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Streszczenie 
 
 Celem niniejszego opracowania jest analiza mo liwo ci wykorzystania telefonów 
komórkowych (a w szczególno ci tych z dost pem do Internetu – smartfonów) w proce-
sie edukacyjno-informacyjnym oraz komunikacyjnym przez l skich studentów. 
W badaniach przedstawiono równie  zagro enia wynikaj ce z dysfunkcyjnego sposobu 
korzystania z telefonu komórkowego przez studentów (uzale nienie od rozmów prowa-
dzonych przez telefon, wiadomo ci tekstowych SMS, funkcji aparatu). Niew a ciwe 
u ywanie telefonu mo e zdominowa  ycie cz owieka i doprowadzi  do znacznego 
ograniczenia kontaktów towarzyskich i spo ecznych, co cz sto mo e prowadzi  do 
zaniedbywania osób najbli szych, szko y lub pracy. Natomiast z drugiej, pozytywnej 
strony – nowe mo liwo ci i aplikacje, w szczególno ci przeznaczone na smartfony, 
mog  usprawni  proces edukacyjny i informacyjny w szkole wy szej. 
S owa kluczowe: telefon komórkowy, uzale nienie od telefonu komórkowego, aplika-
cje, studenci. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Telefony komórkowe dzi ki powszechnemu dost powi i przyst pnym cenom 
sta y si  nieodzownym wyposa eniem i rodkiem komunikacji wspó czesnego 
cz owieka2. Osoby posiadaj ce aparat telefoniczny czuj  si  bezpieczniej w ró nych 

                                                 
1  Katedra Ekonometrii, Wydzia  Zarz dzania. 
2  Wed ug ITU – Information and Communication Technology Statistics, na wiecie 

w 2013 roku na 100 osób przypada y 93 telefony komórkowe, w Polsce w 2013 roku na 100 osób 
przypada o 150 telefonów komórkowych, podczas gdy 14 lat wcze niej, czyli w 2000 roku, na 
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yciowych sytuacjach, np. wezwanie pomocy w nag ych wypadkach, Internet w 
zasi gu r ki – w razie potrzeby, b yskawiczny kontakt z najbli szymi3. 
 Personalizacja telefonów poprzez ustawienia osobistych dzwonków, wygasza-
czy ekranów, grafiki, a tak e wybór w asnego wymarzonego modelu aparatu 
o ró nej funkcjonalno ci (budzik, notes, organizator, kalkulator i inne aplikacje 
mobilne czy te  inne urz dzenia typu: dyktafon, radio, odtwarzacz MP3, GPS, ka-
mera i aparat fotograficzny; cze z Internetem, ró nego rodzaju gry oraz akceptacja 
kart p atniczych z wykorzystaniem telefonu) daje m odym ludziom szanse pokaza-
nia w asnej to samo ci, poczucia w asnej warto ci oraz statusu spo ecznego. 
 
 
1. Zagro enie uzale nieniem od telefonu komórkowego l skich studentów 
 
 Tak popularna komórka oprócz zalet ma równie  wiele wad. Jej u ywanie 
w niew a ciwy sposób mo e prowadzi  do powa nych konsekwencji – uzale nie-
nia. Uzale nienie od telefonu komórkowego nie jest zjawiskiem jednorodnym 
i dlatego te  mo na wyró ni  kilka jego form: uzale nienie od wiadomo ci SMS, 
uzale nienie od posiadania nowych modeli aparatów telefonicznych, uzale nienie 
od rozmów telefonicznych, uzale nienie od grania na telefonie oraz syndrom w -
czonego telefonu. 
 Badania przeprowadzone, przez Rutlanda (Rutland 2007, s. 841–843) i jego 
zespó  na grupie studentów wykaza y, e s  osoby tak uzale nione od wysy ania 
wiadomo ci tekstowych (SMS), które do tego stopnia odczuwa y przymus nie-
ustannego odczytywania i wysy ania SMS-ów, e pisa y wiadomo ci do samych 
siebie. Zdaniem Lu (Lu 2011, s. 1702–1709) i jego zespo u 3,1% m czyzn i 5,4% 
kobiet w Japonii jest zagro onych uzale nieniem od wysy ania wiadomo ci teksto-
wych z telefonów komórkowych. Natomiast inne badania przeprowadzone przez 

                                                                                                                        
100 osób w Polsce przypada o 17 telefonów komórkowych; dane dost pne na stronie 
www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx [dost p 27.12.2014]. 

