
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 821/2010 

z dnia 17 września 2010 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące 
statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyj
nego ( 1 ), w szczególności jego art. 8, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 808/2004 ustanowiono 
jednolite ramy systematycznego przygotowywania staty
styk europejskich dotyczących społeczeństwa informacyj
nego. 

(2) Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
808/2004 konieczne są środki wykonawcze określające 
dane, których należy dostarczyć, aby sporządzić staty

styki, o których mowa w art. 3 i 4 tego rozporządzenia, 
oraz ustalające terminy ich przesyłania. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Dane, które należy przekazywać dla celów sporządzania staty
styk europejskich dotyczących społeczeństwa informacyjnego, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 808/2004, są określone w załącznikach I i II do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49.



ZAŁĄCZNIK I 

Moduł 1: Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne 

1. TEMATY I ICH CECHY 

a) Dla roku odniesienia 2011 należy objąć zakresem badania następujące tematy, wybrane z wykazu w załączniku 
I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004: 

— systemy ICT (technologii komunikacyjnych i informacyjnych) i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach, 

— wykorzystanie przez przedsiębiorstwa Internetu i innych sieci elektronicznych, 

— handel elektroniczny, 

— procesy i aspekty organizacyjne e-biznesu, 

— wykorzystanie ICT przez przedsiębiorstwa w celu wymiany informacji i usług z rządami i administracjami 
publicznymi (e-administracja), 

— zastosowanie ICT oraz ich wpływ na środowisko (tzw. zielone ICT), 

— przeszkody w wykorzystaniu ICT, Internetu i innych sieci elektronicznych, procesów handlu elektronicznego 
i e-biznesu. 

b) Należy gromadzić dane o następujących cechach przedsiębiorstw: 

Systemy ICT i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: 

— korzystanie z komputerów. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów: 

— (nieobowiązkowo) liczba zatrudnionych osób korzystających z komputerów przynajmniej raz w tygodniu, 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: systemy operacyjne, 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: oprogramowanie dla przeglądarek internetowych, 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: oprogramowanie biurowe, 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: oprogramowanie dla serwerów internetowych, 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: aplikacje związane z automatyzacją procesów 
w przedsiębiorstwie: ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) lub CRM (zarządzanie relacjami z klientami), 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: inne, 

— elektroniczny dostęp do zindywidualizowanych usług kadrowych, 

— stosowanie technologii RFID (identyfikacji radiowej). 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z RFID: 

— korzystanie z RFID do identyfikacji osób lub kontroli dostępu, 

— korzystanie z RFID w ramach procesów produkcji i świadczenia usług, 

— korzystanie z RFID do identyfikacji produktu po sprzedaży. 

Wykorzystanie przez przedsiębiorstwa Internetu i innych sieci elektronicznych 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów: 

— dostęp do Internetu.
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Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu: 

— (nieobowiązkowo) liczba zatrudnionych osób, korzystających przynajmniej raz w tygodniu z komputerów 
połączonych z siecią WWW, 

— połączenie z Internetem: modem tradycyjny lub ISDN, 

— połączenie z Internetem: DSL, 

— połączenie z Internetem: inne stacjonarne połączenie z Internetem, 

— połączenie z Internetem: szerokopasmowe połączenie mobilne, 

— (nieobowiązkowo) połączenie z Internetem: szerokopasmowe połączenie mobilne przy użyciu telefonu 
w technologii co najmniej 3G, 

— (nieobowiązkowo) połączenie z Internetem: szerokopasmowe połączenie mobilne przy użyciu przenośnego 
komputera z modemem w technologii co najmniej 3G, 

— połączenie z Internetem: inne połączenie mobilne, 

— połączenie z Internetem: maksymalna zagwarantowana w umowie prędkość transferu danych najszybszego 
połączenia z Internetem w Mbit/s; ([0;< 2], [2;< 10], [10;< 30], [30;< 100], [>=100]), 

— osoby zatrudnione, którym udostępniono przenośne urządzenie z dostępem do Internetu przez szerokopas
mowe połączenie mobilne, 

— przedsiębiorstwa zatrudniające osoby, którym udostępniono przenośne urządzenie z dostępem do Internetu 
przez szerokopasmowe połączenie mobilne (w technologii co najmniej 3G), 

— korzystanie ze strony internetowej. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw posiadających stronę internetową: 

— oferowanie następującej funkcji: składanie zamówień lub dokonywanie rezerwacji online, 

— (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: oświadczenie o polityce ochrony prywatności, certyfikat 
ochrony prywatności (privacy seal) lub certyfikacja bezpieczeństwa strony internetowej, 

— (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: katalogi produktów lub cenniki, 

— (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: możliwość tworzenia indywidualnego profilu produktu lub 
projektowania produktu przez osobę odwiedzającą stronę, 

— (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: śledzenie zamówienia online, 

— (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: zindywidualizowana zawartość strony dla osób odwiedza
jących ją regularnie lub często, 

— (nieobowiązkowo) oferowanie następującej funkcji: ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy lub składanie 
podań o pracę online. 

