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Synopsis. W artykule przedstawiono rozwój technologii informacyjnych na obszarach wiejskich. Zanalizowano 
wyposażenie wiejskich gospodarstw domowych w komputery, internet, w tym szerokopasmowy, przyczyny barku 
dostępu do internetu, miejsce korzystania z komputera oraz sposoby wykorzystania internetu do celów prywatnych. 
W celu określenia intensywności i kierunków zachodzących zmian na obszarach wiejskich w tym zakresie obliczono 
wskaźniki dynamiki. 

Wstęp
W drugiej połowie XX wieku powstał nowy typ społeczeństwa zwanego potocznie społeczeństwem 

informacyjnym, którego podstawową cechą jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych. W ostat-
nich kilkudziesięciu latach powstało wiele defi nicji określających społeczeństwo informacyjne. Jedną z 
najnowszych defi nicji podają Krzysztofek i Szczepański [2002], według których jest to: „społeczeństwo, 
w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym 
i politycznym; to społeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji, 
będące podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania 
większości ludzi…”. Inni autorzy [Łuszczuk, Pawłowska 2000] defi niują społeczeństwo informacyjne 
jako wielowymiarowa rzeczywistość współtworzona przez cztery podstawowe substraty: technologiczny, 
ekonomiczny, społeczny oraz kulturowy. Substrat technologiczny obejmuje infrastrukturę technologiczną, 
czyli dostępność do urządzeń służących gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu 
informacji. Substrat ekonomiczny obejmuje sektor informacyjny gospodarki, czyli te gałęzie produkcji 
i usług, które zajmują się wytwarzaniem informacji oraz technik informacyjnych, a także dystrybucją. 
Substrat społeczny obejmuje odsetek osób korzystających w pracy, szkole i domu z technologii infor-
macyjnych. Substrat kulturowy obejmuje wysoki poziom kultury informacyjnej, przez którą rozumie 
się stopień akceptacji informacji jako dobra strategicznego oraz opanowanie umiejętności związanych 
z obsługą urządzeń informatycznych. 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na 
poziom wskaźników makro- i mikroekonomicznych gospodarki. Dostęp do zasobów sieci jest w chwili 
obecnej nieocenionym źródłem informacji oraz możliwości rozwoju zarówno dla małych i średnich fi rm, 
dużych korporacji, jak i dla każdego mieszkańca kraju, który pragnie pogłębić wiedzę, uzyskać szybki 
dostęp do najaktualniejszych informacji i rozrywki [Technologie dostępu…. 2009]. Dynamiczny rozwój 
technologii informacyjnych oznacza szansę na łatwiejsze zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych zarówno 
przez mieszkańców miast, jak i wsi, ale także niesie za sobą zagrożenie dla regionów nienadążających 
za rozwojem społecznym i gospodarczym, w tym terenów wiejskich o niskim stopniu urbanizacji oraz 
położonych we Wschodniej Polsce [Sartorius 2008].

Cel, źródła i metodyka badań
Głównym celem opracowania było przedstawienie rozwoju technologii informacyjnych na obsza-

rach wiejskich w Polsce. W ramach realizacji celu głównego dokonano analizy wyposażenia wiejskich 
gospodarstw domowych w nowoczesne technologie informacyjne, w tym komputery i internet. Przedsta-
wiono przyczyny braku dostępu do Internetu, miejsce korzystania z komputera oraz cele wykorzystania 
internetu przez konsumentów.
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Zakres czasowy badań obejmował lata 2004-2009. Źródłem danych były opracowania statystyczne pt.: 
„Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach 
domowych” opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2004-2010. Badania dotyczące 
wyposażenia gospodarstw domowych w nowoczesne technologie informacyjno-telekomunikacyjne w 
Polsce rozpoczęto w 2004 roku, według metodologii zharmonizowanej prowadzonej w Unii Europej-
skiej. Wywiad dotyczący wykorzystania ICT był prowadzony w gospodarstwach domowych, w skład 
których wchodzą osoby w wieku 16-74 lata. Wypełniano ankietę na temat wyposażenia gospodarstw 
domowych w sprzęt ICT oraz dostępu do internetu. Wypełniane były również kwestionariusze indywi-
dualne dla wszystkich członków gospodarstwa domowego w wieku 16-74 lata. W badaniu stosowany 
był dwustopniowy schemat doboru próby z warstwowaniem na pierwszym stopniu. Najpierw losowane 
były terenowe punkty badań, a następnie mieszkania. Ogólna liczba wylosowanych mieszkań w 2009 
roku wyniosła 8100, a wskaźnik odpowiedzi w badaniu wyniósł 70%. W badaniach reprezentacyjnych 
badana była tylko niewielka część populacji, a uzyskane informacje uogólniono na całą populację, czyli 
pomnożono przez odpowiednio wyliczone wagi [Społeczeństwo informacyjne… 2010].

