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ANALIZA WYKLUCZENIA CYFROWEGO W POLSCE
W UJĘCIU INDYWIDUALNYM I REGIONALNYM 1
Streszczenie: W pracy podjęto tematykę pierwotnego i wtórnego wykluczenia cyfrowego
w Polsce. Za pomocą map natężeń przedstawiono zróżnicowanie podziału cyfrowego w ujęciu regionalnym w latach 2008-2012. Uwarunkowania wtórnego wykluczenia cyfrowego na
poziomie indywidualnym, takie jak płeć, wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania,
przeanalizowano, stosując model regresji logistycznej z porządkową zmienną zależną.
Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe, porządkowa regresja logistyczna, wizualizacja macierzy.

1. Wstęp
Zgodnie z definicją stosowaną przez OECD podział cyfrowy (wykluczenie cyfrowe) to
różnice w dostępie do nowoczesnych technologii oraz w ich wykorzystaniu w różnych
celach pomiędzy jednostkami, gospodarstwami domowymi, przedsiębiorcami i obszarami geograficznymi [OECD 2001, s. 5]. Zasadnicze konsekwencje wykluczenia cyfrowego to pogłębianie podziałów społecznych i przyczynianie się do wykluczenia
społecznego przede wszystkim wskutek zmniejszenia szans na rynku pracy, ale także
poprzez ograniczanie kontaktów i więzi społecznych [Batorski 2009, s. 229-231]. Niski stopień wykorzystania technologii ICT stanowi barierę rozwoju konkurencyjności
regionów. Tymczasem według danych Eurostatu w Polsce odsetek osób, które nigdy
nie korzystały z Internetu, wyniósł w 2013 r. aż 32% (wobec średniej unijnej 21%). Jak
wskazuje Wojniak, można wyróżnić dwa poziomy wykluczenia cyfrowego – pierwszy
(pierwotny) uwarunkowany dostępem do nowoczesnych technologii oraz drugi (wtórny) związany z faktycznym wykorzystaniem narzędzi informatycznych [Wojniak
2013, s. 2]. Wiele analiz poświęcono pierwszemu poziomowi wykluczenia cyfrowego,
ale wydaje się, że wraz z upowszechnianiem dostępu do komputerów i Internetu będzie
wzrastało znaczenie poziomu drugiego. Problematyka zróżnicowania kompetencji
1

Praca naukowa sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego 2012/05/B/HS4/02499.
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informatycznych Polaków była poruszana m.in. w pracach Batorskiego [2009, 2011]
i Czerniawskiej [2012].
W prezentowanej pracy zostały zrealizowane dwa cele analityczne odnoszące
się do pierwotnego i wtórnego wykluczenia cyfrowego:
− przedstawienie za pomocą techniki wizualizacji typu Heatmap stopnia i dynamiki wykluczenia cyfrowego pierwszego poziomu w ujęciu regionalnym,
− zbadanie uwarunkowań wykluczenia cyfrowego drugiego poziomu na podstawie danych indywidualnych w dwóch obszarach (obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu) za pomocą regresji logistycznej z porządkową zmienną
zależną.

