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IAB – KIM JESTEŚMY
Interactive Advertising Bureau to założona w USA w 1996 roku, or-

ganizacja zrzeszająca podmioty rynku interaktywnego. Głównym 

zadaniem IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku re-

klamy internetowej.

IAB działa obecnie w kilkudziesięciu krajach na świecie. Wszystkie 

lokalne oddziały stowarzyszenia działają niezależnie i mają swobodę 

we wprowadzaniu regulacji na rynkach, które reprezentują. Mimo 

że IAB Polska jest samodzielną, niezależną organizacją utrzymuje 

bliskie kontakty z członkami IAB w USA, w Europie i w innych częś-

ciach świata. Poszczególne organizacje lokalne współpracują ze so-

bą bowiem w zakresie wymiany know-how oraz prowadzą wspólne 

projekty badawcze, wprowadzające standardy reklamy, regulujące 

i stymulujące rozwój rynku. IAB Polska jest członkiem IAB Europe, 

zrzeszającego wszystkie organizacje narodowe w Europie.

Interactive Advertising Bureau działa na polskim rynku inter-

aktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Wśród 

członków stowarzyszenia znajdują się portale internetowe, sieci re-

klamowe, agencje interaktywne, domy mediowe, firmy badawcze 

oraz osoby reprezentujące pozostałe dziedziny tej branży.

DOSTĘP DO INTERNETU
Rodzaj dostępu
Szybki wzrost dostępu do internetu w ostatnich latach spowo-

dowany był głównie częściowym uwolnieniem rynku usług te-

lekomunikacyjnych. Jednak najistotniejszym z punktu widzenia 

użytkowników bodźcem skłaniającym do przyłączania się do sie-

ci są niskie koszty instalacji oraz obniżenie opłat dostępowych. 

W 2005 roku w Polsce nastąpiła zmiana struktury rynku dostępu 

do internetu, głównie za sprawą akcji promocyjnych TP. Przyczyniła 

się do tego bezpośrednio promocja usług Neostrada, skupiająca 

się na promocyjnym oferowaniu łączy o wyższej przepustowości 

(powyżej 512 kbps). Od czerwca 2005 roku udział łączy o szyb-

kim transferze danych w całkowitym przyroście wszystkich łączy 

szerokopasmowych wzrósł z około 20 proc. do nawet 95 proc. 

w sierpniu 2005 r.

Jednak pomimo promocji i zachęt finansowych dynamika wzrostu 

ilości stałych łącz w Polsce utrzymuje się na średnim poziomie. Pierwszą 

z przyczyn takiej sytuacji jest relatywnie duże nasycenie rynku (zwłaszcza 

po promocjach TP w 3 i 4 kwartale 2005). W 2005 roku po raz pierwszy 

od kilku lat dało się zauważyć spadek dynamiki przyrostu nowych użyt-

kowników internetu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodob-

nie nadal relatywnie wysoki poziom cen łączy oraz brak technicznych 
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możliwości uzyskania dostępu, wynikający z tylko częściowego uwolnie-

nia rynku usług telekomunikacyjnych. Dynamika przyrostu łącz szero-

kopasmowych w Polsce, która w ciągu jednego roku wyniosła 97 proc.  

(3Q 2004-3Q 2005), jest w dalszym ciągu zbyt niska, aby w relatyw-

nie krótkim czasie osiągnąć poziom penetracji łącz szerokopasmo-

wych na poziomie innych krajów europejskich.

Pomimo niesprzyjającej struktury rynku telekomunikacyjnego 

w Polsce, dostęp dial-up odchodzi powoli w zapomnienie. Do nie-

dawna był bowiem w Polsce dominującym sposobem korzystania 

z internetu. W 2003 roku 35 proc. polskich użytkowników korzy-

stało z tego sposobu łączenia się z siecią (gemiusTraffic, Gemius, 

grudzień 2003). Przyczyną takiego stanu rzeczy były niskie koszty 

wejściowe korzystania z tej usługi, jak również mała dostępność 

alternatywnych, szybszych form dostępu.

W 2004 roku stałe łącze było najszybciej rozwijającym się sposobem 

korzystania z sieci. W 2005 roku trend ten jeszcze się nasilił. Najwięcej 

na rozwoju tego typu usług zyskali użytkownicy internetu w domu, 

bowiem na koniec 2005 roku 85 proc. z nich korzystało z dostępu do 

internetu za pośrednictwem stałego łącza. Biorąc pod uwagę wszyst-

kich internautów, bez względu na miejsce korzystania, odsetek użyt-

kowników stałych łącz wynosił 57,3 proc. (SMG/KRC Net Track). Przy 

analizowaniu sposobu dostępu należy jednak brać pod uwagę, szyb-

kość łącza, z którego korzystają użytkownicy. Przedstawione dane 

dla dostępu stałego nie dotyczą dostępu typu broadband (powyżej 

512 kbps), a jedynie osób, które odchodzą od dostępu modemowego 

na rzecz stałego łącza. W Polsce dominują jednak niskie przepustowo-

ści łącz stałych – 128 kbps lub nawet niższe, gdy tymczasem w krajach 

UE prędkość 128 kbps uważana jest za podstawową.

Porównując poziom penetracji dostępu szerokopasmowego 

użytkowników domowych w Polsce do średniej Unii Europejskiej, 

która wyniosła w sierpniu 2005 roku 67 proc., nasz kraj nie wypa-

da korzystnie.

Główną przyczyną wzrostu zainteresowania dostępem do inter-

netu jest nie tylko rozwój dostępu stałego, ale przede wszystkim 
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powszechne i rosnące zainteresowanie konsumentów korzysta-

niem z sieci. Według badań prowadzonych przez TNS OBOP od 

2003 roku, liczba osób planujących uzyskanie dostępu do in-

ternetu utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Spadek zain-

teresowania uzyskaniem dostępu w dużych aglomeracjach jest 

spowodowany dużym nasyceniem tego rynku. Penetracja inter-

netu w miastach pow. 500 tys. mieszkańców osiągnęła bowiem już 

poziom 38,5 proc. (Według SMG/KRC Net Track odsetek internau-

tów wśród mieszkańców miast pow. 500 tys. mieszkańców wyno-

si 42,4 proc. – styczeń-grudzień 2005).

Poziom zainteresowania uzyskaniem dostępu utrzymuje się 

w dalszym ciągu w średnich i mniejszych miejscowościach.

Rozwój internetu w Europie
Rozwój dostępu szerokopasmowego w UE jest bardzo dynamiczny. 

Prawdopodobnie już w 2007 roku liczba użytkowników korzysta-

jących z łącz szerokopasmowych w domu przewyższy tradycyj-

ny sposób dostępu.

Niewątpliwie sposób łączenia się z siecią ma istotny wpływ na 

model korzystania z internetu. Jest to tendencja obserwowana na 

całym świecie, w tym także w Polsce. Generalną obserwacją jest 

większa ilość czasu spędzana w sieci przez użytkowników łącz sze-

rokopasmowych. Wzrosty następują także w takich kategoriach 

jak: liczba sesji na użytkownika, liczba wizyt, średni czas na osobę. 

Jednak rodzaj łącza ma największy wpływ na aktywność, mierzoną 

ilością odsłon na użytkownika. Według Nielsen/Net Ratings, licz-

ba odsłon na użytkownika wśród osób korzystających z szybkiego 

dostępu do internetu wzrosła w ciągu roku o 36 proc.

Rynek komputerowy
Niewątpliwie do rozwoju rynku internetowego przyczynia się sta-

ły wzrost liczby komputerów, co wpływa na zwiększenie się liczby 

potencjalnych użytkowników internetu. Obecnie niemal wszystkie 

nowe komputery PC sprzedawane w Polsce wyposażone są w urzą-

dzenia umożliwiające dostęp do internetu (modem, karta sieciowa). 

W 2005 roku Polacy kupili 1,8 mln nowych komputerów PC (we-

dług IDC), co stanowi wzrost o 36,1 proc. w porównaniu z rokiem 

2004. Liderem wzrostu okazał się segment komputerów przenoś-

nych, których sprzedaż wzrosła dwukrotnie. IDC szacuje, że takie 

tempo rozwoju utrzyma się co najmniej do 2008 roku. W 2005 ro-

ku na świecie sprzedano 208,6 mln komputerów (dla porówna-

nia – 189 mln w 2004). Szacowana liczba komputerów będących 

w użyciu w Polsce na koniec 2005 roku to 5,52 mln szt.
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Obecnie komputer posiada około 30 proc. polskich gospodarstw 

domowych, podczas gdy średnia dla nowych krajów członkowskich 

UE wynosi 34 proc. W Czechach średnia ta jest dwa razy wyższa 

niż w Polsce i wynosi 60 proc.

Według danych Eurostatu nasycenie telefonami komórkowymi na 

100 mieszkańców na koniec 2003 r., wyniosło w UE 80 proc., a tele-

fonią stacjonarną – 50 proc. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc 

pod względem nasycenia stacjonarnymi liniami telefonicznymi – 32 

linie na 100 mieszkańców i na ostatnim pod względem nasycenia 

telefonami komórkowymi – 45 linii na 100 mieszkańców. Najwięcej, 

bo 67 linii telefonicznych na 100 mieszkańców jest w Danii.

Dostęp do internetu na świecie
W 2005 roku dostęp do internetu miało 15,7 proc. ludzkości, czy-

li już ponad 1 miliard osób. Liderem pozostaje w dalszym ciągu 

Ameryka Północna z penetracją na poziomie 68,1 proc. Jednak, 

pomimo niskiego odsetka populacji (9,9 proc.) korzystającej z in-

ternetu, najczęściej w sieci można spotkać internautów z Azji – sta-

nowią już grupę liczącą 364 mln osób. Niewątpliwie najbliższe lata 

będą sprzyjać umacnianiu tej pozycji, zwłaszcza za sprawą państw 

takich jak Chiny i Indie.

