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w zakresie procesu u ytkowania Internetu

 
 
Kody JEL: C020, C100, C190, O390 
S owa kluczowe: spo ecze stwo informacyjne, taksonomia, grupy jednorodnego rozwoju 
Streszczenie. W artykule zaprezentowano zagadnienia zwi zane z problematyk  spo ecze stwa 
informacyjnego. G ównym celem artyku u jest analiza taksonomiczna u ytkowania Internetu  
w województwach Polski. Jako narz dzie analizy wykorzystano metody taksonomiczne.  
 
 
Wprowadzenie

 Nowe technologie podlegaj  ci g emu rozwojowi oraz wielu modyfikacjom,  
a mo liwo  ich dost pno ci staje si  znacz cym elementem naszego rozwoju. Nieusta-
j cy rozwój spo ecze stwa informacyjnego jest istotnym czynnikiem procesu globaliza-
cji. Zró nicowanie w spo ecze stwie w g ównej mierze dotyczy mo liwo ci wykorzy-
stania i dost pu do zdobyczy rewolucji komunikacyjnej i informacyjnej (Bli niuk, No-
wak, 2005).  
 W roku 1969 w Stanach Zjednoczonych powstaje Internet, a dok adnie pierwsze 
próby transmisji danych. Natomiast rok 1991 to w Polsce data przes ania pierwszych 
pakietów danych mi dzy Wydzia em Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum 
Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze. Dzi ki uruchomieniu programu „Internet 
dla szkó ” w roku 1995 umo liwiono szko om pod czenie do sieci, a nast pnie dla 
osób prywatnych, g ównie w Warszawie (Baran, 2013). Wraz z up ywem czasu u yt-
kowanie Internetu staje si  w coraz szerszym zakresie dost pniejsze dla spo ecze stwa, 
niezale nie od miejsca zamieszkania, mi dzy innymi przez mo liwo  korzystania  
z Internetu za pomoc  telefonu komórkowego. Wykorzystujemy w swoim codziennym 
yciu ró norodne gad ety technologiczne, które u atwiaj  nam funkcjonowanie w obec-
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nych czasach, jednak bez nich ycie staje si  coraz bardziej niemo liwe i powoli uza-
le niamy si  od nich (Ganczar, 2009). Zmiany te równie  maj  wp yw na nasze otocze-
nie, nasz  prac , bowiem powstaje wiele nowych zawodów, które s  nieroz cznie 
zwi zane z u ytkowaniem Internetu. Wzrasta liczba pracowników, których korzystanie 
z komputera i Internetu jest na porz dku dziennym. Coraz wi ksza liczba przedsi -
biorstw wykorzystuje w asn  stron  internetow , aby dotrze  do coraz liczniejszego 
grona ewentualnych wspó pracowników czy te  konsumentów (GUS, 2017). Urz dy 
miast w wielu krajach zaproponowa y wprowadzenie e-administracji. Proces ten 
usprawni  i skróci  czasowo przeprowadzanie procedur urz dowych zarówno w przy-
padku klientów indywidualnych, jak i przedsi biorców. Ka dy obywatel, w tym  
w szczególno ci ludzie starsi, mog  ju  sk ada  dokumenty w urz dach za pomoc  
elektronicznego systemu zarz dzania dokumentami (GUS, 2017). Wprowadzone zmia-
ny skróci y czas realizacji us ug, ponadto upro ci y szereg procedur zwi zanych z ob-
s ug  klientów, a nawet obni y y koszta. Zmiany te jednak wp ywaj  równie  na mody-
fikacj  naszej kultury, jak równie  tradycji. W obecnym wiecie rozwijamy si  i funk-
cjonujemy jako spo ecze stwo sieciowe, interaktywne (Zaorska, 2011).  
 Coraz bardziej wzrasta znaczenie Internetu i multimediów, co dodatkowo pot guje 
uzale nianie si  od nowych technologii (Globan-Klass, Sienkiewicz, 1999). Cz owiek 
powoli uwzgl dnia w yciu wiele nowych zachowa , doprowadzamy do zjawiska, które 
wymusza na nas korzystanie w jednym czasie z ró nych mediów, czyli tak zwany multi-
tasking (Miczka, 2015). Jednak zró nicowany dost p do Internetu, jak równie  ró ny 
poziom umiej tno ci wykorzystania technologii informacyjnych przez spo ecze stwo 
doprowadzi o do pojawienia si  problemu wykluczenia cyfrowego, w szczególno ci 
osób starszych. W zwi zku z powy szym w wielu krajach zosta y wprowadzone dzia a-
nia maj ce na celu walk  z powsta ym zjawiskiem, mi dzy innymi przez organizowanie 
odpowiednich szkole  i wprowadzanie kursów komputerowych na przyk ad dla senio-
rów.  
 Nale y jednak mie  na uwadze, e to, w jakim stopniu dane spo ecze stwo wyko-
rzystuje technologie informacyjne i u ytkuje Internet, w g ównej mierze uzale nione 
jest od typu gospodarstw domowych, miejsca zamieszkania, stopnia urbanizacji oraz 
regionu. 
 Celem zaproponowanego w niniejszej pracy badania jest wykorzystanie metody 
taksonomicznej do wyznaczania grup jednorodnego rozwoju województw Polski  
w zakresie u ytkowania Internetu przez osoby fizyczne w wieku 16–74 lat. 
 Analiz  przeprowadzono na podstawie danych z roku 2014 oraz 2017, aby zbada , 
czy sk ad wyznaczonych grup województw zosta  zachowany, czy uleg  zmianie  
w analizowanym czasie.  
 Reasumuj c, mo emy zauwa y , e dost p do szybkiego rozwoju informatyki  
i telekomunikacji doprowadzi  z jednej strony do wielu udogodnie  naszego ycia,  
a z drugiej – do pojawienia si  równie  wielu zagro e , które doprowadzi y do powsta-
nia spo ecze stwa wielokrotnego ryzyka.  