2. Źródła danych i metody badawcze
W analizie wykorzystano dwa źródła informacji. Dane dotyczące regionów z lat
2008-2012 pochodzą z cyklu badań prowadzonych przez GUS pn. „Wykorzystanie
technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych”. Dane indywidualne zostały zaczerpnięte z Diagnozy Społecznej 2 z 2011 r.
Zastosowane metody badawcze różnią się w zależności od poziomu analizy.
W celu zobrazowania regionalnego zróżnicowania zjawiska wykluczenia cyfrowego
na poziomie dostępu oraz użytkowania narzędzi ICT zastosowano jedną z technik
wizualizacji macierzy – mapy natężeń (mapy ciepła – heatmaps). Tego rodzaju wizualizacja reprezentuje wartości zmiennej ujęte w dwuwymiarowej macierzy za pomocą zróżnicowanej kolorystyki [Wilkinson 2005, s. 143]. Wydaje się, że wobec
rosnącej ilości informacji warto wykorzystywać tę metodę w naukach społecznych,
ponieważ umożliwia syntetyczne przedstawienie zachodzących prawidłowości i
może zastępować w celach interpretacyjnych słabo czytelne obszerne tabele danych.
W celu identyfikacji czynników warunkujących wtórne wykluczenie cyfrowe
zastosowano model regresji logistycznej z porządkową zmienną zależną (ordinal
logistic regression). Taki charakter zmiennej wynikał ze stopniowania zakresu
umiejętności i kompetencji informatycznych w teorii wykluczenia cyfrowego poziomu drugiego.
Porządkowy charakter zmiennej zależnej Y można odzwierciedlić w konstrukcji modelu poprzez wyrażenie szansy na przyjęcie przez nią co najwyżej określonej
wartości g w odniesieniu do zdarzenia przeciwnego [zob. Kleinbaum, Klein 2010,
s. 469; Bartholomew i in. 2008, s. 246]), co po zastosowaniu przekształcenia logitowego można zapisać jako 3:
2

Rada Monitoringu Społecznego. Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych. www. diagnoza.com (27.07.2013).
3
Możliwe są również alternatywne formy definiowania modelu [Kleinbaum i Klein 2010, s. 466-469], jednakże ze względu na zastosowanie programu SPSS do estymacji parametrów przedstawiono
sformułowanie zgodne z procedurami zawartymi w tym pakiecie statystycznym.
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ln

𝑃(𝑌 ≤𝑔)
𝑃 (𝑌>𝑔)

= 𝛼𝑔 − ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖 ,

(1)

gdzie: X1, ..., Xk – zmienne niezależne,
𝛽1 , … , 𝛽𝑘 – parametry przy zmiennych niezależnych,
𝛼𝑔 − wyraz wolny odpowiadający danej kategorii zmiennej zależnej.

Modelowanie zmiennej Y przyjmującej m wartości wymagałoby oszacowania
m – 1 równań, ale w przedstawianej procedurze zakłada się, że zmienne niezależne
w podobny sposób wpływają na kształtowanie się zmiennej zależnej w odniesieniu
do kolejnych jej kategorii, stąd wektor parametrów 𝛽 jest jednakowy dla wszystkich równań, natomiast różne są oszacowania wyrazów wolnych [Kopczewska i in.
2009, s. 534].

3. Wykluczenie cyfrowe w ujęciu regionalnym
Dane dostępne w ramach statystyki publicznej umożliwiają ocenę zjawiska wykluczenia cyfrowego poziomu pierwszego w przekroju regionów (NUTS-1). Na rys. 1
zaprezentowano za pomocą map natężeń kształtowanie się czterech wskaźników
wykluczenia cyfrowego w latach 2008-2012: odsetka gospodarstw domowych
Gospodarstwa domowe nieposiadające komputera
(%)

Osoby nigdy niekorzystające z komputera
(%)

Gospodarstwa domowe nieposiadające dostępu
do Internetu (%)

Osoby nigdy niekorzystające z Internetu
(%)

Rys. 1. Wskaźniki wykluczenia cyfrowego w ujęciu regionów NUTS-1 w latach 2008-2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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nieposiadających komputera oraz nieposiadających dostępu do Internetu, odsetka
osób w wieku 16-74 lata nigdy niekorzystających z komputera oraz nigdy niekorzystających z Internetu.
Graficzna prezentacja stopnia wykluczenia cyfrowego wyraźnie wskazuje na
ograniczanie skali tego zjawiska w latach 2008-2012. Warto zauważyć, że w 2008 r.
ponad połowa gospodarstw nie dysponowała dostępem do Internetu, a odsetek
respondentów deklarujących, że nigdy nie korzysta z zasobów globalnej sieci,
przekraczał 40% we wszystkich regionach. Cztery lata później w najlepszym pod
tym względem regionie centralnym brak dostępu wystąpił w 26,6% gospodarstw,
a nieużytkowanie Internetu wśród 28,8% ankietowanych osób.
Układ odcieni kolorów w macierzach pozwala stwierdzić, że wykluczenie cyfrowe poziomu pierwszego wykazuje zróżnicowanie terytorialne. W zakresie korzystania z komputera oraz Internetu wyraźnie zarysowuje się niekorzystna sytuacja w regionie wschodnim, a pozytywna w rejonach centralnym i południowym.
Ograniczanie stopnia i zasięgu wykluczenia cyfrowego poziomu pierwszego
jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Należy jednak podkreślić, że przebiega ono
nierównomiernie, co może przekładać się na zróżnicowanie konkurencyjności regionów.