Europa z 290 milionami internautów zajmuje drugie miejsce 

pod względem liczebności populacji posiadającej dostęp do sie-

ci. Jednak, gdy spojrzeć na odsetek internautów okazuje się, że 

stanowią oni jedyne 35,9 proc. mieszkańców naszego konty-

nentu. Światowymi liderami internetu są państwa skandynaw-

skie: Szwecja z 74,9 proc. populacji korzystających z internetu, 

Holandia – 65,9 proc. czy Dania – 69,4 proc. Ze wszystkich euro-

pejskich nacji najłatwiej w sieci spotkać Niemców – 48,7 mln inter-

nautów, Brytyjczyków – 37,8 mln, Włochów – 28,8 mln i Francuzów 

– 26,2 mln osób. Polska zajmuje 7 miejsce w Europie pod wzglę-

dem liczebności internautów – 10,6 mln osób na koniec 2005 r. 

(Internet World Stats, styczeń 2006).
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To jak zmienia się światowy internet pokazują wybrane 

przykłady, np. w 1995 roku 66 proc. wszystkich internautów 

na świecie pochodziło z USA, obecnie jest to „tylko” 23 proc. 

W 2005 roku na świecie było już 179 mln użytkowników ko-

rzystających z łącz szerokopasmowych, z czego większość – 

57 mln – w Azji.

Internauci w Polsce
Liczba polskich internautów w wieku powyżej 15 lat wzrosła z 5,8 mln 

w 2002 roku do 6,4 mln w grudniu 2003, by na koniec 2004 roku 

osiągnąć wartość 7,8 mln. W grudniu 2005 roku w Polsce było już 

8,3 miliona internautów powyżej 15 roku życia. Realizowane od 

2004 roku badanie Megapanel PBI/Gemius pozwala także śledzić 

liczebność internautów w wieku od 7 lat. W grudniu 2004 roku 

takich osób w Polsce było 9,2 mln, a w grudniu 2005 9,7 miliona. 

Jednak dynamika przyrostu nowych internautów w podstawowej 

grupie 15+ była najniższa od początku badania poziomu popula-

cji internautów, czyli od roku 2000. W 2005 roku przybyło w Polsce 

zaledwie 0,5 mln nowych użytkowników internetu. Jest to bardzo 

niepokojący sygnał.

Przyczyną spadku dynamiki przyrostu nowych użytkowników jest 

już dosyć wysokie nasycenie internetu w dużych miastach, głównie 

w 6 największych aglomeracjach: Warszawie, Katowicach, Krakowie, 

Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. W miastach powyżej 500 tys. miesz-

kańców dostęp do sieci posiada już blisko 40 proc. mieszkańców.

Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie dy-

namiki wzrostu liczby internautów jest wysoki poziom penetracji 

internetu wśród osób w młodym wieku. Już 70 proc. Polaków w gru-

pie 15-19 lat to internauci. Ten odsetek jest także wysoki w grupie 

wiekowej 20-29 lat, gdzie wynosi 44 proc. Oznacza to, że ze wzglę-

du na uwarunkowania społeczno-demograficzne (duża liczba osób 

starszych w populacji generalnej) nie należy spodziewać się po-

wrotu do wysokiej dynamiki rozwoju internetu w Polsce.

Istotnym czynnikiem, który może wpłynąć na wzrost dynamiki 

przyrostu nowych internautów jest rozwój dostępu na terenach 

wiejskich i w mniejszych ośrodkach miejskich. Ze wsi pochodzi 

bowiem zaledwie 23 proc. internautów, natomiast udział osób 

mieszkających na wsi w populacji generalnej wynosi 38,5 proc. 

Jest to jedyna grupa Polaków, której udział w populacji jest wyż-

szy niż w strukturze użytkowników internetu. Jest to także problem 

społeczny w Polsce. Taka struktura penetracji internetu ogranicza 

bowiem rozwój terenów wiejskich oraz obniża konkurencyjność 

polskiego rolnictwa w UE.
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Opublikowana w 2003 roku prognoza Międzynarodowej 

Unii Telekomunikacji (ITU) mówi, że uzyskanie dostępu do sie-

ci przez 50 proc. Polaków, będzie możliwe najwcześniej w 2010 

roku. Jednak biorąc pod uwagę dane za 2005 rok, które mówią 

o 28 proc. osób z dostępem do internetu oraz spadającą dyna-

mikę przyrostu nowych internautów prognoza ta nie wydaje 

się możliwa do zrealizowania. Bez znaczących zmian na rynku 

usług dostępowych oraz istotnych inwestycji wpływających na 

rozbudowę lub ułatwienie dostępu do infrastruktury, taka sytu-

acja może mieć bardzo niekorzystny wpływ na rozwój gospo-

darczy i społeczny w Polsce.

Penetracja internetu w populacji nie jest jedyną miarą postę-

pu cywilizacyjnego, związanego z rozwojem nowych technolo-

gii. W odniesieniu do internetu istotny jest także rozwój dostępu 

szerokopasmowego czy ilość spraw, jakie można załatwić przez 

internet w urzędach administracji publicznej i firmach. Pod tym 

względem Polska wypada gorzej niż kraje członkowskie UE, a tak-

że niektóre europejskie kraje niebędące członkami Unii.
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KONSUMENCI ONLINE
Wykształcenie i status zawodowy
Polscy internauci to osoby o wyższym niż przeciętny statusie spo-

łecznym i majątkowym oraz najczęściej osoby dobrze wykształcone. 

Internauci to grupa charakteryzująca się dużo wyższym niż przecięt-

ny odsetkiem osób posiadających wyższe wykształcenie – 16,5 proc. 

(pomaturalne, licencjackie i niepełne wyższe – 22,5 proc.). Ponadto, 

bardzo dużą grupę stanowią osoby uczące się, w tym studenci i ucz-

niowie szkół pomaturalnych (30,1 proc.). Równie liczna jest grupa mło-

dzieży szkolnej – licealistów, uczniów szkół średnich i gimnazjów.

Biorąc pod uwagę dorosłych Polaków, rozkład struktury wykształce-

nia jeszcze bardziej odzwierciedla różnice w stosunku do populacji ge-

neralnej. Wśród osób, które korzystają z internetu i ukończyły 18 lat, aż 

21,6 proc. deklaruje posiadanie wyższego wykształcenia. Wykształcenie 

podstawowe deklaruje jedynie 0,8 proc. internautów.

Biorąc pod uwagę wykonywany zawód, co trzeci użytkownik in-

ternetu w Polsce zalicza się do grupy prywatnych przedsiębiorców, 

przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej i reprezentantów wolnych 

profesji czy pracowników biurowych. Najliczniejszą grupę polskich 

internautów stanowią uczniowie i studenci (43,8 proc.). Bardzo niski 

odsetek internautów stanowią bezrobotni – zaledwie 4,7 proc. – oraz 

emeryci i renciści – 3,9 proc. Wśród osób nieuczących się najwięk-

szą grupę stanowią przedstawiciele wolnych zawodów – 7,5 proc., 

urzędnicy i pracownicy administracji – 6,5 proc., pracownicy handlu 

i usług 5,5 proc. Ponadto, istotną grupę stanowią osoby zajmujące 

stanowiska kierownicze lub prowadzące własne przedsiębiorstwo 

– stanowią oni aż 8 proc. wszystkich polskich internautów.
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Znaczna część (43,1 proc.) polskich użytkowników sieci deklaruje 

brak dochodów. Wynika to ze struktury tej grupy w Polsce – 43,8 proc. 

internautów to osoby wciąż uczące się (uczniowie i studenci). 17,4 proc. 

osób osiąga dochody poniżej 1000 zł, kolejne 18,2 proc. deklaruje 

dochód na poziomie 1001 zł – 2000 zł, 4 proc. przyznaje się do do-

chodów powyżej 2 tys. zł, a 2,3 proc. powyżej 3000 zł.

Wśród internautów deklarujących przychody przeważają oso-

by osiągające dochody powyżej 1000 zł, stanowią one 58,5 proc. 

wszystkich deklarujących dochody. Najliczniejszą grupą są ci, którzy 

osiągają dochody w przedziale pomiędzy 1000-2000 zł. Stosunkowo 

liczną grupę stanowią osoby osiągające dochody powyżej 2000 zł 

– jest to grupa licząca 15 proc. respondentów.

Internet a płeć
Warto również zwrócić uwagę na zmieniającą się w ostatnich latach 

proporcję korzystania z sieci przez kobiety i mężczyzn. Zmienna ta, 

obserwowana od połowy 1999 roku, pokazuje systematyczny wzrost 

odsetka kobiet. W połowie 1999 roku wśród internatów było dwa razy 

więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 65,4 i 34,6 proc.). W 2005 

roku stosunek ten zrównał się i wyniósł 50,4 do 49,6 proc.

Mężczyźni nie dominują pod względem obecności w sieci już 

tak zdecydowanie jak w poprzednich latach. W grupie w wieku  

15-24 lat liczebnie znacznie przeważają kobiety, a w grupie 25-34 

stosunek liczby kobiet i mężczyzn niemal się wyrównał. Największą 

dysproporcję można zauważyć w przedziale wiekowym 35-44 lata. 