3  Z historii wiemy, e pierwszy telefon komórkowy pojawi  si  w 1973, by a to Motorola 
DynaTAC. Telefon ten wa y  niemal 2 kg, adowa  si  10 godzin i pozwala  na 30-minutow  
rozmow . Telefon zaprezentowano 3.04.1973 r., ale do sprzeda y trafi  dopiero 10 lat pó niej 
i kosztowa  blisko 4 tys. dol.; IBM Simon to oficjalnie pierwszy smartfon na wiecie, który poja-
wi  si  pod koniec 1992 r. Mia  kalkulator, pager, mo na by o wysy a  z niego faksy i maile. Da o 
si  nawet instalowa  aplikacje. Simon mia  dotykowy ekran, procesor o taktowaniu 16 MHz  
i 1 MB RAM; J-SH04 to pierwszy telefon ze zintegrowan  kamer  i mo liwo ci  wysy ania 
zdj , pojawi  si  pod koniec 2000 r. 22.10.2008 – HTC Dream, pierwszy smartfon z Androidem 
(najpopularniejszym systemem mobilnym wiata). W Polsce by  sprzedawany pod nazw  Era G1 
od lutego 2009 r.; 09.2011 – Galaxy Note to pierwsze popularne urz dzenie cz ce smartfon 
i tablet, czyli phablet; w 2014 TOP 5 producentów smartfonów na wiecie: Samsung 85 mln, 
Apple 43,7 mln, Huawei 13,7 mln, Lenovo 12,9 mln, LG 12,3 mln. Najpopularniejsze platformy 
na wiecie: Android: 57%, iOS: 10%, Windows Phone: 3%, zwyk e telefony: 30%. Dane pocho-
dz  ze strony: http://komorkomania.pl/historiatelefonow/ [dost p 27.12.2014]. 
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Ha (Ha 2008, s. 783–784) i zespó  pokazuj , e s  osoby, które patologicznie na-
bywaj  nowe, pojawiaj ce si  na rynku modele telefonów komórkowych (nie pa-
trz c na ich cen , kieruj c si  wy cznie nieodpart  ch ci  nabycia danego modelu, 
co powoduje, e potrafi  nawet zaci gn  kredyt na jego zakup). Studenci z Tajwa-
nu (Masiak 2013, s. 222–226) znacz co bardziej ni  studenci z USA i Polacy prefe-
ruj  rozmowy przez telefon komórkowy oraz wysy anie SMS-ów nad spotkania 
„twarz  w twarz” oraz informuj , e negatywne emocje atwiej jest im wyrazi  
podczas rozmowy telefonicznej i pisania wiadomo ci typu SMS ni  bezpo rednio. 
Studenci z Tajwanu i z USA w porównaniu do studentów polskich istotnie cz ciej 
kupuj  najnowsze, pojawiaj ce si  na rynku modele telefonów komórkowych oraz 
wykorzystuj  telefon komórkowy do: s uchania muzyki, robienia zdj  i filmów, 
wysy ania ich znajomym, a tak e grania w gry i czenia si  z Internetem. Studenci 
z Tajwanu oraz z USA maj  znacz co bardziej nasilone objawy uzale nienia od 
telefonu komórkowego ni  Polacy. 
 Na terenie wybranych szkó  wy szych województwa l skiego przeprowadzo-
no badanie studentów w wieku 19–29 lat (kwestionariuszem w asnego autorstwa), 
aby pozna  rodzaje, cele i intensywno  korzystania z nowoczesnych rodków ko-
munikacji przez l sk  m odzie , w tym z telefonów komórkowych4. Do zbadania 
zagro enia uzale nieniem od telefonu komórkowego l skiej m odzie y wykorzy-
stano Kwestionariusz do Badania Uzale nienia od Telefonu Komórkowego 
(KBUTK) autorstwa Potembskiej i Paw owskiej (Paw owska 2009, s. 310–321)5. 
Badan  grup  stanowili studenci szkó  wy szych w Katowicach: Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Górno l skiej Wy szej Szko y Handlowej oraz Politechniki l -
skiej. Badanie przeprowadzono w okresie 11.2013–02.2014 roku. Przyj t  w bada-
niu kwot  stanowi a p e  osób badanych w wieku 19–29 lat w województwie l -
skim6.  

