
17 maja – Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego  – opis alternatywny. 

Infografika pokazuje wybrane zagadnienia dotyczące korzystania z Internetu w województwie lubuskim.  

Tytuł infografiki: Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. 

W górnym lewym rogu strony znajduje się logotyp Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 
przedstawiający dwa okręgi nachodzące na siebie pionowo. W dolnej części strony znajduje się adres 
strony internetowej Urzędu https://zielonagora.stat.gov.pl oraz adresy konta Twitter @ZielonaGoraSTAT 
i Facebook @UStatZielonaGora. 

W górnej części infografiki, po lewej stronie, przedstawiono dane na temat osób regularnie 
korzystających z Internetu według wieku w procencie osób korzystających z Internetu. Spośród osób, 
które korzystają z Internetu, regularnie z niego korzysta: 

− 100% osób w wieku 16-24 lat, 
− 96,5% osób w wieku 25-34 lat,  
− 95,6% w wieku 35-45 lat, 
− 74,1% w wieku 45-54 lat, 
− 65,4% w wieku 55-64 lat, 
− 34,7% w wieku 65-74 lat. 

Poniżej, na wykresie słupkowym, przedstawiono informacje na temat przedsiębiorstw wykorzystujących 
urządzenia lub systemy Internetu rzeczy. 

− urządzenia lub systemy Internetu rzeczy 5,6% przedsiębiorstw wykorzystuje do zarządzania zużyciem 
energii, 

− 10,9% do zabezpieczenia pomieszczeń, 
− 4,3% do procesów produkcji, 
− 11,2% do logistyki, 
− 4,8% do kontroli stanu technicznego maszyn lub pojazdów, 
− 2% do obsługi klienta, 
− 2,8% do innych celów. 

Po prawej stronie Infografiki znajduje się informacja na temat sprawdzania prawdziwości treści 
znalezionych w Internecie. 

Wśród osób, które, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, natrafiły w mediach społecznościowych na treści, które 
wydawały się nieprawdziwe lub w których prawdziwość wątpiły 56,8% to osoby, które sprawdzały 
prawdziwość treści, a 43,2% to osoby, które nie sprawdzały prawdziwości treści.  

Poniżej znajduje się informacja o osobach, które opiekowały się dzieckiem objętym obowiązkiem 
nauczania zdalnego w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W województwie lubuskim było 14,3% takich osób, w 
Polsce 15,8%.  

Na dole prawej części infografiki zamieszczono informację o osobach, które korzystały z możliwości 
pracy zdalnej w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W województwie lubuskim było 16,5% takich osób, w Polsce 
19,5%. 

Na dole Infografiki zamieszczono informację, że przedstawia ona dane dla województwa lubuskiego za 
2021 r., dotyczące osób w wieku 16-74 lat. Dane prezentowane w układzie „ostatnich 3 miesięcy” dotyczą 
3 miesięcy poprzedzających badanie, tj. pierwszego kwartału 2021 r. 
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