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AGENDA

� Wyniki ankiety

� Podsumowanie

� Wypowiedzi internautów
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CEL BADANIA
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� Zbadanie opinii Internautów, w zakresie wybranych obszarów
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym:

� określenie, jakie czynniki są ważne w 9 obszarach życia
codziennego (głównie w kontekście nowych technologii): praca,
kultura, transport, bankowość i handel, edukacja, zdrowie,
bezpieczeństwo, życie publiczne, nowe technologie

� rodzaje informacji poszukiwanych na stronach www urzędów

CEL BADANIA

� rodzaje informacji poszukiwanych na stronach www urzędów

� zidentyfikowanie spraw urzędowych, które badani załatwiali
przez internet

� znajomość platformy ePUAP

� wpływ internetu na różne dziedziny życia

� określenie barier ograniczających korzystanie z nowoczesnych
technologii
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METODOLOGIA
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� Ze względu na sondażowy charakter badania oraz w celu zachowania
losowego doboru respondentów, badanie nie miało charakteru otwartego i
masowego, lecz realizowano je na próbie internautów.

� Badanie zrealizowano w postaci ankiet online (web survey).

� Badania online nie pozwalają na realizowanie obszernych ankiet (ze
względu na brak kontroli nad respondentem i łatwość przerwania

METODOLOGIA

względu na brak kontroli nad respondentem i łatwość przerwania
wywiadu), stąd pytania podzielono na dwie wersje ankiety, różniące się
zestawem bloków tematycznych. Przemiennie serwowano zaproszenia do
wersji A i B ankiety.

� Na końcu ankiety zostawiono miejsce, gdzie respondent mógł dodać swoje
własne opinie, postulaty. Wszystkie takie opinie, zostały przekazane
MSWiA.
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� Respondentów rekrutowano poprzez emisję zaproszeń na portalach:
Gazeta.pl, Interia.pl, O2.pl, Onet.pl oraz Wp.pl (ich łączny zasięg, to ponad
94% ogółu użytkowników Internetu). Zaproszenia do badania emitowano w
postaci toplayer+billboard – po kliknięciu na zaproszenie, badany przenosił
się na specjalnie przygotowana stronę z ankietą.

� Łącznie, w okresie 10-20 maja 2010 roku, zrealizowano 3121 pełnych
wywiadów.

METODOLOGIA

wywiadów.

� Wersja A: 1486 (47,6%)

� Wersja B: 1635 (52,4%)
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� Ze względu na to, iż badanie realizowano na próbie internautów,
wnioskowanie należy ograniczać do tej właśnie grupy. Nie należy
wyników badania uogólniać na ogół polskiego społeczeństwa.

� Ze względu na sondażowy charakter badania, jego ograniczony
zakres tematyczny i podmiotowy (grupa internautów),

ZAKRES WNIOSKOWANIA

zakres tematyczny i podmiotowy (grupa internautów),
przedstawione wyniki nie mogą być traktowane jako jedyna
podstawa do wyciągania wniosków i tworzenia na ich podstawie
działań. Są one wsparciem i dopełnieniem innych, branych pod
uwagę, analiz i źródeł wiedzy (w tym innych badań).
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STRUKTURA BADANEJ PRÓBY
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STRUKTURA BADANEJ PRÓBY

Przebadana próba jest bardzo zróżnicowana pod względem cech społeczno-demograficznych. Jednak, jak
to ma miejsce w większości badań realizowanych online, nie pokrywa się idealnie z modelowym profilem
użytkowników internetu. W badaniu chętniej wzięły udział z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy
dużych miast.
Wyniki zostały zważone pod względem płci i wieku na podstawie danych z badania Net Track SMG/KRC.

Płeć

Kobiety 49,7 %

Mężczyźni 50,3%

Wiek

15 – 24 lat 30,3 %

25 – 34 lat 28,7 %

Miejscowość

Wieś 17,7 %

Miasto do 20 tys. mieszkańców 10,3 %

Wykształcenie

Niepełne podstawowe 0,65%

Podstawowe 1,0 %
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Podstawa procentowania N=3121 (wszyscy badani w ankiecie A i B)

