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Odsetek os�b zamawiających
przez Internet towary lub usługi
do użytku prywatnego
w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Odsetek os�b zamawiających towary
i/lub usługi przez Internet
w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Odsetek os�b korzystających z usług
administracji publicznej za pomocą
Internetu
w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Odsetek os�b korzystających
z Internetu w sprawach prywatnych
według celu
w ciągu ostatnich 3 miesięcy

74,0%�ląskie

Uwaga. Prezentowane dane dotyczą os�b w wieku 16–74 lata.

Odsetek os�b korzystających z Internetu
codziennie lub prawie codziennie

w ciągu ostatnich 3 miesięcy
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pobierania
formularzy
lub drukowania
formularzy
urzędowych

25,3%

granie w gry komputerowe lub ich pobieranie
14,9

sprzedaż towar�w lub usług
9,0

korzystanie z serwis�w dotyczących usług
związanych z podr�żowaniem i zakwaterowaniem

5,5

szukanie pracy, wysyłanie ofert dotyczących zatrudnienia
5,1

wyszukiwanie informacji związanych ze zdrowiem
46,5

korzystanie z usług bankowych
54,8

oglądanie nagra� wideo z serwer�w
tworzonych przez użytkownika (np. You Tube)

46,8

słuchanie muzyki
43,7

korzystanie z komunikator�w (np. Messenger, WhatsApp)
59,9

wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach
65,1

czytanie on-line wiadomo�ci, gazet lub czasopism
68,7

korzystanie z serwis�w społeczno�ciowych
55,3

wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej
67,5

wyszukiwania
informacji
na stronach
administracji
publicznej

25,9%
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w tym deklaracji
podatkowych
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