                                                 
4  Z t  cz ci  bada  czytelnik mo e si  zapozna  w pracy (Warzecha 2014, s. 387–397); 

a tak e dane na temat wyposa enia polskich gospodarstw domowych w komputery znajduj  si  
w pracy (Warzecha 2013, s. 87–98). 

5  KBUTK stanowi rzetelne, posiadaj ce dobre w a ciwo ci psychometryczne narz dzie, 
s u ce do badania ró nych wymiarów uzale nienia od telefonu komórkowego (potrzeby akcep-
tacji i blisko ci; uzale nienia od funkcji aparatu telefonicznego; uzale nienia od SMS i rozmów; 
komunikacji po redniej – czyli preferowanie kontaktów interpersonalnych i wyra anie emocji za 
pomoc  rozmów telefonicznych oraz SMS-ów). Dok adny opis testu znajduje si  na stronie 
http://www.badanianadschizofrenia.org/dat/files/1016_art._nr_40_Pawlowska2.pdf [dost p 
31.07.2014]. 

6  Cele oraz zakres bada  bezpo rednich zdeterminowa y wybór metody badawczej, dobór 
próby oraz sposób analizy zebranych danych Do badania u yto metody ankiety rozdawanej. 
W celu doboru jednostek do próby zastosowano procedur  doboru celowego – kwotowego. Próba 
badawcza obj a 350 studentów. Po przeprowadzonej kontroli ankiet, ze wzgl du na braki odpo-
wiedzi odrzucono 31 ankiet i ostatecznie do analiz wzi to 319 kwestionariuszy. Tym samym 
próba obj a 157 kobiet (które stanowi y 49,2% badanej zbiorowo ci) i 162 m czyzn (którzy 
stanowili 50,8% badanej zbiorowo ci). Wiek respondentów waha  si  od 18 do 29 lat ( rednio 
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Rys. 1.  Odsetek l skich studentów wed ug wieku, w którym dostali odpowiednie urz dze-

nie do komunikacji  
ród o:  opracowanie w asne. 

 
 Na rysunku 1 przedstawiono odsetek studentów w odniesieniu do czasu posia-
dania przez nich nowoczesnych rodków komunikacji (czyli od jakiego wieku 
podanego w latach posiadaj  dane urz dzenie). Z powy szego rysunku wynika, e 
w wieku przedszkolnym (czyli w wieku 0–5 lat) tylko niewielki odsetek badanych 
studentów deklarowa , e posiada  w domu nowoczesne rodki komunikacji (i je eli 
tak, to najcz ciej by  to komputer stacjonarny – 3,4% badanych), od wieku szko y 
podstawowej (czyli maj c 6–12 lat) oko o 60% badanych studentów posiada o 
komputer stacjonarny i 31% badanych posiada o telefon komórkowy. B d c w 
wieku gimnazjalnym (czyli maj c 13–15 lat) oko o 12% badanych studentów dekla-
rowa o posiadanie laptopa, co czwarty badany student posiada  telefon komórkowy 
i oko o 7% badanych posiada o smartfon. B d c w szkole ponadgimnazjalnej (czyli 
maj c 16–19 lat) co drugi badany student posiada  laptop, a co trzeci badany stu-
dent posiada  smartfon. Oko o 28% badanych twierdzi o, e smartfon dosta o b d c 
w wieku 20–29 lat (czyli na studiach), a 20% badanych dosta o w tym wieku lap-
top. Mo na zatem powiedzie , e wraz z wiekiem badani studenci byli coraz lepiej 
wyposa eni w nowoczesne rodki komunikacji, komputer stacjonarny by  zast po-
wany przez laptop, a telefon komórkowy przez smartfon.  
 Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, z grupy 319 l skich studentów 
kryteria zagro enia uzale nieniem i uzale nienia od telefonu komórkowego spe nia-
a co czwarta badana osoba. W grupie 157 kobiet kryteria zagro enia uzale nieniem 