Tempo zmian zachodzących w latach 2005-2009 w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjnych przez mieszkańców wiejskich gospodarstw domowych przedstawiono na podstawie 
obliczonych współczynników dynamiki. 

Wyniki
Jednym z elementów, które współtworzą społeczeństwo informacyjne jest infrastruktura technolo-

giczna, czyli urządzenia informacyjno-komunikacyjne, wśród których wymienia się przede wszystkim 
posiadanie komputera i dostęp do Internetu. 

Na podstawie przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny badań, można zaobserwować, że 
w Polsce na terenach wiejskich występuje intensywny rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych, 
więc społeczeństwa informacyjnego. Wyniki badań wskazują, że od 2004 roku wyposażenie gospodarstw 
domowych w komputer wzrosło prawie dwukrotnie (w 2004 roku 36,0% gospodarstw domowych było 
wyposażonych w komputer, w 2009 roku – 66,1%), przy tym dynamika zmian była na wyższym poziomie 
w wiejskich gospodarstwach domowych (w 2004 roku – 25,0%, w 2009 roku – 60,2%) aniżeli w gospo-
darstwach miejskich (w 2004 roku – 42,0%, w 2009 roku – 68,9%). Powyższe stwierdzenia potwierdzają 
obliczone wskaźniki dynamiki (tab.1). Obliczony dla 2009 roku wskaźnik dynamiki dotyczący wyposażenia 
wiejskich gospodarstw domowych w komputer znacznie przekroczył wartość wskaźnika obliczonego dla 
gospodarstw miejskich. Po-
mimo powyższych tendencji, 
wyniki badań pokazują istnie-
jące dysproporcje pomiędzy 
miastem i wsią. Podczas gdy 
w 2009 roku 60,2% wiejskich 
gospodarstw domowych było 
wyposażonych w komputer, 
to w miastach wskaźnik ten 
był o 8,7 p.p. wyższy.

Odsetek gospodarstw do-
mowych na wsi mających 
dostęp do internetu w latach 
2004-2009 wzrósł prawie 
3,5-krotnie (15,0% w 2004 
roku, 50,5% w 2009 roku), w 
miastach 2-krotnie (w 2004 
roku – 31,0%, w 2009 roku 
– 62,5%), a ogółem Polsce 
2,5-krotnie (w 2004 roku – 
26,0%, w 2009 roku – 58,6%). 
Warto dodać, że pomimo za-
chodzących w infrastrukturze 
informacyjnej pozytywnych 
trendów, dostęp do sieci był 
istotnie zróżnicowany w róż-
nych miejscach zamieszkania, 

Tabela 1. Wyposażenie wiejskich gospodarstw w komputer w latach 2004-2009
Table 1. Equipment of country households with computer in 2004-2009
Wyszczegól-
nienie/
Specifi cation

Lata/Years Wskaźnik 
dynamiki w 2009 r. 
(2004=100)/Index 

of dynamics in 
2009 (2004=100)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wieś/Country 25,0 31,2 38,2 46,0 52,8 60,2 240,8
Miasto/City 42,0 49,3 55,6 57,4 61,8 68,9 164,0
Ogółem/Total 36,0 43,4 50,0 53,7 58,9 66,1 183,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: own study based on data of the Central Statistical Offi ce

Tabela 2. Wyposażenie wiejskich gospodarstw w dostęp do internetu w 
latach 2004-2009
Table 2. Equipment of country households with access to Internet in 2004-2009
Wyszczegól-
nienie
Specifi cation

Lata/Years Wskaźnik 
dynamiki w 2009 r. 