4. Wykluczenie cyfrowe – ocena na podstawie
danych indywidualnych
Jak wskazano, w Polsce następuje spadek pierwotnego podziału cyfrowego związanego z dostępem do nowoczesnych technologii. Na znaczeniu będzie więc zyskiwało wykluczenie cyfrowe drugiego poziomu związane z umiejętnościami
i kompetencjami poszczególnych użytkowników. Analizę uwarunkowań obecnie
istniejącego wtórnego podziału cyfrowego przeprowadzono na podstawie danych
z Diagnozy Społecznej, w której badano kompetencje informatyczne w zakresie
[Rada Monitoringu Społecznego 2011, s. 36-37]:
− korzystania z komputera (sześć umiejętności: kopiowanie lub przenoszenie
pliku albo folderu; używanie polecenia kopiowania, wycinania i wklejania w
celu powielenia lub przemieszczenia wybranych fragmentów dokumentu; wykorzystanie podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym;
tworzenie elektronicznej prezentacji; instalowanie nowych urządzeń; pisanie
programu komputerowego z użyciem języka programowania),
− użytkowania Internetu: (dwadzieścia dwie umiejętności: korzystanie z portali
społecznościowych; obsługa rachunku bankowego; sprawdzanie i wysyłanie
poczty elektronicznej; korzystanie z komunikatorów; uczestniczenie w czatach;
uczestniczenie w grupach lub forach dyskusyjnych; telefonowanie; tworzenie
lub modyfikowanie strony WWW; zbieranie materiałów potrzebnych do nauki
lub pracy; uczestniczenie w kursach lub szkoleniach; szukanie pracy, wysyła-
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nie ofert dotyczących zatrudnienia; kupowanie produktów i usług; uczestniczenie w aukcjach; granie w gry sieciowe; ściąganie darmowego oprogramowania;
ściąganie darmowej muzyki, filmów; tworzenie i publikowanie własnych tekstów, np. bloga, grafiki, muzyki lub innej twórczości; uzyskiwanie informacji
ze stron instytucji publicznych; pobieranie lub wypełnianie formularzy urzędowych; słuchanie muzyki lub radia; oglądanie telewizji, plików wideo; czytanie gazet lub książek).
Analiza obejmuje wyłącznie respondentów, którzy deklarowali, że są użytkownikami komputera lub Internetu. Wymienione powyżej dwie grupy umiejętności
informatycznych rozpatrzono osobno, oznaczając odpowiadające im modele jako
Model I oraz Model II. Kierując się liczbą deklarowanych przez respondentów
umiejętności, utworzono dwie porządkowe zmienne zależne – oddzielnie dla umiejętności korzystania z komputera i zastosowań Internetu (tab.1).
W przypadku użytkowania Internetu nie wyróżniono kategorii oznaczonej 0,
ponieważ odsetek osób, które deklarowały korzystanie z globalnej sieci, a nie
wskazały żadnego z wymienionych zastosowań, był bardzo niski. Za osoby wykluczone cyfrowo w sensie wtórnym uznano respondentów korzystających z komputera, ale niewykonujących żadnej z podanych czynności. Kategoria nr 1 zawiera osoby wykluczone cyfrowo w umiarkowanym stopniu, czyli wykorzystujące narzędzia
ICT w bardzo ograniczonym zakresie [por. Jakość życia 2013, s. 82; Czerniawska
2012, s. 16-17]. Podziału cyfrowego dopełniają kategorie 2 i 3, które w tym ujęciu
można określić jako odpowiadające osobom o średnio zaawansowanych i zaawansowanych umiejętnościach.
Tabela 1. Utworzone kategorie zmiennych zależnych
Nr kategorii
0
1
2
3

Korzystanie z komputera
(Model I)
żadna z wymienionych czynności
1-2 czynności
3-4 czynności
5-6 czynności

Użytkowanie Internetu
(Model II)
do 3 czynności
4-11 czynności
12-22 czynności

Źródło: opracowanie własne.