Mężczyźni 50,3% 25 – 34 lat 28,7 %

35 – 44 lat 18,3%

45 - 54 lat 14,1 %

55 lat i więcej 8,6%

Miasto do 20 tys. mieszkańców 10,3 %

Miasto od 20 do 100 tys. 
mieszkańców

21,9 %

Miasto od 100 do 500 tys. 
mieszkańców

22,7 %

Miasto powyżej 500 tys. 
mieszkańców

27,3%

Podstawowe 1,0 %

Gimnazjalne 2,0 %

Zasadnicze zawodowe 5,8 %

Niepełne średnie 4,5 %

Średnie 24,1 %

Pomaturalne 13,0 %

Licencjat 9,4 %

Niepełne wyższe 6,0%

Wyższe 27,8%

Podyplomowe/ MBA 5,7%

Częstość korzystania z internetu

codziennie lub prawie codziennie 97,2%

co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie) 2,1%

co najmniej raz w miesiącu (ale nie co tydzień) 0,3%

rzadziej niż raz w miesiącu 0,4%



Status zawodowy

kierownik zakładu, prezes, dyrektor wyższego szczebla 2,2%

kierownik niższego szczebla 5,6%

specjalista, wolny zawód 14,2%

właściciel przedsiębiorstwa zatrudniający pracowników 1,7%

osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą 6,8%

urzędnik, pracownik administracyjny 10,8%

pracownik usług i handlu 9,3%

robotnik wykwalifikowany 4,9%

robotnik niewykwalifikowany 0,6%

rolnik indywidualny 0,7%

gospodyni domowa (osoba zajmująca się domem, przy współmałżonku 2,6%

Województwo

dolnośląskie 8,1%

kujawsko-pomorskie 5,0%

lubelskie 4,3%

lubuskie 2,8%

łódzkie 6,1%

małopolskie 9,2%

mazowieckie 17,1%

opolskie 2,5%

podkarpackie 4,2%

podlaskie 2,7%

pomorskie 5,5%

śląskie 13,4%

świętokrzyskie 2,3%

STRUKTURA BADANEJ PRÓBY
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Podstawa procentowania N=3121 (wszyscy badani w ankiecie A i B)

gospodyni domowa (osoba zajmująca się domem, przy współmałżonku 2,6%

uczeń lub student 20,5%

emeryt lub rencista 6,6%

bezrobotny 7,2%

wojskowy lub policjant 1,0%

inne 5,2%

świętokrzyskie 2,3%

warmińsko-mazurskie 3,7%

wielkopolskie 8,5%

zachodniopomorskie 4,9%

Sytuacja materialna gospodarstwa domowego

Starcza nam pieniędzy na bieżące potrzeby i na wszelkie wydatki 19,4%

Starcza nam pieniędzy na bieżące potrzeby, ale musimy odkładać na większe wydatki. 45%

Starcza nam pieniędzy tylko na bieżące potrzeby i nie mamy z czego odkładać. 26,2%

Nie starcza nam pieniędzy na bieżące wydatki. 9,4%



GŁÓWNE WNIOSKI
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OBSZARY O NAJWIĘKSZYM ZNACZENIU

� Dla przebadanych internautów najważniejsze to bezpieczeństwo danych i ochrona
komputera w internecie.

� Ostrzeganie przed różnymi zagrożeniami za pomocą internetu jest wskazywane przez
prawie wszystkich badanych jako istotne.

� Internet jest postrzegany jako narzędzie ułatwiające życie – bardzo istotny jest
dostęp do prasy online, rozkładu jazdy komunikacji, wykazu placówek medycznych
oraz wykonywanie transakcji bankowych bez odwiedzania placówek.

� W sferze zawodowej – pracę zdalną oraz dostęp do wiedzy fachowej przez internet –

GŁÓWNE WNIOSKI

� W sferze zawodowej – pracę zdalną oraz dostęp do wiedzy fachowej przez internet –
wskazywano jako znaczące.

� Również dostęp do projektów uchwał i rozporządzeń oraz możliwość głosowania
online w wyborach ma duże znaczenia dla badanych.

OBSZARY NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE JAKO NIEWAŻNE

� Z drugiej strony zapisy przez internet do żłobków, przedszkoli, kontaktowanie się z
Urzędem Pracy przez internet oraz możliwość zakupu przez internet leków na
receptę mają mniejsze znaczenie dla badanych. Może być to spowodowane m.in.
tym, że sprawy te zazwyczaj dotyczą węższych grup społecznych.
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POSZUKIWANE INFORMACJE NA STRONACH URZĘDÓW

� Tylko co dwudziesta osoba wśród badanych nigdy nie próbowała znaleźć w internecie
informacji dotyczących spraw urzędowych.

� Największą popularnością cieszyły się informacje dotyczące rozliczania podatków od
osób fizycznych.

� Na następnych miejscach uplasowały się sprawy osobowe i dotyczące pracy.

� Ponad połowa respondentów uważa, że informacje na stronach urzędów są
zrozumiałe i łatwe do znalezienia.

GŁÓWNE WNIOSKI

KORZYSTANIE Z E-USŁUG

� Mniej korzystnie wygląda załatwianie spraw przez internet – aż ¾ badanych w ogóle
nie korzystała z e-usług.

� Wśród osób, które odpowiedziały twierdząco, rozliczanie się z podatków było
najbardziej popularne, a następnie: formalności motoryzacyjne i osobowe.

� Internauci załatwiając sprawy administracyjne najczęściej pobierają formularze ze
stron www urzędów. Rzadziej odsyłają wypełnione formularze lub załatwiają całą
sprawę przez internet - w większości wypadków spowodowane jest to brakiem takiej
możliwości.
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OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z E-ADMINISTRACJI

� Respondenci wskazują na wiele ograniczeń w korzystaniu z usług administracyjnych
online. Główną przeszkodą okazuje się brak możliwości przeprowadzenia wszystkich
czynności online oraz brak wszystkich potrzebnych usług.

� Tylko co dwudziesty respondent nie czuje żadnych ograniczeń w korzystaniu z usług
przez internet.

� 23% respondentów słyszała o Elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej.

GŁÓWNE WNIOSKI

WPŁYW KORZYSTANIA Z INTERNETU

� Największy pozytywny wpływ internet miał na poszerzenie wiedzy o świecie,
najmniejszy z kolei na załatwianie spraw urzędowych.

� Co druga badana osoba poprawiła relacje z rodziną dzięki internetowi, a dwóm na
trzech respondentom polepszyły się relacje ze znajomymi.