Najprawdopodobniej różnica ta wynika ze struktury zawodowej w Polsce 

ze względu na płeć (nadreprezentacja kobiet w zawodach niewymaga-

jących użytkowania komputera). Proporcje płci w globalnej populacji 

internautów w Polsce w 2005 roku praktycznie się wyrównały. Kobiety 

stanowiły już 49,6 proc. wszystkich użytkowników internetu.

Dysproporcję między płciami można jednak zauważyć wśród 

osób korzystających z serwisów tematycznych. Płeć różnicuje czas 

spędzany na witrynach w poszczególnych kategoriach tematycz-

nych. Mężczyźni spędzają trzykrotnie więcej czasu przeglądając 

strony motoryzacyjne czy sportowe, częściej interesują ich serwi-

sy technologiczne. Wyraźna jest też przewaga mężczyzn na stro-

nach biznesowych, panowie, dwukrotnie częściej niż panie, robią 

zakupy też za pośrednictwem internetu, chociaż w 2005 roku za-

uważalny był trend stopniowego wyrównywania się tych proporcji. 

Kobiety najczęściej odwiedzają witryny o tematyce rozrywkowej, 

turystycznej, i co naturalne, na serwisach poświęconych kobietom. 

Identyczny udział czasu zauważamy jedynie w zakresie korzystania 

z list dyskusyjnych (społeczności), a porównywalny – w serwisach 



informacyjnych. Polska nie wypada źle na tle innych krajów eu-

ropejskich przy porównaniu internetowego „równouprawnienia” 

płci – w naszym kraju średnio co piąta Polka i co czwarty Polak 

korzystają z sieci. W niektórych krajach UE te dysproporcje są du-

żo bardziej widoczne, np. we Włoszech z internetu korzysta tyl-

ko 21,5 proc. kobiet i 41,7 proc. mężczyzn, podobnie w Hiszpanii 

– 27,2 proc. kobiet i 46,6 proc. mężczyzn. (UCLA, 2004).

Struktura wieku internautów
Największą grupą wiekową polskich internautów są osoby między 

15 a 24 rokiem życia (38,5 proc.). Drugą pod względem liczebności 

grupą internautów są osoby w wieku 25-34 lat (19,9 proc.). Zaledwie 

co 30-ta osoba w sieci ma 55-64 lata. Pod tym 

względem, w porównaniu z innymi państwa-

mi, Polska wypada niekorzystnie. Światowym 

liderem w tym zakresie są Stany Zjednoczone, 

gdzie w grupie 55-64 lat dostęp do interne-

tu deklaruje blisko 70 proc. obywateli. Także 

wyniki państw europejskich wyglądają impo-

nująco – w Wielkiej Brytanii z sieci korzysta 

38,7 proc. seniorów, w Niemczech 31,6 proc. 

Polsce najbliżej jest do Włoch – tam jednak 

z internetu korzysta dwa razy więcej osób 

starszych niż w Polsce. Gorzej od Polski wy-

padają tylko Węgry (4,3 proc.).

Internauci a miejsce zamieszkania
Polski internet w dalszym ciągu pozosta-

je medium dużych aglomeracji i obszarów 

o dobrze rozwiniętej infrastrukturze teleko-

munikacyjnej. Jednak coraz bardziej widocz-

ny jest proces dywersyfikacji geograficznej 

użytkowników sieci. Obszarami o najwięk-

szej liczbie internautów są regiony centralnej 

i południowo–zachodniej Polski. Nieznacznie 

niższy odsetek Polaków mający dostęp do in-

ternetu zamieszkuje województwa pomor-

skie i zachodniopomorskie oraz wschodnią 

część Polski. Województwem, które może się 

pochwalić największą liczbą internautów 

jest mazowieckie (19,6 proc.), choć udział 

tego województwa w strukturze systema-

tycznie spada. Na następnych miejscach 

znajdują się: śląskie (14,5 proc.), małopol-

skie (9,4 proc.), dolnośląskie (8,6 proc.) i wiel-

kopolskie (8,5 proc.). Ulokowanie dużych 

ośrodków internetowych w województwach 

południowo-zachodnich wynika głównie 

z wysoko zurbanizowanego charakteru tych 

obszarów, a co za tym idzie, łatwiejszego niż 

w innych regionach Polski dostępu do sieci 

telekomunikacyjnej.
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Zdecydowana większość polskich użytkowników internetu 

mieszka w dużych lub średnich miastach. Taka struktura po-

pulacji użytkowników internetu nie odzwierciedla struktury 

populacji w Polsce. Na obszarach wiejskich, pomimo dużego 

udziału ludności, mieszka zaledwie 22,8 proc. wszystkich in-

ternautów.

Jak pokazuje tabela przedstawiająca liczbę internautów w po-

szczególnych miastach, nie zawsze ruch generowany przez użyt-

kowników sieci na terenie regionów rozkłada się równomiernie. 

Ta tendencja jest szczególnie widoczna w przypadku takich miast 

jak Kraków (8,4 proc.), Wrocław (7,5 proc.), Poznań (6,8 proc.), Łódź 

(4,9 proc.) czy Lublin (4,3 proc.). Ośrodki te (także Warszawa) są 

centrami akademickimi w swoich regionach, zamieszkuje je wie-

lu uczniów i studentów, którzy intensywnie korzystając z sieci, 

stanowią swoisty „generator” ruchu internetowego dla całego 

regionu. Nie bez znaczenia jest także biznesowo-gospodarcza 

funkcja tych miast.

Miejsce i sposób korzystania z internetu
Polscy internauci najczęściej korzystają z sieci w domach – pomiędzy 

67,3 proc. a 72 proc. wskazań w zależności od miesiąca i rodzaju badania. 

Kolejne wymieniane miejsca to praca (22,3 proc.) oraz szkoła lub uczelnia 

(19,7 proc). Należy jednak zwrócić uwagę, iż od 2000 roku podwoiła się 

liczba internautów w Polsce, a co za tym idzie, relatywnie powiększyła 
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się grupa osób używających internetu w pracy. Z kafejek internetowych 

korzysta 6,5 proc. użytkowników. Aby skorzystać z internetu znajomych 

odwiedza aż 14,1 proc. użytkowników sieci w Polsce.

Dom staje się zresztą coraz bardziej powszechnym miejscem korzy-

stania z sieci. Jak wynika z badań prowadzonych od 2000 roku przez TNS 

OBOP, w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek osób korzystających z sieci 

w domu podwoił się i na koniec 2005 roku wyniósł 72 proc. Rozwój „do-

mowego” internetu należy wiązać z coraz szerszą możliwością instalacji 

łączy stałych w miejscu zamieszkania badanych. W 2005 roku nastąpił 

szybki i wyraźny rozwój rynku usług dostępowych w Polsce, zwłaszcza 

w dużych aglomeracjach (promocje usług dostępowych).

Pomimo szybkiego wzrostu liczby polskich internautów w ostat-

nich latach Polska nadal zajmuje jedno z ostatnich miejsc w świa-

towym rankingu krajów o najszerszym dostępie do internetu. 

Niewątpliwie ma to związek z trudną sytuacją ekonomiczną 

Polaków. Według raportu Komisji Europejskiej, Polska jest naj-

biedniejszym krajem Unii Europejskiej. Polski dochód na miesz-

kańca, obliczony z uwzględnieniem różnic cen w poszczególnych 

krajach, to 40 proc. średniej w Unii. Poziom zamożności przekła-

da się na wysokość inwestycji rządu w rozwój nowoczesnych 

technologii.

Aktywność polskich internautów
Wraz ze zwiększaniem zasięgu medium, wzrasta także aktywność 

użytkowników polskiego internetu, z czasem rośnie liczba bardziej 

doświadczonych internautów.

Obserwując aktywność internautów w ciągu ostatniego ro-

ku, zauważyć można znaczny wzrost czasu spędzanego w sieci. 

Jak wynika z danych dostępnych w badaniu Megapanel PBI/

Gemius, każdy polski internauta w 2005 roku spędzał w sieci 

przeciętnie 22 godziny i 27 minut miesięcznie (listopad 2005), 

co stanowi wzrost o sześć godzin w stosunku do poprzednie-

go roku. Wzrost ten wią-

że się ze spadkiem czasu 

poświęcanego innym 

mediom, zwłaszcza tele-

wizji. Znaczny wzrost za-

notował także wskaźnik 

liczby odsłon dokony-

wanych przez jednego 

internautę, z 929 w li-

stopadzie 2004 do 1358 

w listopadzie 2005.
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W ciągu ostatnich trzech lat (2003-2005) średni miesięcz-

ny czas spędzany w internecie przez pojedynczego internau-

tę zwiększył się o 10 godzin (z 12 godzin i 11 min w maju 2003 

roku do 22 godzin i 27 min w listopadzie 2005 roku). Wzrost 

ten wynika z przyrostu liczby doświadczonych użytkowników, 

którzy poświęcają czas internetowi kosztem innych mediów. 

Ponadto, dzięki dłuższym sesjom i większemu doświadczeniu 

internauci konsumują więcej treści. Analogicznie do wzrostu 

czasu spędzanego w sieci, w ciągu 3 lat wzrosła także średnia 

liczba odsłon z 693 do 1358.

Wraz ze stażem internautów rośnie ich doświadczenie i przywiązanie 

do internetu. Prawie 60 proc. polskich internautów, ze względu na swój 

staż internetowy, może zostać zaliczona do grupy tzw. havy-users (ko-

rzystających z sieci co najmniej od 2 lat) – 43,5 proc. użytkowników ko-

rzysta z sieci co najmniej od 2 lat, a 15,1 proc. więcej niż 5 lat, zaledwie 

21 proc. stanowią „nowi” internauci, czyli tacy, którzy rozpoczęli korzy-

stanie z internetu rok temu lub później.