i uzale nienia spe nia o oko o 29% osób. W grupie 162 m czyzn kryteria zagro e-

                                                                                                                        
21,6 +/- 2,2 roku). Wi kszo  respondentów – 274 osoby (85,9%) – mieszka a w mie cie, pozo-
sta e 45 osób (14,1%) mieszka o na wsi. 
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nia uzale nieniem i uzale nienia od telefonu komórkowego spe nia o oko o 22% 
osób.  
 

Tabela 1 
Liczba i odsetek l skich studentów w podziale na p e  niezagro onych,  

zagro onych i uzale nionych od telefonu komórkowego7 
 

Osoby 
Kobiety M czy ni Ogó em 

N % N % N % 

Niezagro one uzale nieniem  112 71,34 126 77,78 238 74,61 

Zagro one uzale nieniem i uzale nione* 45 28,66 36 22,22 81 25,39 
Razem 157 100 162 100 319 100 

* Poniewa  osoby uzale nione od telefonu komórkowego stanowi y niewielki procent badanych osób (0,3%), 
do dalszych bada  i analiz zosta y te osoby wliczone do grupy osób zagro onych uzale nieniem. 

ród o:  opracowanie na podstawie bada  w asnych. 
 
 Przedstawione powy ej wyniki testu KBUTK wskazuj , e wi cej kobiet ni  
m czyzn spe nia kryteria uzale nienia i zagro enia uzale nieniem od telefonu 
komórkowego.  
 Celem okre lenia ró nic w zakresie wyniku ogólnego uzyskanego w skali 
KBUTK mi dzy studentami uzale nionymi i zagro onymi uzale nieniem od telefo-
nu komórkowego ( cznie 81 osób) a studentami niezagro onymi uzale nieniem od 
telefonu komórkowego ( cznie 238 osób) porównano wyniki uzyskane przez opi-
sane powy ej grupy studentów za pomoc  testu t-Studenta. W analizach uwzgl d-
niono równie  podzia  badanych studentów ze wzgl du na p e .  
 W tabeli 2 zawarto dane uzyskane na podstawie zastosowania testu t-Studenta 
dla prób niezale nych i porównania wyników ogólnych uzyskanych w te cie 
KBUTK przez studentów uzale nionych i zagro onych uzale nieniem od telefonu 
komórkowego z wynikami uzyskanymi w te cie KBUTK przez studentów nieza-
gro onych uzale nieniem. Jak wynika z danych zawartych w tabeli, ró nica pomi -
dzy uzyskiwanymi wynikami w te cie badanych grup w zakresie objawów uzale -
nienia od telefonu komórkowego mierzonego skal  KBUTK jest istotna statystycz-
nie (p < 0 05). Wyniki ogólne testu KBUTK uzyskiwane przez studentów uzale -
nionych i zagro onych uzale nieniem od telefonu komórkowego (m2 = 41,75; S2 = 
10,77) s  istotnie statystycznie wy sze ni  wyniki testu KBUTK uzyskane przez 
studentów niezagro onych uzale nieniem od telefonu komórkowego (m1 = 16,34; 
S1 = 7,99). Równie  istotne statystycznie s  ró nice w wynikach uzyskanych z testu 