� Zaledwie 3 na 10 poprawiło swoją sytuację materialną dzięki korzystaniu z sieci.
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WYNIKI ANKIETY
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ZNACZENIE INTERNETU WZNACZENIE INTERNETU W

RÓŻNYCH OBSZARACH ŻYCIA
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JAK WAŻNY JEST…? INTERNET, NOWE TECHNOLOGIE

55

65

80

27

25

17

12

6

1

3

2

1

2

1

0

Posiadanie łącza internetowego o bardzo dużej prędkości (np. 
przynajmniej 10 Mbit/s)

Podnoszenie umiejętności korzystania z komputera i internetu

Stosowanie zabezpieczeń (programy antywirusowe, zapory) do 
ochrony komputera
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Podstawa procentowania N=3120 (wszyscy badani) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z internetem, nowymi technologiami?

35

47

27

21

22

15

11

11

5

6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Posiadanie podpisu elektronicznego honorowanego w 
korespondencji i dokumentach na równi z tradycyjnym 

Posiadanie jednego dokumentu z chipem zastępującego dowód 
osobisty, książeczkę zdrowia, bilet komunikacji, legitymację 

studencką, itp.

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem



JAK WAŻNA JEST…? PRACA

43

43

22

24

13

13

17

14

5

5

Dostęp przez internet do baz ofert pracy, w tym Urzędu Pracy

Możliwość wykonywania pracy z domu (przez internet czy 
telefon)

19

Podstawa procentowania N=1486(wszyscy badani w ankiecie A) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z pracą?

30 20 14 28 8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kontaktowanie się z Urzędem Pracy przez internet (np. w celu 
rejestracji jako osoba bezrobotna, w celu uzyskania informacji o 

zasiłkach lub szkoleniach)

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem



JAK WAŻNA JEST…? KULTURA, ROZRYWKA, CZAS WOLNY

29

33

54

31

28

26

23

17

11

15

18

7

2

4

2

Oglądanie telewizji lub wideo przez internet

Kupowanie przez internet biletów na imprezy/spektakle

Czytanie gazet online lub pobieranie plików z gazetami, 
czasopismami

20

17

23

29

23

29

27

20

24

5

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oglądanie w internecie zbiorów muzeów i galerii

Czytanie książek w wersji elektronicznej (np. PDF, e-book) lub 
słuchanie ich w wersji dźwiękowej

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem

Podstawa procentowania N=1486(wszyscy badani w ankiecie A) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z kulturą, rozrywką, czasem wolnym?



JAK WAŻNA JEST…? EDUKACJA

38

53

56

73

20

25

22

21

12

8

11

2

25

10

8

3

5

3

2

1

Zapisy przez internet do szkół średnich lub wyższych

Korzystanie z podręczników w wersji elektronicznej (np. 
dokumenty word, pdf) lub dźwiękowej (audio)

Dostęp przez internet do katalogów bibliotek

Dostęp przez internet do wiedzy fachowej, związanej z 
zawodem

21

25

34

38

17

19

20

16

13

12

36

27

25

7

7

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zapisy przez internet do żłobków, przedszkoli

Możliwość kontaktu rodziców ze szkołą przez internet (np. 
wywiadówki przez internet, dostęp do ocen swojego dziecka)

Zapisy przez internet do szkół średnich lub wyższych

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem

Podstawa procentowania N=1486(wszyscy badani w ankiecie A) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z edukacją?



JAK WAŻNE JEST…? ŻYCIE PUBLICZNE

44

45

50

17

16

26

15

15

11

19

20

11

5

4

3

Głosowanie przez internet w wyborach do samorządów

Głosowanie przez internet w wyborach do parlamentu

Dostęp przez internet do projektów uchwał i rozporządzeń 
władz lokalnych, samorządowych

22

37

39

24

26

19

16

17

15

4

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dostęp przez internet do informacji, jak głosują poszczególni 
posłowie/senatorowie/radni 

Udział przez internet w konsultacjach społecznych ustaw, 
rozporządzeń i uchwał samorządów

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem

Podstawa procentowania N=1486 (wszyscy badani w ankiecie A) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z życiem publicznym?



JAK WAŻNY JEST…? TRANSPORT PUBLICZNY

57

59

25

20

8

9

8

11

2

2

Dostęp przez internet do rozkładu jazdy środków komunikacji 
międzymiastowej (autobusy, PKP)

Dostęp przez internet do rozkładu jazdy środków komunikacji 
miejskiej

23

25 23 23 25 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zakup biletów autobusowych, PKP przez internet

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem

Podstawa procentowania N=1635 (wszyscy badani w ankiecie B) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z transportem publicznym?



JAK WAŻNA JEST…? BANKOWOŚĆ, HANDEL

52

74

33

10

8

5

5

9

3

2

Dostęp w internecie do informacji, porad o prawach 
konsumenta

Dokonywanie transakcji bankowych przez internet (np. 
przelewy)

24

48 29 12 8 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dokonywanie zakupów przez internet

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem

Podstawa procentowania N=1635 (wszyscy badani w ankiecie B) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z bankowością i handlem?



JAK WAŻNA JEST…? OCHRONA ZDROWIA

27

27

29

63

21

22

23

24

19

24

18

6

23

21

22

5

10

6

8

2

Posiadanie swojej karty zdrowia w formie elektronicznej

Umawianie się na wizytę lekarską przez internet/email

Dostęp przez internet do swojej historii zdrowia/chorób

Dostęp przez internet do wykazu placówek medycznych i ich 
usług

25

15

22

27

20

21

21

30

21

19

27

27

23

8

8

10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Konsultacje z lekarzem przez internet

Możliwość zakupu przez internet leków na receptę

Posiadanie swojej karty zdrowia w formie elektronicznej

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem

Podstawa procentowania N=1635 (wszyscy badani w ankiecie B) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z ochroną zdrowia?