Anna Janiga- miel 133

1. Taksonomiczna metoda porz dkowania

 W roku 1913 powsta y pierwsze prace daj ce pocz tek zastosowa  metod takso-
nomii; w ród badaczy prekursorem by  polski naukowiec Jan Czekanowski. Metody 
taksonomiczne znalaz y szerokie zastosowanie w innych dziedzinach nauki, mi dzy 
innymi w ekonomii, socjologii, antropologii, biologii itp.  
 Metody porz dkowania zbioru obiektów dzielimy na dwie grupy, mianowicie 
metody porz dkowania liniowego oraz metody porz dkowania nieliniowego (Panek, 
2009, s. 107). Metody porz dkowania liniowego dzielimy na metody diagramowe, 
procedury oparte na zmiennej syntetycznej i procedury iteracyjne oparte na maksymali-
zacji funkcji kryterium dobroci uporz dkowania. Metody porz dkowania nieliniowego 
s  dzielone na metody dendrytowe i metody aglomeracyjne.  
 W niniejszej analizie zastosowano metod  aglomeracyjn , a dok adnie metod  rod-
ków ci ko ci. W metodzie aglomeracyjnej zak adamy na wst pie, e ka dy obiekt two-
rzy odr bn  i jednoelementow  grup . W kolejnym etapie metody nale y po czy  ze 
sob  grupy obiektów, które charakteryzuj  si  du ym podobie stwem ze wzgl du na 
warto ci opisuj cych je zmiennych (Pociecha i in., 1988, s. 81). Dodatkowo odleg o ci 
mi dzy jednoelementowymi grupami obiektów stanowi  elementy macierzy odleg o ci. 
W macierzy tej nale y uwzgl dni  te odleg o ci, które s  najmniejsze mi dzy tym grupa-
mi obiektów. Obiekty, które s  do siebie najbardziej podobne, klasyfikujemy do jednej 
grupy, tym samym zmniejszamy wyj ciow  liczb  grup. Wyznaczamy odleg o  nowej 
grupy od wszystkich pozosta ych grup obiektów i rozpoczynamy procedur  od nowa.  
 Analiz  nale y zako czy , gdy czone grupy utworz  jedn  grup  (Pociecha i in., 
1988). W metodzie rodków ci ko ci odleg o  mi dzy dwiema grupami wyznaczamy 
jako odleg o  mi dzy rodkami ci ko ci tych grup. W metodzie tej obiekty s  czone 
w taki sposób, aby wyznaczona wariancja wewn trzgrupowa zmiennych opisuj cych 
obiekty w utworzonych skupieniach by a odpowiednio ma a (Panek, 2009). 
 
