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Czy internet to już uznane medium, czy nadal wschodzący trend? Niezależnie od 
popularności sieci nowa grupa odbiorców, czyli tzw. „onliners”, jest ważna z 
perspektywy marketingu.

Pytanie: Q6 [Jak często korzystasz z internetu w życiu prywatnym, jeśli w ogóle?]
Podstawa: Całkowita populacja powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 1000 // n (świat) = 32000
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017

W internecie trzeba być

2

82% 82%
osoby w Polsce powyżej 16 r.ż., które 

korzystają z internetu w życiu 
prywatnym 

osoby na świecie* powyżej 16 r.ż., 
które korzystają z internetu w życiu 

prywatnym
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Pytanie: Q6 [Jak często korzystasz z internetu w życiu prywatnym, jeśli w ogóle?]
Podstawa: Całkowita populacja w wieku 16 lub więcej lat // n (Polska) = 1000 
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017
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Wbrew opinii, że z sieci korzystają głównie młodzi, struktura wiekowa internautów jest 
dość zrównoważona. Internet pozwala komunikować się z ludźmi w każdym wieku. 

Pytanie: Q1 [Ile masz lat?]
Podstawa: Osoby powyżej 16. roku życia korzystające z internetu w życiu prywatnym // n (Polska) = 818 // n (świat) = 26132
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Internauci są starsi, niż niektórym się wydaje
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Struktura wiekowa osób w Polsce 
powyżej 16 r. ż., które korzystają z 

internetu w życiu prywatnym

Struktura wiekowa osób na świecie 
powyżej 16 r. ż., które korzystają z 

internetu w życiu prywatnym
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Z internetu w równym stopniu korzystają obie płcie. Stwarza to kolejną możliwość 
szerokiej komunikacji lub zawężania jej do małych grup odbiorców. 

Pytanie: Q2 [Płeć]
Podstawa: Osoby korzystające z internetu w życiu prywatnym powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 818 // n (świat) = 26132
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017

I kobiety, i mężczyźni
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Struktura płci użytkowników powyżej 
16. r.ż., którzy korzystają z internetu w 

życiu prywatnym

Struktura płci użytkowników powyżej 
16. r.ż., którzy korzystają z internetu w 

życiu prywatnym

Mężczyźni
Kobiety

Mężczyźni
Kobiety
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Używamy internetu do zabawy, by zdobyć informacje albo dlatego, że przydaje się w 
codziennym życiu: innymi słowy, jest niezastąpiony. Niektórzy wykorzystują go, żeby 
aktywnie zamieszczać w sieci własne treści. 

Pytanie: QTAS1 [Jak bardzo (nie) zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami w 5-stopniowej skali (od "zdecydowanie się zgadzam" do "zdecydowanie się nie zgadzam"); przedstawione kody Top2]
Podstawa: Osoby korzystające z internetu w życiu prywatnym powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 818 // n (świat) = 26132
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Korzystamy z sieci z różnych powodów
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Często publikuję treści w internecie (współtwórcy)

Często pokazuję innym, jak wykonać jakąś czynność w 
internecie 

Kiedy potrzebuję informacji, najpierw szukam ich w 
internecie

Używanie internetu to dla mnie dobra zabawa

Kiedy mogę wykonać jakieś zadanie online, wolę to 
zrobić w ten sposób 

0% 25% 50% 75% 100%

% internautów, którzy zdecydowanie zgadzają się lub zgadzają się z poniższymi stwierdzeniami

▇ Polska
▇ Świat
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Dobra zabawa, zbieranie informacji i przydatność na co dzień to powody, dla 
których ludzie w każdym wieku wchodzą do sieci. Młodsi internauci częściej 
aktywnie dzielą się treściami i je współtworzą. 

Pytanie: QTAS1 [Jak bardzo (nie) zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami w 5-stopniowej skali (od "zdecydowanie się zgadzam" do "zdecydowanie się nie zgadzam"); przedstawione kody Top2]
Podstawa: Osoby korzystające z internetu w życiu prywatnym powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 818; 16-24 lata = 115; 25-34 lata = 178, 35-44 lata = 183, 45-54 lata = 123, 55+ lat = 219
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Powody korzystania z internetu wg wieku
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Cyfrowy świat zapewnia ciągły dialog z internautami każdego dnia. 