JAK WAŻNE JEST…? BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I PUBLICZNE

48

58

64

67

26

25

25

25

13

9

6

5

8

5

4

2

5

3

2

1

Możliwość zgłaszania przez internet sytuacji zagrożenia życia 

Ostrzeżenia przez internet o miejscach występowania chorób 
zakaźnych i epidemii

Ostrzeganie przez internet o zagrożeniach związanych z 
działalnością człowieka (np. terroryzm, katastrofy)

Ostrzeganie przez internet o zagrożeniach meteorologicznych 
(powódź, wichura, lawina)

26

38

47

48

31

29

26

17

13

13

10

6

8

5

4

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zgłaszanie przez internet skarg, przestępstw (na policję, do 
straży miejskiej)

Dostęp w internecie do niektórych baz policyjnych (np. 
skradzionych dokumentów, skradzionych samochodów, osób 

poszukiwanych)

Możliwość zgłaszania przez internet sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia

Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem

Podstawa procentowania N=1635 (wszyscy badani w ankiecie B) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z bezpieczeństwem własnym i publicznym?



INFORMACJE POSZUKIWANE NAINFORMACJE POSZUKIWANE NA

STRONACH WWW URZĘDÓW
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CZĘSTOTLIWOŚĆ POSZUKIWANIA INFORMACJI NA STRONACH WWW

URZĘDÓW

17%

3%

4%

6%

W ostatnim miesiącu

W ciągu ostatnich 6 miesięcy

Między 6 a 12 miesięcy

Dawniej

Nigdy

28

Podstawa procentowania N=3120 (wszyscy badani) 

Treść pytania: Kiedy ostatnio poszukiwałeś/aś jakichkolwiek informacji na stronach internetowych urzędów?

70%

� Prawie ¾ respondentów szukało informacji na stronach www urzędów w ciągu
ostatniego miesiąca.

� Co dwudziesta osoba nigdy nie poszukiwała informacji w internecie dotyczących
spraw urzędowych.



CZĘSTOTLIWOŚĆ POSZUKIWANIA INFORMACJI NA STRONACH WWW

URZĘDÓW

� W ciągu ostatniego miesiąca informacji na stronach urzędów poszukiwały
równie często kobiety (69% z nich), jak i mężczyźni (71%).

� Nieco rzadziej na strony urzędów zaglądają osoby najmłodsze, w wieku 15-24
lat – 58% z nich zaglądało na tego typu witryny w ostatnim miesiącu, podczas
gdy w grupach wiekowych 35 lat i więcej jest to 76% - 80%.

� Na strony www urzędów niezbyt często zaglądają także osoby z wykształceniem
podstawowym lub gimnazjalnym (28% - 46% z tej grupy), co jest pochodną
młodego wieku. Wśród najlepiej wykształconych na strony urzędów zagląda co
najmniej ¾ badanych (76% wśród osób z wyższym wykształceniem i 80% z
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Podstawa procentowania N=3120 (wszyscy badani) 

Treść pytania: Kiedy ostatnio poszukiwałeś/aś jakichkolwiek informacji na stronach internetowych urzędów?

najmniej ¾ badanych (76% wśród osób z wyższym wykształceniem i 80% z
wykształceniem podyplomowym).

� 17% spośród badanych w województwie warmińsko-mazurskim i 11% badanych
w podlaskim deklaruje, że nigdy nie poszukiwało informacji na stronach
urzędów. W pozostałych województwach odsetek nie przekracza 9%.



RODZAJ POSZUKIWANYCH INFORMACJI NA STRONACH WWW URZĘDÓW

49%

43%

41%

33%

25%

21%

23%

16%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

podatki od osób fizycznych (np. PIT, podatki miejskie, gruntowe)

praca (np. zasiłek dla bezrobotnych, rejestracja w urzędzie pracy, 
szkolenia)

sprawy osobowe (np. dowód, paszport, meldunek, akty stanu 
cywilnego)

działalność gospodarcza (np. zakładanie firmy, CIT, VAT, ZUS, 
zezwolenia, koncesje)

sprawy motoryzacyjne (np. prawo jazdy, rejestracje)
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Podstawa procentowania N=2924

Treść pytania: Na temat jakich zagadnień szukałeś/aś informacji na stronach www urzędów? Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi lub dopisz własną

Na jaki temat szukałeś/aś informacji na stronach urzędów ostatnim razem?

25%

22%

11%

10%

9%

10%

sprawy motoryzacyjne (np. prawo jazdy, rejestracje)

sprawy budowlane, ogrodnicze np. pozwolenia na budowę, 
wycięcie drzewa, podłączenia mediów)

inne

w ogóle ostatnio

� Największą popularnością cieszyły się informacje dotyczące podatków od osób fizycznych.

� Na następnych miejscach wskazywano na sprawy osobowe i dotyczące pracy.



