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Wykluczenie cyfrowe w Polsce
na tle krajów Unii Europejskiej

 
 
Kody JEL: E00, O15, O11, D83, I31, I38 
S owa kluczowe: spo ecze stwo informacyjne, wykluczenie cyfrowe, nierówno  
Streszczenie. Celem artyku u jest przedstawienie aspektu wykluczenia cyfrowego w Polsce na 
tle wybranych krajów UE. Wykluczenie cyfrowe odnosi si  do ró nic zwi zanych zarówno  
z fizycznym dost pem do technologii, jak i z umiej tno ciami i zasobami, potrzebnymi do ich 
u ycia. Analiza przestrzenna krajów UE wskazuje na silne zró nicowanie osób zagro onych  
e-wykluczeniem. Jako pozytywny proces nale y zaliczy  tendencj  malej c  udzia u osób 
wykluczonych cyfrowo w zakresie braku korzystania z internetu. Zjawisko to jest zdecydowa-
nie zdeterminowane ró nymi czynnikami wewn trznymi, które najcz ciej sprowadzane s  do 
przyczyn ekonomiczno-spo ecznych oraz psychologicznych. Statystyki w badanej sferze s  dla 
Polski ma o satysfakcjonuj ce, gdy  poziom osób wykluczonych cyfrowo jest wy szy od prze-
ci tnej europejskiej. 
 
 
Wprowadzenie

 Rozwój technologiczny, w tym upowszechnienie internetu, spowodowa  prze-
niesienie wielu form ycia spo ecznego do przestrzeni cyfrowej. Tak e administracja 
pa stwowa nie pozosta a w tyle, oferuj c elektroniczny dost p do urz dów i stale 
powi kszaj c zakres us ug wiadczonych przez internet. Sta o si  to wszechstronnym 
narz dziem, s u cym do sprawnego i skutecznego poruszania si  w przestrzeni spo-
ecznej, maj cym coraz wi kszy wp yw na rozwój kompetencji spo ecznych jednost-

ki. Internet jest nie tylko sposobem komunikacji i ród em informacji, ale pozwala na 
za atwienie wielu spraw bez potrzeby wychodzenia z domu. Jeste my wiadkami 
kszta towania si  spo ecze stwa informacyjnego, czyli takiego, które potrafi wyko-
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rzystywa  nowoczesne technologie w celu poprawy jako ci ycia. Zjawisko to ma 
jednak dwie strony. Dost p do internetu stanowi obecnie nie tylko u atwienie, ale 
niekiedy wr cz warunek konieczny pe nego uczestnictwa w yciu spo ecznym, kultu-
ralnym i zawodowym. Jednostce coraz trudniej jest w pe ni funkcjonowa  w prze-
strzeni spo ecznej bez korzystania z tego narz dzia. Skutkiem tego cz  spo ecze -
stwa pozostaje, z ró nych przyczyn, na marginesie tych zmian, co prowadzi do poja-
wienia si  zjawiska zwanego „wykluczeniem cyfrowym” (e-wykluczeniem) (Mas yk, 
2010, s. 36). 
 Niniejszy artyku  ma na celu zwrócenie uwagi na wybrane kwestie zwi zane  
z zagadnieniem wykluczenia cyfrowego w Polsce na tle krajów UE oraz przedstawie-
nie aktualnego stanu bada  w tej materii. Zaprezentowano równie  najwa niejsze 
przyczyny i konsekwencje wykluczenia cyfrowego, a tak e wybrane sposoby prze-
ciwdzia ania temu zjawisku. Temat wykluczenia cyfrowego jest niezwykle obszerny. 
Niniejszy artyku  naturalnie nie wyczerpuje problematyki, a jedynie przybli a po-
szczególne zagadnienia 
 