Osobami nieznacznie aktywniejszymi w korzystaniu z internetu 

są mężczyźni, choć tendencją obserwowaną od dwóch lat jest stop-

niowe wyrównywanie się czasu konsumpcji internetu przez kobiety 

i mężczyzn. Mężczyźni spędzają w sieci średnio 23 godz. i 12 min. – 

kobiety natomiast 21 godz. i 12 min miesięcznie. Mężczyźni oglądają 

średnio 1404 stron www w miesiącu (wzrost o 409), w tym samym 

czasie kobiety docierają do 1312 stron (wzrost o 464) – Megapanel 

PBI/Gemius listopad 2005.

Wzrost aktywności polskich internautów przekłada się na wyż-

szą częstotliwość korzystania z sieci. W 2005 roku już ponad poło-

wa, bo 52,9 proc osób robiła to codziennie lub prawie codziennie 

(wzrost o 8,4 proc.), a niemal jedna czwarta (24,2 proc.) kilka razy 

w tygodniu. Do sporadycznego (raz na miesiąc) dostępu do sieci 

przyznało się zaledwie 2,7 proc. badanych.

Na aktywność internautów wpływ ma także ich wiek. Do na-

jaktywniejszych osób (liczonych zarówno ilością generowanych 

odsłon, jak i udziałem w całości wygenerowanych odsłon) należą 

osoby w wieku 15-19 i 20-29 lat. Najmniej aktywnymi grupami są 

osoby w wieku 7-14 lat i powyżej 60 roku życia.

Jeśli chodzi o związek miejsca zamieszkania i aktywności w sie-

ci, do najaktywniejszych pod względem udziału w liczbie gene-

rowanych odsłon należą osoby z dużych miast (powyżej 200 tys. 

mieszkańców), do najmniej aktywnych mieszkańcy wsi. Taka struk-

tura aktywności ma niewątpliwie związek z rodzajem dostępu do 

internetu w tych miejscach: na wsiach dominuje głównie dostęp 



21Raport strategiczny IAB Polska Internet 2005 Polska, Europa i świat

dial-up lub radiowy, ewentualnie dostęp w publicznych punktach, 

takich jak, np. szkoły czy urzędy, co ogranicza możliwość korzy-

stania z sieci do godzin pracy lub urzędowania. W dużych aglo-

meracjach przeważa dostęp domowy i szybkie, stałe łącza, które 

sprzyjają dłuższemu przebywaniu w sieci.

Godziny korzystania z internetu
Największe nasilenie ruchu w sieci w dni powszednie obserwuje 

się w godzinach 9.00 – 22.00, a w czasie weekendów między godz. 

14.00 a 23.00. Aktywność internautów w trakcie tygodnia szybko 

i systematycznie rośnie od godziny 7 rano, aby osiągnąć pierw-

sze maksimum około godz. 10.00 i kolejne około godziny 17.30. 

Istotne różnice w czasie korzystania z sieci pomiędzy dniami po-

wszednimi i weekendem zauważyć można po godz.17.00. Wtedy 

od poniedziałku do piątku liczba użytkowników stopniowo male-

je, podczas gdy w soboty i niedziele szczyt odwiedzalności przypa-

da na godziny 17.00 – 23.00. Porównywalny na przestrzeni całego 

tygodnia jest czas odwiedzin w godzinach nocnych.

Jak pokazuje porównanie krzywej korzystania z telewizji, radia i in-

ternetu, użytkowanie sieci ma charakter dużo bardziej równomierny 

niż oglądanie telewizji i odwrotny trend niż słuchanie radia. Tendencja 

ta jest bardziej wyraźna w dni powszednie, kiedy internetowy prime– 

time rozpoczyna się już o godzinie 10.00, by trwać do godziny 23.00. Ta 

sama obserwacja dotyczy weekendów i świąt, z przesunięciem dolnej 

granicy na godzinę 12.00. Weekendowy i świąteczny ruch w internecie 

stanowi około 75 proc. oglądalności notowanej w dni powszednie.

W odniesieniu do radia, internet traci jeszcze odbiorców we wczes-

nych godzinach porannych, by stopniowo odrabiać straty już od godziny 

9.00, kiedy większość użytkowników dojeżdża już do pracy, szkoły czy 

na uczelnię. W godzinach od 18.00 do 23.00 internet w Polsce ma już 

znacząco większy zasięg niż radio. W 2005 roku internet po raz pierw-

szy pokonał zasięgowo telewizję w okolicach godziny 18.00.

Podobna tendencja rozkładu konsumpcji mediów, jednak z większym 

nasileniem, jest obserwowana w Wielkiej Brytanii. Obecnie radio wygry-

wa zasięgowo z internetem wyłącznie przed godzina 8.00 rano, w pozo-

stałych porach dnia internet dominuje nad radiem. Przez większą część 

dnia internet ma też większy zasięg niż telewizja. Podobnie jak w Polsce 

jest to związane z konsumpcją internetu w ciągu dnia w pracy.
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Konsumpcja mediów tradycyjnych
Internauci to wyjątkowo aktywni odbiorcy wszelkich przekazów 

mediowych. Według badania „Konsumpcja mediów” realizowane-

go przez Gemius SA od 2004 r., aż 72,8 proc. internautów w dniu 

poprzedzającym badanie oglądało telewizję, 68,6 proc. przeglą-

dało strony www, a 57,4 proc. słuchało radia. Sposób korzystania 

z mediów w tej grupie określa zainteresowanie dokładnie wyse-

lekcjonowaną informacją.

Interesujące spostrzeżenia dotyczą tych użytkowników, któ-

rzy korzystają z internetu codziennie. Respondenci z tej grupy 

najczęściej przeglądają strony www (88,1 proc.) i sprawdza-

ją pocztę (81,1 proc.). Internauci ci wykazują znaczne zainte-

resowanie korzystaniem z mediów tradycyjnych online – aż 

61,2 proc. badanej grupy w dniu poprzedzającym badanie przy-

najmniej raz czytało elektroniczną wersję dzienników, a radia 

przez internet słuchało prawie 60,4 proc. osób objętych bada-

niem. Najmniejszą popularnością cieszy się oglądanie telewi-

zji za pośrednictwem internetu – o czynności tej wspomniało 

jedynie 23,7 proc.

Wśród czynności, które wykonywali poprzedniego dnia, inter-

nauci najczęściej wskazują oglądanie telewizji (72,6 proc.), prze-

glądanie stron internetowych (68,6 proc.) oraz sprawdzanie poczty 

elektronicznej (62,2 proc.). Jednak w grupie osób korzystających 

z internetu codziennie oglądanie telewizji zajęło w konsumpcji 

mediów dopiero trzecie miejsce. Jak już wspomniano wcześniej, 

grupa doświadczonych internautów stale rośnie, tendencja ta bę-

dzie się zatem powiększać.

W 2005 roku nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie oglądalności 

kanałów telewizyjnych przez użytkowników internetu. Generalną 

tendencją jest odchodzenie internautów od stacji ogólnopolskich 

na rzecz kanałów tematycznych (informacyjnych, sportowych, fil-

mowych, dokumentalnych, dla dzieci) i regionalnych. Zauważalną 

zmianą jest także spadek oglądalności kanałów muzycznych. 

Wszystkie największe stacje (z wyjątkiem TVP2) zanotowały nie-

znaczny spadek zainteresowania ze strony internautów. Ta ten-

dencja pokrywa się z charakterem populacji internautów, którzy 

stanowią lepiej niż przeciętna wykształconą i zarabiającą grupę 
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Polaków, poszukującą rozrywki i informacji o bardziej dopasowa-

nym do swoich potrzeb profilu. Grupa ta charakteryzuje się także 

dużo wyższymi niż przeciętne wymaganiami co do treści przeka-

zów medialnych czy reklamowych.

Najpopularniejsze wśród internautów są w dalszym ciągu ogól-

nopolskie stacje radiowe – RMF FM i Radio Zet. W dniu poprzedzają-

cym badanie słuchało ich odpowiednio 39,3 i 33,7 proc. badanych. 

Podobnie jak w przypadku telewizji, jednak w większym nasileniu 

dał się zanotować trend odwrotu internautów od stacji ogólno-

polskich na rzecz stacji tematycznych i o bardziej wyspecjalizowa-

nym charakterze. Najwięcej zyskały Program 3 PR, Polskie Radio 

Bis i Radio TOK FM.

Jeśli chodzi o prasę, internauci najchętniej czytają „Gazetę 

Wyborczą”, „Rzeczpospolitą” oraz „Fakt” i „Super Express”. Czytanie 

„Gazety Wyborczej” w dniu poprzedzającym badanie zade-

klarowało 47,1 proc. „Rzeczpospolitej” 18,8 proc. „Faktu” 15,4 

proc. i „Super Expressu” 12,5 proc. osób. Z wymienionych ty-

tułów wzrost popularności zanotował jedynie „Super Express”. 

Pozostałe dzienniki, które zyskały na popularności wśród in-

ternautów to „Metro” (wzrost o 9,9 proc.) i „Metropol” (wzrost 

o 3,1 proc.). Ponadto w 2005 roku w badaniu pojawiły się no-

we tytuły, które uzyskały wysokie wskazania: „Nowy Dzień” (9,3 

proc.), „Sport” (5,3 proc.), „Dzień Dobry” (5,2 proc.). Podobnie jak 

przypadku telewizji i radia da się zauważyć tendencję spadku 

czytelnictwa tytułów ogólnopolskich, jednak trudno wniosko-

wać o przyczynach – czy są takie same jak w przypadku mediów 

elektronicznych czy wynikają ze zmian na rynku prasowych (po-

jawienie się nowych tytułów).