Zainteresowanie poszczególnymi typami informacjami na stronach www urzędów
w wybranych grupach respondentów:

� prowadzenie działalności gospodarczej - osoby już prowadzące firmę (72%),
osoby na najwyższych stanowiskach w firmie (50%),

� sprawy osobowe – osoby w wieku 25-34 (46%), badani w miastach powyżej 500
tys. Mieszkańców (46%), respondenci z województwa zachodniopomorskiego
(46%),

� podatki od osób fizycznych – osoby powyżej 55 roku życia (62%), badani
posiadający wyższe wykształcenie (56%), mieszkańcy małych miejscowości (20

RODZAJ POSZUKIWANYCH INFORMACJI NA STRONACH WWW URZĘDÓW
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Podstawa procentowania N=2924

Treść pytania: Na temat jakich zagadnień szukałeś/aś informacji na stronach www urzędów? 

posiadający wyższe wykształcenie (56%), mieszkańcy małych miejscowości (20
do 50 tys. mieszkańców : 54 – 55%),

� praca – kobiety (49%), osoby w wieku 15 – 24 (51%) i 25 – 34 (47%), bezrobotni
(84%) i gospodynie domowe (60%), badani w województwie świętokrzyskim
(69%), osoby o niskim statusie materialnym (63% w grupie „nie starcza nam
pieniędzy na bieżące wydatki”).



OCENA INFORMACJI NA STRONACH WWW URZĘDÓW
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Podstawa procentowania N= 349 działalność gospodarcza, N=472 sprawy osobowe, N=602 podatki od osób fizycznych, N=252 sprawy budowlane, 

ogrodnicze,  N=2683sprawy motoryzacyjne, N=675 praca

Treść pytania: Jak w tym przypadku oceniasz stronę/y www urzędu pod względem: 
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praca

sprawy budowlane, ogrodnicze 

20
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raczej negatywnie

negatywnie

nie wiem

� Zadowolenia ze znalezionych informacji na stronach urzędów jest na podobnym poziomie dla
wszystkich obszarów.

� Najmniej zrozumiałe oraz trudne do znalezienia są informacje dotyczące działalności
gospodarczej.



Wysoko zawartość informacyjną strony urzędów oceniają m.in.:

� czynnik „łatwość znalezienia potrzebnych informacji” – osoby powyżej 55 roku
życia 69% ocen pozytywnych), emeryci i renciści (68% ocen pozytywnych),
badani w warmińsko-mazurskim i podkarpackim (po 67%), osoby z
wykształceniem zasadniczym zawodowym (67%),

� czynnik „zrozumiałość informacji” – urzędnicy, pracownicy administracyjni
(68%), kierownicy niższego szczebla (68%), osoby powyżej 45 roku życia (około
2/3 z nich), kobiety (63%).

OCENA INFORMACJI NA STRONACH WWW URZĘDÓW

33

Podstawa procentowania N=2924

Treść pytania: Jak w tym przypadku oceniasz stronę/y www urzędu pod względem: 

Najwięcej ocen negatywnych deklarują:

� czynnik „łatwość znalezienia potrzebnych informacji” – osoby wysokiego
szczebla w firmach (30% ocen negatywnych), osoby z wykształceniem
podyplomowym (23%), respondenci z podlaskiego (21%) i małopolskiego (20%).

� czynnik „zrozumiałość informacji” – osoby wysokiego szczebla w firmach (29%
ocen negatywnych), osoby najuboższe (20% z tych, którym „nie starcza nawet
na bieżące wydatki”), respondenci z wykształceniem niepełnym wyższym (17%)
lub podyplomowym (także 17%).



SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAWSPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW

URZĘDOWYCH PRZEZ INTERNET

34



RODZAJ ZAŁATWIANYCH SPRAW NA STRONACH WWW URZĘDÓW

11%

7%

6%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

podatki od osób fizycznych (np. PIT, podatki miejskie, gruntowe)

sprawy motoryzacyjne (np. prawo jazdy, rejestracje)

sprawy osobowe (np. dowód, paszport, meldunek, akty stanu 
cywilnego)

urząd pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych, rejestracja w urzędzie 
pracy, szkolenia)

działalność gospodarcza (np. zakładanie firmy, CIT, VAT, ZUS, 
zezwolenia, koncesje)
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Treść pytania: Czy poza poszukiwaniem informacji próbowałeś/aś załatwić jakąś sprawę urzędową przez internet? N=3120

2%

2%

75%

sprawy budowlane, ogrodnicze np. pozwolenia na budowę, 
wycięcie drzewa, podłączenia mediów)

inne

nie próbowałem/am

� Aż trzy na cztery osoby nigdy nie próbowały załatwiać spraw urzędowych przez
internet.



RODZAJ ZAŁATWIANYCH SPRAW NA STRONACH WWW URZĘDÓW OSTATNIM RAZEM
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podatki od osób fizycznych (np. PIT, podatki miejskie, gruntowe)

sprawy motoryzacyjne (np. prawo jazdy, rejestracje)

sprawy osobowe (np. dowód, paszport, meldunek, akty stanu 
cywilnego)

urząd pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych, rejestracja w urzędzie 
pracy, szkolenia)

działalność gospodarcza (np. zakładanie firmy, CIT, VAT, ZUS, 
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Treść pytania:Którą z tych spraw próbowałeś/aś załatwić przez internet ostatnim razem? N=725

8%

5%

7%

działalność gospodarcza (np. zakładanie firmy, CIT, VAT, ZUS, 
zezwolenia, koncesje)

sprawy budowlane, ogrodnicze np. pozwolenia na budowę, 
wycięcie drzewa, podłączenia mediów)

inne

Podstawa procentowania: osoby, 
które kiedykolwiek załatwiały sprawę 
przez internet (25% respondentów)

� Największe powodzenie zyskało rozliczanie podatków online.