 
1. Wykluczenie cyfrowe i informacyjne

 Brak umiej tno ci korzystania z cywilizacyjnych osi gni  technologicznych 
prowadzi do wykluczenia cyfrowego. J. van Dijk definiuje to zjawisko jako rozwar-
stwienie na tych, którzy maj  dost p do komputerów i internetu, oraz tych, którzy 
tego dost pu nie maj  (Dijk, 2010, s. 248). Konsekwencj  wykluczenia cyfrowego 
jest nierówny dost p do informacji. Wykluczenie cyfrowe generuje wi c zjawisko 
wykluczenia informacyjnego. Autor zwraca uwag  na przyczyny nierównego dost -
pu do technologii cyfrowej i dopatruje si  ich g ównie w dystrybucji zasobów, za-
uwa aj c, e dost p dotyczy nie tylko zasobów wy cznie materialnych, lecz tak e 
czasowych, umys owych, spo ecznych i kulturowych. 
 Wykluczenie cyfrowe zwi zane jest zatem z poziomem wykorzystania techno-
logii ICT, a jego pomiar stanowi jeden z najistotniejszych punktów odniesienia  
i oceny tego zjawiska. Wykluczenie tego typu niesie ze sob  wiele negatywnych 
konsekwencji, zarówno dla samych wykluczonych, jak i dla podmiotów, w obr bie 
których ci wykluczeni funkcjonuj  (np. pa stw). Wykluczeni nie uczestnicz  bo-
wiem w najwa niejszych obszarach funkcjonowania spo ecze stwa i mo e grozi  
im zepchni cie na margines. Mog  oni mie  trudno ci ze znalezieniem pracy,  
z integracj  z najbli szym otoczeniem, a czasem nawet z instytucjonalnym uczest-
nictwem obywateli w spo ecze stwie (np. w dost pie do zasobów publicznych) 
(Popio ek, 2013, s. 312).  
 Ogólna definicja stosowana m.in. w dokumentach Unii Europejskiej, zak ada, 
e wykluczenie cyfrowe to wykluczenie z funkcjonowania w spo ecze stwie infor-

macyjnym. Takie pojmowanie poj cia wykluczenia cyfrowego wynika ze stale ro-
sn cej liczby dziedzin, na które wp yw wywieraj  nowoczesne technologie infor-
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macyjno-komunikacyjne ICT, uwzgl dniaj ce przede wszystkim elementy takie jak: 
dost p do nowoczesnych technologii (posiadanie sprz tu zapewniaj cego odpo-
wiednio efektywne korzystanie z globalnej sieci, autonomi  u ytkowania tego 
sprz tu), umiej tno ci niezb dne do korzystania z technologii ICT, sposób u ytko-
wania komputera i internetu (w szczególno ci cele korzystania), regularny charakter 
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (Fisher, 2004, s. 25). 
 Wspó cze nie wa ny jest dost p do nowoczesnych technologii, nie mniej wa -
na jest umiej tno  pos ugiwania si  nimi, efektywne korzystanie (umiej tno  
znalezienia odpowiednich tre ci, zasobów), poczucie pewno ci w korzystaniu, regu-
larne u ycie w yciu codziennym. Status „obywatela cyfrowego” maj  obecnie 
osoby, które korzystaj  z internetu skutecznie i regularnie, a wi c codziennie (Mos-
sberger, Tolbert, McNeal, 2008, s. 56). 
 Technologie ICT przyczyniaj  si  do utrzymania obowi zuj cej hierarchii 
spo ecznej i utrwalaj  dysproporcje pomi dzy grupami, np. spo ecznymi. Wynika to 
z konieczno ci posiadania m.in. coraz wi kszej wiedzy, umiej tno ci, lepszych 
narz dzi, a tak e dysponowania czasem i rodkami na ich zdobywanie. 
 