Podsumowując zmiany, jakie zaszły w sposobie i czasie poświęca-

nym konsumpcji mediów przez internautów pomiędzy falami badania 

(listopad 2004-2005) można stwierdzić, że nieznacznie zwiększyła się 

oglądalność telewizji, ale z widocznym przesunięciem zainteresowania 

ku kanałom tematycznym i stacjom regionalnym. Znacznie zwiększyła 

się konsumpcja samego internetu (przeglądanie stron internetowych 

– wzrost prawie o 10 proc., przeglądanie poczty elektronicznej – wzrost 

o ponad 7 proc., komunikatory – wzrost prawie o 8 proc.). Na popu-

larności wśród internautów nieznacznie straciło radio, jednak znacz-

nie przebudowała się struktura słuchalności – zyskały małe i średnie 

stacje. Nieznaczne wzrosty zanotowała prasa codzienna (duże zmia-

ny struktury czytelnictwa), czytanie książek, tygodników i dwutygo-

dników oraz miesięczników.



2�Raport strategiczny IAB Polska Internet 2005 Polska, Europa i świat

Opinie użytkowników o internecie
Dla zdecydowanej większości użytkowników internet jest podstawo-

wym źródłem informacji. Z tym stwierdzeniem zdecydowanie się zga-

dza 36 proc. pytanych, a raczej się zgadza kolejne 39 proc. Informacyjny 

charakter internetu wiąże się głównie z korzystaniem z wyszukiwarek 

internetowych oraz powszechnie dostępnych stron służących pozyski-

waniu informacji, takich jak encyklopedie i słowniki online.

Poza szczegółowymi informacjami poszukiwanymi przez użytkowni-

ków przy pomocy wyszukiwarek, zdecydowana większość internautów 

korzystając z internetu zapoznaje się z różnego rodzaju informacjami 

handlowymi. Aż 79 proc. badanych zapoznaje się w sieci z ofertami 

handlowymi. Zdecydowana większość wyszukiwanych przez internau-

tów informacji dotyczy produktów lub usług komercyjnych. W większo-

ści przypadków przed dokonaniem zakupu, zwłaszcza dóbr wyższego 

rzędu, pozyskują oni informacje o samym produkcie lub sposobie jego 

nabycia na stronach www producenta lub sprzedawcy towaru. Internet 

służy także do uzyskiwania szczegółowych porównań produktów róż-

nych producentów przed podjęciem decyzji o zakupie.

W tym zakresie internet jest dla użytkowników głównym źród-

łem pozyskiwania informacji handlowych. 42 proc z nich deklaru-

je, że to właśnie sieć służy im do pozyskiwania takich informacji. 

O połowę niższe wskazania (21 proc.) otrzymała tu telewizja, po-

dobnie prasa (19 proc), radio zostało wskazane jako źródło infor-

macji handlowych zaledwie przez 3 proc. pytanych.

Internet jest także środkiem przekazu, z którego najtrudniej by-

łoby zrezygnować pytanym. Blisko 40 proc. internautów uważa, 

że nie mogłoby się rozstać z siecią. O 10 proc. mniej internautów 

wskazuje tu telewizję jako niezbędny środek przekazu.
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Segmenty użytkowników internetu
W celu zrozumienia mechanizmów poruszania się internautów 

podczas korzystania z sieci, firma badawcza Gemius przeprowadzi-

ła analizę ich zachowań. Analiza ta miała na celu zbadanie różnic 

w wykorzystywaniu internetu. Stała się ona podstawą do wyod-

rębnienia segmentów internautów ze względu na róznice w spo-

sobie korzystania z sieci.

Analiza wskazywanych przez respondentów odpowiedzi na pyta-

nie o cel korzystania z sieci pozwala stwierdzić, że internet jest wyko-

rzystywany przede wszystkim do przeglądania stron internetowych 

(97,9 proc. internautów). Jest to podstawowa czynność umożliwia-

jąca dalszą eksploracją zgromadzonych w sieci zasobów. Pozostałe 

wskazania można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Najważniejsze 

z nich to komunikacja i poszukiwanie informacji. Dla wielu użytkow-

ników ważne są również oferowane przez witryny zasoby rozrywki, 

w tym m.in. możliwość słuchania internetowych stacji radiowych, 

oglądanie telewizji czy zakupy online. Charakter poszukiwanych 

w sieci informacji jest czynnikiem różnicującym internautów.

Wśród najczęściej wymienianych tematów, którymi interesu-

ją się użytkownicy, znalazły się: informacje naukowe (36,5 proc. 

wszystkich internautów), muzyczne (33,6 proc.) oraz hobbystycz-

ne (28,1 proc.).

Ponadto wyniki badania wykazały, że cechą bardzo dobrze od-

zwierciedlająca stopień zaawansowania internautów w sieci jest 

wykorzystywanie przez nich zabezpieczeń komputera takich jak 

np. programy antywirusowe. Świadomość użytkowników sieci by-

ła wyższa również wśród osób wykorzystujących program poczto-

wy, a nie przeglądarkę (webmail), do obsługi poczty elektronicznej. 

Istotnymi czynnikami pozwalającymi określić zaawansowanie in-

ternautów są staż internetowy (od kiedy używają internetu) i/ lub 

częstotliwość korzystania z sieci.

Z punktu widzenia tych obszarów, możliwe było wyodrębnienie 

sześciu podstawowych segmentów użytkowników. Każdy z nich 

można scharakteryzować pod względem celu korzystania z sieci 

oraz stopnia zaawansowania.

Segmenty internautów
Ze względu na powyższe kryteria internautów podzielić można 

na następujące segmenty: Laicy, Rozrywkowi, Gaduły, Odkrywcy, 

Pragmatycy oraz Maniacy komputerowi.

Laicy
W segmencie tym znajdują się internauci wykorzystujący jedynie 

podstawowe możliwości internetu. Spośród wszystkich użytkow-

ników sieci, właśnie tutaj znajduje się najwięcej osób nie używa-

jących zabezpieczeń (np. z blokad pop-up nie korzysta 93,7 proc. 

przedstawicieli tej grupy) lub filtrów antyspamowych (85,2 proc.). 

Nie należy jednak utożsamiać tej grupy z początkującymi inter-

nautami. W tym segmencie odsetek respondentów korzystających 

z sieci krócej niż 6 miesięcy był zbliżony do wyników dla wszyst-

kich internautów i wynosił 17,7 proc.

W przypadku Laików trudno wyróżnić dominujący cel korzysta-

nia z sieci. Medium to służy im z jednej strony do poszukiwania 

informacji, przede wszystkim związanych z nauką (54,2 proc.), jed-

nak aż 88 proc. tej grupy wykorzystuje internet do komunikacji ze 

znajomymi, a 75,7 proc. traktuje go jako miejsce zabawy i rozryw-

ki. Wśród laików jest zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn 

– stanowią one 65,1 proc. tej grupy.

Rozrywkowi
Do tej grupy należą użytkownicy początkujący z punktu widzenia 

znajomości zagadnień związanych z internetem. Są to często użyt-

kownicy rozpoczynający swój kontakt z siecią. 28,7 proc. z nich to 

osoby korzystające z jej zasobów krócej niż 6 miesięcy. Jest to wynik 

o 12 punktów procentowych wyższy od ogółu internautów. W po-

równaniu do innych grup, w tej znajduje się najwięcej użytkowni-

ków korzystających z sieci rzadziej niż raz w tygodniu (14,0 proc.) 

oraz 1– 2 razy w tygodniu (20,0 proc.). Rozrywkowi, to użytkowni-

cy, którzy, obok poszukiwania informacji, są zainteresowani głów-

nie internetową zabawą i rozrywką. Na uwagę zasługuje to, że aż 
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74,7 proc. użytkowników z tego segmentu aktywnie korzysta z sy-

stemów wymiany plików (P2P). W kategorii tej mieszczą się także 

czynności związane z komunikacją w internecie: 72,4 proc. korzysta 

z grup lub list dyskusyjnych, a 62,6 proc. używa czatów lub IRC.

Gaduły
Internautów należących do tego segmentu można najkrócej opisać 

jako poszukujących w internecie kontaktów z innymi. Są to użytkow-

nicy, którzy traktują sieć przede wszystkim jako narzędzie komunikacji 

– korzystają z poczty elektronicznej (98,8 proc.), komunikatorów inter-

netowych (98,3 proc.), wysyłają wiadomości SMS z bramek interneto-

wych (94,0 proc.), korzystają z czatów lub IRC (75,8 proc.). Kontakt za 

pośrednictwem sieci jest dla nich zarówno rozrywką, jak i sposobem 

komunikowania się w sprawach związanych z pracą lub nauką. Warto 

podkreślić, że w tej grupie aż 70 proc. osób deklaruje wykorzystywanie 

internetu w celu poszukiwania nowych znajomości. 60,2 proc. Gaduł 

poszukuje w internecie informacji muzycznych. Gaduły to średnio za-

awansowani internauci, 62 proc. użytkowników z tej grupy, to osoby 

korzystające z sieci od ponad 6 miesięcy, ale krócej niż 5 lat. W tym 

segmencie znalazło się 88,5 proc. korzystających z internetu trzy razy 

w tygodniu lub częściej, z czego 54 proc. deklaruje korzystanie z sie-

ci codziennie. W segmencie Gaduły nieznaczną większość stanowią 

kobiety (51,3 proc.). Elementem wyróżniającym ten segment jest na-

tomiast wyraźna dominacja najmłodszych internautów. Osoby w wie-

ku poniżej 25 lat stanowią aż 71,7 proc. Gaduł.