33%
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dotacje

podatek dochodowy (CIT)

Pobierałem/am formularze ze strony

Odsyłałem/am wypełnione formularze 
przez internet

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
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80%
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sprawozdawczość statystyczna

przetargi

deklaracje celne

koncesje

inne

Załatwiałem/am całą sprawę urzędową 
drogą elektroniczną (w tym płatność)

Żadne z wymienionych

Podstawa procentowania N=62

Treść pytania: W jaki sposób załatwiałeś/aś tę sprawę przez internet?



43%

36%
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przez internet

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW - SPRAWY OSOBOWE
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meldunki

akty stanu cywilnego

inne

Załatwiałem/am całą sprawę urzędową 
drogą elektroniczną (w tym płatność)

Żadne z wymienionych

Podstawa procentowania N=115

Treść pytania: W jaki sposób załatwiałeś/aś tę sprawę przez internet?
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SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW - PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH
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Żadne z wymienionych

Podstawa procentowania N=290

Treść pytania: W jaki sposób załatwiałeś/aś tę sprawę przez internet?



41%
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SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW - SPRAWY BUDOWLANE, OGRODNICZE
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Załatwiałem/am całą sprawę urzędową 
drogą elektroniczną (w tym płatność)

Żadne z wymienionych

Podstawa procentowania N=39

Treść pytania: W jaki sposób załatwiałeś/aś tę sprawę przez internet?
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SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW - SPRAWY MOTORYZACYJNE
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Załatwiałem/am całą sprawę urzędową 
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Podstawa procentowania N=123

Treść pytania: W jaki sposób załatwiałeś/aś tę sprawę przez internet?



44%

31%

30%

19%

4%

7%

6%

1%

2%

2%

2%

50%

60%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

szkolenia

pośrednictwo pracy

rejestracja bezrobotnych

dotacje

Pobierałem/am formularze ze strony

Odsyłałem/am wypełnione formularze 
przez internet

Załatwiałem/am całą sprawę urzędową 
drogą elektroniczną (w tym płatność)

Żadne z wymienionych

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW - URZĄD PRACY
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inne
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Podstawa procentowania N=81

Treść pytania: W jaki sposób załatwiałeś/aś tę sprawę przez internet?

� Internauci załatwiając sprawy administracyjne najczęściej pobierają formularze ze stron www urzędów.
Rzadziej odsyłają wypełnione formularze lub załatwiają całą sprawę przez internet - w większości
wypadków spowodowane jest to brakiem takiej możliwości.
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Próbowałem/am, ale miałem złe doświadczenia
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Brak usług, na których mi zależy

Preferuję bezpośredni kontakt z urzędnikiem

Niedostateczne informacje o tym, jak załatwić sprawę
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BARIERY ZAŁATWIANIA SPRAW PRZEZ INTERNET

43

Uwaga – wyniki nie sumują się do 100%. Respondent mógł podać więcej niŜ jedną odpowiedź.
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Nie wiem/ nie mam zdania

Nie czuję ograniczeń

inne

Próbowałem/am, ale miałem złe doświadczenia

Podstawa procentowania N=3120 (wszyscy badani) 

Treść pytania: Co Cię ogranicza w korzystaniu z usług urzędów przez internet?

� Respondenci wskazali wiele ograniczeń w korzystaniu z usług urzędowych przez internet – tylko co dwudziesty respondent
nie czuje żadnych barier.

� Główną jest niemożność załatwienia całej sprawy online, następnie niepewność czy została prawidłowo załatwiona oraz brak
dostępu do wszystkich usług .



ELEKTRONICZNA PLATFORMAELEKTRONICZNA PLATFORMA

USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
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ZNAJOMOŚĆ PLATFORMY EPUAP

TAK
23%

45

Podstawa procentowania N=3120 (wszyscy badani) 

Treść pytania: Czy słyszałeś/aś o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP, dzięki której będzie można załatwiać sprawy urzędowe 

drogą elektroniczną?

� Prawie ¼ respondentów słyszała o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

� Wraz z rozwojem liczby dostępnych usług na Platformie świadomość wśród internautów powinna
rosnąć.

NIE
77%



WPŁYW KORZYSTANIA Z INTERNETUWPŁYW KORZYSTANIA Z INTERNETU

NA RÓŻNE OBSZARY ŻYCIA
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WPŁYW KORZYSTANIA Z INTERNETU NA:
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Podstawa procentowania N=3120 (wszyscy badani) 

Treść pytania: Jak korzystanie z internetu wpłynęło na Twoje…?

� Największy pozytywny wpływ internet miał na poszerzenie wiedzy o świecie, najmniejszy z kolei na załatwianie spraw urzędowych.

� Co druga osoba poprawiła relacje z rodziną dzięki internetowi, a dwóm na trzy osobom polepszyły się relacje ze znajomymi.

� Zaledwie 3 na 10 osób poprawiły swoją sytuację materialną przez korzystanie z internetu .



