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Odsetek osb korzystających z Internetu
codziennie lub prawie codziennie
w ciągu ostatnich 3 miesięcy

ląskie

74,0%

kraj

73,7%

Odsetek osb korzystających z usług
administracji publicznej za pomocą
Internetu
w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Odsetek osb korzystających
z Internetu w sprawach prywatnych
według celu

Odsetek osb zamawiających
przez Internet towary lub usługi
do użytku prywatnego

w ciągu ostatnich 3 miesięcy

w ciągu ostatnich 3 miesięcy

w%

czytanie on-line wiadomoci, gazet lub czasopism

68,7
33,9%

25,9%

25,3%

39,4%

wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej

67,5

Polska=48,3%

wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach

pomorskie

65,1
w celu:

wyszukiwania
informacji
na stronach
administracji
publicznej

pobierania
formularzy
lub drukowania
formularzy
urzędowych

wysyłania
wypełnionych
formularzy
w tym deklaracji
podatkowych

51,8
korzystanie z komunikatorw (np. Messenger, WhatsApp)

59,9

warmisko-mazurskie

zachodniopomorskie

46,9

51,0

podlaskie

kujawsko-pomorskie

korzystanie z serwisw społecznociowych

55,3

41,7

47,0
korzystanie z usług bankowych

Odsetek osb zamawiających towary
i/lub usługi przez Internet

54,8

w ciągu ostatnich 3 miesięcy

46,8

7,5

43,7

kosmetyki,
produkty do pielęgnacji
zdrowia i urody

14,9

8,8
komputery,
tablety, telefony i akcesoria

7,9
sprzęt
elektroniczny i AGD

8,7
8,4

zabawki
lub produkty dla dzieci

8,7

meble,
artykuły dekoracyjne
i produkty do ogrodu

posiłki zamawiane
z restauracji, punktw
fast-food lub w formie cateringu

9,0
korzystanie z serwisw dotyczących usług
związanych z podrżowaniem i zakwaterowaniem

5,5
szukanie pracy, wysyłanie ofert dotyczących zatrudnienia

5,1
Uwaga. Prezentowane dane dotyczą osb w wieku 16–74 lata.

55,6
łdzkie

45,1

dolnoląskie

lubelskie

59,6

44,6
opolskie

46,7

więtokrzyskie
ląskie

43,0

47,5

granie w gry komputerowe lub ich pobieranie
sprzedaż towarw lub usług

mazowieckie
wielkopolskie

51,0

słuchanie muzyki

13,9

w%

sprzęt sportowy

43,4

46,5

odzież,
obuwie i dodatki

lekarstwa
i suplementy diety

oglądanie nagra wideo z serwerw
tworzonych przez użytkownika (np. You Tube)
wyszukiwanie informacji związanych ze zdrowiem

31,5
6,1

lubuskie

małopolskie

w%
55,1 – 59,6
50,1 – 55,0
45,1 – 50,0
40,1 – 45,0
37,5 – 40,0

43,3

podkarpackie

37,5

