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Europejski Dzień

e-Aktywności

Obywatelskiej

90,7% gospodarstw domowych* 
posiadało dostęp do Internetu

* z osobami w wieku 16-74 lata

Osoby korzystające z usług administracji publicznej 

za pomocą Internetu w województwie dolnośląskim (w %)

Święto to ma na celu uświadomienie Europejczykom, że z przedstawicielami instytucji można 
kontaktować się drogą elektroniczną - zarówno składać petycje, wnioski czy tworzyć lokalny budżet.

Wykorzystanie technologii cyfrowych odegrało bardzo istotną rolę w 2020 r. 

kiedy świat ogarnęła pandemia. Przede wszystkim ułatwiały one funkcjonowanie 

społeczeństwa w wielu aspektach życia. Dzięki możliwościom, które dają technologie 

ICT możliwa była m.in. praca i nauka zdalna, zakupy bez konieczności wychodzenia z 

domu oraz załatwianie spraw administracyjnych przez Internet.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie dolnośląskim kształtuje się 
na bardzo wysokim poziomie na tle innych województw i kraju. W 2020 r. dostęp do Internetu w domu, w 
tym szerokopasmowego posiadało ponad 90% gospodarstw domowych. 
Odsetek ten systematycznie się zwiększa. Wzrósł także znacząco odsetek korzystających z Internetu 
regularnie. Poziom wszystkich ww. wskaźników przekraczał średnie wartości dla kraju.

W województwie dolnośląskim znacznie wyższy niż przeciętnie w kraju był także odsetek 
korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną, w tym w celu wysłania 
wypełnionych formularzy.
W kontaktach z administracją publiczną Internetem posługiwało się 47,4% osób 
korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w kraju 41,9%). W województwie 
dolnośląskim odsetek korzystających w Internetu w celu wyszukiwania informacji na stronach 
administracji publicznej, pobierania formularzy i wysyłania wypełnionych formularzy był 
wyższy niż przeciętnie w kraju – odpowiednio 29,1% wobec 27,2%, 35,0% wobec 25,4% i 
38,8% wobec 33,5%. Pod względem odsetka gospodarstw domowych korzystających z 
e-administracji województwo dolnośląskie zajmowało w 2020 r. 2. miejsce w kraju po 
mazowieckim (52,4%). Spośród wszystkich wniosków złożonych na terenie naszego 
województwa w ramach programu „Dobry start” ponad 74% wpłynęło elektronicznie - 
wskaźnik ten przekraczał średnią dla kraju (71%).

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

Odsetek osób w wieku 16 -74 lata 
korzystających z Internetu regularnie, tj. 
co najmniej raz w tygodniu, w 2020 r. wyniósł 
84,4% (w kraju 81,4%) - 3. miejsce wśród 
województw po zachodniopomorskim (86,5%) 
i mazowieckim (85,8%) i wzrósł w porównaniu 
z rokiem poprzednim o 4,0 p. proc., natomiast 
w stosunku do 2015 r. – o 16,1 p. proc.

Dolnośląskie zajmowało w 2020 r. 
1. lokatę wśród województw pod 
względem odsetka osób kiedykolwiek 
korzystających z Internetu - 89,8%

(w kraju - 86,8%).

Najczęstszym celem korzystania z 

Internetu w sprawach prywatnych 
było komunikowanie się (80,9%), w tym 
wysyłanie/odbieranie e-maili (70,6%) 
oraz dostęp do informacji (77,8%). 

47,4% osób posługiwało się 
Internetem w kontaktach 
z administracją publiczną - 2. miejsce 
w kraju.

Ponad 74% spośród wszystkich 
wniosków złożonych na terenie 
naszego województwa w ramach 
programu „Dobry start” wpłynęło 
elektronicznie.
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Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w celu:

wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej

pobierania formularzy urzędowych

wysyłania wypełnionych formularzy