Wpływ korzystania z internetu na wybranych wymiarach:

� kwalifikacje zawodowe – kobiety i mężczyźni (po blisko 70% ocen pozytywnych),
osoby w wieku 25-44 lata (3/4 ocen pozytywnych), badani z wykształceniem
wyższym lub podyplomowym (80% i 87%), specjaliści i kierownicy (85% - 87%),

� załatwianie spraw urzędowych – w równym stopniu mężczyźni i kobiety (po 30%
ocen pozytywnych), osoby w wieku 35 – 44 (35% ocen pozytywnych), osoby z
wyższym wykształceniem (34%), respondenci z dolnośląskiego, kujawsko-
pomorskiego i małopolskiego (po 33% ocen pozytywnych),

� uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych- częściej kobiety (68% ocen

WPŁYW KORZYSTANIA Z INTERNETU NA:
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� uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych- częściej kobiety (68% ocen
pozytywnych), niż mężczyźni (55%), osoby do 44 roku życia (60 - 66% ocen
pozytywnych), ankietowani w kujawsko – pomorskim i pomorskim (po 66%),

� zawieranie znajomości – osoby w wieku 15-24 (62% ocen pozytywnych ; w
grupie najstarszych pow. 55 r.ż. tylko 30%), uczniowie i studenci (60%), badani w
kujawsko – pomorskim (59%) i podkarpackim (58%), mieszkańcy wsi (53%).

Podstawa procentowania N=3120 (wszyscy badani) 

Treść pytania: Jak korzystanie z internetu wpłynęło na Twoje…?



PODSUMOWANIE
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10 ROZWIĄZAŃ NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLANYCH JAKO „WAŻNE”

• Stosowanie zabezpieczeń (programy antywirusowe, zapory) do ochrony komputera 80% internet, nowe technologie

• Dokonywanie transakcji bankowych przez internet (np. przelewy) 74% bankowość 

• Dostęp przez internet do wiedzy fachowej, związanej z zawodem 74% edukacja

• Ostrzeganie przez internet o zagrożeniach meteorologicznych (powódź, wichura, lawina) 67% bezpieczeństwo 

• Podnoszenie umiejętności korzystania z komputera i internetu 65% internet, nowe technologie
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• Ostrzeganie przez internet o zagrożeniach związanych z działalnością człowieka 64% bezpieczeństwo 

• Dostęp przez internet do wykazu placówek medycznych i ich usług 63% zdrowie

• Dostęp przez internet do rozkładu jazdy środków komunikacji miejskiej 59% transport

• Ostrzeżenia przez internet o miejscach występowania chorób zakaźnych i epidemii 58% bezpieczeństwo 

• Dostęp przez internet do rozkładu jazdy środków komunikacji międzymiastowej (autobusy, PKP) 57% transport

Podstawa procentowania N=3120 (wszyscy badani) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z …?



10 ROZWIĄZAŃ NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLANYCH JAKO „NIEWAŻNE”

• Zapisy przez internet do żłobków, przedszkoli 36% edukacja

• Kontaktowanie się z Urzędem Pracy przez internet 28% praca

•Możliwość zakupu przez internet leków na receptę 27% zdrowie

•Możliwość kontaktu rodziców ze szkołą przez internet 27% edukacja

• Konsultacje z lekarzem przez internet 27% zdrowie

• Zapisy przez internet do szkół średnich lub wyższych 25% edukacja
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• Zapisy przez internet do szkół średnich lub wyższych 25% edukacja

• Zakup biletów autobusowych, PKP przez internet 25% transport

• Czytanie książek w wersji elektronicznej (np. PDF, e-book) lub słuchanie ich w wersji dźwiękowej 24% kultura

• Posiadanie swojej karty zdrowia w formie elektronicznej 23% zdrowie

• Dostęp przez internet do swojej historii zdrowia/chorób 22% zdrowie

Podstawa procentowania N=3120 (wszyscy badani) 

Treść pytania: Na ile ważne są dla Ciebie wymienione poniżej elementy związane z …?



WYBRANE WYPOWIEDZI

INTERNAUTÓW
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ROLA INTERNETU W ŻYCIU CODZIENNYM

„uważam, ,że załatwianie jakichkolwiek spraw urzędowych przez
internet ułatwia życie i funkcjonowanie”

„chciałbym wszystko załatwiać przez internet. Kontakt osobowy może
być przez komunikator np. skype.”

„jestem bardzo zadowolona z posiadania internetu i możliwości
załatwiania wielu spraw bez wychodzenia”

„jestem bardzo zadowolona z posiadania internetu i możliwości
załatwiania wielu spraw bez wychodzenia”

„dobrze, że można elektronicznie umówić się na godzinę i nie czekać w
urzędzie na załatwienie sprawy.”

„usługa bardzo przydatna, szczególnie dla osób pracujących/nie
mających czasu.”
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Na końcu ankiety zamieszczono zaproszenie: „Na koniec zostawiliśmy miejsce na Twoją swobodną wypowiedź. Jeśli chcesz się podzielić 
swoimi opiniami, oczekiwaniami co do usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną – zapraszamy..”