 
2. Przyczyny i skutki wykluczenia cyfrowego

 Post puj cy w niezwykle szybkim tempie rozwój technologiczny w ramach 
„starych” problemów spo ecznych wygenerowa  nowe. Wzrastaj ce pomi dzy po-
szczególnymi grupami spo ecznymi dysproporcje, w poziomie wiedzy i kompeten-
cji, umo liwiaj ce swobodne korzystanie z technologicznych osi gni  doprowa-
dzaj  do pog biania istniej cych ró nic spo ecznych (Dijk, 2010, s. 248). 
 Zdaniem J. van Dijk (2010) „sposób dystrybucji tych zasobów mo na wyja-
ni  za pomoc  indywidualnych i pozycyjnych nierówno ci w spo ecze stwie. Nie-

równo ci indywidualne to wiek, p e , pochodzenie etniczne, inteligencja, osobo-
wo  i zdrowie lub niepe nosprawno . Nierówno ci pozycyjne wynikaj  z zajmo-
wania okre lonego stanowiska lub wykonywania okre lonej pracy, poziomu wy-
kszta cenia, ycia w ubogim lub zamo nym pa stwie czy regionie oraz pe nienia 
okre lonej roli w gospodarstwie domowym. (…) Wszystkie wymienione nierówno-
ci maj  zwi zek z ró nicami w zakresie dost pu do nowych mediów”. T. Goban-

Klas zwraca z kolei uwag  na to, e nowe media, jakkolwiek z za o enia konstru-
owane s  w sposób przyjazny dla u ytkowników, to jednak w praktyce korzystanie 
z nich nastr cza wiele trudno ci (Goban-Klas, 1999, s. 302). Dodatkowo niezwykle 
szybki rozwój technologii wymaga od u ytkowników nowych mediów ci g ego 
dostosowywania si  do zmian. Raz zdobyta wiedza, czy umiej tno , dezaktualizuje 
si  niemal e b yskawicznie.  
 Stosowne jest zwróci  uwag , e nawet dost p do informacji nie gwarantuje 
post pu w kwestii wykluczenia informacyjnego. Liczba informacji dost pnych  
w obiegu jest tak ogromna, e nawet osoby sprawnie poruszaj ce si  w przestrzeni 
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internetowej nie zawsze potrafi  oddzieli  przys owiowe ziarno od plew. T. Goban-
Klas opisuje to zjawisko w nast puj cy sposób: „Mnogo  przekazów docieraj -
cych do wspó czesnego cz owieka ze starych mediów, wzmocniona potokiem ko-
munikatów i ofert nowych mediów, tworzy ogromny zalew informacyjny, który dla 
przeci tnego odbiorcy staje si  wr cz szumem. Obserwuje si  dwie typowe reakcje, 
zw aszcza u osób starszych (…). Pierwsza to gor czkowe przerzucanie si  od prze-
kazu do przekazu (…) druga za , to uporczywe trwanie przy swych dotychczaso-
wych przyzwyczajeniach (…). Nowe media ten model dwustanu umacniaj  b d c 
odrzucane przez jednych (…) lub entuzjastycznie wybierane przez innych” (Goban-
Klas, 1999, s. 302). Powstaje wi c luka informacyjna mi dzy osobami z lepszymi  
i gorszymi predyspozycjami intelektualnymi, umo liwiaj cymi sprawne poruszanie 
si  w oceanie informacji. Pokonanie pewnych barier osobowo ciowych, czy intelek-
tualnych jest cz sto ogromnym wyzwaniem.  
 Osoby regularnie korzystaj ce z nowych mediów s  bardziej aktywne, lepiej 
zorientowane, atwiej jest im nad a  za zmianami (Dijk, 2010, s. 249). Korzystanie 
z nowych technologii staje si  wi c warunkiem pe nego uczestnictwa w yciu spo-
ecznym, zawodowym, czy kulturalnym1. Wykluczenie cyfrowe negatywnie wp ywa 

na funkcjonowanie pa stwa. Bierno  obywateli, s abe zaanga owanie w ycie 
spo eczne i polityczne czy niedoinformowanie maj  negatywny wp yw na kszta t 
spo ecze stwa obywatelskiego. L.H. Haber zwraca tak e uwag  na konsekwencje 
wykluczenia cyfrowego w szerszej skali, w kontek cie globalizacji. S usznie za-
uwa a, e nierówno ci w dost pie do technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) nie s  tylko i wy cznie indywidualn  spraw  jednostek, czy wewn trznym 
problemem pa stw. Mog  bowiem powodowa  znacznie dalej id ce konsekwencje. 
Brak odpowiednich dzia a  ze strony poszczególnych pa stw w zakresie rozwijania 
infrastruktury teleinformatycznej mo e w znacznym stopniu przyczyni  si  do ich 
marginalizacji na arenie mi dzynarodowej (Haber, 2011, s. 33). 
 