Wykorzystanie ICT przez przedsiębiorstwa w celu wymiany informacji i usług z rządami 
i administracjami publicznymi (e-administracja) 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu: 

— korzystanie z Internetu w celu uzyskania informacji na stronach internetowych lub stronach głównych organów 
publicznych w poprzednim roku kalendarzowym, 

— korzystanie z Internetu w celu pobrania formularzy ze stron internetowych lub stron głównych organów 
publicznych w poprzednim roku kalendarzowym, 

— korzystanie z Internetu do zwrotu wypełnionych formularzy w formie elektronicznej organom publicznym 
w poprzednim roku kalendarzowym, 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z Internetu w celu przeprowadzenia procedury administracyjnej w całości 
w formie elektronicznej, bez potrzeby korzystania z dokumentów papierowych, w poprzednim roku kalenda
rzowym,
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— ograniczenia wynikające z kontaktowania się z administracją publiczną drogą elektroniczną: obawy związane 
z poufnością i bezpieczeństwem danych, 

— ograniczenia wynikające z kontaktowania się z administracją publiczną drogą elektroniczną: zbyt skompliko
wane lub czasochłonne procedury elektroniczne, 

— ograniczenia wynikające z kontaktowania się z administracją publiczną drogą elektroniczną: elektroniczne 
procedury nadal wymagają korespondencji pocztowej lub fizycznej obecności, 

— ograniczenia wynikające z komunikacji z administracją publiczną drogą elektroniczną: brak wiedzy 
o dostępności procedur elektronicznych, 

— korzystanie z Internetu w celu uzyskania dostępu do dokumentów przetargowych i specyfikacji w ramach 
elektronicznego systemu zamówień publicznych w poprzednim roku kalendarzowym, 

— korzystanie z Internetu w celu oferowania towarów lub usług w ramach krajowego elektronicznego systemu 
zamówień publicznych (eTendering) w poprzednim roku kalendarzowym, 

— korzystanie z Internetu w celu oferowania towarów lub usług w ramach elektronicznego systemu zamówień 
publicznych (eTendering) w innych państwach członkowskich w poprzednim roku kalendarzowym, 

— korzystanie z Internetu w związku z deklaracjami o składkach na ubezpieczenie społeczne dla osób zatrud
nionych, w poprzednim roku kalendarzowym, 

— korzystanie z Internetu w związku z deklaracjami podatkowymi osób prawnych w poprzednim roku kalenda
rzowym, 

— korzystanie z Internetu w związku z deklaracjami podatku od wartości dodanej (VAT) w poprzednim roku 
kalendarzowym, 

— korzystanie z Internetu w związku z deklaracjami dotyczącymi opłat celnych/akcyzy w poprzednim roku 
kalendarzowym. 

Cechy, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które nie oferują towarów ani usług w ramach elektronicznego 
systemu zamówień publicznych (eTendering) we własnym kraju, w poprzednim roku kalendarzowym: 

— (nieobowiązkowo) powody, dla których nie oferuje się towarów ani usług: przedsiębiorstwo nie prowadzi 
sprzedaży dla sektora publicznego, 

— (nieobowiązkowo) powody, dla których nie oferuje się towarów ani usług: obawy związane z poufnością 
i bezpieczeństwem danych, 

— (nieobowiązkowo) powody, dla których nie oferuje się towarów ani usług: brak wiedzy o przetargach elek
tronicznych mających znaczenie w kontekście działalności przedsiębiorstwa, 

— (nieobowiązkowo) powody, dla których nie oferuje się towarów ani usług: inne. 

Procesy e-biznesu 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów: 

— korzystanie ze zautomatyzowanej wymiany danych, definiowanej jako wysyłanie lub otrzymywanie wiadomości 
przez sieci komputerowe w ustalonym lub standardowym formacie umożliwiającym ich automatyczne prze
twarzanie bez potrzeby ręcznego wpisywania poszczególnych wiadomości, 

— elektroniczna i automatyczna wymiana informacji dotyczących otrzymanych (elektronicznie lub w inny sposób) 
zleceń sprzedaży z działem zarządzania zapasami, 

— elektroniczna i automatyczna wymiana informacji dotyczących otrzymanych (elektronicznie lub w inny sposób) 
zleceń sprzedaży z działem księgowym, 

— elektroniczna i automatyczna wymiana informacji dotyczących otrzymanych (elektronicznie lub w inny sposób) 
zleceń sprzedaży z działem zarządzania produkcją lub usługami, 

— elektroniczna i automatyczna wymiana informacji dotyczących otrzymanych (elektronicznie lub w inny sposób) 
zleceń sprzedaży z działem zarządzania dystrybucją, 

— elektroniczna i automatyczna wymiana informacji dotyczących wysłanych (elektronicznie lub w inny sposób) 
zleceń zakupu z działem zarządzania zapasami,
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— elektroniczna i automatyczna wymiana informacji dotyczących wysłanych (elektronicznie lub w inny sposób) 
zleceń zakupu z działem księgowym, 

— odbieranie elektronicznych faktur nadających się do automatycznego przetwarzania, 

— wysyłanie elektronicznych faktur nadających się do automatycznego przetwarzania, 

— wysyłanie elektronicznych faktur nienadających się do automatycznego przetwarzania. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających ze zautomatyzowanej wymiany 
danych: 

— korzystanie ze zautomatyzowanej wymiany danych w celu: wysyłania lub odbierania informacji o produktach, 

— korzystanie ze zautomatyzowanej wymiany danych w celu: wysyłania lub odbierania dokumentów transporto
wych, 

— korzystanie ze zautomatyzowanej wymiany danych w celu: wysyłania zleceń płatności do instytucji finanso
wych, 

— korzystanie ze zautomatyzowanej wymiany danych w celu: wysyłania danych do organów publicznych lub 
odbierania od nich danych. 

Handel elektroniczny 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów: 

— otrzymywanie zamówień przez Internet w poprzednim roku kalendarzowym, 

— otrzymywanie zamówień w systemie typu EDI w poprzednim roku kalendarzowym, 

— wysyłanie zamówień przez sieci komputerowe w poprzednim roku kalendarzowym. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw, które otrzymywały zamówienia przez Internet: 

— procent łącznego obrotu wynikający z zamówień otrzymanych przez strony internetowe w poprzednim roku 
kalendarzowym, 

— sprzedaż elektroniczna według miejsca pochodzenia: własny kraj, 

— sprzedaż elektroniczna według miejsca pochodzenia: inne kraje UE, 

— sprzedaż elektroniczna według miejsca pochodzenia: pozostałe kraje świata. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw, które otrzymywały zamówienia w ramach systemów 
typu EDI: 

— procent łącznego obrotu wynikający z zamówień otrzymanych w systemach typu EDI (np. systemy typu EDI, 
XML, EDIFACT itp.) w poprzednim roku kalendarzowym, 

— sprzedaż elektroniczna według miejsca pochodzenia: własny kraj, 

— sprzedaż elektroniczna według miejsca pochodzenia: inne kraje UE, 

— sprzedaż elektroniczna według miejsca pochodzenia: pozostałe kraje świata. 

