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Streszczenie 

Artykuł poświęcono analizie wykorzystania istniejącej infrastruktury 
informacyjnej na obszarze województwa Podkarpackiego. W tym celu, 
określono poziom pokrycia nią obszaru województwa, sklasyfikowano 
sposoby dostępu do sieci oraz usługi. Dalej, przeanalizowano wykorzy-
stanie infrastruktury informacyjnej przez osoby w wieku senioralnym. 
Artykuł kończą propozycje poprawy dostępu do infrastruktury infor-
macyjnej, które mogą być wykorzystane przez samorządy Podkarpacia 
w celu polepszenia poziomu życia mieszkańców. 

1. Społeczeństwo i infrastruktura informacyjna 

Od momentu swojego powstania, ludzkos ć  znajduje się na drodze hiperbolićzne-
go wzrostu. Jednak opro ćz wybućhowego rozwoju samoorganizująćego się społe-
ćzen stwa, ma miejsće ćiągłe wyćzerpywanie moz liwos ći jego wzrostu. Ten z pozoru 
paradoksalny wniosek prowadzi do ustalen  istotnie wpływająćyćh na dalszy roz-
wo j gospodarek narodowyćh, w szćzego lnos ći europejskićh. Jez eli przyjąć , z e 
wraz ze stabilizaćją lićzby ludnos ći, dalszy rozwo j nie moz e być  juz  konsekwenćją 
jej zwiększania to prawdopodobne jest przejs ćie do fazy spadku potenćjału go-
spodarćzego. Dlatego, wzrost nie powinien być  wyłąćznie rezultatem ilos ćiowyćh, 
ale ro wniez  i jakos ćiowyćh zmian ćharakterystyk społećzen stw. Najbardziej praw-
dopodobnym sćenariuszem jest ućzynienie z kapitału ludzkiego sensu i ćelu rzą-
dzenia. Dos wiadćzenia Europy w tym obszarze są nadzwyćzaj istotne, bowiem to 
włas nie ona jako pierwsza przeszła zmianę demografićzną i jej dos wiadćzenie 
moz e na wiele lat okres lać  sposoby reorganizaćji przestrzeni ekonomićznej, nau-
kowo-tećhnićznej oraz polityćznej w innyćh ćzęs ćiaćh s wiata [1], [2].  

Jeszćze poćzątkiem lat 60-tyćh w psyćhologii zakładano, z e nadmiar informaćji 
powoduje zuboz enie duszy, a Waćław Havel zauwaz ał, z e im więcej wiem, tym 
mniej rozumiem. Obećnie, wiedza jest podstawą wzrostu efektywnos ći gospoda-
rek i budowy dobrobytu, a dąz enie do maksymalnie szerokiego propagowania 
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wiedzy stało się podstawą budowy i rozwoju społećzen stw informaćyjnyćh, funk-
ćjonująćyćh w oparćiu o infrastrukturę informaćyjną. Pojęćie społeczeństwa in-
formacyjnego (SI), zostało uz yte po raz pierwszy w 1963 roku przez japon skiego 
dziennikarza Tadao Umesao, w ćelu opisu ewolućyjnej teorii społećzen stwa, 
opartego na przetwarzaniu informaćji [3], [4], [5].  

Mimo iz  budowa SI trwa w Polsće juz  blisko 20 lat jego poziom jest daleko nie-
zadowalająćy [6], [7]. Nadal, znaćzna ćzęs ć  społećzen stwa nie posiada wystarćza-
jąćej wiedzy, pozwalająćej efektywnie wykorzystywać  nawet najprostsze usługi 
oferowane przez komputer. Powszećhnie uwaz a się, z e powodem tego jest niedo-
skonałos ć  infrastruktury informaćyjnej, zapewniająćej dostęp do wspomnianyćh 
usług. Walće z tym wyklućzeniem miały słuz yć  programy budowy infrastruktury, 
w szćzego lnos ći na obszaraćh wiejskićh. Z badan  autoro w wyłania się obraz od-
mienny od powszećhnie znanego, pokazująćy iz  wyklućzenie takie dotyka gło w-
nie osoby starsze, bez względu na miejsće zamieszkania.  

W odro z nieniu od większos ći dotyćhćzasowyćh prać [6], [7], [8], badania auto-
ro w dotyćzą zjawisk zaćhodząćyćh na poziomie regionalnym, w szćzego lnos ći na 
obszarze wojewo dztwa podkarpaćkiego. 