 
3. Wykluczenie cyfrowe w Polsce i UE

 Przy ocenie poziomu wykluczenia cyfrowego stosuje si  ró ne kryteria – jed-
nym z nich, stosowanym w skali zarówno globalnej, jak i regionalnej, jest poziom 
nasycenia nowoczesnym sprz tem informatycznym oraz wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.  
 Badanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych  
w gospodarstwach domowych rozpocz to w UE w 2002 roku (w Polsce w 2004 r.)  
i obj to nim w krajach cz onkowskich UE ok. 120 tys. gospodarstw domowych  
i 200 tys. osób. Od tego czasu badanie jest realizowane corocznie, metod  wywiadu 

                                                 
1  http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport.pdf (18.05.2017). 
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bezpo redniego, a wyniki dotycz  gospodarstw domowych z przynajmniej jedn  
osob  w wieku 16–74 lata (GUS, 2008–2013, s. 109).  
 Jednym z wymiarów wykluczenia cyfrowego jest pomiar, który odnosi si  do 
ró nic pomi dzy osobami, które maj  regularny dost p do technologii, a tymi, które 
go nie maj . Ró nice te zwi zane s  zarówno z fizycznym dost pem do technologii, 
jak i z umiej tno ciami oraz zasobami potrzebnymi do ich u ycia.  
 E-wykluczenie to tak e ocena postaw i wykorzystanie technologii ICT. Jak 
wynika z bada  GUS, wykluczenie cyfrowe w Polsce w 2012 roku dotyczy o 
znacznej cz ci mieszka ców. Je li przyj  szerok  definicj  tego zjawiska, czyli 
kryterium przynale no ci do grupy osób e-wykluczonych w stopniu ca kowitym, 
znacz cym b d  umiarkowanym, cyfrowe wykluczenie lub przynajmniej jego 
symptomy mo na obserwowa  nawet u ok. 3/5 spo ecze stwa. Odsetek gospodarstw 
domowych bez komputera w domu by  wy szy w Polsce o 5 p.p. ni  w ca ej Unii 
Europejskiej (22%). W zakresie wyposa enia w komputery, w czo ówce rankingu 
utrzymuje si  Islandia, w której tylko 4% gospodarstw nie mia o komputera, a tak e 
Holandia, kraje skandynawskie oraz Luksemburg. Najwi kszym odsetkiem gospo-
darstw z brakiem komputerowego wyposa enia charakteryzowa a si  Bu garia 
(48%) (GUS, 2013, s. 91). Bior c pod uwag  kolejn  cech  „e-obywatela”, czyli 
regularno  korzystania z komputera, odsetek osób w Polsce niekorzystaj cych  
z komputera regularnie (co najmniej raz w tygodniu) w latach 2009–2016 spada .  
W 2016 roku brak regularnych u ytkowników komputerów w ogólnej liczbie osób 
w wieku 16–74 lata wynosi  40%. Regularno  u ytkowania, jak i posiadanie kom-
puterów by o zró nicowane w zale no ci od p ci, wieku, wykszta cenia, aktywno ci 
zawodowej, klasy i stopnia zurbanizowania miejsca zamieszkania oraz regionu 
Polski. Regularnych u ytkowników komputerów w Polsce by o mniej o 11 p.p. ni  
rednio w ca ej UE. Od kraju charakteryzuj cego si  najni szym poziomem tego 

wska nika – Rumunii, Polsk  dzieli o 15 p.p. (GUS, 2013, s. 91). 
 Pe ne dane statystyczne dotycz ce „braku korzystania z internetu” dla krajów 
UE w latach 2005–2016 przedstawiono w tabeli 1.  
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Tabela 1. Wykluczenie cyfrowe – brak u ycia internetu w gospodarstwach domowych 
w krajach UE (%) 