(2004=100)
Index of dynamics 
in 2009 (2004=100)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wieś/Country 15,0 18,8 25,1 28,9 36,1 50,5 336,7
Miasto/City 31,0 36,1 41,2 46,8 53,2 62,5 201,6
Ogółem/Total 26,0 30,4 35,9 41,0 47,6 58,6 225,4
Źródło: jak w tab.1
Source: see tab. 1
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niewątpliwie korzystniejszy 
w miastach. W 2009 roku 
50,5% badanych  gospo-
darstw domowych na wsi 
miało dostęp do internetu, a 
w miastach wskaźnik ten był 
o 12 p.p. wyższy (tab. 2).

Podczas prowadzonych 
analiz dokonano oceny wy-
posażenia gospodarstw do-
mowych w dostęp do inter-
netu szerokopasmowego, 
gdyż jego rozwój jest jednym 
z niezbędnych warunków 
budowania społeczeństwa 

informacyjnego. Na terenach wiejskich odsetek gospodarstw domowych szerokopasmowy dostęp do 
internetu zwiększył się od 2005 roku prawie 8-krotnie. Podczas gdy w 2005 roku łącze szerokopasmowe 
miało zaledwie 5,2% wiejskich gospodarstw domowych, to w 2009 roku już 40,6%. Dla porównania, 
w miastach odsetek gospodarstw domowych mających dostęp do łącza szerokopasmowego w ostatnich 
latach zwiększył się prawie trzykrotnie i w 2009 roku wynosił 51,1% (tab. 3). 

Pomimo widocznego intensywnego rozwoju analizowanego wskaźnika na obszarach wiejskich, 
pomiędzy miastem i wsią nadal występują dysproporcje na niekorzyść terenów wiejskich. Można jed-
nak zaobserwować, że w ostatnich latach znacznie zmniejszyły się różnice w wyposażeniu w internet 
szerokopasmowy. W 2005 roku skala rozpiętości pomiędzy miastem i wsią wynosiła 3,9:1, a w 2009 
roku znacznie zmniejszyła się na korzyść wsi i wynosiła 1,4:1. 

Coraz większa powszechność internetu – lepsze i tańsze możliwości jego podłączenia – przekłada się 
na zróżnicowanie wskazywanych przyczyn braku dostępu do sieci w domu. Analiza danych liczbowych 
wskazała, że najczęściej wymienianą przyczyną braku internetu przez mieszkańców wiejskich gospodarstw 
domowych był brak potrzeby korzystania z internetu (w 2005 roku – 29,9%, w 2009 roku – 24,1%). 
Blisko 16% gospodarstw domowych na terenach wiejskich w 2009 roku przyznało, że przeszkodą w 

Tabela 3. Wyposażenie wiejskich gospodarstw w szerokopasmowy dostęp 
do Internetu w latach 2005-2009
Table 3. Equipment of country households with broadband access to Internet 
in 2004-2009
Wyszczegól-
nienie/
Specifi cation

Lata/Years Wskaźnik 
dynamiki w 2009 r. 

(2004=100)/
Index of dynamics 
in 2009 (2004=100)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wieś/Country 5,2 9,8 16,2 23,9 40,6 60,2 240,8
Miasto/City 20,6 27,4 36,0 44,7 56,3 68,9 164,0
Ogółem/Total 15,6 21,6 29,6 37,9 51,1 66,1 183,6
Źródło: jak w tab.1
Source: see tab. 1

Tabela 4. Przyczyny nieposiadania dostępu do Internetu w wiejskich gospodarstwach domowych (wśród 
gospodarstw domowych z osobami w wieku 16-74 lata)
Table 4. Reasons of lack of equipment to access to internet in country households (among households with persons 
in age 16-74)
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Wieś/Country Miasto/
City

Ogółem/ 
Total

Wieś – wskaźnik 
dynamiki w 2009 
roku/Country – 

index of dynamics in 
2009 (2005=100)

2005 2006 2007 2008 2009 2009

Dostęp do internetu w innym 
miejscu/Equipment to access to 
internet in other place

4,0 4,0 4,3 3,3 2,1 3,7 3,2 52,5

Niechęć do internetu/Distaste for 
internet 1,4 1,9 1,8 2,4 1,3 2,2 1,9 94,2

Brak potrzeby korzystania z 
internetu/Lack requirement use of 
internet

29,9 30,4 27,6 26,5 24,1 18,5 20,3 80,6

Zbyt wysokie koszty sprzętu/High 
cost of equipment 31,9 29,4 23,5 20,6 14,2 11,5 12,4 44,6