2. Badanie sposobu dostępu do usług sieciowych 

Wbrew pojawiająćym się opiniom, na obszarze wojewo dztwa podkarpaćkiego 
poziom infrastruktury dostępowej eliminuje zjawisko wyklućzenia ćyfrowego. 
Dostęp do usług siećiowyćh na akćeptowalnym poziomie funkćjonalnym i jako-
s ćiowym moz na obećnie uzyskać  na obszarze ćałego wojewo dztwa. Udostępnia-
nie sieći Internet znajduje się w oferćie praktyćznie wszystkićh operatoro w tele-
komunikaćyjnyćh. Ewentualne praće nad rozwojem infrastruktury informatyćz-
nej, powinny konćentrować  się w trzećh obszaraćh. Po pierwsze, na nieznaćznej 
ćzęs ći wojewo dztwa lićzba firm oferująćyćh usługi dostępowe jest niewielka, ćo 
przekłada się na relatywnie wysokie koszty ićh zakupu. Dotyćzy to, w gło wnej 
mierze, obszaro w wiejskićh odległyćh od duz yćh aglomeraćji. Po drugie, dla wy-
branyćh lokalizaćji, ćzęs ćiowo pokrywająćyćh się z poprzednim przypadkiem, 
asortyment i jakos ć  usług są niezadowalająće. Sytuaćja taka występuje zazwyćzaj 
na obszaraćh z niekorzystnym ukształtowaniem terenu oraz niską gęstos ćią za-
ludnienia. Po trzećie, dostępnos ć  a takz e jakos ć  Internetu soćjalnego na obszarze 
wojewo dztwa jest daleće niezadowalająća. Wskazanym jest poszerzenie obszaru 
jego działania i zapewnienie jakos ći okres lonej przez Urząd Komunikaćji Elektro-
nićznej. Zdaniem autoro w, Internet tego typu powinien być  adresowany wyłąćz-
nie do oso b sporadyćznie wykorzystująćyćh usługi siećiowe. 

W literaturze, ćoraz ćzęs ćiej pojawia się teza, zgodnie z kto rą podstawowym 
powodem wyklućzenia ćyfrowego jest brak zainteresowania usługami tego typu. 
Niedostępnos ć  infrastruktury oraz zbyt wysokie koszty są drugorzędnymi przy-
ćzynami wyklućzenia. Aby potwierdzić  słusznos ć  tej tezy, w 2014 roku na obsza-
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rze wojewo dztwa, przeprowadzono badania na grupie blisko 600 gospodarstw 
domowyćh, w kto ryćh dostęp do Internetu jest koniećznos ćią. W tym ćelu, bada-
nia ogranićzono do tyćh, w kto ryćh ćo najmniej jedna osoba studiuje na kierunku 
tećhnićznym. Brak dostępu do sieći zadeklarowało poniz ej 6% ankietowanyćh, 
przy ćzym tylko 1% ogo łu, wskazywało z e wyklućzenie spowodowane jest bra-
kiem moz liwos ći tećhnićznyćh. Na rys. 1 przedstawiono sposoby uzyskiwania do-
stępu do sieći.  

a. b. 
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Rys. 1. Dostęp do sieći Internet na obszarze wojewo dztwa podkarpaćkiego:  
a. Rodzaje wykorzystywanyćh połąćzen  internetowyćh w gospodarstwaćh domowyćh; 

b. Rodzaj urządzen  uz ywanyćh do korzystania z Internetu w gospodarstwaćh domowyćh 
(brak informaćji – ankietowany nie był w stanie okres lić  typu urządzenia).  

Źródło: Badania własne 

Przedstawione badania, jak ro wniez  wyniki prezentowane w innyćh dostępnyćh 
publikaćjaćh [6], [7], sugerują z e działania dotyćząće infrastruktury informaćyj-
nej, powinny się konćentrować  na poprawie jakos ći oferowanyćh usług komuni-
kaćyjnyćh, w szćzego lnos ći na zwiększeniu lićzby alternatywnyćh dostawćo w na 
terenaćh wiejskićh oraz poszerzeniu oferty dostępnyćh przepustowos ći.  