 
Wyszczególnienie  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 

UE-28  :  :  37  33  30  27  24  23  20  20 19 18 

UE-27  43  43  37  33  30  27  24  22  20  20 19 18 

Austria  40  34  28  25  25  23  18  17  16  16 15 14 

Belgia  39  34  29  26  20  18  14  15  15  14 14 13 

Bu garia  :  71  65  57  53  51  46  42  41  40 40 39 

Chorwacja  :  :  56  54  47  42  39  35  29  28 26 24 

Cypr  64  62  56  54  48  45  41  36  32  30 30 28 

Czechy  63  49  46  33  33  28  24  19  17  17 16 15 

Dania  14  10  12  12  11  9  7  6  4  4 3 3 

Estonia  36  34  32  26  26  22  20  19  16  15 14 14 

Finlandia  23  18  17  13  15  11  9  7  6  6 5 4 

Francja  29  26  23  20  19  17  16  15  13  13 12 12 

Grecja  73  65  62  56  53  52  45  42  36  34 32 30 

Hiszpania  50  48  43  39  36  32  29  27  24  22 20 18 

Holandia  18  16  13  11  10  8  7  6  5  5 4 4 

Irlandia  55  42  35  32  30  27  21  18  18  16 15 14 

Litwa  61  54  49  43  38  35  34  31  29  28 26 25 

Luksemburg  29  27  20  16  11  8  8  6  5  5 4 3 

otwa  51  45  39  34  31  29  27  24  22  20 20 18 

Malta  57  58  51  49  40  36  30  29  28  26 24 22 

Niemcy  15  17  11  8  6  5  5  4  3  3 2 2 

Polska  26  23  20  20  19  17  16  15  13  12 11 10 

Portugalia  58  52  48  44  39  35  33  32  32  30 29 28 

Rumunia  63  60  56  54  50  46  41  34  33  32 30 29 

S owacja  :  74  69  64  62  57  54  48  42  40 39 37 

S owenia  42  41  35  25  22  17  20  18  15  14 12 12 

Szwecja  48  43  39  40  33  28  29  28  23  22 21 20 

W gry  12  10  15  9  7  7  5  5  4  4 3 3 

Wielka Bryta-

nia  

60  52  46  37  36  32  28  26  24  22 20 18 

Austria  62  59  54  50  45  41  39  37  34  

 

32 30 28 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (3.09.2017).  

 
 Korzystna niska „statystyka” w braku korzystania z internetu dotyczy a kra-
jów takich jak: Norwegia, Dania, Szwecja, Luksemburg, Holandia, Finlandia (poni-



Renata Jedli ska 231

ej 6% w 2013 r.). W sytuacji odwrotnej znajdowa y si  spo ecze stwa takich kra-
jów jak: Rumunia, Bu garia, Grecja, W ochy, Portugalia i Polska (od 42% do 32% 
w 2013 r.). Dyspersja w tym zakresie by a wysoka, a w badanych latach proces 
zró nicowania uleg  pog bieniu z 44% w 2007 roku do 58% w 2013 roku. Porów-
nawcze dane dla krajów UE, Polski i lidera klasyfikacji (Norwegii) przedstawiono 
na rysunku 1.  
 

 
Rysunek 1. Wykluczenie cyfrowe – kraje UE, Polska a Norwegia (%)  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z tabeli 1. 