 
2. Metoda rodków ci ko ci – analiza porównawcza poziomu

u ytkowania Internetu w polskich województwach

 Celem badania jest analiza porównawcza poziomu u ytkowania Internetu przez 
osoby fizyczne w wieku 16–74 lat w województwach Polski. W badaniu wykorzystano 
dane empiryczne, korzystaj c z danych publikowanych przez G ówny Urz d Staty-
styczny oraz na stronie Eurostatu (Janiga- miel, 2017a, 2017b). Badanie zosta o prze-
prowadzone dla danych obejmuj cych rok 2017 oraz rok 2014. Jako narz dzie analizy 
zastosowano omówion  w poprzednim rozdziale metod  wyznaczaj c  grupy jednorod-
nego rozwoju zjawiska, mianowicie metod  rodków ci ko ci (Janiga- miel, 2016). 
 W pierwszej kolejno ci, w oparciu o wystandaryzowane warto ci zmiennych 
diagnostycznych, przeprowadzono porz dkowanie województw Polski w zakresie po-



Analiza taksonomiczna województw Polski w zakresie procesu u ytkowania internetu 134 

ziomu u ytkowania Internetu w roku 2017. Uwzgl dniono nast puj cy zestaw zmien-
nych wyj ciowych:  
X1 – dost p do komputera w gospodarstwach domowych, 
X2 – rodzaje po cze  internetowych w gospodarstwach domowych, 
X3 – wydatki gospodarstw domowych na ICT w 2016 roku, 
X4 – korzystanie z Internetu w kontaktach z administracj  publiczn , 
X5 – cz stotliwo  korzystania z zakupów przez Internet, 
X6 – osoby cz ce si  z Internetem poza domem lub miejscem pracy poprzez urz dze-
nia przeno ne. 
 W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano cztery grupy województw Polski, 
opisuj ce poziom rozwoju u ytkowania Internetu w roku 2017. Grup  charakteryzuj c  
si  najwy szym poziomem stanowi grupa G1:  
G1 = {mazowieckie, l skie}. 
Drug  grup  o ni szym poziomie tworz  województwa: 
G2 = {dolno l skie, ma opolskie, wielkopolskie, ódzkie}. 
Nast pnie grupa G3, której sk ad jest nast puj cy: 
G3 = {lubuskie, opolskie, podlaskie, wi tokrzyskie, zachodnio-pomorskie, warmi sko-
mazurskie}. 
Ostatni , najs absz  grup  stanowi  województwa: 
G4 = { kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie, pomorskie}. 
 Dodatkowo wyznaczone dla powy szego grupowania warto ci statystyki F wykazu-
j  istotn  statystycznie klasyfikacj , poniewa  w ka dym przypadku warto  p jest mniej-
sza od 0,005. Otrzymane grupy jednorodnego rozwoju zaprezentowano na rysunku 1. 
 

 
Rysunek 1. Grupy jednorodnego rozwoju województw Polski – rok 2017 

ród o: opracowanie w asne. 
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 Nast pnie powtórzono analiz , wykorzystuj c ten sam zestaw zmiennych wyj-
ciowych dla województw Polski, jednak tym razem w celach porównawczych 