                                                 
7  Za kryterium uzale nienia od telefonu komórkowego (za autorkami testu) przyj to wy-

nik równy 70 punktów lub wy szy, osoby mieszcz ce si  w przedziale wyników od 31 do 69 
uznano za zagro one uzale nieniem od telefonu komórkowego. Wspó czynnik rzetelno ci opisy-
wanego testu, zgodno ci wewn trznej – alfa Cronbacha jest wysoki i wynosi 0,9. 
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KBUTK w grupie kobiet i m czyzn przy uwzgl dnieniu podzia u studentów na 
zagro onych i niezagro onych uzale nieniem od telefonu. Ponadto mo na zauwa-
y , e kobiety uzale nione od telefonu komórkowego uzyskiwa y wy sze wyniki 

z testu KBUTK (m2 = 42,42; S2 = 10,39) ni  m czy ni uzale nieni od telefonu (m2 
= 40,92; S2 = 11,30). 
 

Tabela 2 
Porównanie rednich wyników uzyskanych z testu KBUTK autorstwa B. Paw owskiej  

i E. Potembskiej przez studentów uzale nionych i zagro onych uzale nieniem od telefonu 
komórkowego oraz studentów niezagro onych ogó em i z podzia em na p e  

 
 

Wynik ogólny KBUTK 
 

Grupa niezagro ona 
uzale nieniem 

Grupa zagro ona  
uzale nieniem 

t p 

m1 S1 m2 S2

Studenci ogó em 16,34 7,99 41,75 10,77 -19,49 0,001 

Kobiety 17,45 6,68 42,42 10,39 -17,88 0,001 

M czy ni 15,36 8,91 40,92 11,30 -12,50 0,001 

ród o:  opracowanie na podstawie bada  w asnych. 
 
 Badania potwierdzi y równie  istotne statystycznie ró nice w rednich wyni-
kach testu KBUTK uzyskiwanych przez studentów uzale nionych i zagro onych 
uzale nieniem od telefonu komórkowego a studentami niezagro onymi uzale nie-
niem od telefonu komórkowego w poszczególnych podskalach testu, co obrazuje 
rysunek 2.  
 

 
Rys. 2.  Porównanie rednich wyników uzyskanych z testu KBUTK autorstwa B. Paw owskiej  

i E. Potembskiej przez studentów uzale nionych i zagro onych uzale nieniem od tele-
fonu komórkowego oraz studentów niezagro onych ogó em z podzia em na podskale. 

ród o:  opracowanie w asne. 



Katarzyna Warzecha 803

 Jak wynika z danych zawartych na rysunku 2, studenci zagro eni uzale nie-
niem od telefonu komórkowego uzyskiwali znacznie wy sze wyniki z testu w po-
szczególnych podskalach, a szczególnie wysokie w podskali uzale nienie od funk-
cji aparatu (na tre  psychologiczn  tej podskali sk adaj  si  takie zachowania jak: 
wykorzystywanie telefonu do s uchania muzyki, robienia filmów, zdj , grania 
w gry, czenia si  z Internetem oraz pragnienie posiadania najnowszego typu apa-
ratu) oraz w podskali uzale nienie od rozmów i SMS-ów (na tre  psychologiczn  
tej podskali sk adaj  si  takie zachowania jak: podejmowanie nieudanych prób 
zmniejszenia ilo ci rozmów i SMS-ów, ograniczanie godzin snu na rzecz prowa-
dzonych rozmów, p acenie bardzo du ych rachunków, bagatelizowanie ilo ci roz-
mów prowadzonych przez telefon komórkowy, posiadanie przy sobie drugiego, 
zapasowego telefonu). 
 
