
URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE 

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego – coroczne święto obchodzone 17 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją  

z 27 marca 2006 roku po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie. Z tej okazji 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 po-

wszechny dostęp do mediów elektronicznych. 

 17 MAJA        ŚWIATOWY DZIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

W 2014 r. na terenie województwa lubelskiego  

42,9% urzędów wyposażyło swoich pracowników  

w urządzenia przenośne pozwalające na mobilne  

łączenie się z Internetem w celach służbowych.  

Pracownicy urzędów częściej niż w smartfon  

wyposażeni byli w inne urządzenia przenośne –  

laptop,tablet, netbook (77,7% wszystkich pracowników). 
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Przedsiębiorstwa a  wykorzystujące wybrane technologie 

informacyjno-telekomunikacyjne w 2015 r. 

Przedsiębiorstwa a  korzystające z e-administracji  

według województw w 2014 r. 

a Bez podmiotów sektora finansowego. b Komputery osobiste (PC), komputery przenośne (np. laptopy, notebooki, netbooki), tablety, inne urządzenia przenośne takie jak np. smartfony. 

W 2015 r. na terenie województwa lubelskiego 20,3%  

przedsiębiorstw korzystało z różnych dostępnych mediów  

społecznościowych. Najczęściej wykorzystywane były: 

– serwisy społecznościowe – 18,6%, 

– blogi lub mikroblogi – 2,7%, 

– portale umożliwiające udostępnianie multimediów – 8,6%, 

– narzędzia WIKI – 1,7%. 
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Ogółem

w celu:

pozyskania informacji

obsługi procedur administracyjnych 

całkowicie drogą elektroniczną

składania wypełnionych formularzy 

w formie elektronicznej

składanie ofert na swoje produkty, 

towary i materiały w elektronicznym 

systemie zamówień publicznych

Przedsiębiorstwa a korzystające z e-administracji  

według celów wykorzystania w 2014 r. 
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a Dane z badania budżetów gospodarstw domowych. 

60,7

16,4
11,6

62,5

21,2

13,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Dom Miejsce pracy Mieszkania innych

osób

 2014

 2015

%

Osoby w gospodarstwach domowych w wieku 16-74 lata 

korzystające z komputera według miejsca korzystania 

w ciągu ostatnich 3 miesięcy 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lublinie 

Opracowanie: Aneta Olszewska-Welman – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. 
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Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu  

poprzez połączenia szerokopasmowe  

według województw w 2015 r. 

Osoby w gospodarstwach domowych w wieku 16-74 lata  

korzystające z Internetu i wykonujące wybrane czynności w 2015 r.  

( w % w wieku 16-74 lata korzystających z Internetu) 

W 2015 r. w województwie lubelskim 

odsetek gospodarstw domowych  

posiadających dostęp do Internetu  

w domu wyniósł 78,6%, odsetek osób 

korzystających z Internetu – 71,6%,  

a regularnych jego użytkowników 

było 62,0%. 
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Wybrane cele korzystania z Internetu w sprawach prywatnych przez 

osoby w gospodarstwach domowych w wieku 16-74 lata  

w ciągu ostatnich 3 miesięcy w 2015 r.  

( w % w wieku 16-74 lata korzystających z Internetu) 

W 2014 r. na terenie województwa 

lubelskiego 69,9% gospodarstw  

domowych a posiadało komputer 

osobisty (w kraju – 73,1%),  

w tym z dostępem do Internetu - 

67,9% (przeciętnie w kraju 71,2%). 