Pytanie: Q6 [Jak często korzystasz z internetu w życiu prywatnym, jeśli w ogóle?]
Podstawa: Osoby korzystające z internetu w życiu prywatnym powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 818 // n (świat) = 26132
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Bardzo często wchodzimy do internetu
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Polska 82%

Świat 87%

Procent internautów, którzy codziennie 
zaglądają do sieci 
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Większość osób korzystających z sieci codziennie wchodzi do niej wielokrotnie w 
ciągu dnia.

Pytanie: Q6 [Jak często korzystasz z internetu w życiu prywatnym, jeśli w ogóle?]
Podstawa: Osoby codziennie korzystające z internetu w życiu prywatnym  powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 672 // n (świat) = 22659
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Wielokrotne odwiedziny każdego dnia
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Odsetek osób powyżej 16. r.ż. korzystających z 
internetu co najmniej 2 razy dziennie

86% Polska

86% Świat



PL

I

Pytanie: Q6 [Jak często korzystasz z internetu w życiu prywatnym, jeśli w ogóle?]
Podstawa: Internauci powyżej 55. roku życia // n (Polska) = 219
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017 10

67% polskich internautów 
w wieku 55+ codziennie 

korzysta z internetu 

Seniorzy mocno 
obecni w sieci
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Korzystanie z internetu przeniosło się na urządzenia mobilne. To istotna, 
podstawowa zmiana w sposobie, w jaki używamy sieci.

Pytanie: Q16_1_3 [Jak często korzystasz z internetu w celach prywatnych - poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację na (używane urządzenie) w miesiącu?]
Podstawa: internauci powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 818 // n (świat) = 26132
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu.
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Telefony - ważne punkty dostępu do sieci
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Struktura korzystania z internetu wg 
urządzenia wśród polskich 

internautów powyżej 16, r.ż.

Struktura korzystania z internetu wg 
urządzenia wśród internautów 

powyżej 16, r.ż. na całym świecie
Częściej przez komputer / 
tablet niż smartfon

Równie często przez 
komputer i tablet / smartfon

Częściej przez smartfon niż komputer 
/ tablet
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Wzrost korzystania z internetu wynika przede wszystkim z rosnącego dostępu do 
internetu mobilnego. 

* Pytanie: Q6 [Jak często korzystasz z internetu w życiu prywatnym, jeśli w ogóle?]
** Pytanie: Q16_1_3 [Jak często korzystasz z internetu przez komputer lub aplikacje w życiu prywatnym na (używane urządzenia) w miesiącu?]
* Podstawa: Całkowita populacja powyżej 16. roku życia // n (Polska) 2013 n = 1000 // 2014 n = 1000 // 2015 n = 1000 // 2016 n = 1000 // 2017 n = 1000
** Podstawa: Całkowita populacja powyżej 16. roku życia // n (Polska) 2013 n = 767 // 2014 n = 740 // 2015 n = 742 // 2016 n = 778 // 2017 n = 818

Najnowsze cyfrowe trendy
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2013 2014 2015 2016 2017
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Codzienne korzystanie 
z sieci ** 

Dostęp do internetu ze smartfona co najmniej równie często jak z 
komputera **

Korzystanie z internetu *
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Wyszukiwarka zapewnia uniwersalny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji, a 
więc stanowi silny czynnik zachęcający do korzystania z internetu.

Pytanie: QIA1_N [Jak często wykonujesz w internecie poniższe działania za pomocą jakiegokolwiek urządzenia, aplikacji lub przeglądarki?]
Podstawa: Internauci powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 818
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Zróżnicowana aktywność w sieci
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0% 25% 50% 75% 100%

używa wyszukiwarki

odwiedza portale społecznościowe

sprawdza pocztę elektroniczną

gra w gry

ogląda wideo w internecie

kupuje produkty / usługi

szuka informacji o produktach

szuka map i informacji o dojeździe

słucha muzyki

▇ W ciągu miesiąca
▇ W ciągu dnia
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% internautów wykonujących dane działanie na smartfonach przynajmniej tak często jak na komputerze

Często wyszukujemy informacje, korzystamy z mediów społecznościowych i 
oglądamy filmy online przy pomocy urządzeń mobilnych. 