 
2. Mo liwo ci wykorzystania telefonu komórkowego, a w szczególno ci smartfona 
 
 Smartfony s  coraz ch tniej kupowane przez Polaków (jak wynika z przepro-
wadzonych bada , 71% badanych l skich studentów posiada o to urz dzenie).  
 Do ko ca 2014 roku liczba urz dze  mobilnych przekroczy liczb  ludzi na 
Ziemi, a do roku 2018 prawie 1,4 urz dzenia mobilnego b dzie przypada o na jed-
nego mieszka ca Ziemi. Miesi czny globalny ruch mobilny przekroczy 15 eksabaj-
tów do roku 2018 (w 2013 roku wynosi  1,6 eksabajta). W latach 2012–2018 pra-
wie dwudziestokrotnie wzro nie ilo  danych przesy anych przez smartfony w sie-
ciach mobilnych – w 2018 roku stanowi  b dzie 66% ruchu na wszystkich urz dze-
niach mobilnych (w 2013 roku dane przesy ane przez smartfony stanowi y oko o 
54% ruchu na wszystkich urz dzeniach mobilnych typu: telefony nie b d ce smart-
fonami, smartfony, laptopy, tablety, inne urz dzenia przeno ne)8.  
 Mo na zauwa y , e w ród m odzie y szczególne popularne staj  si  ró nego 
rodzaju mobilne aplikacje pozwalaj ce wyszuka  promocje, przeskanowa  ceny 
w „realu” oraz porówna  z tymi w sieci, przeliczy  kalorie, a nawet zawi za  kra-
wat czy dobra  odpowiedni  garderob 9. ci gni cie na smartfona aplikacji Endo-
                                                 

8  Wed ug raportu Cisco: Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic 
Forecast Update, 2012–2018, http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ 
ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html, [dost p 27.12.2014]. 

9  http://hitech.studentnews.pl/s/178/5179-Telefony-i-urzadzenia/4010642-Mobilne-
aplikacje-dla-studentow.htm [dost p 20.12.2014]. Stylish Girl umo liwia sfotografowanie rzeczy 
z w asnej szafy i skomponowanie w zaledwie kilka sekund gotowego zestawu, a aplikacja Tie a 
Tie pomo e w zawi zaniu krawatu na specjalne okazje. Porówna  ceny mo na np. za po rednic-
twem aplikacji Ceneo.pl czy SaveUp – obie umo liwiaj  skanowanie produktów i szybkie po-
równanie ceny przedmiotu wyst puj cego w „realu” z t  oferowan  w sklepach internetowych. 
Aplikacja Kup Blisko w kilka sekund prze ledzi aktualne rabaty restauracji oraz klubów w zale -
no ci od miejsca pobytu – obecnie w ca ej Polsce „kr y” a  1400 aktywnych ofert. Aplikacja 
ftb.pl to podr czny informator o najgor tszych wydarzeniach z ka dego miasta. 
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mondo Sports Tracker pozwala osobom prowadz cym zdrowy tryb ycia biega  
w rytm ulubionej muzyki s uchanej z iPoda, a tak e liczy  spalane kalorie i poko-
nywany dystans. Natomiast aplikacja Sportytrader Livescore pozwala ledzi  po-
st py innych oraz sprawdzi  ich wyniki. Aplikacja Ginger lub JakDojad  pomaga 
studentom dojecha  na uczelni  za po rednictwem komunikacji miejskiej, omijaj c 
remonty ulic, równocze nie pokazuj c aktualne zmiany w rozk adzie jazdy. Kor-
kosfera pomocna jest dla studentów zmotoryzowanych.  
 Dla u ytkowników smartfonów pracuj cych pod systemami Apple iOS, An-
droid oraz Windows Mobile istnieje kilka ciekawych aplikacji mobilnych wspoma-
gaj cych przyswajanie wiedzy, s  to m.in.10: 

– Graphing Calculator by Mathlab to aplikacja sk adaj ca si  z funkcji: roz-
budowany kalkulator, szkicowanie wykresów, liczenie pochodnych, punk-
tów przeci cia, ekstrema funkcji, miejsca zerowe, przelicznik miar, a tak e 
tablice referencyjne zawieraj ce podstawowe sta e, np. sta  grawitacji, 
pr dko  wiat a. Aplikacja zawiera informacje na temat przydatnych 
twierdze  i równa  z ró nych dziedzin: algebry, geometrii, trygonometrii, 
mechaniki klasycznej, wektorów, liczb zespolonych czy rachunku ró nicz-
kowego. A najwa niejsze jest to, e opisan  wiedz  matematyczn  ka dy 
student mo na mie  w telefonie zupe nie bezp atnie. 

