, e gospodarstwa, które 
maj  do niego dost p, maj  okazj  do realizowania modelu konsumpcji zgodnego z 
zaleceniami specjalistów w zakresie spo ycia ilo ciowego oraz z ogólnymi wytycz-
nymi rozwoju spo ecze stw. Natomiast gospodarstwa, które z niego nie korzystaj , 
w coraz wi kszym stopniu nara one s  na ograniczony przekaz informacji, którego 
skutkiem mo e by  wykluczenie cyfrowe, a tak e spo eczne. W krajach o wysokim 
poziomie dost pno ci Internetu zdecydowanie cz ciej realizuje si  nowoczesny 
model spo ycia. Przejawia si  on m.in.: wy szym udzia em wydatków swobodnego 
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wyboru w relacji do wydatków podstawowych, relatywnie niskim udzia em wydat-
ków ywno ciowych, pozytywnymi zmianami w ilo ciowym spo yciu ywno ci 
przejawiaj cymi si  zwi kszeniem racjonalno ci diety konsumpcyjnej oraz post -
pem w poziomie wyposa enia gospodarstw w nowoczesne dobra trwa e, w tym 
dobra teleinformatyczne. Zwykle tym ilo ciowym zmianom w konsumpcji towarzy-
sz  tak e pozytywne zmiany jako ciowe. Dotycz  one nowych, ulepszonych sposo-
bów zaspokajania potrzeb oraz korzystnej reorganizacji spo ycia gospodarstw do-
mowych. Podkre li  nale y, e realizacja takiego modelu spo ycia zale y przede 
wszystkim od sytuacji dochodowej podmiotów konsumpcji. Niemniej du e i wci  
rosn ce znaczenie maj  przy tym determinanty o charakterze pozaekonomicznym, 
w tym dost pno  nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyj-
nych w ród gospodarstw domowych (Grzega 2013, s. 31–32).  
 
 
Podsumowanie 
 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy danych dotycz cych dost pno ci In-
ternetu w gospodarstwach domowych w Polsce i UE mo na wysun  nast puj ce 
wnioski: 

– w latach 2008–2014 nast pi  znaczny post p w zakresie dost pu gospo-
darstw domowych do Internetu, w tym Internetu szerokopasmowego, 
z urz dze  stacjonarnych i mobilnych;  

– w 2014 r. a  81% gospodarstw domowych w UE oraz 75% w Polsce mia o 
dost p do cza internetowego, z czego 96% gospodarstw w UE oraz 95% 
w Polsce mia o dost p szerokopasmowy; 

– w zale no ci od kraju zamieszkania obserwuje si  jednak do  znaczne 
rozbie no ci w zakresie dost pu gospodarstw domowych do Internetu, naj-
korzystniej sytuacja wygl da w Holandii i Luksemburgu, najmniej ko-
rzystnie w Bu garii i Rumunii; 

– pozytywn  tendencj  jest zmniejszanie si  dystansu dziel cego kraje o wy-
sokiej dost pno ci Internetu od krajów o niskiej dost pno ci oraz stopnio-
we zacieranie si  ró nic w dost pie do sieci Internet pomi dzy Europ  Pó -
nocno-Zachodni  a Po udniowo-Wschodni ; 

– pozytywne zmiany w poziomie dost pno ci Internetu w ród gospodarstw 
domowych daj  solidne podstawy do unowocze niania spo ycia tak w Pol-
sce, jak i w UE. wiadcz  one dodatkowo o poprawie stopnia zaspokojenia 
potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych, zw aszcza potrzeb in-
formacyjnych oraz potrzeb z grup: edukacja, kultura, rekreacja, bezpie-
cze stwo. 
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INTERNET ACCESS IN HOUSEHOLDS AND MODERNISING 
CONSUMPTION IN POLAND AND IN THE EU 

 
 

Summary 
 
 This article aims at presenting changes in Internet access of households in Poland 
and the European Union in the context of modernising consumption. In the period of 
2008–2014 a progress of access Internet in household was observed. The percentage of 
households in the EU who used the internet was 81% in 2014 (75% in Poland), an in-
crease of 21 percentage points compared with 2008 (27 percentage points in Poland). 
The share of internet access varied among Member States, ranging from 96% of house-
holds in the Netherlands and Luxembourg to 57% in Bulgaria. The growing access to 
the Internet supports modernising consumption among households. 
Keywords: consumption, household, Internet access. 
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