3. Społeczeństwo informacyjne, a wiek senioralny 

Podkarpaćie jest obszarem, gdzie długos ć  z yćia, zaro wno kobiet jak i męz ćzyzn, 
nalez y do najdłuz szyćh w kraju. Jez eli uwzględnić  wysoką migraćję młodyćh oso b 
z terenu wojewo dztwa, z ćzasem moz e okazać  się, z e s rednia wieku mieszkan ćo w 
wojewo dztwa będzie znaćznie przekraćzać  s rednią krajową. Z tego włas nie po-
wodu, niezbędna jest aktywizaćja oso b w wieku senioralnym, do ćzego doskona-
łym narzędziem moz e być  sieć  Internet. 
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Badania autoro w, przeprowadzone na Podkarpaćiu w lataćh 2013-2014 ws ro d 
oso b po 55 roku z yćia, jednoznaćznie pokazują dominaćję postaw roszćzenio-
wyćh w odniesieniu do oćzekiwan  stawianyćh przed opieką społećzną. Ponadto, 
pokazują one brak samoorganizaćji oso b starszyćh oraz niezdolnos ć  do z yćia 
zgodnego z zasadą dobrowolno-przymusowyćh obowiązko w. Ws ro d oso b w wie-
ku senioralnym rzadko diagnozowano dąz enie do samodzielnej zmiany swojego 
połoz enia. Umiarkowanym optymizmem napawają pojawiająće się ws ro d senio-
ro w sugestie o potrzebie zwiększenia ilos ći i dostępnos ći informaćji o adresowa-
nyćh do nićh usługaćh soćjalnyćh. Nie ulega wątpliwos ći, z e w populaćji oso b 
starszyćh korzys ći płynąće z us wiadomienia koniećznos ći dowolnej formy ak-
tywnos ći są trudne do przećenienia. Dlatego, nalez y dąz yć  do stworzenia moz li-
wos ći i warunko w do samorealizaćji swoićh ćelo w, w szćzego lnos ći tyćh ukierun-
kowanyćh na zaspokojenie własnyćh potrzeb. Dzięki temu, poprawi się niezalez -
nos ć  bytowa i ekonomićzna oraz poziom zadowolenia oso b starszyćh. Jednoćze-
s nie, zmniejszy się ćzęstos ć  występowania nastrojo w depresyjnyćh i negatywne-
go nastawienia do własnego z yćia.  

Poprawa wieloobszarowego poziomu kompetenćji ludzi w wieku senioralnym, 
poszerza zakres ićh wiedzy i umiejętnos ći, urealniająć ićh konstruktywne działa-
nia w warunkaćh rzećzywistego s wiata. W takiej sytuaćji, Internet nalez y po-
strzegać  jako podstawowe z ro dło informaćji niezbędnej do samokształćenia i sa-
modzielnego działania. Potrzeba ćiągłego samodoskonalenia oso b starszyćh, wy-
nika z koniećznos ći permanentnej adaptaćji do stale zmieniająćyćh się warunko w 
z yćia. Samokształćenie moz e być  efektywne, tylko w przypadku dobrze przemy-
s lanego i zorganizowanego systemu rozwoju i rozpowszećhniania tećhnologii 
wykorzystywanyćh do aktywizaćji senioro w.  

Pojawienie się i systematyćzny rozwo j tećhnologii informaćyjnyćh i telekomu-
nikaćyjnyćh uprasza budowę, wdroz enie, a takz e po z niejszą eksploataćję kompu-
terowyćh systemo w samokształćenia, poprzez zwiększenie dostępnos ći s rodko w 
zdalnego naućzania. Jednak wykorzystanie do samokształćenia senioro w stan-
dardowyćh produkto w nie przyniesie oćzekiwanyćh rezultato w. Produkty adre-
sowane do oso b starszyćh powinny uwzględniać  ćećhy osobowe, fizjologićzne, 
psyćhologićzne i motoryćzne danej grupy odbiorćo w. Jedną z najbardziej efek-
tywnyćh strategii aktywizaćji jest korzystanie z zasobo w dostępnyćh w sieći In-
ternet, wymagająće przygotowania senioro w do korzystania z komputera.  

W tabeli 1 przedstawiono wyniki badan , przeprowadzonyćh na Podkarpaćiu 
w lataćh 2013-14, dotyćząćyćh sposobo w spędzania wolnego ćzasu przez osoby 
w wieku senioralnym, zamieszkałe na terenaćh miejskićh. Badaniu poddane były 
wyłąćznie osoby spoza domo w staćjonarnej pomoćy społećznej, w rozumieniu 
Ustawy z dnia 12 marća 2004 r. o pomoćy społećznej (Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 
1362, z po z niejszymi zmianami). Kaz dy z ankietowanyćh mo gł wskazać  dowolną 
lićzbę rodzajo w zajęć , kto rym pos więća zauwaz alną ilos ć  ćzasu lub podać , z e nie 
posiada wolnego ćzasu. W tabeli 1 okres lono odsetek oso b korzystająćyćh z danej 
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formy spędzania ćzasu, w ogo le ankietowanyćh, deklarująćyćh dysponowanie 
wolnym ćzasem. 

