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NA TLE KRAJÓW UE 
 
 

Streszczenie 
 
 W artykule zbadano wykorzystanie Internetu przez gospodarstwa domowe  
w Polsce wg okre lonych celów oraz struktur  zakupów dokonywanych przez Internet 
w latach 2004–2014. W cz ci drugiej gospodarstwa domowe w Polsce zosta y porów-
nane z gospodarstwami domowymi w wybranych krajach Europy – zarówno pod 
wzgl dem wykorzystania Internetu, jak i dokonywanych zakupów przez Internet.  
S owa kluczowe: gospodarstwa domowe, spo ecze stwo informacyjne, Internet. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wykorzystanie Internetu w gospodarstwach domowych w Polsce jest coraz 
bardziej powszechne. W latach 2004–2014 odsetek gospodarstw domowych posia-
daj cych komputer podwoi a si . W tym samym czasie odsetek gospodarstw do-
mowych posiadaj cych dost p do Internetu w domu prawie si  potroi . Przez te 11 
lat komputer oraz Internet sta y si  prawie powszechnie stosowanymi narz dziami 
w gospodarstwach domowych w Polsce. 
 W opracowaniu zbadano cele wykorzystania Internetu w gospodarstwach 
domowych w Polsce w latach 2004–2014, stawiaj c hipotez , e wraz z rozpo-
wszechnianiem si  Internetu struktura celów jego wykorzystania si  zmienia, zmie-
nia si  równie  struktura towarów i us ug zamawianych drog  internetow  przez 
gospodarstwa domowe.  

                                                 
1  Katedra Ekonometrii. 
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 Druga hipoteza badawcza zak ada, e udzia  gospodarstw domowych korzy-
staj cych z Internetu wg okre lonych celów, jak i zamawiaj cych towary i us ugi 
przez Internet ró ni si  od odpowiednich udzia ów gospodarstw domowych w bar-
dziej rozwini tych krajach zachodniej Europy, natomiast jest podobna do gospo-
darstw domowych z pa stw Europy rodkowo-Wschodniej. 
 Wszystkie dane pochodz  z opracowa  GUS i US w Szczecinie – Spo ecze -
stwo Informacyjne w Polsce. 

 
1. Dost p gospodarstw domowych do Internetu w domu  
 
 Zarówno posiadanie komputera, jak i Internetu zale y w bardzo du ym stop-
niu od tego, czy w gospodarstwie domowym s  dzieci, czy te  nie. Znacznie s ab-
szym czynnikiem determinuj cym obie te kwestie jest miejsce zamieszkania. Na 
rysunku 1 pokazano, jak zmienia  si  odsetek gospodarstw domowych wyposa o-
nych w komputer z dost pem do Internetu w latach 2004–2014 z podzia em na 
gospodarstwa domowe ogó em, z dzie mi i bez dzieci.  
 

 
Rys. 1.  Odsetek gospodarstw domowych posiadaj cych dost p do Internetu w domu 

ród o:  obliczenia w asne na podstawie danych GUS. 

 
 redniookresowe tempo zmian (Ostasiewicz 2001, s. 339) liczone wg wzoru 1 
dla odsetka gospodarstw domowych ogó em posiadaj cych komputer oraz dla po-
siadaj cych dost p do Internetu w domu wynios o odpowiednio 1,079 oraz 1,111. 
Oznacza to, e z roku na rok odsetek gospodarstw domowych posiadaj cych kom-
puter wzrasta rednio o 7,9%, a posiadaj cych dost p do Internetu w domu 
o 11,1%.  

1iT Gn
    (1) 
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 Analizuj c rysunek 1, mo emy zauwa y , e w 2004 roku 34% gospodarstw 
domowych z dzie mi posiada o komputer z dost pem do Internetu w domu. 
W przypadku gospodarstw domowych bez dzieci odsetek ten wyniós  19% – ogó-
em 26%. W roku 2014 odsetek gospodarstw domowych z dzie mi posiadaj cych 

komputer by  równy 94%. Ró nica pomi dzy gospodarstwami domowymi z dzie -
mi i bez dzieci posiadaj cych dost p do Internetu w domu wzros a z 15 pp. w 2004 
roku do 28,8 pp. w roku 2014. 
 Tak du a dost pno  do Internetu w domu wp ywa na coraz wi ksz  wiado-
mo  spo ecze stwa z mo liwo ci jego wykorzystania. Z up ywem lat maleje rów-
nie  obawa przed nieuczciwymi sprzedawcami b d  te  innymi zagro eniami wi -

cymi si  z korzystaniem z Internetu. 
 