 
 Z bada  CBOS wynika, e w Polsce istniej  wyra ne, utrzymuj ce si  od kilku lat 
zale no ci pomi dzy wykluczeniem cyfrowym i informacyjnym a kryteriami, takimi jak 
wiek, wykszta cenie czy miejsce zamieszkania badanych. Prawdopodobie stwo wypo-
sa enia gospodarstw domowych Polaków w komputer z dost pem do internetu jest tym 
wi ksze, im s  oni m odsi i lepiej wykszta ceni. Do  istotne znaczenie ma tak e miej-
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sce zamieszkania. Mieszka cy wsi rzadziej korzystaj  z internetu ni  mieszka cy 
miast2. 
 Kolejnymi czynnikami maj cymi znaczenie w tej kwestii s  p e  i status spo ecz-
no-zawodowy. Z bada  wynika, e kobiety korzystaj  z internetu rzadziej ni  m czy -
ni; te ró nice nie s  jednak bardzo wyra ne (Mas yk, 2010, s. 59). Prawdopodobie stwo 
korzystania z internetu zwi ksza si  równie  w przypadku osób aktywnych zawodowo.  
 W dost pie do ICT w Polsce od 2003 roku wida  systematyczny wzrost. Szybko  
przyrostu w ostatnich latach uleg a jednak stopniowemu spowolnieniu. Najwi ksz  
popularno ci  w ród Polaków ciesz  si  telefony komórkowe. Wida  wyra n  ich 
przewag  w stosunku do telefonów stacjonarnych, z których Polacy coraz cz ciej re-
zygnuj . Dost p do komputera i internetu ma ponad 60% gospodarstw domowych  
w Polsce. Prawie 40% jest zatem zagro one wykluczeniem cyfrowym i informacyjnym. 
Opór spo eczny i indywidualny wobec ICT jest zjawiskiem cz sto spotykanym nawet  
w krajach o wysoko rozwini tej infrastrukturze informacyjnej. Niech  w stosunku do 
nowych technologii jest jedn  z bardzo istotnych barier, uniemo liwiaj cych rozwój 
spo ecze stwa informacyjnego. Kontakt z nowymi mediami wymaga od ich u ytkowni-
ków nieustannej edukacji, tote  cz sto napotyka opór natury psychologicznej ze strony 
obywateli (Doktorowicz, 2005, s. 123). 
 Wykszta cenie jest uznawane za drugi, obok wieku, najistotniejszy czynnik wa-
runkuj cy dost p do ICT. Najwy szy wska nik u ytkowania nowych technologii in-
formacyjnych wyst puje w ród osób kszta c cych si  (uczniowie, studenci – ok. 97%).  
 W przypadku statusu ekonomicznego badane ró nice w dost pie do ICT tak e s  
znaczne. Osoby znajduj ce si  w grupie o najwy szych dochodach korzystaj  z techno-
logii komunikacyjno-informacyjnych cz ciej ni  osoby z grupy o dochodach najni -
szych (odpowiednio 76,6% i 36,4%) (Doktorowicz, 2005, s. 309).  
 Je li za  chodzi o korzystanie z nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych osób niepe nosprawnych, to z bada  Fundacji Widzialni, zajmuj cej 
si  przeciwdzia aniem wykluczeniu cyfrowemu osób niepe nosprawnych, wynika e 
zaledwie 8% stron internetowych administracji publicznej w Polsce jest dostosowanych 
do obowi zuj cych w UE standardów uwzgl dniaj cych potrzeby osób niewidomych 
czy g uchoniemych. Z takim wynikiem Polska znalaz a si  w ród o miu najgorzej oce-
nionych pod tym wzgl dem krajów Unii3.  
 
 
4. Przeciwdzia anie zjawisku wykluczenia cyfrowego i informacyjnego

 Wobec szybko rozwijaj cej si  informatyzacji wszystkich dziedzin ycia oraz z o-
ono ci zjawiska wykluczenia cyfrowego du ym wyzwaniem dla administracji rz dowej, 

                                                 
2  http://www.cbos.pl/spiskom.pol/2010/k_079_10.pdf (16.05.2017). 
3  http://www.wprost.pl/ar/312553/Polscy-niepelnosprawni-cyfrowo-wykluczeni (14.05.2017). 
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samorz dów i organizacji spo ecznych jest w czenie grup zagro onych wykluczeniem do 
grona osób korzystaj cych w pe ni z mo liwo ci jakie daje internet poprzez likwidacj  
barier, zarówno technologicznych, jak i psychologicznych. Wydaje si  ponadto, e decy-
duj ca jest tu rola pa stwa, które powinno informowa , inspirowa  i wspomaga  inne 
podmioty, takie jak jednostki samorz dowe czy organizacje spo eczne.  
 Stworzenie nowoczesnego spo ecze stwa cyfrowego jest jednym z kluczowych 
zada  jakie stawia przed sob  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Cel ten realizo-
wany jest poprzez:  

 budow  internetowych sieci szerokopasmowych,  
 rozwój e-administracji, czyli umo liwianie za atwiania spraw drog  elektro-

niczn ,  
 dostosowywanie prawa do zmian w dziedzinie technologii cyfrowych. 

