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 TABL. 7(199). PRZEDSIĘBIORSTWA
a
  WYKORZYSTUJĄCE  INTERNET 

Stan w styczniu 
 ENTERPRISES

a
  USING  INTERNET   

As in January  

2006 2007 WYSZCZEGÓLNIENIE 
udział jednostek w całej populacji w % 

the proportion of entities in percent of total 
population 

SPECIFICATION 

    Dostęp do Internetu ...................................... 86,9 90,1 Internet access 

Połączenie z Internetem przez:    Internet access via: 

   łącze szerokopasmowe
b
 ........................... . 51,9    broadband connection

b
 

   modem analogowy (zwykła linia tele- 

      foniczna) ................................................ 29,1 26,5 

   analogue modem (connection over  

      plain telephone line) 

   modem cyfrowy ......................................... 29,8 29,3    digital modem 

   łącze bezprzewodowe (np. GSM, 

GPRS,  

      UMTS, itp.) ............................................. 14,4 21,3 

   wireless connection (e.g. GSM,  

      GPRS, UMTS, etc.) 

Jednostki posiadające własną stronę  

   internetową ............................................... 54,4 54,5 

Individuals with own  

   Website 
 

a  Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  b W technologii DSL (xDSL, ADSL, SDSL, itp.) lub 
inne łącze stałe (np. sieć telewizji kablowej, energetyczną – PLC). 

a  Data concerns enterprises with more than 9 persons employed.  b DSL connections (xDSL like ADSL, SDSL, etc.) or other fixed 
broadband connections (e.g. via cable TV network, via power suplay traction – PLC). 

 

TABL. 8(200). PRZEDSIĘBIORSTWA
a
  WYKORZYSTUJĄCE  WYBRANE  TECHNOLOGIE  TELEINFORMATYCZNE 

Stan w styczniu 
 ENTERPRISES

a
  USING  SELECTED  ICT  SYSTEMS  

As in January  

2006 2007 WYSZCZEGÓLNIENIE 
udział jednostek w całej populacji w % 

the proportion of entities in percent of total 
population 

SPECIFICATION 

    Komputery .................................................... 91,6 92,5 Computers 

Sieć lokalną (LAN):   Local area network (LAN): 

   bezprzewodowa ........................................ 16,1 21,3    wireless 

   kablowa...................................................... 54,7 61,2    wirebased 

Intranet ......................................................... 27,9 32,3 Intranet 

System Informatyczny do obsługi 

zamówień .................................................. 24,8 37,6 

IT system to manage the placing  

   or receipt of orders 

Bezpłatne oprogramowanie
b

........................ . 20,0 Free, open source software
b
 

ERP
c
............................................................. . 13,1 ERP

c
 

CRM
d

............................................................ . 24,2 CRM
d
 

 

a Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Systemy open source, jak np. Linux. c System 
informatyczny do planowania zasobów przedsiębiorstwa. d Oprogramowanie do zarządzania informacjami o klientach zapewniające dostęp do 
nich innym komórkom przedsiębiorstwa. 

a Data concerns enterprises with more than 9 persons employed. b Operating systems, like Linux. c Enterprise Resource Planning 
system. d Customer Relationship Management system. 