Odkrywcy
Odkrywcy to internauci nieograniczeni celem poszukiwań lub umie-

jętnościami korzystania z sieci, wszechstronnie wykorzystujący 

możliwości internetu. W ich przypadku nie jest możliwe określenie 

nadrzędnego celu korzystania z sieci. Warto podkreślić, że oprócz 

typowych dla wszystkich segmentów czynności wykonywanych 

w internecie, Odkrywcy bardziej intensywnie niż inni internauci wy-

korzystują go do szukania informacji na temat bieżących wydarzeń 

(95,2 proc.). Z drugiej strony, jest to segment najbardziej aktywnie 

słuchający radia (67,4 proc.) i oglądający telewizję (33,3 proc.) za po-

średnictwem internetu. Odkrywcy to segment wyróżniający się pod 

względem skłonności do dokonywania zakupów online (68,0 proc.), 

czy wykorzystania dostępu do konta bankowego przez internet (55,2 

proc). W segmencie tym znaleźli się jedni z najbardziej doświadczo-

nych internautów. Aż 40 proc. użytkowników z tego segmentu, to 

osoby korzystające z internetu powyżej 5 lat, a 75,7 proc. internau-

tów z tej grupy deklaruje korzystanie z sieci codziennie.

Pragmatycy
Cechą wyróżniającą ten segment internautów jest ich nastawienie na 

praktyczne wykorzystanie internetu, przede wszystkim w celach zawo-

dowych. 41,7 proc. Pragmatyków poszukuje w sieci informacji bran-

żowych. W grupie tej zanotowano stosunkowo duże zainteresowanie 

informacjami gospodarczymi (14,7 proc.) czy finansowymi (14,2 proc.). 

Pragmatycy w niewielkim stopniu są zainteresowani rozrywką. Jest to 

segment korzystający za pośrednictwem internetu z konta bankowe-

go (62 proc.), niewiele mniej użytkowników (61,5 proc) deklaruje doko-

nywanie zakupów online. W tym segmencie znaleźli się doświadczeni 

użytkownicy sieci. 34,9 proc. internautów korzysta z internetu dłużej 

niż 5 lat, a 55 proc. robi to codziennie. Dominujący udział w segmen-

cie Pragmatyków mają osoby w wieku 25-34 lat oraz 35-44.

Maniacy komputerowi
Rozważając cel wykorzystywania internetu przez Maniaków komputero-

wych, warto podkreślić, że blisko połowa internautów z tego segmentu 

(44,2 proc.) poszukuje w sieci informacji związanych z komputerami. Jest 

to o 26 punktów procentowych więcej niż wynosi średnia dla internau-

tów zaliczonych do wszystkich innych grup. Internet jest dla nich narzę-

dziem pracy, zdobywania wiedzy, a także rozrywki i zabawy. 95,4 proc. 

deklaruje wykorzystywanie internetu do zabawy i rozrywki, a 50,5 proc. 

poszukuje tu informacji naukowych. Maniacy, podobnie jak Odkrywcy 

i Pragmatycy, to internauci dokonujący zakupów online (62,8 proc.), 

choć warto zwrócić uwagę na ich relatywnie niski odsetek korzystają-

cy z konta bankowego za pośrednictwem internetu (19,2 proc.). W seg-
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mencie tym znaleźli się najbardziej zaawansowani internauci. Poziom 

ich zaawansowania wyznacza m. in. wysoki stopień wykorzystania za-

bezpieczeń komputera, a z drugiej strony częstotliwość korzystania z in-

ternetu – 64,0 proc. osób z tego segmentu korzysta z niego codziennie. 

Jest to grupa o najwyższym odsetku mężczyzn – aż 86,2 proc. Maniaków 

komputerowych to panowie.

Poza wyodrębnieniem poszczególnych segmentów użytkowni-

ków ze względu na zachowania w sieci, przeprowadzone badanie 

pozwala na analizę potencjału wykorzystania internetu do celów ko-

mercyjnych. Wyniki wskazują na wysokie zainteresowanie internau-

tów przeglądaniem ofert lub opisów produktów. O ile w przypadku 

Odkrywców i Pragmatyków różnice między deklaracjami wyszukiwa-

nia ofert, a dokonywaniem zakupów online nie są duże (odpowiednio 

11 i 15 punktów procentowych), o tyle zastanawiająca jest różnica  

29 punktów procentowych w segmencie Maniaków komputero-

wych. 91,4 proc. przedstawicieli tego segmentu deklaruje wyszuki-

wanie w sieci ofert sprzedaży, jednak już jedynie 62,8 proc. dokonuje 

zakupów online. Biorąc pod uwagę korzystanie z konta bankowego 

za pośrednictwem internetu, po raz kolejny warto zwrócić uwagę 

na zainteresowanie Pragmatyków i Odkrywców tymi możliwościami 

(odpowiednio 62 proc. i 55,2 proc.). Stosunkowo niskie zaintereso-

wanie Maniaków komputerowych posiadaniem konta bankowego 

z dostępem do internetu można wytłumaczyć młodym wiekiem użyt-

kowników z tego segmentu. Ponad połowa (57,3 proc.) Maniaków 

komputerowych, to osoby w wieku poniżej 25 lat.
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REKLAMA ONLINE
Wydatki na reklamę online
Rok 2005 był kolejnym rokiem rozwoju reklamy online w Polsce. Choć 

nie udało się powtórzyć rekordowej dynamiki wzrostu nakładów na re-

klamę, która w 2004 roku wyniosła 74 proc., wzrost rynku utrzymał się 

na zbliżonym poziomie i wyniósł 58,2 proc. Polski rynek reklamy onli-

ne osiągnął w 2005 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 

140 mln zł (bez barterów) – z poziomu 87 mln w 2004 roku.

Rok 2004 był niewątpliwie przełomowy dla rozwoju rynku re-

klamy internetowej w Polsce. W 2005 roku nastąpił dalszy wzrost 

wydatków na reklamę internetową. IAB szacuje, że w 2006 roku 

dynamika ta utrzyma się i wartość internetowego rynku reklamo-

wego wyniesie na koniec tego roku wartość około 210 mln zł. Na 

koniec roku 2007 obroty polskich reklamobiorców internetowych 

powinny zbliżyć się do pułapu 285 milionów zł.

Udział internetu w rynku reklamowym
Poza zwiększeniem się wpływów netto, duże znaczenie dla branży ma 

utrzymujący się wysoki wzrost dynamiki nakładów na internet, który jest 
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obecnie najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce. 

Internet obok outdooru był jedynym medium, które zanotowało do-

datnią zmianę udziału w całości rynku reklamowego. W 2005 tylko te 

dwie klasy mediów rozwijały się szybciej niż średnia rynku, która wy-

niosła 13,5 proc. Na koniec 2005 roku internet stanowił już 2,78 proc. 

udziału w całości wydatków reklamowych na media w Polsce. IAB Polska 

szacuje, że w ciągu najbliższych trzech lat nakłady na reklamę online 

powinny się zrównać z wydatkami na reklamę radiową.

W 2005 roku wszyscy główni gracze na rynku reklamy interneto-

wej zanotowali znaczący wzrost przychodów. Unormowała się tak-

że sytuacja drugiego co do wielkości gracza rynkowego – Wirtualnej 

Polski. Dodatkową stymulacją dla rozwoju rynku było pojawienie się 

w Polsce światowego potentata – Google. Jednak znaczącego, wy-

czuwalnego wpływu tej firmy na zmianę struktury rynku można się 

spodziewać dopiero w drugiej połowie roku 2006.

W 2005 roku żadne medium reklamowe nie zbliżyło się nawet do 

internetu pod względem dynamiki wzrostu przychodów. Drugie miej-

sce pod względem tempa wzrostu wydatków na reklamę zajął outdo-

or, który osiągnął wzrost na poziomie 26,1 proc.

Jak już wspomniano internet stanowi już 2,78 proc. całości wy-

datków reklamowych. IAB szacuje, że na koniec 2006 roku wartość 

ta może osiągnąć nawet 3,4 proc. Według oceny IAB, ta tenden-

cja utrzyma się. Podobne zmiany miały już bowiem miejsce na in-

nych rynkach europejskich.

Korzystne perspektywy rozwoju rynku reklamy online w Polsce po-

twierdzają wyniki z innych rynków europejskich. Lider reklamy online 

– Wielka Brytania – od kilku lat notuje stałe, wysokie wzrosty nakładów 

na reklamę internetową. W Wielkiej Brytanii nakłady firm na reklamę in-

ternetową w 2004 roku okazały się wyższe niż nakłady na reklamę radio-

wą, a w 2005 roku wyższe niż nakłady na reklamę zewnętrzną.

Na tej podstawie można prognozować dalszy, dynamiczny roz-

wój tej gałęzi reklamy. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych 

krajów europejskich, można założyć, że dynamika rozwoju rekla-

my internetowej w Polsce może osłabnąć dopiero po osiągnięciu 

około 5 proc. udziału w wydatkach na reklamę. 
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Pod względem wydatków na reklamę online Polska jest liderem 

w Europie Środkowo-Wschodniej i wyprzedza m.in. Węgry, Czechy 

oraz kraje bałtyckie. Przewaga ta wynika ze znacznie większego niż 

w tych krajach zasięgu, jaki oferuje polski internet. Polski rynek in-

ternetowy dorównuje potencjałem takim krajom UE jak Włochy czy 

Hiszpania. Jednak niski poziom rozwoju cywilizacyjnego, przekłada-

jący się na jeden z najniższych w Unii Europejskiej współczynników 

penetracji internetu, stawia nasz kraj w niekorzystnej sytuacji. Według 

szacunków eMarketer.com, Polska jest piątym co do wielkości rynkiem 

w Europie, jednak aby dorównać zarówno odsetkiem osób korzysta-

jących z internetu, jak i wysokością wydatków na reklamę online np. 