Cechy, które należy gromadzić dla przedsiębiorstw, które wysyłały zamówienia przez sieci komputerowe: 

— (nieobowiązkowo) zakupy w handlu elektronicznym wynikające z zamówień złożonych przez sieci kompute
rowe, wyrażone w przedziałach procentowych ([0;< 1], [1;< 5], [5;< 10], [10;< 25], [25;< 50], [50;< 75], 
[75;100]) w poprzednim roku kalendarzowym, 

— (nieobowiązkowo) wysyłanie zamówień przez Internet w poprzednim roku kalendarzowym, 

— (nieobowiązkowo) wysyłanie zamówień w systemie typu EDI w poprzednim roku kalendarzowym,
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— zakupy elektroniczne według miejsca pochodzenia: własny kraj, 

— zakupy elektroniczne według miejsca pochodzenia: inne kraje UE, 

— zakupy elektroniczne według miejsca pochodzenia: pozostałe kraje świata. 

Zastosowanie ICT oraz ich wpływ na środowisko (tzw. zielone ICT) 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów: 

— (nieobowiązkowo) polityka mająca na celu ograniczenie ilości papieru zużytego do drukowania i kopiowania, 

— (nieobowiązkowo) polityka mająca na celu ograniczenie zużycia energii przez sprzęt ICT w przedsiębiorstwie, 

— (nieobowiązkowo) polityka wspierająca korzystanie z telefonu, Internetu lub wideokonferencji zamiast podróży 
służbowych, 

— (nieobowiązkowo) korzystanie ze specjalizowanych aplikacji informatycznych w celu ograniczenia zużycia 
energii w procesach w przedsiębiorstwie, 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z aplikacji informatycznych w celu umożliwienia zatrudnionym zdalnego 
dostępu do systemu poczty elektronicznej, dokumentów i aplikacji przedsiębiorstwa. 

c) Należy gromadzić lub uzyskiwać z innych źródeł dane o następujących cechach podstawowych przedsiębiorstwa: 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: 

— podstawowa działalność gospodarcza przedsiębiorstwa w poprzednim roku kalendarzowym, 

— średnia liczba zatrudnionych osób w poprzednim roku kalendarzowym, 

— (nieobowiązkowo) łączne zakupy towarów i usług (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku 
kalendarzowym, 

— całkowity obrót (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. ZAKRES 

Cechy wymienione w pkt 1 lit. b) i c) niniejszego załącznika należy zgromadzić i uzyskać dla przedsiębiorstw 
sklasyfikowanych w ramach następujących typów działalności gospodarczej, następujących wielkości przedsiębiorstwa 
i w następującym zakresie geograficznym: 

a) Działalność gospodarcza: przedsiębiorstwa sklasyfikowane w ramach następujących kategorii NACE Rev. 2: 

Kategoria NACE Opis 

Sekcja C „Przetwórstwo przemysłowe” 

Sekcja D, E „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną, 
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami” 

Sekcja F „Budownictwo” 

Sekcja G „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów silnikowych i motocykli” 

Sekcja H „Transport i gospodarka magazynowa” 

Sekcja I „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” 

Sekcja J „Informacja i komunikacja” 

(nieobowiązkowo) 
Grupy 64.19, 64.92, 66.12 i 66.19 
Grupy 65.1 i 65.2 

„Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” 

Sekcja L „Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości” 

Działy 69–74 „Działalność zawodowa, naukowa i techniczna” 

Sekcja N „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” 

Grupa 95.1 „Naprawa komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego”
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b) Wielkość przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa z liczbą zatrudnionych osób równą 10 lub większą. Przedsiębiorstwa 
z mniejszą niż 10 liczbą zatrudnionych osób podlegają zakresowi badania nieobowiązkowo. 

c) Zasięg geograficzny: przedsiębiorstwa zlokalizowane w dowolnej części terytorium państwa członkowskiego. 

3. OKRESY ODNIESIENIA 

Okresem odniesienia dla cech, które odnoszą się do poprzedniego roku kalendarzowego, jest rok 2010. Dla pozos
tałych cech okresem odniesienia jest styczeń 2011 r. 

4. PODZIAŁY 

Dla tematów oraz ich cech wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika należy gromadzić poniższe cechy 
podstawowe: 

a) Podział według działalności gospodarczej: zgodnie z następującymi agregatami NACE Rev. 2: 

Agregacja NACE Rev. 2 
dla celów ewentualnego obliczania agregatów krajowych 

10–18 

19–23 

24–25 

26–33 

35–39 

41–43 

45–47 

49–53 

55 

58–63 

(nieobowiązkowo) 64.19 + 64.92 + 65.1 + 65.2 + 66.12 + 66.19 

68 

69–74 

77–82 

26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.1, 95.1 

Agregacja NACE Rev. 2 
dla celów ewentualnego obliczania agregatów europejskich 

10–12 

13–15 

16–18 

26 

27–28 

29–30 

31–33 

45 

46 

47 

55–56 

58–60 

61 

62–63 

(nieobowiązkowo) 64.19 + 64.92 

(nieobowiązkowo) 65.1 + 65.2 

(nieobowiązkowo) 66.12 + 66.19 

77–78 + 80–82 

79 

95.1
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b) Podział według klas wielkości: dane należy przedstawić w podziale według poniższych klas wielkości ze względu na 
liczbę zatrudnionych osób. 