Pytanie: QIA1_N [Jak często wykonujesz w internecie poniższe działania za pomocą jakiegokolwiek urządzenia, aplikacji lub przeglądarki?]
Podstawa: Internauci powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 818
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Działania w sieci coraz bardziej mobilne
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Zakupy w sieci otwierają wielkie możliwości i same w sobie stanowią powód, dla 
którego ludzie wchodzą do sieci. 

Pytanie: QIAPURCHASE_N [Jak często kupujesz lub zamawiasz poniższe produkty lub usługi online za pomocą jakiegokolwiek urządzenia, aplikacji lub przeglądarki?]
Podstawa: Internauci powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 818 // n (świat) = 26132
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Zakupy w internecie mają znaczenie
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63% 59%
Polscy internauci powyżej 16. r.ż, 

którzy robią zakupy online
Internauci na świecie powyżej 16. r.ż, 

którzy robią zakupy online

PL ŚWIAT
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Niektóre produkty kupujemy w sieci częściej niż inne. To znak, że e-handel wciąż 
jeszcze ma przed sobą potencjał rozwoju. 

Pytanie: QIAPURCHASE_N [Jak często kupujesz lub zamawiasz produkty lub usługi online za pomocą jakiegokolwiek urządzenia, aplikacji lub przeglądarki?]
Podstawa: Internauci powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 818 // n (świat) = 26132
Średnia globalna jest rozumiana jako prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Zakupy w internecie są zróżnicowane
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kupuje lub zamawia w internecie przedmioty fizyczne

zamawia lub subskrybuje usługi

kupuje bilety mobilne lub internetowe

zamawia jedzenie przez internet

% internautów, którzy kupują w sieci poniższe produkty lub usługi przynajmniej raz w miesiącu

▇ Polska
▇ Świat
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Funkcjonujemy w zróżnicowanym ekosystemie złożonym z podłączonych do sieci 
urządzeń: jeden użytkownik korzysta z wielu ekranów

Pytanie: Q12Nv1 (Q13) [Jak często korzystasz z poniższych urządzeń, jeśli w ogóle? (Ilu z poniższych urządzeń używasz?).] Jest to kombinacja pytań o użytkowanie Q12Nv1 i o liczbę urządzeń Q13. Podane urządzenia: 
smartfon, komputer stacjonarny, laptop lub notebook, netbook, tablet, odtwarzacz przenośny, czytnik ebooków, cyfrowe urządzenie przesyłające treści z internetu na telewizor, 
inteligentny głośnik, aplikacje na Smart TV. Podstawa: Ogół osób powyżej 16. roku życia // n (Polska) = 1000 // n (świat) = 32000; Średnia globalna jest rozumiana jako 
prosta średnia 63 rynków biorących udział w badaniu Źródło: Connected Consumer Study 2017

Korzystamy z wielu urządzeń
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Średnia liczba podłączonych 
urządzeń/osobę (na świecie)

Średnia liczba podłączonych 
urządzeń/osobę (w Polsce) 3,0 2,9

Współużytkowanie: 
smartfony i komputery

Współużytkowanie: 
smartfony i komputery 79% 74%
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A także na sposób, w jaki internauci szukają informacji: coraz częściej używają do 
tego smartfonów.

Pytanie: QIA1_1-3 [Jak często używasz wyszukiwarek internetowych (np. wyszukiwarki Google albo Bing) na poszczególnych urządzeniach]
Podstawa: Osoby powyżej 16. roku życia korzystające z internetu w życiu prywatnym  // 2013 n = 767 // 2017 n = 818
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Mobilność wpływa na wyszukiwarki
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Odsetek internautów powyżej 16. r.ż., którzy używają wyszukiwarek
na smartfonach co najmniej tak często, jak na komputerach

2013 2017

16% 52%



PL

II
Technologia mobilna zmienia również sposób, w jaki konsumowane są treści 
wideo: coraz częściej oglądamy filmy na smartfonach. 