– World Countries All-In-One – aplikacja zawiera 19 niezale nych modu ów, 
z których ka dy przechowuje dane z odr bnej dziedziny wiedzy o wiecie. Jest 
to podr czna encyklopedia o 260 pa stwach, a zbiór danych jest instalowany 
na telefonie, wi c do jego przegl dania nie jest wymagane sta e po czenie 
z Internetem. Aplikacja zawiera zestaw historycznych map, które prezentuj  
kszta t wiata od 600 roku p.n.e. po czasy nam wspó czesne. 

– Aldiko ebook reader – czytnik e-booków na platform  Android. Program 
obs uguje publikacje elektroniczne w standardowym formacie ebook (tym 
samym, z którego korzysta znana z iPhone’a aplikacja iBooks). Szczególn  
zalet  programu jest to, e za pomoc  wbudowanych odno ników umo li-
wia pobieranie e-booków za darmo. 

– SuperMemo World – to uznana polska marka oprogramowania edukacyj-
nego, które zawiera kursy j zykowe i specjalistyczne, wyposa one w au-
torski algorytm u atwiaj cy zapami tywanie. Sam program SuperMemo 
jest tylko platform  bazow  dla kursów pobieranych oddzielnie i jest ofe-
rowany bezp atnie. Natomiast kursy kosztuj  zwykle od kilku do kilkuna-
stu z otych, cho  s  te  pozycje bezp atne. Wi kszo  stanowi  kursy j zy-
kowe, oprócz nich w ofercie s  te  kursy z zakresu geografii, kulturoznaw-
stwa (sztuki pi kne) czy nawet kurs nauki gry na gitarze.  

                                                 
10  Wi cej informacji dost pnych na stronie: http://www.pcformat.pl/Podreczne-pomoce-

naukowe,a,1358 [dost p 20.12.2014]. 
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 Polskie szko y wy sze w trosce o studenta z „mobilnego” pokolenia zaczynaj  
dostrzega  potencja  komunikacji za po rednictwem smartfonów, i tak np. studenci 
Akademii Leona Ko mi skiego mog  przegl da  na swoim telefonie wyniki zali-
cze , planów, a nawet terminów zbli aj cych si  egzaminów, a pierwszoroczni 
acy maj  do dyspozycji map  kampusu.  

 Równie  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nie pozostaje w tyle za 
„nowinkami” i od 1 grudnia 2014 roku wprowadzi  aplikacj  mobiln  „myUE”11, 
która ma na celu utrzymywanie sta ych kontaktów pomi dzy uczelni , studentami, 
kandydatami, pracownikami i absolwentami. Jej u ytkownicy na bie co otrzymuj  
informacje o wybranych najwa niejszych wydarzeniach, które maj  miejsce na 
uniwersytecie. Aplikacja pozwala na filtracj  tre ci wed ug konkretnych specyficz-
nych grup odbiorców (kandydaci, studenci, pracownicy, absolwenci). Ka dy, wy-
bieraj c j zyk (polski lub angielski) i grup , mo e dostosowa  dostarczane tre ci do 
swoich potrzeb, udost pni  je znajomym, polubi  czy ustawi  przypomnienie na 10 
lub 30 minut, jedn  b d  cztery godziny czy te  dzie  lub dwa przed wydarzeniem. 
Aplikacja jest bezp atna i dost pna w wersjach j zykowych polskiej i angielskiej. 
Informacje dostarczane w ramach aplikacji nie s  kopi  publikowanych w serwisie 
WWW uczelni. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Polska m odzie  jest bardzo dobrze wyposa ona w nowoczesne rodki komuni-
kacji, w tym w szczególno ci telefony komórkowe czy te  coraz bardziej popularne 
smartfony. We wspó czesnych czasach dynamiczny rozwój technik komputerowych i 
telekomunikacyjnych; gwa towny spadek cen telefonów komórkowych powoduje, nie 
ma problemu z zakupem takiego sprz tu, ale za to pojawia si  problem uzale nienia 
od komórki, i staje si  to zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. 