 
2. Cele wykorzystania Internetu przez gospodarstwa domowe w Polsce  
 
 GUS wyró nia 11 celów wykorzystania Internetu przez gospodarstwa domo-
we: 

– korzystanie z poczty elektronicznej, 
– wyszukiwanie informacji o towarach i us ugach, 
– czytanie, pobieranie czasopism online, 
– szukanie informacji dotycz cych zdrowia, 
– s uchanie radia i ogl danie telewizji, 
– korzystanie z us ug bankowych, 
– telefonowanie przez Internet, odbywanie wideokonferencji, 
– korzystanie z serwisów po wi conych turystyce, 
– pobieranie programów komputerowych, 
– szukanie pracy, wysy anie ofert, 
– sprzedawanie towarów, np. na aukcjach. 

 Oprócz wy ej wymienionych celów GUS oddzielnie bada dokonywanie zaku-
pów przez Internet. Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono udzia y procentowe osób 
korzystaj cych z Internetu w celach prywatnych wg wybranych celów. 
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Rys. 2.  Osoby korzystaj ce z Internetu w sprawach prywatnych wg wybranych celów – 

cz  I 
ród o:  obliczenia w asne na podstawie danych GUS. 

 
Rys. 3.  Osoby korzystaj ce z Internetu w sprawach prywatnych wg wybranych celów – 

cz  II 
ród o:  obliczenia w asne na podstawie danych GUS. 

 
 Nale y zauwa y , e w 2004 roku w ród celów nie wymieniano pobierania 
programów komputerowych, natomiast w 2014 roku nie uj to szukania informacji 
dotycz cych zdrowia oraz s uchania radia i ogl dania telewizji. 
 Najwi kszy wzrost odsetka osób korzystaj cych z Internetu w wybranych 
celach, w badanym okresie czasu, nast pi  w wyszukiwaniu informacji o towarach 
i us ugach (o 35,1 pp.) oraz w korzystaniu z poczty elektronicznej (33,9 pp.).  
 Z kolei najmniejszy wzrost nast pi  w przypadku korzystania z serwisów po-
wi conych turystyce (5,8%), szukania pracy, wysy ania ofert (6,6%) oraz pobierania 

programów komputerowych (wzrost o 6,9% w roku 2014 w stosunku do roku 2005). 
 Porównuj c struktur  celów wykorzystania Internetu w roku 2005 z rokiem 
2013 (w latach tych s  dost pne dane dotycz ce wszystkich celów wykorzystania 
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Internetu), policzono wska nik podobie stwa struktur (Ostasiewicz 2001, s. 33–34) 
wg wzoru 2. 
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 Im p jest bli sze jedno ci, tym struktury badanych zbiorowo ci s  bardziej 
podobne. W przypadku badania struktur celów wykorzystania Internetu wska nik 
ten wyniós  0,8. Warto  ta wiadczy o du ym podobie stwie struktury wykorzy-
stania Internetu przez gospodarstwa domowe w 2005 i 2013 roku. Najwi ksza 
zmiana nast pi a w przypadku telefonowania przez Internet – w 2005 roku telefo-
nowanie w ród wyró nionych celów by o na 11 miejscu, a w 2013 roku by o ju  na 
miejscu trzecim.  
 
 
3.  Zakupy dokonywane przez gospodarstwa domowe w Polsce za pomoc  

Internetu 
  
 W 2014 roku 34,2% osób w wieku od 16 do 74 roku ycia zamawia o produk-
ty lub us ugi przez Internet. 
 Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono wybrane towary i us ugi kupowane przez 
Internet w latach 2004–2014. W roku 2014 zdecydowanie najcz ciej przez Internet 
kupowano ubrania i sprz t sportowy (20,7% osób) oraz pozosta e wyposa enie 
(14,2% osób), do którego nale : meble, pojazdy, artyku y AGD, ogrodowe, hob-
bystyczne, narz dzia, zabawki, bi uteria, dzie a sztuki oraz bibeloty. 
 