Klasa wielkości 

10 lub więcej zatrudnionych osób 

10 do 49 zatrudnionych osób 

50 do 249 zatrudnionych osób 

250 lub więcej zatrudnionych osób 

Do przedsiębiorstw z mniej niż 10 zatrudnionymi osobami, o ile są one ujęte, należy stosować poniższy podział: 
(Cechy dla klas wielkości „Mniej niż 5 zatrudnionych osób” i „5 do 9 zatrudnionych osób” mają być dostarczane 
nieobowiązkowo). 

Klasa wielkości 

Mniej niż 10 zatrudnionych osób 

Mniej niż 5 zatrudnionych osób (nieobowiązkowo) 

5 do 9 zatrudnionych osób (nieobowiązkowo) 

5. OKRESOWOŚĆ 

Za 2011 r. dane należy dostarczyć jeden raz. 

6. TERMINY 

a) Dane zagregowane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, w koniecznych przypadkach 
oznaczone jako poufne lub niewiarygodne, należy przekazać do Eurostatu przed dniem 5 października 2011 r. Do 
tego terminu zestaw danych musi zostać sfinalizowany, zatwierdzony i zaakceptowany. Tabelaryczny, odczyty
walny przez komputer format transmisji musi odpowiadać instrukcjom przekazywanym przez Eurostat. 

b) Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, należy przekazać do Eurostatu przed 
dniem 31 maja 2011 r. Metadane muszą odpowiadać szablonowi sprawozdania przekazanemu przez Eurostat. 

c) Sprawozdanie w sprawie jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, musi być 
przekazane do Eurostatu do dnia 5 listopada 2011 r. Sprawozdanie w sprawie jakości musi odpowiadać szablo
nowi sprawozdania przekazanemu przez Eurostat.
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ZAŁĄCZNIK II 

Moduł 2: Osoby indywidualne, gospodarstwa domowe i społeczeństwo informacyjne 

1. TEMATY I ICH CECHY 

a) Dla roku odniesienia 2011 należy objąć zakresem badania następujące tematy, wybrane z wykazu w załączniku II 
do rozporządzenia (WE) nr 808/2004: 

— dostęp do ICT oraz ich wykorzystanie przez osoby indywidualne lub w gospodarstwach domowych, 

— wykorzystanie Internetu i innych sieci elektronicznych w różnych celach przez osoby indywidualne lub gospo
darstwa domowe, 

— umiejętności i kwalifikacje w zakresie ICT, 

— przeszkody w korzystaniu z ICT oraz Internetu, 

— wykorzystanie ICT przez osoby indywidualne w celu wymiany informacji i usług z rządami i administracjami 
publicznymi (e-administracja), 

— dostępność i wykorzystanie technologii umożliwiających połączenie z Internetem lub innymi sieciami 
z dowolnego miejsca w dowolnym czasie (powszechny dostęp). 

b) Należy gromadzić dane o następujących cechach: 

Dostęp do ICT i korzystanie z nich przez osoby indywidualne lub w gospodarstwach domowych 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich gospodarstw domowych: 

— dostęp do komputera w domu, 

— dostęp do Internetu w domu, bez względu na to, czy się z niego korzysta (przez jakiekolwiek urządzenie). 

— rodzaj połączenia używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: modem (dostęp za pośrednictwem 
dial-up przez zwykłą linię telefoniczną) lub ISDN, 

— rodzaj połączenia używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: DSL (np. ADSL, SHDSL VDSL), 

— rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: stacjo
narne połączenie przewodowe (np. przez kabel, światłowody, Ethernet, PLC – Power Line Communication), 

— rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: połą
czenie stacjonarne bezprzewodowe (np. przez satelitę, publiczna sieć WiFi, WiMax), 

— rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: połą
czenie mobilne (co najmniej 3G, np. UMTS), 

— (nieobowiązkowo) rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu 
w domu: połączenie mobilne przynajmniej przy użyciu telefonu 3G (np. UMTS, mobilny WiMax), 

— (nieobowiązkowo) rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu 
w domu: połączenie mobilne co najmniej przy użyciu modemu 3G (klucza USB, karty do laptopa), 

— rodzaj połączenia używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: połączenie mobilne wąskopasmowe 
(np. 2G+/GPRS, przez telefon komórkowy lub modem w laptopie). 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich osób indywidualnych: 

— ostatni przypadek korzystania z komputera w domu, w pracy lub w innym miejscu (w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy; w okresie od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; ponad rok wcześniej; nigdy nie korzys- 
tał(-a) z komputera). 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z komputera w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy: 

— przeciętna częstotliwość korzystania z komputera (codziennie lub prawie codziennie; co najmniej raz 
w tygodniu (ale nie codziennie); co najmniej raz w miesiącu (ale nie w każdym tygodniu); rzadziej niż raz 
w miesiącu),
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— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu, 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu pracy (innym 
niż dom), 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu kształcenia, 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu innej osoby, 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w innych miejscach (np. 
biblioteka publiczna, hotel, lotnisko, kawiarnia internetowa). 

