
Urząd  Statystyczny

we Wrocławiu

Czy wiesz, że:

    Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego to coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ rezolucją z 27 marca 2006 roku, odchodzone w dniu, który do tej pory był znany jako Światowy 
Dzień Telekomunikacji. Z okazji tego święta na świecie organizowane są wydarzenia poświęcone m.in. nowym 
technologiom, roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. Są również okazją do omówienia zagrożeń 
jakie niesie coraz bardziej powszechny dostęp do mediów elektronicznych.

Więcej informacji można znaleźć w publikacjach US Wrocław dostępnych pod adresem: http://wroclaw.stat.gov.pl
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Udział gospodarstw domowych  wyposażonych 

w komputer według województw w 2013 r.

a Dane z badania budżetów domowych. 

W województwie dolnośląskim w 2013 r. 

komputer osobisty posiadało 68,6 % 

gospodarstw domowych (wobec 

przeciętnie w kraju 71,5%), w tym 

z dostępem do Internetu – 66,0% 

( p r z e c i ę t n i e  w  k r a j u  6 8 , 8 % ) .

Udział dolnośląskich gospodarstw 

domowych posiadających w domu 

łącze internetowe szerokopasmowe 

w 2013 r. wynosił 62,5% ogółu 

gospodarstw domowych (przecięt- 

nie w kraju 55,4%).

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

to społeczeństwo znajdujące się na takim 

etapie rozwoju, na którym osiągnięty 

poziom techniki informatyczno-tele-

komunikacyjnej stwarza warunki te- 

chniczne, ekonomiczne, edukacyjne 

i inne do wykorzystywania informacji 

w produkcji wyrobów i świadczeniu 

usług. 

bez komputera

posiadający komputer osobisty

z szerokopasmowym
dostepęm do Internetu

bez z szerokopasmowego
dostepu do Internetu

Udział gospodarstw domowych  wyposażonych 
w komputer osobisty z szerokopasmowym dostępem do Internetu   

%

Gospodarstwa domowe:

w tym:
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Przedsiębiorstwa  posiadające 
własną stronę internetową  w 2013 r.   
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nieposiadających własnej strony internetowejposiadających własnej strony internetowej

prezentacja katalogów, wyrobów lub cenników 

iInformacje o wolnych stanowiskach pracy  i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych on-line

umożliwienie zamówień według własnej specyfikacji 

umożliwienie zamówień lub rezerwacji on-line  enables to place orders or make booking online

Funkcja strony internetowej:

Cel korzystania z usług administracji publicznej 
za pomocą internetu w gospodarstwach  

 domowych według regionów (nuts 1) w 2013 r. 
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Udział przesiębiorstw posiadających 
do Internetu w latach 2010-2014 

Stan w styczniu
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W styczniu 2014 r. z dostępu do Internetu poprzez 
(wobec 90,4% przeciętnie w kraju), co dawało 3. lokatę wśród województw, po śląskim i mazowieckim.

łącze szerokopasmowe korzystało 92,8% dolnośląskich przedsiębiorstw 

W 2013 r. zdecydowana większość dolnośląskich przedsiębiorstw, 

spośród wielu możliwości, jakie stwarza korzystanie z usług e-administracji  

najchętniej wykorzystywała Internet do: 

• pobierania formularzy, np. podatkowych – 80,6%,

• składania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej, np. do ZUS-u, 

    lub dostarczenia informacji statystycznych do organów administracji publicznej – 77,7%,

• pozyskiwania informacji – 78,0%.

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
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