Pytanie: QIA1_1-3 [Jak często oglądasz wideo w sieci na poszczególnych urządzeniach]
Podstawa: Osoby powyżej 16. roku życia korzystające z internetu w życiu prywatnym  // 2013 n = 767 // 2017 n = 818
Źródło: Connected Consumer Study 2017

Mobilność wpływa też na treści wideo
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Odsetek internautów powyżej 16. r.ż., którzy oglądają filmy
na smartfonach co najmniej tak często, jak na komputerach

2013 2017

10% 44%
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THE ONLINER: 
A VIP FOR 

MARKETERS

METODA
Badanie CCS jest reprezentatywne dla ogółu ludności na danym rynku w wieku powyżej 16 lat, korzystającej i niekorzystającej z internetu. 
Zastosowane metody różnią się w zależności od rynku, aby w badaniu uwzględnić 85% docelowej populacji. Badanie zostało 
przeprowadzone głównie metodą CATI (wywiady telefoniczne) na próbie numerów stacjonarnych i komórkowych w proporcji 
odzwierciedlającej faktyczną proporcję rynkową aparatów stacjonarnych i komórkowych. Metoda CATI została użyta na wszystkich 
rynkach z wyjątkiem CN, IN, ID, MY, PK, PH, TH, VN, KZ, UA, AR, BR, CL, CO, MX, PE, EG, KE, NG, ZA, TR, gdzie wywiady zostały 
przeprowadzone metodą F2F (twarzą w twarz).

KWESTIONARIUSZ, DŁUGOŚĆ WYWIADU I TŁUMACZENIE
Wywiady trwały średnio 25 minut; dokładny czas mógł się różnić w zależności od państwa. Osoby przeprowadzające wywiady zostały 
starannie dobrane i otrzymały stosowne informacje o zadaniu. KANTAR TNS zastosował wszystkie protokoły QA celem zagwarantowania 
wysokiej jakości danych. Wywiady zostały przeprowadzone we wszystkich istotnych językach lokalnych z użyciem profesjonalnego procesu 
tłumaczenia i podwójnej weryfikacji. Języki lokalne zostały sprawdzone przez miejscowych pracowników Google. Zestaw pytań dotyczył: 
informacji socjodemograficznych, użytkowania internetu (ogólnie i w zależności od urządzenia) oraz działań w internecie (ogólnie i w 
zależności od urządzenia), wykorzystania urządzeń, postaw wobec świata cyfrowego i kompetencji cyfrowych, a także asystentów 
cyfrowych. 

TERMIN BADANIA
Badanie na wszystkich rynkach zostało przeprowadzone w drugim kwartale 2017.

ROZMIAR PRÓBY
N = 1000 dla każdego rynku z wyjątkiem Wielkiej Brytanii (n = 8000), Niemiec, Francji, Indii i Chin (n = 4000 dla każdego rynku). Nie 
uwzględniono podgrup, w których przeprowadzono mniej niż 30 wywiadów. Zalecamy ostrożną interpretację prób, w których 
przeprowadzono poniżej 60 wywiadów.
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THE ONLINER: 
A VIP FOR 

MARKETERS

RYNKI OBJĘTE BADANIEM
w porządku alfabetycznym (wg nazw poszczególnych państw w ich języku urzędowym)

Australia Chiny Grecja Kenia Norwegia Arabia Saudyjska USA

ZEA Kolumbia Hong Kong Korea Nowa Zelandia Szwecja Wietnam

Argentyna Czechy Chorwacja Kazachstan Peru Singapur RPA

Austria Niemcy Węgry Litwa Filipiny Słowenia

Belgia Dania Indonezja Łotwa Pakistan Słowacja

Bułgaria Estonia Irlandia Maroko Polska Tajlandia

Brazylia Egipt Izrael Meksyk Portugalia Turcja

Kanada Hiszpania Indie Malezja Rumunia Tajwan

Szwajcaria Finlandia Włochy Nigeria Serbia Ukraina

Chile Francja Japonia Holandia Rosja Wielka Brytania