OCZEKIWANIA - USŁUGI ONLINE I

„dobrze by było, żeby strony internetowe urzędów nie przypominały dyskoteki, ale były proste i
przyjazne”

„większa przejrzystość stron jak najbardziej wskazana”

„FATALNIE funkcjonujące strony internetowe administracji - są POWOLNE (mam łącze 6 Gbitps)”

„warto ułatwić procedurę korzystania z podpisu elektronicznego”

„czekam na możliwość głosowania w wyborach przez internet”

„jak najszybciej wprowadzić nowe dowody osobiste z podpisem elektronicznym”

„bogatszy wachlarz dostępnych usług, powszechny i nieodpłatny podpis cyfrowy”

„od 6lat mieszkam w Szwecji, chciałabym żeby funkcjonowanie polskich urzędów bardziej
przypominało szwedzkie”

„szybciej wdrażajmy dostęp elektroniczny. Niech przykładem będzie chociażby Estonia”
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Na końcu ankiety zamieszczono zaproszenie: „Na koniec zostawiliśmy miejsce na Twoją swobodną wypowiedź. Jeśli chcesz się podzielić 
swoimi opiniami, oczekiwaniami co do usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną – zapraszamy..”



OCZEKIWANIA - USŁUGI ONLINE II

„urzędy powinny posiadać własne call center z helpdeskiem. Ograniczyłoby to zbędne
odwiedzanie ich.”

„chciałabym aby była możliwość kierowania zapytań do urzędów za pomocą internetu”

„ważna jest pełna informacja - co można załatwić, jak to zrobić, jakie dokumenty wypełnić.”

„oczekuję jednolitych standardów załatwiania spraw przez internet i wyczerpujących
wyjaśnień”

„należałoby zadbać o szkolenie seniorów w zakresie posługiwania komputerem i korzystania z
internet”internet”

„więcej dynamiki w tych działaniach. Uproszczenie procedur. Usunięcie nieżyciowych
przepisów.”

„oczekiwania - przede wszystkim powinna być ogólno dostępna, bo jak na razie to trochę z tym
kłopotu.”

„dobrze by było, żeby nie było konieczne stawianie się w urzędzie celem złożenia podpisu”

„powinny być druki interaktywne do pobrania ze strony internetowej ale z możliwością ich
zapisywania”
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Na końcu ankiety zamieszczono zaproszenie: „Na koniec zostawiliśmy miejsce na Twoją swobodną wypowiedź. Jeśli chcesz się podzielić 
swoimi opiniami, oczekiwaniami co do usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną – zapraszamy..”



ZAGROŻENIA - USŁUGI ONLINE

„wolałabym załatwiać sprawy drogą elektroniczną, ale nie wiem czy jest to bezpieczne i
skuteczne”

„im więcej osób korzysta z takiego samego rodzaju podpisu cyfrowego tym większe
szanse na jego złamanie”

„wydaje mi się to zbyt niebezpieczne ze względu na różne oszustwa, manipulacje itp.”

„jestem przeciw dowodom z chipem, to wielki brat”

„nie potrzeba dowodów osobistych z chipami i wszelkimi danymi bo to zalatuje komuną„nie potrzeba dowodów osobistych z chipami i wszelkimi danymi bo to zalatuje komuną
i inwigilacją !!!”

„preferuję osobiste załatwianie spraw ....”

„starsi (45-55) ludzie i tak na to nie pójdą, a to głównie oni okupują wszelakie urzędy.”

„korzystanie z internetu nie jest mocna strona mojego pokolenia. o wiele łatwiej
młodym.”
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Na końcu ankiety zamieszczono zaproszenie: „Na koniec zostawiliśmy miejsce na Twoją swobodną wypowiedź. Jeśli chcesz się podzielić 
swoimi opiniami, oczekiwaniami co do usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną – zapraszamy..”



REALIZACJA BADANIA

� MSWiA (Zleceniodawca) - koncepcja 
merytoryczna

� PBI sp. z o.o. – konsultacja 
merytoryczna i realizacja

� Gazeta.pl – emisja zaproszeń

� Interia.pl – emisja zaproszeń

O2.pl – emisja zaproszeń� O2.pl – emisja zaproszeń

� Onet.pl – emisja zaproszeń

� WP.pl – emisja zaproszeń
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O FIRMIE POLSKIE BADANIA INTERNETU

Polskie Badania Internetu (PBI) - spółka powołana w celu stworzenia standardu badań internetu w Polsce przez 
czołowych wydawców internetowych w Polsce, właścicieli największych krajowych witryn: Gazeta.pl, Interia.pl, Onet.pl, 
Wirtualna Polska i Rzeczpospolita OnLine. 

Polskie Badania Internetu jest firmą badawczą, promującą wiarygodne i rzetelne badania, jako nieodzowne narzędzia dla 
podmiotów korzystających z reklamy on-line.

Misją PBI jest przyczynienie się do rozwoju polskiego internetu, jako medium zbadanego i tym samym wiarygodnego dla 
reklamodawców, agencji reklamowych inwestorów oraz firm, których działalność jest związana z internetem. 

PBI prowadzi badanie Megapanel PBI/Gemius, stanowiące standard pomiaru oglądalności witryn internetowych w Polsce. 
Badanie jest prowadzone na zlecenie PBI przez firmę Gemius SA. PBI prowadzi równieŜ badania marketingowe typu: 
ad-hoc, syndykatowe oraz badania niekomercyjne, promujące wiedzę na temat rynku i medium, jakim jest Internet.
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www: http://pbi.org.pl
e-mail: biuro@pbi.org.pl
telefon: (48 22) 6307268 
fax: (48 22) 6307267 
adres: Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
kapitał zakładowy: 416 000 PLN

Korzystamy z rozwiązań:

Interaktywny system wspomagania pracy badawczej (MRPro)

Monitoring treści newsów w internecie


