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OGÓŁEM (N=2002)

UśYTKOWNICY (N=1236)

EKS-UśYTKOWNICY (N=76)

NIE-UśYTKOWNICY (N=690)

31 41 13 4

3 56

62 24 31

79 17 21

6 5

20 49 8

3 8

QH7. Odczytam teraz listę rzeczy, które w niektórych gospodarstwach domowych są, a w innych ich nie ma.
Proszę powiedzieć, czy w Pana/i gospodarstwie domowym jest: QAM2a. Czy obecnie posiada Pan(i) na
własność lub posiada dostęp do telefonu komórkowego?

0 - nie posiada Ŝadnego urządzenia 1 - tylko komputer 3-4 urządzenia2 - tylko komputer i smartfon 2 - tylko komputer i 1 inne urządzenie inna kombinacja Dane w %

Paradoks internetu według WIP: internauci przez
„16 godzin” w tygodniu „zabijają” w internecie
czas, który dzięki niemu „zaoszczędzili” - po czym
czują, Ŝe go w internecie zbyt wiele „tracą” 

World Internet Project jest takim quasi-
-akademickim badaniem („Project”), które
powinno otwierać oczy biznesowym i politycznym
decydentom na zjawiska zachodzące w wirtualnej
- i nie tylko - części globu (stąd „World”). Bo za
jego logiczną i treściową stroną, jako
niewidocznymi gołym okiem („Internet”), nie
zawsze nadąŜają - nawet wtedy, kiedy bez wiedzy
uŜytkowników, obywateli i konsumentów wszystkie
ich poczynania monitorują i próbują analizować. 

I tak teŜ jako źródło inspiracji i ujawniania
głębokich paradoksów - co widać juŜ w powy-
Ŝszym tytule - projekt ten trzeba traktować.
Zwłaszcza w Polsce, która corocznie dostarcza
WIP danych wysokiej - jak na przyjęty standard 
- jakości. (Co zresztą było zamierzeniem i obietnicą
juŜ od roku 2009, kiedy to słałem pierwszy e-mail
do prof. Jeffa Cole'a z propozycją, Ŝeby i Polskę
objąć badaniem WIP, a później strategię tę 
w pierwszych trzech latach zrealizowałem; impet
polskiego wkładu trwa do dziś). 

Zanim jednak odbiorcy polskiej edycji sprawo-
zdadzą pryncypałom tę lekturę - moŜe nawet:
„Panie prezydencie: policzyliśmy internautów!”? 
- zauwaŜmy, Ŝe w minionych latach internautów
miało być corocznie, od 2010 r., odpowiednio: 55
proc., 62 proc. i 64 proc. A tymczasem w roku
2013 jest w Polsce sklasyfikowanych jako
„internautów” ponownie 62 proc. Polaków
(ściślej: mieszkańców Polski). Skoro wcześniej
pozyskanego do ankiety respondenta pytano „czy
korzysta przynajmniej od czasu do czasu” 
z internetu a teraz pyta się „czy osobiście korzysta
na jakimkolwiek urządzeniu w domu, pracy,
szkole, na studiach lub w innym miejscu” 
z internetu, to jest to naturalna niemal okazja do

uwiarygodnienia (lub sfalsyfikowania) przez róŜne
brzmienie pytań wyników - i tych dotychcza-
sowych, i tych nowych. 

I tak się z głównymi wynikami WIP dzieje: odsetek
uŜytkowników - zwany „penetracją internetu” 
- sprawia w świetle nowych pytań wraŜenie
wiarygodnego, a przynajmniej „zwalidowanego”.
Liczba internautów kiedyś musiała się w Polsce
zatrzymać, tak jak i sam proces „alfabetyzacji
cyfrowej”. Wyraźnie więc juŜ widać, Ŝe od kiedy co
drugi Polak stał się internautą, wzrost wyhamował,
a po przejściu granicy 60 proc. po prostu się
zatrzymał. Jednak wchodząc w szczegóły wyników,
okazuje się, Ŝe bezrobotnych internautów jest nie
44-45 proc., jak w poprzednich latach, ale 56 proc.
Natomiast tych, którzy zajmują się domem: nie
narastająco 47-73 proc., jak w poprzednich latach,
ale 58 proc. Są to wyniki spójne z tymi z 2011 r.,
ale odbiegają od tych z 2012 r. Porównywanie
wyników między latami trzeba więc traktować
ostroŜnie choćby dlatego, Ŝe te same osoby inaczej
mogą definiować swoją sytuację: czy to jako
bezrobotni, czy zajmujący się domem. Co wciąŜ nie
powinno zmieniać przyjęcia wyników jako zbioru
fascynujących deklaracji. To była pierwsza uwaga
odnosząca się do porównywalności wyników 
- w czasie. Bo to właśnie róŜnie pojmowany „czas”
jest w badaniach na temat mediów, jak dalej
zobaczymy, najwaŜniejszy. 

