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Streszczenie 

Niniejszy rozdział jest analizą przyczyn i skutków, wyższego od średniej 
krajowej, poziomu wykluczenia cyfrowego na obszarze województwa 
podkarpackiego. Badania autorów diagnozują ponadprzeciętne zainte-
resowanie mieszkańców dostępem do Internetu oraz wskazują główny 
powód wykluczenia, którym jest brak niezbędnej wiedzy i umiejętności. 
Z przeprowadzonych badań wynika również umiarkowany wpływ wy-
kluczenia cyfrowego na podstawowe charakterystyki życia społeczno-
gospodarczego. Publikację kończą propozycje działań zmniejszających 
poziom wykluczenia na obszarze województwa. Rozdział jest adreso-
wany do osób zajmujących się społeczeństwem informacyjnym i rozwo-
jem regionalnym.  

1. Społeczeństwo informacyjne i wykluczenie informacyjne 

Termin społeczen stwo informacyjne (SI), został zdefiniowany w 1963 roku 
przez japon skiego dziennikarza Tadao Umesao, w celu opisu ewolucyjnej teorii 
społeczen stwa opartego na przetwarzaniu informacji [1], [2]. Choc  od pojawienia 
się tego terminu upłynęło juz  ponad 50 lat, wykorzystuje się wiele ro z norodnych 
definicja SI. Zgodnie z jedną z trafniejszych, SI to społeczeństwo charakteryzujące 
się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, 
skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdal-
nego przetwarzania informacji. Z pojęciem społeczen stwa informacyjnego, niero-
zerwalnie wiąz e się zjawisko wykluczenia cyfrowego (WC), oznaczające syste-
mowe ro z nice w dostępie i korzystaniu z komputero w i Internetu pomiędzy oso-
bami o odmiennym statusie społeczno-ekonomicznym, na ro z nych etapach z ycia, 
pomiędzy kobietami i męz czyznami, mieszkan cami obszaro w miejskich i wiej-
skich, a takz e ro z nych regiono w kraju. Uwaz a się, z e WC jest jedną z najwaz niej-
szych przyczyn pogłębiania i utrwalania niekorzystnych zjawisk społecznych i po-
staw, zmniejszających skutecznos c  społecznego odziaływania na jednostkę [3], [4].  
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W ostatnich dziesięcioleciach opublikowano ogromną liczbę prac naukowych 
rozwijających metody i s rodki budowy i oceny SI. W Polsce, pierwsze znaczące 
prace pos więcone temu tematowi pojawiły się początkiem lat 90-tych i dotyczyły 
podstawowych koncepcji budowy społeczen stwa informacyjnego. Pomimo tego, 
z e tworzenie SI trwa w Polsce juz  blisko 20 lat, poziom jego zaawansowania jest 
daleko niezadowalający. Jako jedną z podstawowych tego przyczyn postrzegane 
jest wciąz  obecne WC. Dotychczasowe dos wiadczenia pokazują, z e proces budo-
wy SI jest i będzie w polskich warunkach stosunkowo trudny i obejmie swym za-
sięgiem praktycznie wszystkie obszary z ycia. Informatyzacja otaczającej rzeczy-
wistos ci juz  doprowadziła do istotnej zmiany relacji międzyludzkich, przyczyniła 
się do rozwoju ekonomiki sieciowej i wirtualnych organizacji [5], [6], [7].  

Powszechnie wiadomo, z e znaczenia rozwiniętego społeczen stwa informacyj-
nego trudno jest przecenic . W przekonaniu wszystkich badaczy, jego poziom od-
grywa pierwszoplanową rolę w podnoszeniu inwestycyjnej atrakcyjnos ci regionu, 
poprawie jakos ci z ycia jego mieszkan co w, tworzeniu kapitału ludzkiego. Chociaz  
dotychczasowe badania prowadzone w kraju i zagranicą wnoszą istotny teore-
tyczny i praktyczny wkład w zagadnienia tworzenia społeczen stwa informacyjne-
go, to były one skoncentrowane na obszarze całego kraju i zazwyczaj nie 
uwzględniały specyfiki lokalnych społecznos ci. W szczego lnos ci, niewystarczają-
ce są badania obejmujące obszary wiejskie Podkarpacia, oddalone od aglomeracji 
miejskich, z dominacją drobnych gospodarstw rodzinnych, prowadzących gospo-
darkę ekstensywną. Obszary te dotknięte są szczego lne niekorzystnymi zjawi-
skami społecznymi, takimi jak: niski poziom dochodo w, szybkie starzenie się spo-
łeczen stwa, słaby poziom wykształcenia oraz masowa emigracja [8]. 