                                                 
11  Mo na j  pobra  na Google play (u ytkownicy systemu Android) oraz na App Store 

(u ytkownicy systemu IOS). Na dzie  15.01.2015 zanotowano 580 pobra  aplikacji (dla systemu 
Android: 400 pobra , dla IOS 180 pobra ). Za pomoc  aplikacji Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach mo e pozyskiwa  informacje o u ytkownikach i ich zachowaniach. Aplikacja 
podpi ta jest do Google Analytics, dzi ki czemu wiadomo, z jakich urz dze  korzystaj  jej u yt-
kownicy oraz jak reaguj  na dan  informacj  – czy jest dla nich interesuj ca (udost pniaj c, 
klikaj c polub), czy te  nie (przechodz c do kolejnej b d  wychodz c z aplikacji). To z kolei 
pozwala administratorom okre li , czy w przysz o ci dostarcza  danej grupie u ytkowników 
okre lone tre ci, czy te  nie. Aplikacja mobilna „myUE” powsta a w ramach projektu „Inter Uni 
– Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji mi dzy uczelni , kandydatami, studentami, 
absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów. Projekt korzysta z dofinan-
sowania pochodz cego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy norweskich 
i funduszy EOG. Projekt realizowany jest we wspó pracy z partnerami: Norweskim Uniwersyte-
tem Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim oraz Uniwersytetem w Liechtensteinie. Wi cej o 
projekcie: www.interuni.ue.katowice.pl [dost p: 20.12.2014]. 
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 Wykorzystany w badaniach kwestionariusz KBUTK stanowi rzetelne, posia-
daj ce dobre w a ciwo ci psychometryczne narz dzie do badania ró nych wymia-
rów uzale nienia od telefonu komórkowego. Na podstawie przeprowadzonych ba-
da  l skiej m odzie y mo na powiedzie , e wi cej kobiet ni  m czyzn spe nia 
kryteria uzale nienia i zagro enia uzale nieniem od telefonu komórkowego. 
W badanej grupie studentów kryteria uzale nienia i zagro enia uzale nieniem od 
telefonu komórkowego spe nia  co czwarty badany student (w tym prawie co trzecia 
kobieta i co pi ty m czyzna). 
 Ze wzgl du na zagro enia wynikaj ce z dysfunkcyjnego sposobu korzystania 
z telefonu komórkowego wa ne jest monitorowanie rozpowszechniania tego zjawi-
ska w populacjach, zw aszcza tych najbardziej zagro onych (czyli w szczególno ci 
w ród ludzi m odych, którzy najcz ciej wiele godzin dziennie sp dzaj  rozmawia-
j c przez telefon komórkowy czy wykorzystuj c telefon do przesiadywania w In-
ternecie, grania w gry czy te  surfowania po portalach spo eczno ciowych)12. Ko-
nieczna jest edukacja zarówno m odzie y, jak i rodziców oraz opiekunów (to rodzi-
na ma najwi kszy wp yw na rozwój m odego cz owieka i kszta towanie jego wzor-
ców oraz postaw od najm odszych lat), aby telefon komórkowy, w szczególno ci 
ten z dost pem do Internetu, móg  spe nia  swoj  po yteczn  rol , a dost pne coraz 
liczniej ró nego rodzaju aplikacje pozwala y poszerza  wiedz  i u atwia y funkcjo-
nowanie m odzie y we wspó czesnym wiecie. 
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MOBILE PHONE AS A TOOL OF COMMUNICATION AND EDUCATION  
OF SILESIAN STUDENTS  

- OPPORTUNITIES, THREATS AND PROSPECTS OF APPLICATION 
 
 

Summary 
 
 The purpose of this study is to analyze the possibilities of using mobile phones 
(especially – smartphones) in the process of education and information and communica-
tion by the Silesian students. The study also presents risks resulting from dysfunctional 
way of using a mobile phone by students (dependence on of talks on the phone, SMS 
text messages, the phone function). While on the other, the positive side – new opportu-
nities and applications, in particular, smartphones can improve the educational process 
and information at university level. 
Keywords: mobile phone, mobile phone addiction, applications, students. 
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