Korzystanie z Internetu w różnych celach przez osoby indywidualne lub gospodarstwa domowe 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich osób indywidualnych: 

— ostatni przypadek korzystania z Internetu (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy 
wcześniej do roku wcześniej; ponad rok wcześniej; nigdy nie korzystał(-a) z Internetu). 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały już z Internetu: 

— ostatnia aktywność handlowa do celów prywatnych w Internecie (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie 
od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; ponad rok wcześniej; nigdy nie kupował(-a) ani nie zama- 
wiał(-a)). 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy: 

— przeciętna częstotliwość korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy (codziennie lub prawie 
codziennie; co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie); co najmniej raz w miesiącu (ale nie w każdym 
tygodniu); rzadziej niż raz w miesiącu), 

— miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu, 

— miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu pracy (innym niż dom), 

— miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu kształcenia, 

— miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu innej osoby, 

— miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w innym miejscu, 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: biblioteka publiczna, 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: poczta, 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: urząd, ratusz lub agencja 
rządowa, 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: organizacja społeczna lub 
wolontariacka, 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: kawiarnia internetowa, 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: hotspot (w hotelu, na 
lotnisku, w miejscu publicznym itp.), 

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: inne, 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w serwisach 
społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności np. 
na stronach serwisów facebook, twitter), 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania lub pobierania 
wiadomości, gazet lub czasopism informacyjnych udostępnianych on-line, 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania informacji 
związanych ze zdrowiem,
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— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wyszukiwania informacji na 
temat ofert kształcenia, szkolenia lub kursów, 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wyszukiwania informacji 
o towarach i usługach, 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do pobierania oprogramowania 
(z wyjątkiem gier), 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania i zamieszczania 
opinii w kwestiach obywatelskich lub politycznych na stronach internetowych (np. na blogach, na stronach 
serwisów społecznościowych), 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w konsultacjach 
lub głosowaniach online mających na celu rozwiązanie kwestii obywatelskich lub politycznych (np. miejskie 
planowanie przestrzenne, podpisanie petycji), 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w kursie 
udostępnianym online (na dowolny temat), 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do zasięgania informacji ze 
stron typu wiki (w celu uzyskania wiedzy na dowolny temat (np. Wikipedia, encyklopedia online)), 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania pracy lub 
wysyłania podań o pracę, 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w biznesowych 
serwisach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny sposób 
uczestnictwa np. na stronach serwisów LinkedIn, Xing), 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do korzystania z usług zwią
zanych z podróżowaniem i zakwaterowaniem w podróży, 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do sprzedaży towarów lub 
usług, np. na aukcjach (np. eBay), 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wyko
nywania połączeń telefonicznych oraz połączeń wideo (z użyciem kamery internetowej), 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do korzys
tania z internetowych usług bankowych. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania lub pobierania wiadomości, gazet i czasopism informacyjnych 
udostępnianych online: 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania lub pobierania 
wiadomości, gazet i czasopism informacyjnych udostępnianych online, w formie prenumeraty, aby otrzymywać 
je regularnie (w tym RSS). 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy: 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celu wzięcia udziału w zakładach (np. zakłady 
sportowe), hazardu lub udziału w loterii. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy w celu korzystania z handlu internetowego na potrzeby prywatne: 

— korzystanie z Internetu do zamawiania posiłków lub produktów spożywczych w ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy, 

— korzystanie z Internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy, 

— korzystanie z Internetu do zamawiania leków w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 

— korzystanie z Internetu do zamawiania filmów lub muzyki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy 
uwzględnić oddzielnie: czy dostarczone online), 

— korzystanie z Internetu do zamawiania książek, czasopism lub gazet (w tym książek elektronicznych) w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy (należy uwzględnić oddzielnie od materiałów do e-learningu (nauki za pośrednic
twem nośników elektronicznych): czy dostarczone online),
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— korzystanie z Internetu do zamawiania materiałów do e-learningu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy 
uwzględnić oddzielnie od książek, czasopism lub gazet: czy dostarczone online), 

— korzystanie z Internetu do zamawiania odzieży lub artykułów sportowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 

— korzystanie z Internetu do zamawiania oprogramowania do gier wideo lub jego kolejnych wersji w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy (należy uwzględnić oddzielnie od innego oprogramowania komputerowego 
i jego kolejnych wersji: czy dostarczone online), 

— korzystanie z Internetu do zamawiania innego oprogramowania komputerowego lub jego kolejnych wersji 
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy uwzględnić oddzielnie od oprogramowania do gier wideo 
i jego kolejnych wersji: czy dostarczone online), 

— korzystanie z Internetu do zamawiania sprzętu komputerowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 

— korzystanie z Internetu do zamawiania sprzętu elektronicznego (w tym aparatów fotograficznych) w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy, 

— korzystanie z Internetu do zamawiania usług telekomunikacyjnych (np. zamawianie usług telewizyjnych, abona
mentów szerokopasmowych, abonamentów telefonii stacjonarnej lub komórkowej, doładowanie przedpłaco
nych kart telefonicznych), 

— korzystanie z Internetu do zakupu akcji, polis ubezpieczeniowych lub w celu korzystania z innych usług 
finansowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 

— korzystanie z Internetu do rezerwacji zakwaterowania na wakacje (hotele itp.) w ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy, 

— korzystanie z Internetu do zakupu innych usług związanych z podróżą (bilety na przejazd, wynajem samo
chodu itp.), 

— korzystanie z Internetu do zakupu biletów na imprezy zbiorowe w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 

— korzystanie z Internetu do zamawiania innych towarów lub usług w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 

— towary lub usługi zakupione od krajowych sprzedawców lub zamówione u nich w ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy, 

— towary lub usługi zakupione od sprzedawców z innych krajów UE lub zamówione u nich w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy, 

— towary lub usługi zakupione od sprzedawców z pozostałych krajów świata lub zamówione u nich w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy, 

— towary lub usługi zakupione lub zamówione w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: kraj pochodzenia sprze
dawców jest nieznany. 