Zbyt wysokie koszty dostępu/High 
cost of accesses 27,2 27,6 24,4 18,5 12,3 8,3 9,6 45,2

Brak umiejętności/Lack of ability 12,0 16,3 15,2 15,3 15,7 10,5 12,2 131,3
Brak technicznych możliwości 
podłączenia do Internetu/Lack of 
technical capability of connection 
for internet

11,3 10,5 10,1 8,0 6,1 1,1 2,7 54,0

Źródło: jak w tab.1
Source: see tab. 1
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dostępie do internetu był dla nich brak odpowiednich umiejętności, przy tym wskaźnik ten utrzymuje się 
na podobnym poziomie. Relatywnie częściej wymienianą barierą dostępu do internetu były zbyt wysokie 
koszty sprzętu oraz dostępu do sieci – w 2009 roku odpowiednio: 14,2 i 12,3% (tab. 4).

Zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu wciąż stanowią barierę, jednakże obliczone wskaźniki 
dynamiki pokazały, że odsetek wiejskich gospodarstw domowych wskazujących takie powody w 
ostatnim pięcioleciu spadł ponad dwukrotnie. Może to być wynikiem, z jednej strony podnoszącego się 
poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz wzrostu dochodów w Polsce, ale również z drugiej strony, 
dynamicznego rozwoju nowoczesnej infrastruktury informacyjnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 

W 2009 roku, podobnie jak w poprzednich okresach, najczęściej wskazywanym przez wiejskie go-
spodarstwa domowe miejscem korzystania z komputera z dostępem do: internetu był dom (45,1%), przy 
tym w miastach odsetek takich wskazań był o 15 p.p. wyższy. Drugim najczęściej podawanym przez 
mieszkańców wsi miejscem była praca (10,8%), przy czym wyniki badań wskazują na istotne różnice, 
porównując obszary wiejskie i miejskie. W 2009 roku w miejscu pracy korzystał z internetu co czwarty 
mieszkaniec miasta i zaledwie co dziesiąty mieszkaniec wsi. Na obszarach wiejskich relatywnie najrza-
dziej wskazywano miejsca publiczne w celu korzystania z komputera i internetu (w 2009 roku 1,9%).

Obliczone wskaźniki dynamiki wskazują, że w latach 2005-2009 odsetek osób mieszkających na 
wsi i korzystających z komputera i internetu w domu wzrósł ponad dwukrotnie. Świadczy to o rosnącej 
liczbie wiejskich gospodarstw domowych mających dostęp do sieci w miejscu zamieszkania. Tendencja 
ta przełożyła się na częstość wskazań miejsc publicznych w celu korzystania z komputera i internetu. Od 
2005 roku odsetek osób zamieszkałych na wsi korzystających z komputera i internetu w kawiarenkach 
internetowych, bibliotekach lub innych miejscach publicznych zmalał prawie dwukrotnie (tab. 5).

Wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny pozwoliły na dokonanie analizy celów 
korzystania z internetu przez jego użytkowników w sprawach prywatnych. W 2009 roku mieszkańcy 
wsi najczęściej korzystali z internetu w celu komunikowania się (38,1%), wyszukiwania informacji i 
korzystania z serwisów on-line (38,0%) oraz szkolenia i kształcenia się (25,2%). 

Mniej popularne wśród mieszkańców wsi było korzystanie za pomocą sieci z różnego rodzaju usług, 
jednakże wyniki badań wskazują na pozytywne tendencje w tym zakresie. Członkowie wiejskich gospo-
darstw domowych coraz częściej za pomocą internetu korzystają z usług bankowych (w 2005 roku – 1,6% 
i w 2009 roku – 11,6% wskazań), usług administracji publicznej (2006 rok – 2,3%, 2009 rok – 11,3%) 
oraz ze sprzedaży lub kupna towarów lub usług (2005 rok – 2,0%, 2009 rok – 3,7%).