Tabela 1. Sposoby spędzania ćzasu przez osoby w wieku senioralnym.  
Z ro dło: Badania własne 

Rodzaj zajęcia 
Wiek w latach, procentowy udział w zajęciach  

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- 

Udział w imprezaćh gru-
powyćh 

14,9 27,3 11,4 10,5 7,3 3,1 0,0 

Oglądanie telewizora 68,0 76,0 78,0 75,0 81,3 85,6 77,0 

Czytanie, słućhanie audyćji 44,7 41,8 43,1 39,5 29,7 21,8 11,5 

Zajęćia o ćharakterze ru-
ćhowym 

10,1 5,5 2,3 2,1 1,3 0,0 0,0 

Zajęćia artystyćzne, ręko-
dzieło 

6,4 21,8 18,2 11,8 4,7 3,6 3,8 

Udział w imprezaćh religij-
nyćh 

72,7 79,1 80,3 73,7 65,6 41,2 28,4 

Spotkania z przyjaćio łmi 51,0 38,2 31,8 25,0 25,0 32,7 7,8 

Spotkania z rodziną 36,2 40,0 27,3 25,0 15,6 18,2 15,4 

Praća społećzna 2,1 3,6 4,5 3,9 2,4 1,8 0,0 

Udział w kołaćh zaintere-
sowan  

2,7 5,5 4,5 2,6 2,3 1,3 1,0 

Korzystanie z Internetu 39,2 27,6 14,6 7,2 3,2 2,4 0,0 

Inne 2,1 12,7 18,2 5,2 6,3 7,1 3,8 

Brak ćzasu wolnego 57,4 23,7 6,3 3,9 3,1 1,8 1,1 

W zakresie korzystania z Internetu, powyz sze wyniki są zbliz one do przedsta-
wionyćh w [6]. Zgodnie z nimi w 2013 roku z Internetu korzystało 55,2% oso b 
w wieku 45-59 lat, 35,5% w wieku 60-64 oraz 14,1% w wieku powyz ej 65 lat. 
Niz szy niz  w ćytowanyćh badaniaćh poziom moz na wyjas nić  mniejszymi od s red-
nićh krajowyćh doćhodami podkarpaćkićh senioro w oraz słabszym wykształće-
niem. Najćzęs ćiej wymienianym powodem niekorzystania z Internetu, szćzego l-
nie przez osoby po 70-tym roku z yćia jest nieznajomos ć  obsługi urządzen  i pro-
gramo w. Istotne znaćzenie ma ro wniez  ćzynnik finansowy, w szćzego lnos ći nie-
moz nos ć  pokryćia wydatko w związanyćh z zakupem komputera. Koszt samego 
dostępu, jako bariera, wymieniany był rzadko. 

4. Podsumowanie 

Zbudowana i permanentnie modernizowana infrastruktura informaćyjna Pod-
karpaćia wykorzystywana jest słabiej niz  w innyćh regionaćh kraju. Do najwaz -
niejszyćh tego powodo w nalez y zalićzyć : 
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1. Niz szy od s redniej krajowej poziom wykształćenia oraz doćhodo w miesz-
kan ćo w wojewo dztwa; 

2. Wyz sze ćeny za usługi dostępowe, wynikająće z mniejszej konkurenćji po-
między dostawćami oraz słabiej rozwiniętej infrastruktury komunikaćyjnej; 

3. Stale rosnąćy lećz wćiąz  znajdująćy się poniz ej oćzekiwan  poziom s wiado-
mos ći społećzen stwa w dostrzeganiu korzys ći, kto re daje wykorzystanie 
komputera i Internetu. 

Udostępnienie Internetu soćjalnego nie rozwiązuje problemu wyklućzenia ćy-
frowego oso b w wieku senioralnym. Niezbędne jest podjęćie innyćh działan , do-
tyćząćyćh w szćzego lnos ći: 

1. Organizaćji szkolen  z zakresu wykorzystania Internetu dla oso b starszyćh; 

2. Programo w nieodpłatnego udostępniania osobom starszym sprzętu kompu-
terowego, umoz liwiająćego im korzystanie z sieći Internet; 

3. Tworzenia w miejsćaćh publićznyćh punkto w dostępu do sieći, przeznaćzo-
nyćh gło wnie dla senioro w. 

Powaz nym zagroz eniem dla rozbudowy i wykorzystania infrastruktury infor-
maćyjnej regionu jest ućiećzka absolwento w kierunko w tećhnićznyćh ućzelni 
wyz szyćh. Jej gło wnym powodem są uwarunkowania ekonomićzne i soćjalne. Me-
tod skutećznego przećiwdziałania temu nalez y upatrywać  gło wnie w ułatwie-
niaćh prowadzenia wysokotećhnologićznej działalnos ći gospodarćzej i dotowaniu 
działan  o ćharakterze innowaćyjnym. 
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