 
Rys. 4.  Osoby kupuj ce przez Internet produkty do prywatnego u ytku – cz  I 

ród o:  obliczenia w asne na podstawie danych GUS. 
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Rys. 5.  Osoby kupuj ce przez Internet produkty do prywatnego u ytku – cz  II 

ród o:  obliczenia w asne na podstawie danych GUS. 

 
 W badanym okresie najwy sze redniookresowe tempo zmian by o dla zaku-
pów artyku ów spo ywczych i kosmetyków – 1,55, czyli co roku udzia  gospo-
darstw domowych kupuj cych artyku y spo ywcze i kosmetyki wzrasta  rednio 
o 55%. 
 Porównuj c struktur  zakupów w 2005 i 2014 roku (w 2004 roku GUS nie 
rejestrowa  kupowania przez Internet „pozosta ego wyposa enia”), policzono 
wska nik podobie stwa struktur, który wyniós  0,71. Warto  ta oznacza, e nast -
pi a istotna zmiana struktury zakupów dokonywanych przez Internet. Najwi ksze 
zmiany dotycz  kupowania ubra  i sprz tu sportowego oraz pozosta ego wyposa e-
nia (s  znacznie cz ciej kupowane), ksi ek i czasopism oraz filmów i muzyki (s  
znacznie rzadziej kupowane). 
 
 
4.  Wykorzystanie Internetu przez gospodarstwa domowe w Polsce na tle  

wybranych krajów europejskich  
  

 Do zbadania podobie stwa pa stw UE pod wzgl dem celów wykorzystania 
Internetu oraz zakupów dokonywanych przez Internet pos u ono si  diagramem 
Czekanowskiego (Czekanowski 1913). Im wi kszy punkt na diagramie, tym dwa 
pa stwa s  bardziej podobne. Pa stwa tworz  skupiska bardzo cz sto trudne do 
jednoznacznego zidentyfikowania, dlatego wyró nione grupy s  najcz ciej subiek-
tywnie wyznaczone przez badacza. 
 Wszystkie obliczenia wykonano w programie Maczek. 
 Na rysunku 6 przedstawiono diagram przedstawiaj cy podobie stwo wyró -
nionych pa stw europejskich pod wzgl dem korzystania z Internetu przez gospo-
darstwa domowe, a na rysunku 7 pod wzgl dem dokonywanych zakupów. 
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Rys. 6.  Podobie stwo wybranych pa stw europejskich pod wzgl dem celów korzystania 

z Internetu przez gospodarstwa domowe 

ród o:  obliczenia w asne. 

 
Rys. 7.  Podobie stwo wybranych pa stw europejskich pod wzgl dem dokonywanych 

zakupów drog  internetow  przez gospodarstwa domowe 

ród o:  obliczenia w asne. 
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 Analizuj c podobie stwo wybranych pa stw europejskich pod wzgl dem 
celów korzystania z Internetu przez gospodarstwa domowe, wyró niono 7 grup: 

– grupa 1: Austria, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Hiszpania, S owacja, 
– grupa 2: Malta, S owenia, Cypr, 
– grupa 3: Portugalia, Polska, W ochy, 
– grupa 4: Grecja, Bu garia, Rumunia, 
– grupa 5: W gry, Litwa, otwa, 
– grupa 6: Belgia, Francja, Irlandia, 
– grupa 7: Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Islandia. 