Celem prowadzonych przez autoro w badan , było okres lenie przyczyn wyklu-
czenia cyfrowego na terenie wojewo dztwa podkarpackiego oraz jego wpływu na 
budowę społeczen stwa informacyjnego, poziom z ycia mieszkan co w regionu i je-
go atrakcyjnos c  inwestycyjną. W podsumowaniu, zawarto najwaz niejsze zalece-
nia, kto re mogą przyczynic  się do wzrostu poziomu społeczen stwa informacyjne-
go na analizowanym obszarze.  

2. Przyczyny wykluczenia cyfrowego na Podkarpaciu 

Klasyfikację przyczyn wykluczenia cyfrowego dla gmin wiejskich woj. podkar-
packiego oraz całego kraju, przedstawiono na rys. 1. Wyniki badan  autoro w wy-
raz nie ro z nią się od publikowanych w raportach GUS [9], [10] oraz pracach Ba-
torskiego i Czaplin skiego [11]. Uwagę zwracają następujące ro z nice: 

1. Na Podkarpaciu, pomimo znacznie niz szego poziomu płac oraz większej 
liczby niezamoz nej ludnos ci wiejskiej, czynniki ekonomiczne są o blisko 
10% rzadszym powodem wykluczenie niz  dla s redniej krajowej; 

2. Dominującą przyczyną wykluczenia dla woj. podkarpackiego jest, w ocenie 
respondento w, brak umiejętnos ci obsługi komputera i sieci Internet; 
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3. Mieszkan cy Podkarpacia, w większym stopniu niz  statystyczny Polak, od-
czuwają potrzebę korzystania z komputera i Internetu. 
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Rys. 1. Przyczyny wykluczenia cyfrowego w Polsce i na Podkarpaciu.  
Z ro dło: Główny Urząd Statystyczny oraz badania własne. 

Ws ro d najczęs ciej wymienianych innych przyczyn WC, nalez y wyro z nic  obawy 
o swoje bezpieczen stwo oraz o stan zdrowia, kto ry moz e ulec pogorszeniu w wy-
niku kontaktu z komputerem lub siecią.  

3. Wpływ wykluczenia cyfrowego 

Aby oszacowac  wpływ wykluczenia na poziom z ycia społeczno-gospodarczego, 
przeanalizujemy zalez nos ci pomiędzy poziomem nasycenia usługami szerokopa-
smowymi, a wybranymi charakterystykami poziomu z ycia. W tabeli 1, zaprezen-
towano klasyfikację gmin Podkarpacia względem pokrycia usługami szerokopa-
smowymi. Posłuz y ona za podstawę dalszych poro wnan . W tabeli 2, pokazano za-
lez nos c  pomiędzy pokryciem, a s rednią liczbą oso b zatrudnionych, a takz e s red-
nią ilos cią czytelniko w bibliotek w gminie na 1000 mieszkan co w. Wyniki badan  
pokazują, z e wbrew panującemu przekonaniu o s cisłym powiązaniu wykluczenia 
cyfrowego i aktywnos ci zawodowej, w przypadku Podkarpacia zalez nos c  taka jest 
umiarkowana. Największa liczba oso b aktywnych zawodowo pojawia się na ob-
szarach z bardzo niskim poziomem pokrycia usługami dostępu. Z kolei, poziom 
czytelnictwa jest najwyz szy w gminach o najmniejszym i największym pokryciu. 
Tak więc, w s wietle przeprowadzonych badan , Internet nie zastępuje innych z ro -
deł kultury, a likwidacja bibliotek jest działaniem przedwczesnym. 
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Tabela 1. Kwalifikacja gmin woj. podkarpackiego pod względem pokrycia szerokopa-
smowymi usługami dostępowymi. Z ro dło: Urząd Komunikacji Elektronicznej. 

