
Podstawowe lub ponapodstawowe 
umiejętności cyfrowe. 

Województwo dolnośląskie 
na tle innych województw w 2016 r. 

Osoby korzystające z Internetu 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

według umiejętności.
 Województwo dolnośląskie w 2016 r.
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40,4 29,5
MIN

51,1
MAX

35,0 i mniej
     

35,1 - 40,0 powyżej 50,0

%

%

%

%

40,1 - 50,0

posiadające doświadczenie w korzystaniu z Internetu,
ale nie posiadające żadnych umiejętności komunikacyjnych

posiadające podstawowe
umiejętności komunikacyjne

posiadające ponadpodstawowe 
umiejętności komunikacyjne

nie posiadające żadnych
umiejętności cyfrowych

nie korzystające
z Internetu

nie korzystające
z Internetu

posiadające niskie
umiejętności cyfrowe

posiadające podstawowe
umiejętności cyfrowe

posiadające
 ponadpodstawowe 
umiejętności cyfrowe

Dolnośląskie przedsiębiorstwa z dostępem do Internetu w 2016 r.

Urząd  Statystyczny

we Wrocławiu

Udział osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe 
umiejętności cyfrowe w ogólnej liczbie osób w wieku 16-64 lata

prezentacja produktów, towarów lub 
usług oraz cenników

prezentacja informacji o wolnych 
i umożliwienie przesyłania dokumentów aplikacyjnych

stanowiskach pracy

linki lub odwołania do profili 
w mediach społecznościowych

przedsiębiorstwa

zamawianie lub rezerwacja on-line
np. "koszyk-wózek"

umożliwienie użytkownikom zamawiania 
produktów wg własnej specyfikacji

sprawdzanie stanu realizacji 
zamówienia on-line

personalizacja zawartości strony dla 
częstych/stałych użytkowników

tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa 
lub marketingu produktów 

(np.reklamowanie produktów)

otrzymywania lub odpowiadania na 
uwagi/komentarze i pytania klientów

rekrutacji pracowników

współpracy z partnerami biznesowymi 
(np.  z dostawcami) lub innymi 
organizacjami (np. organami..)

zaangażowania klientów w proces 
rozwoju lub innowacji produktów 

(wyrobów, usług)

wymiany poglądów, opinii lub wiedzy 
wewnątrz przedsiębiorstwa

Posiadające stronę internetową, dla których
strona internetowa spełnia następujące funkcje:

Wykorzystujące media społecznościowe w celu:

Odsetek gospodarstw domowych z osobami w wieku 16-74 lata 
z dostępem do Internetu w 2016 r. 

Województwo dolnośląskie na tle krajów europejskich
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