Umiejętności i kwalifikacje w zakresie ICT 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały kiedykolwiek z komputera: 

— ostatni kurs szkoleniowy trwający co najmniej trzy godziny na temat dowolnego aspektu obsługi komputera (w 
ciągu ostatnich trzech lat; więcej niż trzy lata wcześniej; nigdy nie brał(-a) udziału w kursie), 

— umiejętności obsługi komputera w zakresie kopiowania lub przenoszenia pliku lub folderu, 

— umiejętności obsługi komputera w zakresie używania narzędzi do kopiowania i wklejania w celu powielania lub 
przenoszenia informacji w ramach dokumentu, 

— umiejętności obsługi komputera w zakresie używania podstawowych wzorów arytmetycznych w arkuszu kalku
lacyjnym, 

— umiejętności obsługi komputera w zakresie kompresji plików, 

— umiejętności obsługi komputera w zakresie podłączania i instalowania nowych urządzeń, np. modemu, 

— pisanie programów komputerowych przy użyciu specjalistycznego języka programowania, 

— umiejętności obsługi komputera w zakresie przenoszenia plików między komputerem a innymi urządzeniami 
(np. z aparatu cyfrowego lub z/do telefonu komórkowego, odtwarzacza mp3/mp4), 

— (nieobowiązkowo) umiejętności obsługi komputera w zakresie zmiany lub sprawdzenia parametrów konfiguracji 
oprogramowania (z wyjątkiem przeglądarek internetowych),
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— umiejętności obsługi komputera w zakresie tworzenia prezentacji elektronicznych przy pomocy oprogramo
wania do tworzenia prezentacji (np. slajdy) z wykorzystaniem np. obrazów, dźwięków, nagrań wideo lub 
wykresów, 

— umiejętności obsługi komputera w zakresie instalowania nowego lub zastąpienia starego systemu operacyjnego. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które kiedykolwiek korzystały z komputera, ale 
w ciągu ostatnich trzech lat nie uczestniczyły w żadnym kursie (co najmniej trzygodzinnym) na dowolny temat 
w zakresie obsługi komputera: 

— powód, dla którego nie uczestniczono w kursie obsługi komputera: brak potrzeby z powodu wystarczających 
umiejętności obsługi komputera, 

— powód, dla którego nie uczestniczono w kursie obsługi komputera: brak potrzeby, ponieważ dana osoba 
rzadko korzysta z komputera, 

— powód, dla którego nie uczestniczono w kursie obsługi komputera: nauka we własnym zakresie lub korzystanie 
z pomocy innych osób. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które kiedykolwiek korzystały z komputera, ale 
w ciągu ostatnich trzech lat nie uczestniczyły w żadnym kursie (co najmniej trzygodzinnym) na dowolny temat 
w zakresie obsługi komputera, i które nie wymieniły jako powodu wystarczających umiejętności obsługi komputera, 
rzadkiego korzystania z komputera lub nauki we własnym zakresie i korzystania z pomocy innych osób: 

— powód, dla którego nie uczestniczono w kursie obsługi komputera: brak czasu, 

— powód, dla którego nie uczestniczono w kursie obsługi komputera: koszty kursu, 

— powód, dla którego nie uczestniczono w kursie obsługi komputera: brak kursu na odpowiedni temat. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które kiedykolwiek korzystały z Internetu: 

— umiejętności korzystania z Internetu w zakresie używania wyszukiwarki do znalezienia informacji, 

— umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wysyłania e-maili z załącznikami, 

— umiejętności korzystania z Internetu w zakresie zamieszczania wiadomości na czacie, w grupie dyskusyjnej lub 
na forum internetowym (np. w serwisach społecznościowych), 

— umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wykonywania połączeń telefonicznych, 

— umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wymiany plików online (P2P) w celu wymiany filmów, muzyki 
itp., 

— umiejętności korzystania z Internetu w zakresie tworzenia stron internetowych, 

— umiejętności korzystania z Internetu w zakresie umieszczania tekstu, gier, obrazów, filmów lub muzyki na 
stronach internetowych (np. na stronach serwisów społecznościowych), 

— umiejętności korzystania z Internetu w zakresie zmiany ustawień bezpieczeństwa przeglądarek internetowych. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które kiedykolwiek korzystały z komputera lub 
Internetu i które posiadają co najmniej jedną umiejętność w zakresie korzystania z komputera lub Internetu 
(e-umiejętności): 

— sposób pozyskania e-umiejętności: formalna instytucja edukacyjna, 

— sposób pozyskania e-umiejętności: kursy szkoleniowe w ośrodkach kształcenia dla dorosłych (nie z inicjatywy 
pracodawcy), 

— sposób pozyskania e-umiejętności: zawodowe kursy szkoleniowe (na żądanie pracodawcy), 

— sposób pozyskania e-umiejętności: nauka we własnym zakresie przy wykorzystaniu książek, płyt CD-ROM, 
kursów internetowych, stron typu wiki, internetowych forów dyskusyjnych itp., 

— sposób pozyskania e-umiejętności: samokształcenie na zasadzie nauki przez praktykę 

— sposób pozyskania e-umiejętności: nieformalna pomoc kolegów, krewnych, przyjaciół 

— sposób pozyskania e-umiejętności: inne,
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— ocena, czy własne umiejętności w zakresie korzystania z komputera lub Internetu są obecnie wystarczające na 
wypadek potrzeby znalezienia pracy lub zmiany pracy w ciągu najbliższego roku (tak; nie; nie dotyczy), 

— ocena, czy własne umiejętności w zakresie korzystania z komputera lub Internetu są obecnie wystarczające do 
komunikowania się przez Internet z krewnymi, przyjaciółmi czy kolegami (tak; nie; nie dotyczy), 

— ocena, czy własne umiejętności w zakresie korzystania z komputera lub Internetu są obecnie wystarczające do 
ochrony danych osobistych (tak; nie; nie dotyczy), 

— ocena, czy własne umiejętności w zakresie korzystania z komputera lub Internetu są obecnie wystarczające do 
ochrony prywatnego komputera przed wirusem lub innym złośliwym oprogramowaniem (tak; nie; nie dotyczy). 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych poniżej 35 roku życia, które kiedykolwiek 
korzystały z komputera lub Internetu i które posiadają co najmniej jedną umiejętność w zakresie korzystania 
z komputera lub Internetu (e-umiejętności) oraz pozyskały e-umiejętności w ramach formalnej instytucji eduka
cyjnej: 

— (nieobowiązkowo) e-umiejętności pozyskane w szkole podstawowej lub szkole średniej pierwszego stopnia, 

— (nieobowiązkowo) e-umiejętności pozyskane w instytucji edukacyjnej na poziomie szkoły średniej wyższego 
stopnia (szkoły przygotowujące do studiów uniwersyteckich lub do objęcia stanowisk wymagających kwalifi
kacji), 

— (nieobowiązkowo) e-umiejętności pozyskane w instytucji szkolnictwa wyższego (np. uniwersytet mający upraw
nienia do nadawania stopnia licencjata, magistra i doktora). 