Co ciekawe: osobom do 24 roku Ŝycia internet
przede wszystkim pozwala „zabijać czas” (78-82
proc. wskazań) a tym od 25. roku Ŝycia pozwala
„zaoszczędzić czas” (70-77. proc. wskazań). 
Po 25. roku Ŝycia „zabijać” czas chce 63 proc.
internautów, a po 40. roku Ŝycia juŜ tylko 46 proc.
Po 50. roku Ŝycia rośnie i odsetek chcących czas
zaoszczędzać, i zabijać. Wyglądające na
sprzeczne postawy wobec „czasu” - wspólnej
miary dla opisu korzystania ze wszystkich mediów
oraz pozamedialnych źródeł refleksji i rozrywki 
- mogą więc współistnieć: na przykład to właśnie
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PC SMARTFON SMART TV TABLET

WYBRANE URZĄDZENIA I GADśETY, KTÓRE MOGĄ 
SIĘ ŁĄCZYĆ Z INTERNETEM
Najpopularniejszym urządzeniem mogącym łączyć się z internetem jest laptop, na drugim miejscu - komputer stacjonarny, 
a na ostatnim miejscu podium – smartfon, który ma obecnie aŜ 1/5 Polaków. Prawie co 10. osoba dysponuje w swoim
gospodarstwie domowym  tabletem lub Smart TV.

QH7 Odczytam teraz listę rzeczy, które w niektórych gospodarstwach domowych są, a w innych ich nie ma.
Proszę powiedzieć, czy w Pana/i gospodarstwie domowym jest: QAM2a. Czy obecnie posiada Pan(i) na
własność lub posiada dostęp do telefonu komórkowego? Qx1. A czy jest to:

Ogółem Nie-uŜytkownicyUŜytkownicy Eks-uŜytkownicy% osób, które posiadają dane urządzenie. Dane w %

„zaoszczędzony” czas bywa „zabijany”. Zwła-
szcza Ŝe deklarowany w tym badaniu średni
łączny czas spędzany w internecie wynosi 
16 godzin tygodniowo. 

Co jeszcze bardziej ciekawe: choć starsze osoby
deklarują krótszy czas spędzany w internecie - który
spada z 23 godzin w tygodniu u 19-latków do 10
godzin u osób mających więcej niŜ 60 lat - to
zwłaszcza uŜytkownikom po 60. roku Ŝycia internet
ułatwia Ŝycie. Deklaruje tak aŜ 92 proc. z nich. Nie
jest ich jednak wielu, skoro po 60. roku Ŝycia
urządzenia do łączenia się z internetem ma dziś
zdecydowana mniejszość Polaków: 18 proc.
komputer stacjonarny; 16 proc. laptop (który udaje
komputer stacjonarny, a nie urządzenie mobilne
trzymane na czubku brzucha, jak sugerowałaby
nazwa); 4 proc. tzw. Smart TV, a 2 proc. smartfon
(nie zawsze będące aŜ tak sprytne i mądre, jak
sugerują te anglicyzmy); i wreszcie 2 proc. tablet
(niekoniecznie mający ze zszytym zeszytem więcej
wspólnego niŜ wymiary, które pomagały niegdyś
dogodnie przeglądać odręczne notatki: teraz
odkrywamy na nowo te zalety niewielkiego ekranu). 

Czym róŜnią się wzorce korzystania z tego sprzętu
przez osoby z najstarszej grupy wiekowej od tego,
jak ogólnie wykorzystują sprzęt Polacy (z których
laptop ma prawie połowa, komputer stacjonarny
40 proc., smartfon co piąty, a Smart TV i tablet
prawie co dziesiąty)? Czy rzeczywiście, jak głosi
obiegowa opinia, to starsi mogą uczyć się od
młodszych? A co z umiejętnością nie tyle samej
obsługi sprzętu i aplikacji, ile rozumienia i krytyki
otrzymywanych informacji, niekoniecznie przez

młodszych Polaków ćwiczonych i nabywanych?
Warto byłoby kiedyś, wychodząc od danych WIP,
obraz tej luki między pokoleniami pogłębić 
i zrozumieć. MoŜe wówczas okazać się, Ŝe prosty
schemat sugerujący nowoczesność tych, którzy
wykorzystują nowoczesny sprzęt, jest... za prosty.
TakŜe dlatego, Ŝe sama dostępność sprzętu nie
wyklucza powrotu ich uŜytkowników na meta-
foryczne drzewa (tyle Ŝe z gadŜetem w ręku). 

Bo - znów wracając do kwestii czasu - okazuje
się, Ŝe 28 proc. młodych ludzi w wieku 20-24
lata ma poczucie, iŜ „zbyt wiele czasu traci”,
korzystając z internetu, a 25 proc. „czuje, Ŝe
uzaleŜnia się od internetu”. To więcej niŜ 
w innych grupach wiekowych (na przykład 
w grupie najstarszej odpowiednio 15 proc. 
i 13 proc.). Dla firm odpowiedzialnych za
przestrzeń internetową wyzwaniem jest teŜ inne
stwierdzenie na temat czasu, pod którym
podpisuje się między 24 a 35 proc. (średnio 
30 proc.) internautów: „Korzystając z internetu,
zbyt wiele czasu tracę na przedzieranie się przez
nic niewarte informacje, by dotrzeć do tego,
czego szukam”. 

Jest więc tak, jak miało być: jeśli za cel uznajemy
uzyskanie satysfakcji uŜytkownika internetu na
róŜnych etapach Ŝyciowego rozwoju, to polska
edycja WIP ponownie ujawnia więcej wyzwań 
i powodów do intensywnych poszukiwań niŜ
okazji do wznoszenia toastu. Innymi słowy:
budując społeczeństwo informacyjne, osiągamy
i - mniej lub bardziej niezamierzone - efekty
dezinformacyjne. 
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