Jako zmienne niezależne przyjęto następujące charakterystyki: wiek, płeć,
miejsce zamieszkania (miasto, wieś) oraz poziom wykształcenia (podstawowe i
niższe, zasadnicze zawodowe lub gimnazjum, średnie, wyższe i policealne).
Ocenę zaproponowanych modeli przeprowadzono na podstawie testu ilorazu
wiarygodności porównującego model zawierający tylko wyraz wolny z modelem
pełnym zawierającym wszystkie proponowane zmienne niezależne. W obu przypadkach wysokie wartości statystyki 𝜒 2 prowadzą do odrzucenia hipotezy zerowej
(przy p-value 0,000) stwierdzającej, że wszystkie parametry oprócz wyrazu wolne-
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go, są równe zeru, na rzecz zaproponowanych modeli. Rezultaty estymacji parametrów obu modeli wraz z oceną ich istotności za pomocą testu Walda zawarto w
tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów modeli regresji logistycznej, statystyka testu Walda oraz
wartości p-value
Kategorie
Mężczyzna
Kobieta
Wieś
Miasto
Podstawowe i niższe
Zas. zawodowe/gimn.
Średnie
Wyższe i policealne
Wiek
Stała – kategoria 0
Stała – kategoria 1
Stała – kategoria 2

oszacowanie
parametru
0,576
Ref.
–0,285
Ref.
–1,765
–1,512
–0,822
Ref.
–0,058
–4,146
–2,514
–0,595

Model I
statystyka
Walda
295,875
–
66,314
–
364,977
1048,545
416,221
–
2081,153
3511,090
1588,255
94,425

p-value
0,000
–
0,000
–
0,000
0,000
0,000
–
0,000
0,000
0,000
0,000

oszacowanie
parametru
0,245
Ref.
–0,366
Ref.
–1,516
–1,214
–0,580
Ref.
–0,059
–4,126
–1,858
–

Model II
statystyka
Walda
55,007
–
110,203
–
315,076
708,845
204,359
–
2254,173
3553,882
952,712
–

p-value
0,000
–
0,000
–
0,000
0,000
0,000
–
0,000
0,000
0,000
–

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z Diagnozy Społecznej.

Wszystkie parametry modeli są statystycznie istotne, co oznacza, że zaproponowane zmienne niezależne mają wpływ na stopień wtórnego wykluczenia cyfrowego. Wyższe prawdopodobieństwo tego zjawiska (zarówno pod względem wykorzystania komputera, jak i użytkowania Internetu) występuje w przypadku mieszkańców wsi, kobiet, osób o niższym poziomie wykształcenia i starszych wiekiem.
Warto zauważyć, że najwyższe wartości współczynników dla obu modeli otrzymano przy zmiennych wyrażających poziom wykształcenia, co wskazuje na bardzo
silną zależność wykluczenia cyfrowego od procesów edukacyjnych. Współczynniki przy zmiennej reprezentującej miejsce zamieszkania świadczą o większym
prawdopodobieństwie niekorzystania z Internetu niż z komputera na obszarach
wiejskich.
Otrzymane modele umożliwiają obliczenie prawdopodobieństw przyjęcia przez
zmienną poszczególnych kategorii przy określonych poziomach zmiennych niezależnych. W celach interpretacyjnych użyteczne jest graficzne przedstawienie zależności prawdopodobieństwa od wartości rozpatrywanych cech.
Na rys. 2 zobrazowano kształtowanie się prawdopodobieństwa przynależności
do poszczególnych kategorii użytkowników komputera.
Na szczególną uwagę w kontekście wykluczenia cyfrowego poziomu drugiego
zasługują kategorie oznaczone "0" oraz "1". Szanse na zaistnienie wykluczenia
cyfrowego wtórnego (kategoria "0") wzrastają bardzo mocno wraz z wiekiem re-
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Rys. 2. Oszacowane prawdopodobieństwa przynależności do poszczególnych kategorii użytkowników
komputera w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Diagnozy Społecznej.