Przeszkody w korzystaniu z ICT oraz z Internetu 

Cechy, o których dane należy gromadzić w przypadku gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do 
Internetu w domu: 

— powody braku dostępu do Internetu w domu: dostęp do Internetu gdzie indziej, 

— powody braku dostępu do Internetu w domu: brak potrzeby dostępu do Internetu (ze względu na to, że nie jest 
pożyteczny, ciekawy itp.), 

— powody braku dostępu do Internetu w domu: zbyt wysoki koszt sprzętu, 

— powody braku dostępu do Internetu w domu: zbyt wysokie koszty dostępu (telefon, subskrypcja DSL itp.), 

— powody braku dostępu do Internetu w domu: brak umiejętności, 

— powody braku dostępu do Internetu w domu: obawy dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa, 

— powody braku dostępu do Internetu w domu: brak dostępu do szerokopasmowego Internetu na danym terenie, 

— powody braku dostępu do Internetu w domu: niepełnosprawność fizyczna, 

— powody braku dostępu do Internetu w domu: inny powód (żaden z powyższych). 

Wykorzystanie ICT przez osoby indywidualne w celu wymiany informacji i usług z rządami 
i administracjami publicznymi (e-administracja) 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy: 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do uzyskania informacji ze 
stron internetowych organów publicznych, 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do pobierania urzędowych 
formularzy ze stron internetowych organów publicznych, 

— korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do wysyłania wypełnionych 
formularzy do organów publicznych. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy w celach prywatnych do wysyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych: 

— (nieobowiązkowo) korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do 
wysyłania wypełnionych formularzy deklaracji podatkowych.
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Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które nie wysyłały przez Internet wypełnionych 
formularzy do organów publicznych w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: 

— powód niewysyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych przez Internet: nie było konieczności 
składania urzędowych formularzy. 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które nie wysyłały przez Internet wypełnionych 
formularzy do organów publicznych w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i które nie podały 
jako powodu braku konieczności składania urzędowych formularzy: 

— powód niewysyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych przez Internet: brak odpowiedniej 
usługi na stronie internetowej, 

— powód niewysyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych przez Internet: błąd techniczny na 
stronie internetowej podczas wypełniania lub wysyłania formularza, 

— powód niewysyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych przez Internet: brak umiejętności lub 
wiedzy (np. dana osoba nie wiedziała, jak korzystać ze strony internetowej lub korzystanie z niej było zbyt 
skomplikowane), 

— powód niewysyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych przez Internet: obawy dotyczące 
ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, 

— inny powód (żaden z powyższych). 

Dostępność i wykorzystanie technologii umożliwiających połączenie z Internetem lub innymi sieciami 
z dowolnego miejsca w dowolnym czasie (powszechny dostęp) 

Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy: 

— korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu poza domem lub pracą: telefon 
komórkowy (lub smartfon), 

— korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu poza domem lub pracą: telefon 
komórkowy (lub smartfon) przez GPRS, 

— korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu poza domem lub pracą: telefon 
komórkowy (lub smartfon) przez UMTS, HSDPA itp. (co najmniej 3G), 

— korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu poza domem lub pracą: telefon 
komórkowy (lub smartfon) przez publiczną sieć WiFi lub WiMAX, 

— korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu poza domem lub pracą: komputer 
przenośny (np. laptop), 

— korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu poza domem lub pracą: komputer 
przenośny (np. laptop) przy użyciu klucza USB lub karty do laptopa (z wykorzystaniem co najmniej szeroko
pasmowego połączenia mobilnego 3G, np. UMTS), 

— korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu poza domem lub pracą: komputer 
przenośny (np. laptop) przez publiczną sieć WiFi lub WiMAX, 

— korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu poza domem lub pracą: inny 
powód (żaden z powyższych), 

— niekorzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu poza domem lub pracą. 

2. ZAKRES 

a) Jednostkami statystycznymi, które mają być reprezentowane dla cech wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego 
załącznika, odnoszących się do gospodarstw domowych, są gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą 
w grupie wiekowej od 16 do 74 lat. 

b) Jednostkami statystycznymi, które mają być reprezentowane dla cech wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego 
załącznika, odnoszących się do osób indywidualnych, są osoby indywidualne w wieku od 16 do 74 roku życia. 

c) Zakres geograficzny obejmuje gospodarstwa domowe lub osoby indywidualne mieszkające w dowolnej części 
terytorium państwa członkowskiego.
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3. OKRES ODNIESIENIA 

Głównym okresem odniesienia dla statystyk, które mają zostać zgromadzone, jest pierwszy kwartał 2011 r. 