Włochom trzeba poczekać co najmniej 5 lat. Międzynarodowa Unia 

Telekomunikacji (ITU), jak wspomniano już w opracowaniu, szacuje, że 

dopiero w 2010 roku odsetek Polaków– internautów ma szansę osiąg-

nąć 50 proc. populacji. Tymczasem wysoko rozwinięte kraje europej-

skie osiągnęły już poziom 60 proc. penetracji internetu w populacji.

Na świecie wydatki na reklamę internetową wynoszą obecnie 

około 4,6 proc. całości wydatków reklamowych w mediach. Poziom 

ten sukcesywnie rośnie. Wydaje się zatem, że także w odniesieniu 

do Polski, utrzymanie się tendencji wzrostowej jest raczej przesą-

dzone. Przykład Wielkiej Brytanii (8 proc.) pokazuje, że nakłady mo-

gą być nawet wyższe. Na podstawie analiz potencjału polskiego 

rynku interaktywnego IAB Polska szacuje, że zmniejszenie dynami-

ki wzrostu nakładów na internet na naszym rynku jest możliwe do-

piero po 2010 roku.

Proporcja wydatków na reklamę internetową w Polsce do licz-

by internautów wydaje się zdecydowanie za niska. Przyczyn nale-

ży upatrywać we wciąż młodym polskim rynku reklamowym oraz 

relatywnie niskich kosztach reklamy w innych mediach – zwłasz-

cza w telewizji. Ta tendencja ulega jednak zmianie – w 2005 roku 

nastąpiła zmiana cenników reklamy telewizyjnej, kolejnych pod-

wyżek należy oczekiwać także w roku 2006. Nie pozostanie to bez 

wpływu na przesunięcie części budżetów do internetu. Istotną ten-

dencją obserwowaną w 2005 roku był znaczny napływ do interne-

tu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Reklamodawcy
Główna zmiana na rynku reklamy internetowej w 2005 roku to 

wzrost znaczenia reklamodawców z branży FMCG. Tradycyjnie 

największe nakłady na reklamę online utrzymała branża finanso-

wa, nieznacznie spadł udział firm z branży telekomunikacyjnej. 

W 2005 roku miała miejsce dalsza dywersyfikacja wśród reklamo-

dawców. Wzrost wydatków reklamowych w internecie w dużym 

stopniu był związany ze znaczącym wzrostem samej liczby rekla-

modawców. Liczba przedsiębiorstw reklamujących się w interne-

cie wzrosła w 2005 roku o 77 proc. Obecnie już kilka tysięcy firm 
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korzysta z tej formy promocji i sprzedaży. Liczba firm reklamują-

cych się w internecie rosła w minionym roku jeszcze szybciej niż 

w roku 2004. W zdecydowanej większości nowe podmioty repre-

zentują sektor małych i średnich przedsiębiorstw i zaczynają za-

zwyczaj od kampanii internetowej o niskiej wartości jednostkowej, 

by następnie stopniowo zwiększać wydatki.

Zainteresowanie firm inwestycjami w internet, wynikające 

z wysokiej skuteczności reklamy online, potwierdzają badania 

opublikowane przez AAF. Profesjonaliści zajmujący się marketin-

giem i reklamą uznali, że główną zaletą inwestowania w reklamę 

online jest wysoka efektywność, zwłaszcza w połączeniu z media-

mi tradycyjnymi (np. telewizją) – aż 95 proc. badanych zgodziło się 

z tą opinią. Jako ważny argument przemawiający za reklamą w in-

ternecie 84 proc. ankietowanych uznało możliwość precyzyjnego 

targetowania przekazu medialnego do ściśle określonych grup 

odbiorców, a 75 proc. zgodziło się, że internet przynosi większy 

zwrot z inwestycji.

Kolejny z czynników wzrostu wydatków na promocję w sieci to 

pojawienie się w sieci firm z nowych kategorii, które dotychczas 

nie wykorzystywały internetu jako narzędzia marketingu.

Wiodącą rolę, jeżeli chodzi o inwestowanie w internet, ma 

nadal branża finansowa, w 2005 roku nieznacznie zmniejszyła 

ona jednak swój udział w torcie reklamowym (z 27 do 26 proc.) 

Wzrost nakładów na internet wiąże się zarówno z charaktery-

styką produktów finansowych oraz wysokim dopasowaniem do 

grupy docelowej w tym medium, ale także z rozwojem e-com-

merce i usług finansowych w sieci. Praktycznie nie ma już takiej 

kategorii produktów finansowych, która nie byłaby reklamowa-

na w internecie.

Spadek udziału w reklamie online zanotowała branża teleko-

munikacyjna (z 20 do 19 proc.) Procentowy spadek udziału rekla-

modawców z tej branży ma swoje podłoże nie w zmniejszeniu 

realnych wydatków na reklamę online, lecz w braku inwestycji 

nowych podmiotów. Pewnym ożywieniem w 2005 roku w tym 

segmencie była kampania wprowadzająca markę Orange. Branża 

telekomunikacyjna jako pierwsza zaczęła inwestować w rekla-

mę online i osiągnęła już poziom stabilizacji wydatków.

Udział branży transportowej (w tym motoryzacji) wzrósł w sto-

sunku do roku 2004 o 6 proc. i wyniósł na koniec 2005 roku 18 proc. 

Wzrost ten został zbudowany w znacznym stopniu przez kampa-

nie linii lotniczych, które konkurowały o klientów ofertą na tzw. 

„tanie przeloty”. Inna kategoria reklamodawców z tego segmentu 

to firmy motoryzacyjne. Od kilku lat prowadzą one systematycz-

ne działania reklamowe w internecie, a skala tych działań zależy 

od prognozowanego popytu na nowe samochody, który ostatnio 

w związku z wstąpieniem Polski do UE uległ znacznemu spadkowi. 

Paradoksalnie jednak – wydatki branży motoryzacyjnej na rekla-

mę internetową zwiększyły się. Wpływ na to ma duże znaczenie 

internetu przy poszukiwaniu informacji o produktach.

Rok 2005 to kolejny rok wzrostu wydatków branży FMCG na 

reklamę w sieci. Wydatki tej branży wzrosły w 2005 roku o kolej-

ne 4 proc. i potroiły się w porównaniu z rokiem 2003. Najwięksi 

reklamodawcy, tacy jak P&G czy Unilever zaczynają dostrzegać 

możliwości internetu, prowadząc coraz więcej akcji marketingo-

wych oraz poszerzając swoje strategie marketingowe o dodat-

kowe, do tej pory nie wykorzystywane kanały – w tym przede 

wszystkim właśnie internet. Wpływ na zwiększenie inwesty-

cji branży FMCG ma rosnąca liczba użytkowników domowych, 

w tym głównie kobiet oraz wysoka penetracja internetu w gru-

pie wiekowej 15-19.

Według oceny IAB, do grona nowych firm, które znacząco zwięk-

szą swoje wydatki na reklamę w sieci w 2006 roku będą należe-

li przede wszystkim przedstawiciele sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz segmentu artykułów spożywczych i usług 

turystycznych.



Formy reklamowe w internecie
W formach stosowanych w kampaniach internetowych w Polsce, 

nastąpiły nieznaczne zmiany w stosunku do 2004 roku. Do naj-

ważniejszych trendów w 2005 roku należy zaliczyć zdecydowa-

ny wzrost udziału wydatków na reklamę typu toplayer (wzrost 

o 5 proc.) Istotny wzrost (z 7 do 12 proc.) zanotowała reklama 

w wyszukiwarkach, która jest niezwykle skuteczną i tanią formą 

reklamy online. Wzrost ten w latach kolejnych powinien być jesz-

cze bardziej dynamiczny, gdyż w Polsce udział różnorodnych form 

reklamy w wyszukiwarkach w łącznych wydatkach reklamowych 

jest wciąż niski w stosunku do średniego poziomu europejskiego, 

gdzie sięga już 30 proc.

Rok po roku notowany jest spadek 

udziału bannerów, spowodowany ist-

nieniem niewiele droższych alternatyw-

nych form reklamy, lepiej nadających się 

do budowy wizerunku. W 2005 roku spa-

dek ten był znaczny (z 21 do 18 proc.), 

co może oznaczać, że ta forma reklamy 

szczyt swojej popularności ma już za so-

bą. Znaczący spadek zanotowała także 

reklama typu e-mailing ze względu na 

zbyt wolno powiększające się bazy adre-

sów e-mail dostępne na polskim rynku. 

Z powodu złego postrzegania przez in-

ternautów oraz wprowadzenie automa-

tycznego blokowania wyskakujących 

okien przeglądarki reklama typu pop-

up i pop-under została właściwie całko-

wicie zarzucona.

Drobne ogłoszenia w internecie
Jako „ogłoszenie” określa się zazwyczaj 

krótki tekst zawierający informacje o ofer-

cie sprzedaży lub kupna. Wraz z ogłosze-

niem podaje się informacje umożliwiające 

kontakt z ogłoszeniodawcą. Tego typu 

oferty są najczęściej umieszczane w tzw. 

„kategorii ogłoszeniowej”. W języku an-

gielskim ten rodzaj informowania o ofer-

cie nosi nazwę „classifieds” lub „liners”, 

w Polsce przyjęło się określenie ogłosze-

nia liniowe, lub drobne kategoryzowane. 