W latach 2005-2009 w największym stopniu wzrósł odsetek osób zamieszkałych na wsi i korzystają-
cych z internetu w celu telefonowania przez internet i korzystania z usług bankowych (siedmiokrotnie), 
wyszukiwania informacji dotyczących zdrowia oraz szkolenia i kształcenia (sześciokrotnie), korzystania 
z usług administracji publicznej, a zwłaszcza wyszukiwania informacji na stronach (pięciokrotnie) oraz 
słuchania radia i oglądania TV przez internet (pięciokrotnie). Prawie czterokrotnie wzrósł odsetek osób 
korzystających z Internetu w celu wyszukania informacji dotyczących usług związanych z podróżowa-
niem i zakwaterowaniem [Wykorzystanie technologii… 2005-2010]. 

Tabela 5. Miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy (wśród gospodarstw domowych 
z osobami w wieku 16-74 lata)
Table 5. Place use of computer within last three months (among households with persons in age 16-74)
Miejsce korzystania z komputera/
Place use of computer 

Wieś/country Miasto/
city

Ogółem/
total

Wieś – wskaźnik 
dynamiki w 2009 
roku/Country – 

index of dynamics in 
2009 (2005=100)

2005 2006 2007 2008 2009 2009

W domu/In house 21,6 26,3 32,3 37,7 45,1 60,0 54,6 208,8
W miejscu pracy (innym niż dom)/
In work-place ( other than house ) 9,0 9,4 9,5 9,7 10,8 24,1 19,2 119,6

W miejscu pobierania nauki/In 
place of taking science 11,5 10,8 10,9 8,7 8,6 8,8 8,7 75,0

W mieszkaniu innych osób/In 
apartment of other person 5,8 6,5 6,6 6,1 6,6 9,7 8,6 113,0

W innych miejscach publicznych 
(np. kawiarenkach internetowych, 
bibliotekach)/In other public places

3,3 3,2 2,6 2,4 1,9 3,3 2,8 58,5

Źródło: jak w tab.1
Source: see tab. 1
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Istotny wzrost używania komputera i dostępu do internetu przez mieszkańców wsi  w celu korzystania 
z proponowanych w sieci usług świadczy o coraz większej świadomości mieszkańców wsi i dostrzega-
niu nowych możliwości ułatwiających zaspokajanie wielu potrzeb związanych z pracą, kształceniem, 
ochroną zdrowia oraz wypoczynkiem.

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy wykazały dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarach 

wiejskich w Polsce. Intensywnie rośnie liczba wiejskich gospodarstw domowych wyposażanych w kom-
puter oraz dostęp do internetu, zwłaszcza szerokopasmowy. Dynamika zmian zachodzących w rozwoju 
technologii informacyjnych na obszarach wiejskich jest znacznie bardziej widoczna niż w miastach, 
jednak w dalszym ciągu pomiędzy miastem i wsią istnieją dysproporcje na niekorzyść wsi. 

Mieszkańcy wsi wśród przyczyn braku internetu w domu najczęściej wskazywali brak potrzeby 
korzystania z internetu oraz brak umiejętności. Innymi przyczynami były zbyt wysokie koszty sprzętu 
oraz dostępu, jakkolwiek odsetek takich wskazań w latach 2005-2009 spadł ponad dwukrotnie. Powyższe 
tendencje mogą świadczyć z jednej strony o wzroście wiedzy i świadomości wiejskiego społeczeństwa, 
a z drugiej strony o podnoszącym się poziomie życia mieszkańców wsi.

Członkowie wiejskich gospodarstw domowych najczęściej korzystali z komputera w domu oraz w 
miejscu pracy, istotnie rzadziej w miejscach publicznych. Dostęp do sieci zazwyczaj wykorzystywany 
był w celu komunikowania się, wyszukiwania informacji i kształcenia się, rzadziej w celu korzystania 
z różnego rodzaju usług. Wyniki badań wskazują jednak na pozytywne tendencje w tym zakresie, gdyż 
odsetek osób zamieszkałych na wsi i używających internetu w celu skorzystania z usług bankowych lub 
administracji publicznej jest coraz wyższy.
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Summary
The article presents the development of information technology on country areas in Poland. Conducted analysis 

identifi ed equipment of country households with computer, access to Internet, reasons of lack of equipment to access 
to internet, place use of computer and manners of using of internet for private purposes. For determination of intensity 
of change, indices of dynamics have been calculated.
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