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w %

80,0 - 83,9
84,0 i więcej

76,0 - 79,9

poniżej 76,0

Odsetek osób korzystających 
z usług administracji publicznej 
za pomocą Internetu w %

71,0

65,5

45,4

40,7

35,5

26,2

21,6

19,4

10,5

Komunikowanie się (w tym wysyłanie, odbieranie 
telefonowanie przez Internet, korzystanie z serwisów społecznościowych

poczty elektronicznej, 

Dostęp do informacji (w tym czytanie on-line 
wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach)

wiadomości, gazet lub czasopism; 

E-zdrowie (w tym wyszukiwanie informacji związanych
ze zdrowiem; umawianie się na wizytę do lekarza)

Bankowość internetowa

Słuchanie muzyki

Korzystanie z serwisów dot. usług związanych z podróżą i zakwaterowaniem

Kreatywność (umieszczanie na stronie 
stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów)

internetowej 

Granie w gry komputerowe lub ich pobieranie

Uczestnictwo w sprawach społecznych 
(w tym wysyłanie własnych opinii; konsultacje społeczne

lub głosowanie przez Internet)

i politycznych 

Gospodarstwa domowe z osobami w wieku 16-74 lata,  które korzystały z Internetu w 2017 r.

Odsetek osób korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy. 
Województwo dolnośląskie na tle innych województw 

Odsetek osób korzystających z Internetu w sprawach prywatnych w województwie dolnośląskim
według celu korzystania w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Odsetek osób w %

Przedsiębiorstwa z dostępem do Internetu w 2017 r.

Dolnośląskie przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją publiczną w celu:

Składania wypełnionych formularzy w formie 
(np. do ZUS, urzędów statystycznych)

elektronicznej

Pobierania formularzy

Pozyskiwania informacji

Obsługi procedur administracyjnych całkowicie 
bez dodatkowych dokumentów papierowych (łącznie z płatnością, 

jeżeli była wymagana)  np. deklaracje podatku…

drogą elektroniczną, 

Składania ofert na swoje produkty, towary i 
publicznej w elektronicznym systemie zamówień publicznych

materiały organom administracji 

Odsetek przedsiębiorstw posiadających stronę internetową oraz wysyłających newslettery. 
Województwo dolnośląskie na tle innych województw 

w %

65,0 - 69,9
70,0 i więcej

60,0 - 64,9

poniżej 60,0

Odsetek przedsiębiorstw wysyłających 
bezpłatnie, cyklicznie i za zgodą odbiorcy 
informacje związane ze swoją działalnością
 (w formie tzw. newsletterów) w %
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Odsetek przedsiębiorstw

19,8%
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Opracowanie merytoryczne i skład komputerowy
Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych

Przy publikowaniu danych US
prosimy o podanie źródła
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