 Podejmowane s  ró nego rodzaju dzia ania, maj ce na celu inkluzj  osób wyklu-
czonych przez uczenie ich umiej tno ci obs ugi komputera oraz u wiadamianie wa no-
ci edukacji w tym zakresie. Kwesti  zasadnicz  w tym przypadku jest jednak wyzwo-

lenie u wykluczonych odpowiedniej motywacji. B. Nierenberg zwraca uwag  na ko-
nieczno  nieustannej edukacji w zdobywaniu wiedzy i umiej tno ci medialnych: „Wy-
daje si , e zrozumienie wspó czesnych kana ów medialnych i ich znaczenia w procesie 
komunikacji jest warunkowane odpowiednim poziomem edukacji. Jak ka dy sprz t 
wymaga zapoznania si  z instrukcj  obs ugi, tak korzystanie z narz dzi medialnych 
wymaga równie  odpowiedniej »instrukcji«. Wydaje si , e tak  »instrukcj « w odnie-
sieniu do instrumentów komunikacyjnych powinna by  edukacja” (Nierenberg, s. 104). 
Zrozumienie j zyka mediów jest bardzo wa ne, gdy  media s  narz dziem komunikacji 
obywatelskiej, dlatego postulat nieustannej edukacji w tym zakresie jest jak najbardziej 
uzasadniony. 
 Statystycznie bardziej zmotywowani do edukacji medialnej s  ludzie m odzi. 
Istotne znaczenie ma tak e osobowo  i inteligencja. Pragnienie rozwoju, zdobycia 
lepszego stanowiska pracy, poprawienia swoich kompetencji oraz relacji spo ecznych to 
bod ce najsilniej motywuj ce (Dijk, 2010, s. 251). 
 W 1999 roku zapocz tkowana zosta a inicjatywa e-Europa (obecnie realizowany 
jest projekt Agenda Cyfrowa) maj ca na celu zdynamizowanie rozwoju spo ecze stwa 
informacyjnego w krajach UE. W ród podstawowych za o e  programu znalaz y si  
m.in. rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej w pa stwach cz onkowskich 
(m.in. przez wprowadzanie dost pu do szerokopasmowego internetu czy telefonii ko-
mórkowej trzeciej generacji) oraz upowszechnienie dost pu do ICT w ród Europejczy-
ków. Komisja Europejska jako uzasadnienie programu wskaza a na s abo ci europej-
skiego spo ecze stwa informacyjnego w stosunku do coraz szybciej post puj cych 
zmian w tym obszarze w Stanach Zjednoczonych (Doktorowicz, 2005, s. 189–191). 
Polska po wst pieniu w struktury UE zobowi zana by a realizowa  zalecenia programu 
e-Europa w zakresie budowy spo ecze stwa informacyjnego. 
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Podsumowanie

