
Świat #w10lat 

Jak świat zmienił się w ciągu 

ostatniej dekady 



Internet #w10lat 

Dostęp do Internetu ma 
prawie 30% badanych 

Polaków. 

Dostęp do Internetu ma ponad 
74% badanych Polaków. 

2005 2014 



Internet #w10lat 

Wtedy istniało blisko 6,5 mln 
stron internetowych. 

Wtedy istniał blisko miliard 
stron internetowych. 

2005 2014 



Szerokopasmowy Internet #w10lat 

Dostęp do 
szerokopasmowego 

Internetu miało  
16% Polaków. 

Dostęp do 
szerokopasmowego 

Internetu ma  
71% Polaków. 

2005 2014 



Korzystanie z Internetu #w10lat 

Z Internetu korzystało 
przynajmniej raz w tygodniu 

28% Polaków. 

Z Internetu korzystało 
przynajmniej raz w tygodniu 

63% Polaków. 

2005 2014 



Czas spędzany w Internecie #w10lat 

19 godz. 58 min. 13 sek. 

72 godz. 57 min. 31 sek. 

Ile czasu polski internauta spędza w sieci? 



E- wykluczenie #w10lat 

W 2005 nieco ponad 46% 
Polaków deklarowało, że 
nie posiada komputera  

z przyczyn finansowych.  

W 2014 roku zbyt wysokie 
koszty sprzętu jako powód 
nie posiadania komputera 

wymienia 22,4% 

2005 2014 



Kompetencje cyfrowe #w10lat 

Swoje kompetencje cyfrowe 
jako niskie lub przeciętne 
oceniało 70% Polaków. 

Swoje kompetencje cyfrowe 
jako niskie lub przeciętne 
oceniało 36,5% Polaków. 

2005 2014 



Miejsce zamieszkania, a Internet #w10lat 

Użytkownicy Internetu 
w zależności od miejsca 

zamieszkania w 2005 roku  
w procentach 

Użytkownicy Internetu  
w zależności od miejsca 

zamieszkania w 2014 roku  
w procentach 
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Wiek, a Internet #w10lat 

Z Internetu korzystało  
w Polsce 72,7% osób  

w wieku 16-24 lata. 
 

Z Internetu korzystało  
w Polsce 2,8% osób  

w wieku powyżej 65 lat. 

Z Internetu korzystało  
w Polsce ok. 95% osób  

w wieku 16-24 lata. 
 

Z Internetu korzystało  
w Polsce 20% osób  

w wieku powyżej 65 lat. 

2005 2014 



Telefon komórkowy #w10lat 

W 80% gospodarstw 
domowych był telefon 

stacjonarny. Korzystanie  
z telefonu komórkowego  

i posiadanie własnego aparatu 
deklarowała prawie połowa 
(47,4%) Polaków w wieku 16 

 i więcej lat.  

Z telefonów komórkowych 
korzysta aż 88% Polaków 
mających ponad 15 lat.  

Ze smartfonów korzysta 58% 
Polaków.  

 

2005 2015 



Komputer #w10lat 

Prawie 45% gospodarstw 
domowych w Polsce było 

wyposażonych w komputer. 

Rok temu 77,1% gospodarstw 
domowych w Polsce było 

wyposażonych w komputer.  

2005 2014 



Smartfon #w10lat 

Nowoczesne smartfony nie 
są jeszcze w powszechnym 

użyciu na świecie. 
 

Ponad 38% wszystkich 
telefonów komórkowych na 

świecie to smartfony.  

2005 2015 



Bezprzewodowo #w10lat 

Z Wi-fi korzystano głównie 
za pomocą komputerów. 

Obecnie Wi-fi wykorzystują 
telefony, samochody, 

telewizory, tablety, a nawet 
ekspresy do kawy i lodówki.  

2005 2015 



Facebook #w10lat 

Facebook miał 6 mln 
użytkowników. Obejmował licea 

i uczelnie w 7 krajach. 

Obecnie Facebook ma prawie 
1,5 mld użytkowników, na 

niemal całym świecie. 

2005 2015 



Facebook #w10lat 

Coraz popularniejsza jest 
funkcja „Like”. 

Planowane jest 
wprowadzenie kilku funkcji 
służących wyrażaniu emocji 

w tym „Dislike”. 

2005 2015 



Twitter #w10lat 

 Nie ma jeszcze Twittera. Dziś co minutę jest publikowane 
300 tys. tweetów. 

2005 2015 



YouTube #w10lat 

Na YouTube został 
umieszczony pierwszy 

film, który trwał 19 sekund. 
Jeden z założycieli portalu 
opowiada na nim w zoo,  
o tym, że podoba mu się 

trąba słonia. 

Co minutę do YouTube 
trafia 300 godzin filmów. 
Znajdują się tam filmy, na 

każdy temat, kanały na 
YouTube stały się źródłem 

zarobku dla vlogerów.  

2005 2015 



Blog #w10lat 

W serwisie blog.onet.pl było 
500 tys. blogów.  

W serwisie blog.onet.pl jest 
blisko 1,8 mln blogów. 

2005 2015 



Wiedza #w10lat 

Polska Wikipedia miała 
ponad 150 tys. artykułów. 

Obecnie na polskiej Wikipedii jest 
około 1,1 miliona artykułów i ich 

liczba ciągle wzrasta. 

2005 2015 



Polski rynek e-commerce 
był wart 3,1 mld zł.  

 Polski rynek e-commerce 
ma być wart 33 mld zł. 

2005 2015 

Zakupy #w10lat 



Bezpieczny Internet #w10lat 

Odbył się pierwszy Dzień 
Bezpiecznego Internetu  

w Polsce – zgłoszono wtedy 
162 lokalne inicjatywy. 

Zgłoszono 1532 inicjatywy 
– najwięcej w historii Dnia 
Bezpiecznego Internetu. 

2005 2015 



Bezpieczny Internet #w10lat 

Ruszył portal Sieciaki.pl uczący 
dzieci bezpiecznego 

korzystania z Internetu – do 
końca 2006 roku zebrał ponad 

50 tys. użytkowników. 

Portal Sieciaki.pl ma 
ponad 270 tys. 
użytkowników. 

2005 2015 



Koncerty #w10lat 

Źródło: huffingtonpost Źródło: http://assets.rollingstone.com 

2005 2015 



Fundacja Orange #w10lat 

2005 2015 

Została powołana przez  
Orange Polska S.A.  

Wówczas pod nazwą 
 Fundacja Grupy TP. 

Zobacz, jak pomagała 
 i co zmieniła na: 
www.w10lat.pl 

www.fundacja.orange.pl 
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