Gminy ze wskazanym procentowym poziomem nasycenia usługami dostępowymi 
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Tabela 2. Wpływ poziomu pokrycia szerokopasmowymi usługami dostępowymi na:  
a. s rednią liczbę pracujących na 1000 mieszkan co w; b. s rednią liczbę czytelniko w biblio-

tek na 1000 mieszkan co w. Z ro dło: Główny Urząd Statystyczny. 

Poziom pokrycia gminy usługami szerokopasmowymi w % 
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Odpowiednio, liczba osób pracujących i czytelników bibliotek na 1000 mieszkańców 

W tabeli 3 zaprezentowano wpływ poziomu nasycenia usługami na liczbę zare-
jestrowanych bezrobotnych oraz dostępnos c  komputero w w szkołach podstawo-
wych i gimnazjalnych. W badaniach z 2006 roku, prezentowanych m. in. w [12] 
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moz na zauwaz yc  wyraz ne korelacje w obu powyz szych kategoriach. Obecnie, opi-
sywane powiązanie nie ma praktycznego znaczenia.  

Tabela 3. Wpływ dostępnos ci usług szerokopasmowych na: a. procentowy udział zareje-
strowanych bezrobotnych w ogo le ludnos ci w wieku produkcyjnym; b. s rednią liczbę 
ucznio w przypadających na jeden komputer, odpowiednio w szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych. Z ro dło: Główny Urząd Statystyczny. 
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Udział zarejestrowanych bezrobotnych w ogóle ludności w wieku produkcyjnym oraz 
liczba uczniów przypadających na komputer w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

4. Podsumowanie i dalsze prace 

Przeprowadzone badania pokazują odmienny, od powszechnie znanego, obraz 
przyczyn i skutko w wykluczenia cyfrowego na obszarze wojewo dztwa podkar-
packiego. W szczego lnos ci: 

1. Pomijając tereny niezamieszkałe (pola uprawne, nieuz ytki, wody s ro dlądo-
we, kompleksy les ne) na Podkarpaciu nie występują obszary, na kto rych 
uzyskanie dostępu do sieci Internet jest niemoz liwe. Poziom s wiadczenia 
usług na terenach wiejskich, zasadniczo nie odbiega od poziomu w miastach, 
a w niekto rych przypadkach go przewyz sza; 

2. Koszty usług dostępowych oraz niezbędnego do tego sprzętu, znajdują się na 
poziomie akceptowalnym i dostępnym dla większos ci mieszkan co w Podkar-
pacia; 

3. Podstawową przyczyną wykluczenia jest strona mentalna, w szczego lnos ci, 
brak zainteresowania usługami oferowanymi przez siec  Internet oraz brak 
umiejętnos ci posługiwania się urządzeniami komputerowymi.  

Powyz sze konkluzje nie oznaczają, z e wszelkie działania mające na celu rozwo j 
społeczen stwa informacyjnego na Podkarpaciu są zbędne. Do najpotrzebniej-
szych, moz emy odnies c : 

1. Zwiększenie asortymentu usług e-administracji publicznej, zapewniających 
załatwianie spraw urzędowych za pos rednictwem sieci; 

2. Organizację nieodpłatnych szkolen  adresowanych, do oso b w s rednim wieku, 
z zakresu obsługi komputera i wykorzystania Internetu. Szkoleniom powi-
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nien towarzyszyc  agresywny marketing i mechanizm zachęt, skłaniający 
osoby wykluczone do udziału w nich; 

3. Poprawę konkurencyjnos ci usług dostępowych na wybranych obszarach. 

Szczego lna rola w powyz szych działaniach powinna przypas c  samorządom, or-
ganizacjom społecznym oraz lokalnemu biznesowi. 

Drugim, istotnym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych badan  jest wyka-
zanie stopniowego ograniczania wpływu dostępnos ci szerokopasmowego Inter-
netu na charakterystyki społeczno-gospodarcze regionu. Wpływ taki, co prawda 
istnieje, ale jego znacznie jest wielokrotnie mniejsze niz  dekadę temu. 
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