uwzgl dniono lata wcze niejsze, mianowicie rok 2014. 
 W wyniku przeprowadzonego badania otrzymano tym razem pi  grup, przy czym 
dwie z nich by y jednoelementowe.  
Grupa charakteryzuj ca si  najsilniejszym poziomem zjawiska sk ada a si  z wojewódz-
twa tylko mazowieckiego: 
G1 = {mazowieckie}. 
Kolejne grupy G2 oraz G3 otrzymano o nast puj cym sk adzie:  
G2 = { l skie}, 
G3 = {ma opolskie, wielkopolskie}. 
Nast pnie grupy najs absze G4 oraz G5:  
G4 = {dolno l skie, ódzkie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, pomorskie} 
oraz 
G5 = {lubuskie, opolskie, podlaskie, warmi sko-mazurskie, wi tokrzyskie, zachodnio-
pomorskie}. 
Otrzymane wyniki zaprezentowano na rysunku 2. 
 
 

Rysunek 2. Grupy jednorodnego rozwoju województw Polski – rok 2014 

ród o: opracowanie w asne. 

 
 Wyznaczone dla powy szego grupowania warto ci statystyki F wykazuj  istotn  
statystycznie klasyfikacj , poniewa  w ka dym przypadku równie  warto  p jest 
mniejsza od 0,005. 
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 Na podstawie uzyskanych wyników grupowania widzimy, e województwa  
o najwy szym poziomie analizowanego zjawiska zawarte s  w grupie 1, umiarkowa-
nym poziomie rozwoju zjawiska w grupie 2 itd. 
 Na podstawie uzyskanych wyników mo emy stwierdzi , e sk ad grup w roku 
2017 i 2014 si  ró ni. W obydwu jednak okresach najsilniejszym województwem  
w zakresie u ytkowania Internetu jest województwo mazowieckie. Województwo l -
skie i ma opolskie w zakresie analizowanego zjawiska utrzyma o si  w grupach 2 i 3, 
charakteryzuj cych si  nieco ni szym poziomem. Ponadto warto zauwa y , e woje-
wództwa, które zosta y zakwalifikowane do najs abszej grupy w roku 2014, w roku 
2017 znalaz y si  w grupie przedostatniej w zakresie analizowanego zjawiska. 
 
 
Podsumowanie

 W niniejszym artykule zastosowano taksonomiczn  metod  grupowania dla wo-
jewództw Polski ze wzgl du na poziom u ytkowania Internetu. Badaj c podobie stwo 
wyró niono w analizowanym zjawisku, w zale no ci od odleg o ci wi zania, w roku 
2014 pi  grup jednorodnego rozwoju, natomiast w roku 2017 cztery.  
 Województwo mazowieckie zosta o zakwalifikowane w obydwu okresach do grupy 
1, charakteryzuj cej si  najwy szym poziomem zjawiska. Dodatkowo mo emy stwier-
dzi , e w przypadku analizowanego poziomu województwo l skie równie  pozosta o  
w tej samej grupie, to znaczy w G2. Sk ad pozosta ych grup uleg  zmianie. Zmiany te 
spowodowane s  mi dzy innymi zró nicowanym poziomem rozwoju województw, dost -
pem do Internetu, mo liwo ciami inwestycyjnymi, jak równie  bezrobociem itp. 
 Dodatkowo, na otrzymane wyniki mia a wp yw liczba gospodarstw domowych 
wyposa onych w komputer – najmniej gospodarstw domowych wyposa onych w kom-
puter wyst puje na terenach Polski charakteryzuj cych si  rednim poziomem zurbani-
zowania (cz  wschodnia Polski). Natomiast najwi cej gospodarstw domowych wypo-
sa onych w komputery wyst puje w Polsce centralnej, czyli na terenie o wysokim stop-
niu zurbanizowania. Nast pnie jest kwestia miejsca zamieszkania, poniewa  najwi cej 
osób z du ych miast u ytkuje Internet w domu oraz w pracy. Mieszka cy du ych miast 
charakteryzuj  si  wysokim poziomem umiej tno ci cyfrowych i aktywno ci  gospo-
darcz , ponadto mog  oni korzysta  z hotspotów. 
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Summary. The article presents issues related to the Information Society. The aim of the study is 
taxonomic analysis of Internet usage in Polish voivodships. The tool used for the analysis is the 
taxonomic method.  
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