 Wykluczenie cyfrowe jest zjawiskiem wielowymiarowym, z jednej strony obej-
muje swym zasi giem grupy o okre lonych cechach spo eczno-demograficznych,  
z drugiej za  jest skutkiem wyst powania wielu czynników o zró nicowanym charak-
terze. Diagnoz  tego zjawiska komplikuje równie  to, e zakresu e-wykluczenia nie 
da si  opisa  wy cznie poprzez dane dotycz ce liczby u ytkowników. Na podstawie 
analizy sposobów pos ugiwania si  internetem mo na wyci gn  wniosek, e zjawi-
sko wykluczenia cyfrowego nie dotyczy jedynie osób pozbawionych, na swoje ycze-
nie czy te  niezale nie od ich woli, dost pu do internetu, lecz tak e wielu internau-
tów, korzystaj cych z niego w bardzo w skim zakresie, nieb d cych w stanie wyko-
rzysta  jego mo liwo ci dla poprawy egzystencji.  
 Na podstawie przedstawionych informacji mo na wyci gn  wnioski, e  
e-wykluczenie wynika znacznie cz ciej z braku ch ci, ni  z barier technicznych. 
Zaprezentowane dane pokazuj , e wzgl dy techniczne odgrywaj  znikom  rol . 
Wi kszo  (59,10%) osób niekorzystaj cych z internetu nie odczuwa takiej potrzeby, 
co zapewne wynika z braku wiedzy co do mo liwo ci jakie daje u ytkownikom to 
narz dzie oraz obaw wi cych si  z poznawaniem nowych technologii, a zatem po-
wi zane jest z drugim w kolejno ci najcz ciej wyst puj cym czynnikiem – brakiem 
kompetencji (44,80%). Najwi kszym wi c wyzwaniem zdaje si  by  pokonanie barie-
ry mentalnej, sk onienie obywateli do si gni cia po to narz dzie nie tylko w celu 
dostarczenia sobie rozrywki, ale aktywnego wp ywania na swoje ycie i stania si  
pe noprawnym cz onkiem spo ecze stwa informacyjnego. Kluczowe jest nie tylko 
zapewnienie wykluczonym mo liwo ci podnoszenia kwalifikacji, ale przede wszyst-
kim skuteczne dostarczenie informacji o korzy ciach wynikaj cych z u ytkowania 
internetu.  
 Poniewa  przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu powinno zogniskowa  si  
na prze amywaniu barier psychicznych wa ne jest, aby program pomocy by  dosto-
sowany do potrzeb i mo liwo ci beneficjentów. Najskuteczniejsze w identyfikowaniu 
przyczyn, wskazywaniu osób i okre laniu ich potrzeb s  lokalne instytucje i organiza-
cje. 
 Dokument Strategia „Europa 2020” stanowi wytyczne dla krajów Unii Europej-
skiej, na podstawie których podejmuje si  wysi ki na rzecz trajektorii rozwoju inteli-
gentnego spo ecze stwa Europy, czyli: gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 
rozwoju zrównowa onego i rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu. Z wiod -
cymi nurtami przyj tej polityki gospodarczo-spo ecznej Europy powi zana jest bez-
po rednio ocena zjawisk wykluczenia spo ecznego i wykluczenia informacyjnego.  
 Przeprowadzona analiza przestrzenna (poszczególne kraje UE) i czasowa wska-
zuj  na silne zró nicowanie oraz dynamik  zjawiska wykluczenia spo ecznego  
i e-wykluczonych. Jako korzystny proces nale y zaliczy  tendencj  malej c  udzia u 
osób, które nie korzystaj  z internetu w latach 2005–2016 (z oko o 43% do 20%), 
zarówno ogó em dla UE, jak i dla poszczególnych krajów europejskich. Zjawiska te 
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zdecydowanie s  determinowane ró nymi wewn trznymi czynnikami, a przyczyny te 
s  identyfikowalne, sprowadzane najcz ciej do przyczyn ekonomiczno-spo ecznych, 
ale tak e psychologicznych. Statystyki w tej mierze dla Polski nie s  satysfakcjonuj -
ce, bowiem poziom osób wykluczonych spo ecznie i cyfrowo jest wi kszy od prze-
ci tnej europejskiej.  
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DIGITAL EXCLUSION IN POLAND  
COMPARED TO THE EUROPEAN UNION COUNTRIES 
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Summary. The assumption of this article is to present the aspect of digital exclusion in Poland in 
comparison to selected European Union countries. Digital exclusion refers to the differences 
associated with physical access to technology and the skills and resources needed to use them. 
Spatial analysis of European Union countries indicates a strong diversity of people at risk of e-
exclusion. The positive proces is a declining number of digitally excluded people who do not use 
the Internet. This phenomenon is determined by various internal factors, most often economic and 
psychological reasons. Statistics in the studied area are not very satisfying for Poland, becouse the 
level of digitally excluded persons is larger than the European average. 
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