4. PODZIAŁY 

a) Dla tematów oraz ich cech wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do gospodarstw 
domowych, należy gromadzić dane o następujących cechach podstawowych: 

— region zamieszkania (informacje gromadzi się zgodnie z klasyfikacją regionów NUTS1), 

— (nieobowiązkowo) region zamieszkania zgodnie z klasyfikacją NUTS2, 

— lokalizacja geograficzna: zamieszkanie w regionach konwergencji (w tym w regionach objętych mechanizmem 
phasing-out); zamieszkanie w regionach objętych celem Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, 

— stopień urbanizacji: zamieszkanie na obszarach gęsto zaludnionych; zamieszkanie na obszarach średnio zalud
nionych; zamieszkanie na obszarach słabo zaludnionych, 

— rodzaj gospodarstwa domowego: liczba osób w gospodarstwie domowym (należy zgromadzić oddzielnie: liczba 
dzieci poniżej 16 roku życia), 

— (nieobowiązkowo) dochód netto gospodarstwa domowego (zbierany jako wartość lub zakresy wielkości kompa
tybilne z kwartylami dochodów). 

b) Dla tematów oraz ich cech wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do osób 
indywidualnych, należy gromadzić dane o następujących cechach podstawowych: 

— region zamieszkania (informacje gromadzi się zgodnie z klasyfikacją regionów NUTS1), 

— (nieobowiązkowo) region zamieszkania zgodnie z klasyfikacją NUTS2, 

— lokalizacja geograficzna: zamieszkanie w regionach konwergencji (w tym w regionach objętych mechanizmem 
phasing-out); zamieszkanie w regionach objętych celem Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, 

— stopień urbanizacji: zamieszkanie na obszarach gęsto zaludnionych; zamieszkanie na obszarach średnio zalud
nionych; zamieszkanie na obszarach słabo zaludnionych, 

— płeć: mężczyzna; kobieta, 

— kraj urodzenia: rodowity mieszkaniec; osoba urodzona za granicą w innym państwie członkowskim UE; osoba 
urodzona za granicą poza UE, 

— kraj posiadanego obywatelstwa: osoba posiadająca obywatelstwo danego kraju zamieszkania; osoba nieposia
dająca obywatelstwa danego kraju z innego państwa członkowskiego; osoba nieposiadająca obywatelstwa 
danego kraju z państwa spoza UE, 

— (nieobowiązkowo) stan cywilny prawny: panna/kawaler; mężatka/żonaty (w tym związki partnerskie); osoba 
owdowiała, która nie zawarła następnie nowego związku małżeńskiego (w tym osoba owdowiała ze związku 
partnerskiego); osoba rozwiedziona, która nie zawarła następnie nowego związku małżeńskiego (w tym osoba 
będąca w prawnej separacji lub taka, która rozwiązała związek partnerski), 

— (nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny: osoba żyjąca w związku kohabitacyjnym (między partnerami, którzy 
nie zawarli związku małżeńskiego); osoba nieżyjąca w związku kohabitacyjnym, 

— wiek w ukończonych latach i grupy wiekowe: poniżej 16 lat (nieobowiązkowo); od 16 do 24 lat; od 25 do 34 
lat; od 35 do 44 lat; od 45 do 54 lat; od 55 do 64 lat; od 65 do 74 lat; ponad 74 lata (nieobowiązkowo), 

— najwyższy ukończony poziom wykształcenia zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia 
(ISCED 97): niski (ISCED 0, 1 lub 2); średni (ISCED 3 lub 4); wysoki (ISCED 5 lub 6); brak formalnego 
wykształcenia (ISCED 0); wykształcenie podstawowe (ISCED 1); wykształcenie średnie I stopnia (ISCED 2); 
wykształcenie średnie II stopnia (ISCED 3); wykształcenie pomaturalne, ale nie wykształcenie wyższe (ISCED 
4); wykształcenie wyższe I stopnia (ISCED 5); wykształcenie wyższe II stopnia (ISCED 6), 

— sytuacja w zakresie zatrudnienia: zatrudniony lub prowadzący własną działalność, łącznie z pracownikami 
rodzinnymi; bezrobotny; student niestanowiący siły roboczej; pozostali niestanowiący siły roboczej, 

— zawód zgodnie z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08): pracownicy fizyczni; 
pracownicy niebędący pracownikami fizycznymi; pracownicy z sektora ICT, pracownicy spoza sektora ICT.
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5. OKRESOWOŚĆ 

— Za 2011 r. dane należy dostarczyć jeden raz. 

6. TERMINY PRZEKAZANIA DANYCH 

a) Indywidualne rekordy danych, niepozwalające na bezpośrednią identyfikację jednostek statystycznych, których 
dotyczą, w koniecznych przypadkach oznaczone jako niewiarygodne, o których mowa w art. 6 i załączniku II 
pkt 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, należy przekazać Eurostatowi przed dniem 5 października 2011 r. Do 
tego terminu zestaw danych musi zostać sfinalizowany, zatwierdzony i zaakceptowany. Odczytywalny przez 
komputer format transmisji dla indywidualnych rekordów danych musi odpowiadać szablonowi przekazanemu 
przez Eurostat. 

b) Wybrany zestaw danych zagregowanych uznany za niezbędny do celów zatwierdzenia i szybkiej publikacji, 
w koniecznych przypadkach oznaczonych jako poufne lub niewiarygodne, należy przekazać Eurostatowi przed 
dniem 5 października 2011 r. Do tego terminu zestaw danych musi zostać sfinalizowany, zatwierdzony 
i zaakceptowany. Tabelaryczny, odczytywalny przez komputer format transmisji musi odpowiadać szablonowi 
przekazanemu przez Eurostat. 

c) Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, należy przekazać do Eurostatu przed 
dniem 31 maja 2011 r. Metadane muszą odpowiadać szablonowi sprawozdania przekazanemu przez Eurostat. 

d) Sprawozdanie w sprawie jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, musi być 
przekazane do Eurostatu miesiąc po przekazaniu ostatniego zestawu danych, do dnia 5 listopada 2011 r. Spra
wozdanie w sprawie jakości musi odpowiadać szablonowi sprawozdania przekazanemu przez Eurostat.
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