spondentów. Warto zauważyć, że punkty charakteryzujące osoby o niskim poziomie wykształcenia (podstawowe i niższe, zasadnicze zawodowe lub gimnazjum)
układają się w bezpośredniej bliskości, natomiast punkty odnoszące się do osób
z wykształceniem średnim, wyższym i policealnym są od nich bardziej oddalone.
Wskazuje to na zdecydowanie większe prawdopodobieństwo wtórnego wykluczenia cyfrowego osób słabo wykształconych. Szanse na umiarkowany stopień wykluczenia (kategoria "1") również zwiększają się z wiekiem, przy czym ich przebieg
przypomina fragment paraboli – po osiągnięciu określonego wieku prawdopodobieństwo umiejętności wykonania jednej lub dwóch czynności z zakresu obsługi
komputera maleje na rzecz całkowitego wykluczenia wtórnego.
Kształtowanie się prawdopodobieństwa wystąpienia wykluczenia cyfrowego
w odniesieniu do użytkowania Internetu zaprezentowano na rys. 3. Umiarkowane
wykluczenie cyfrowe poziomu drugiego jest reprezentowane przez kategorię "1"
(deklarowanie korzystania z co najwyżej trzech funkcjonalności internetowych).
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Rys. 3. Oszacowane prawdopodobieństwa przynależności do poszczególnych kategorii użytkowników
Internetu w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Diagnozy Społecznej.

Szanse na wystąpienie umiarkowanego wykluczenia cyfrowego poziomu drugiego w zakresie korzystania z Internetu zwiększają się znacząco wraz z wiekiem
w przypadku osób z wykształceniem podstawowym lub niższym. Widoczne są
powiązania z miejscem zamieszkania i płcią.

5. Podsumowanie
W Polsce występują obie formy wykluczenia cyfrowego. Pozytywnym zjawiskiem
jest spadek stopnia wykluczenia cyfrowego pierwszego poziomu związanego z
dostępem do nowoczesnych technologii. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na
różnice terytorialne w zakresie dostępu i deklarowanego wykorzystania komputerów i Internetu. Analizy na podstawie danych z Diagnozy Społecznej wskazują na
istnienie zjawiska wtórnego podziału cyfrowego, na który wpływ mają takie czyn-
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niki, jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz poziom wykształcenia. Wydaje się,
że przyczyny tego stanu rzeczy mogą mieć zróżnicowany charakter. Przewaga
ośrodków miejskich nad terenami wiejskimi wynika zapewne z uwarunkowań infrastrukturalnych. Źródłem zależności stopnia wykluczenia od wieku mogą być:
brak warunków oraz niechęć osób starszych do uczenia się nowych rzeczy. Z kolei
osoby o wyższym poziomie wykształcenia miały większą szansę zetknąć się z potrzebą wykorzystywania nowych technologii w życiu zawodowym lub w trakcie
procesów edukacyjnych. Występowanie zróżnicowania wykluczenia cyfrowego w
regionach oraz względem wybranych cech społeczno-demograficznych powinno
być uwzględniane przy kształtowaniu polityki regionalnej oraz działaniach mających na celu polepszanie jakości kapitału ludzkiego, szczególnie w momencie podejmowania decyzji odnośnie do wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
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ANALYSIS OF THE DIGITAL DIVIDE IN POLAND
AT THE INDIVIDUAL AND REGIONAL LEVEL
Summary: The first- and second-level digital divide in Poland is considered in this paper. Regional differences in digital divide in 2008-2012 are presented by the means of heatmaps. Determinants of the second-level digital divide at the individual level, such as gender, age, education
and place of residence, were analyzed by the application of ordinal logistic regression model.
Keywords: digital divide, ordinal logistic regression, matrix visualization.