 Poza grupami znalaz y si  Estonia, Holandia, Luksemburg. 
 W grupie 7 znalaz y si  pa stwa skandynawskie, w których gospodarstwa 
domowe najcz ciej korzystaj  z Internetu we wszystkich badanych celach, a wi c: 
korzystanie z us ug bankowych, z serwisów po wi conych turystyce, wyszukiwanie 
informacji o towarach i us ugach oraz czytanie, pobieranie czasopism online. Na 
niewiele ni szym poziomie korzystaj  z Internetu we wszystkich celach pa stwa 
z grupy 1. 
 W grupie 6 udzia  gospodarstw domowych korzystaj cych z us ug bankowych 
oraz czytaj cych przez Internet jest na wy szym poziomie ni  w grupie 1, a pozo-
sta e na ni szym poziomie. W grupie 2 i 5 jedynie wyszukiwanie informacji o towa-
rach oraz czytanie jest na wysokim poziomie, ale w grupie 2 korzystanie z serwi-
sów po wi conych turystyce jest na wy szym poziomie ni  w grupie 5. 
 W grupach 3 i 4 korzystanie przez gospodarstwa domowe w wy ej wymienio-
nych celach jest na najni szym poziomie, jednak e w grupie czwartej odsetek go-
spodarstw domowych czytaj cych przez Internet jest wy szy ni  w grupie 3, a po-
zosta e wska niki s  na ni szym poziomie. 
 Pod wzgl dem zakupów dokonywanych przez Internet wyró niono 6 grup: 

– grupa 1: Austria, Francja, 
– grupa 2: Belgia, Hiszpania, S owenia, W gry, 
– grupa 3: Portugalia, Grecja, W ochy, Bu garia, Rumunia, Czechy, Litwa, 

Estonia, otwa, Cypr, 
– grupa 4: Polska, S owacja, Malta, 
– grupa 5: Holandia, Finlandia, 
– grupa 6: Norwegia, Dania. 

 Pozosta e pa stwa nie wesz y do adnej grupy. 
 Zdecydowanie najcz ciej wszystkie wyró nione produkty i us ugi (wczasy, 
wycieczki, zakwaterowanie i bilety; ubrania i sprz t sportowy; ksi ki, czasopisma, 
materia y do nauki przez Internet; pozosta e wyposa enie; bilety na imprezy spor-
towe i kulturalne; filmy, muzyka; sprz t elektroniczny bez komputerowego; opro-
gramowanie; sprz t komputerowy) kupowa y gospodarstwa domowe z pa stw na-
le cych do 6 grupy, a nast pnie do grupy 5 i 1 (jedynie zakup sprz tu komputero-
wego jest na podobnym poziomie jak w grupie 5). 
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 We wszystkich kategoriach produktów najmniejszy udzia  zamawiaj cych 
przez Internet by  w pa stwach grupy 3. Gospodarstwa domowe nale ce do gru-
py 2 kupuj  cz ciej wczasy i wycieczki, bilety na imprezy sportowe oraz sprz t 
komputerowy ni  gospodarstwa domowe nale ce do grupy 4. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowuj c mo na stwierdzi , e struktura celów korzystania przez Inter-
net przez gospodarstwa domowe w Polsce w latach 2004–2014 uleg a niewielkim 
zmianom, a najwi ksza zmiana dotyczy telefonowania przez Internet. 
 Struktura zakupów zmieni a si  znacznie bardziej. Znacznie cz ciej gospo-
darstwa domowe kupuj  przez Internet ubrania i sprz t sportowy, a rzadziej ksi ki 
i czasopisma oraz filmy i muzyk . 
 Pod wzgl dem korzystania z Internetu wg wyró nionych celów gospodarstwa 
domowe w Polsce s abo wypadaj  na tle innych krajów europejskich – nale  do 
grupy pa stw, w których prawie najrzadziej gospodarstwa domowe korzystaj  
z Internetu wg wi kszo ci wyró nionych celów. 
 Pod wzgl dem zakupów gospodarstwa domowe w Polsce cz ciej dokonuj  
zakupów wyró nionych produktów ni  wiele pa stw Europy Wschodniej czy Po u-
dniowej, ale rzadziej ni  gospodarstwa domowe wysoko rozwini tych pa stw Eu-
ropy Zachodniej. 
 By  mo e da si  zauwa y  zwi zek pomi dzy korzystaniem z Internetu przez 
gospodarstwa domowe, a klimatem panuj cym w danym pa stwie, co mo e by  
tematem przysz ych bada . 
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USING THE INTERNET IN HOUSEHOLDS IN POLAND 
 
 

Summary 
 
 In the article using the Internet by households in Poland according to defined 
objectives and the structure of the shopping effected by the Internet in 2004–2014 years 
were examined. In part second households in Poland were compared with households in 
selected countries of Europe both in terms of using the Internet, as well as made shop-
ping by the Internet. 
Keywords: households, information society, Internet. 
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