Obok drobnych funkcjonują na rynku in-

ternetowym ogłoszenia wymiarowe, czyli 

tzw. display ads – ogłoszenia większe, mo-

dułowe, zawierające elementy graficzne, 

brandingowe, identyfikujące ogłoszenio-

dawcę. Bez wątpienia przez wieki ogło-

szenia drobne i wymiarowe były domeną 

prasy, a w szczególności – dzienników, 

jednakże w ciągu ostatnich kilku lat internet przetasował roz-

kład i układ sił na tym rynku.

Zgodnie z badaniami NetTrack za ostatni kwartał 2004 roku 

już 15,22 proc. (1,18 mln) internautów zamieszczało lub poszu-

kiwało ogłoszeń w sieci. W 2004 roku, przyjmując do szacunku 

rynku jedynie wydatki w największych serwisach ogłoszenio-

wych i u liderów kategorii (rekrutacja, motoryzacja, nierucho-

mości), wartość wydatków na ogłoszenia internetowe wyniosła 

8-10 mln zł netto.
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Migracja ogłoszeń do sieci
Badania Megapanel PBI/Gemius za rok 2005 pokazują, że 
pod koniec minionego roku ponad 2,5 miliona osób, czyli  
24 proc. internautów w wieku 7+ korzystało z serwisów ogło-
szeniowych w internecie. Poniższy wykres wyraźnie pokazuje, 
że mamy do czynienia z migracją ogłoszeń z prasy do sieci. 
Jeśli obecnie występujący trend utrzyma się, w styczniu 2007 
liczba użytkowników w serwisach ogłoszeniowych będzie wy-
nosiła ponad 3 miliony osób.

Poza wzrostem liczby użytkowników w serwisach ogłoszeniowych, 

na polskim rynku w 2005 roku można było zaobserwować również 

wzrost liczby nowych podmiotów oferujących ogłoszenia. Takie serwisy 

jak gumtree.pl, czy cogdziekupic.pl, pod koniec 2004 jeszcze nie istnia-

ły lub były w początkowej fazie rozwoju. Serwisy ogłoszeniowe, takie 

jak aaaby.pl, gratka.pl czy trader.pl, które istnieją w sieci od kilku lat nie 

ustępują pola i mimo wzrastającej konkurencji radzą sobie dobrze.

W roku 2005 serwisy ogłoszeniowe postawiły na rozwój funk-

cjonalności i zwiększenie różnorodności ofert. Właściwie co kwar-

tał oferowane są nowe możliwości przeszukiwania, powiadamiania 

o pojawieniu się nowych ogłoszeń i inne udogodnienia dla użytkow-

ników. Obserwując ten rozwój można zauważyć, że każdy z serwisów 

zmierza w kierunku jak najdokładniejszego mechanizmu wyszukiwa-

nia, który ma w wyniku zapytania zwrócić maksymalnie dużą liczbę 

ofert odpowiadających ściśle określonym kryteriom.

W roku 2005 mogliśmy obserwować również dalszy rozwój ser-

wisów aukcyjnych. W ubiegłym roku największe zamiany na tym 

rynku miało spowodować pojawienie się w Polsce amerykańskie-

go potentata aukcyjnego eBay. Niestety eBay wchodząc na rynek 

polski nie przeanalizował go dokładnie i nie zdołał przełamać do-

minującej pozycji Allegro i znalazł się daleko w tyle za swym lo-

kalnym konkurentem. Na rok 2006 zapowiada jednak ofensywę. 

Zgodnie z nową strategią rozwoju, Polska ma dołączyć do tych kra-

jów europejskich, które mają pełną wersję tego serwisu.

Rozwój rynku ogłoszeniowego w Polsce
Początek rozwoju rynku drobnych ogłoszeń internetowych przypa-

da na rok 2000. Podobnie jak w innych krajach, jest ściśle związany 

z wzrostem liczby internautów. Niezmiennie jednymi z najważniejszych 

graczy są serwisy ogólno ogłoszeniowe Aaaby.pl, Gratka.pl i Trader.pl, 

które posiadają zaplecze w postaci prasy, z której przenoszone są tu 

ogłoszenia. Ogłoszenia publikowane w „Gazecie Wyborczej” dostępne 
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są w serwisie Aaaby.pl, z lokalnych dzienników Passaura w serwisie 

Gratka.pl z tytułów motoryzacyjnych w Trader.pl. O ich przewadze de-

cyduje to, że dysponują zapleczem ogólnopolskim i rozpoznawalną 

marką. Ogłoszenia do swoich serwisów każdy z tych podmiotów po-

zyskuje drogą tradycyjną, jak również przez internet. Serwisy te posia-

dają jedną z największych aktualnych baz ogłoszeń wielobranżowych. 

Poza serwisami ogólno ogłoszeniowymi bardzo szybko rozwijają się 

w Polsce specjalistyczne serwisy ogłoszeniowe dla branż: rekrutacyj-

nej (ogłoszenia o pracę), nieruchomości i motoryzacyjnej.

Każdy z graczy obecnych na rynku stara się pozyskiwać ogłoszenia nie 

tylko od osób indywidualnych, ale też „hurtowo” od specjalistycznych 

firm i podmiotów, np. w branży rekrutacyjnej – od firm rekrutacyjnych, 

dziedzinie nieruchomości – od agencji pośrednictwa, motoryzacyjnej 

od dealerów i komisów. Każdy z podmiotów stara się zagregować na 

swoim serwisie możliwie jak największą liczbę ogłoszeń.

Szacowanie wartości całego polskiego rynku jest trudne, 

przede wszystkim ze względu na różnice w modelach bizne-

sowych. Część wpływów z ogłoszeń internetowych pochodzi 

od ogłoszeniodawców (opłaty za zamieszczenie ogłoszenia), 

od poszukujących (opłaty za dostęp do danych teleadresowych 

ogłoszeniodawcy). Znaczna część ogłoszeń publikowana jest nie-

odpłatnie, a serwisy ogłoszeniowe rozwijają inne formy zarabiania 

(np. pozycjonowanie ogłoszenia lub uzyskują przychody z reklamy). 

Dodatkowo, część ofert migruje do internetu zmieniając jednocześ-

nie swoją postać. Ogłoszenia dotyczące rzeczy używanych migru-

ją w znacznym stopniu do aukcji internetowych (Allegro.pl), które 

ze względu na atrakcyjność modelu biznesowego oraz skalę stają 

się poważną alternatywą i konkurencją dla ogłoszeń.

Podobnie jak w roku 2004 wielkość rynku ogłoszeniowego szaco-

wana jest na 10 proc. całego rynku reklamy internetowej. Przyjmując 

do szacowania wartości rynku wyłącznie wydatki na zamieszczanie 

ogłoszeń w wiodących serwisach ogłoszeniowych i we wszystkich 

wiodących branżach można przyjąć, że wartość wydatków na ogło-

szenia internetowe w 2005 roku wyniosła około 14 mln zł.

Linki sponsorowane
Od dwóch lat rosnący udział w wydatkach ma reklama w wyszukiwarkach. 

Jedną z form takiej reklamy jest zamieszczanie linków sponsorowanych. 

Wzrost popularności tej formy reklamy wynika z jej wysokiej skuteczno-

ści. Według badań dotyczących sposobu korzystania z wyszukiwarek in-

ternetowych, przeprowadzonych w lutym 2006 r. przez Gemius wynika, 

że 62,3 proc. internautów twierdzi, iż odróżnia linki sponsorowane od po-

zostałych wyników wyszukiwania. Analizując te dane ze względu na płeć, 

niewiele ponad połowa (53,2 proc.) kobiet rozróżnia linki sponsorowa-

ne od pozostałych wyników wyszukiwania wobec 69,5 proc. rozróżnia-

jących mężczyzn. Tylko 55,1 proc. użytkowników przyznało, że nigdy nie 

korzysta z możliwości kliknięcia w link sponsorowany.

Spośród osób, które kliknęły w taki link, 46,6 proc. ocenia, że stro-

ny docelowe są czasami przydatne (zgodne z oczekiwaniami), tyl-

ko 9,3 proc. osób twierdzi, że strony takie nigdy nie są przydatne. 

Użytkownicy korzystający z wyszukiwarek najczęściej nie czytają opi-

sów linków sponsorowanych (54,9 proc. z nich nigdy tego nie robi 

lub robi to rzadko). Jednak grupa czytająca opisy linków sponsoro-

wanych jest dosyć liczna – 31,8 proc. osób czasami czyta takie opisy. 

Ponadto, 18 proc. badanych deklaruje, że czasami zapamiętuje adresy 

stron internetowych prezentowanych jako linki sponsorowane.
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WITRYNY INTERNETOWE
Megapanel PBI/Gemius
Od października 2004 roku prowadzone jest comiesięczne, uznane za stan-

dard na rynku, badanie serwisów internetowych Megapanel PBI/Gemius, 

które przynosi wyniki oglądalności witryn i aplikacji internetowych.

Celem badania jest poznanie liczby i profilu demograficznego użytkow-

ników internetu oraz sposobu, w jaki korzystają z sieci. Wyniki badania 

umożliwiają porównywanie popularności witryn i aplikacji interneto-

wych oraz oszacowanie ich potencjału reklamowego przy pomocy pre-

cyzyjnie zdefiniowanych wskaźników. Badaniem objętych jest obecnie 

wiele tysięcy witryn. Poza dostępnymi dotychczas wskaźnikami oglą-

dalności, takimi jak liczba odsłon (określenie potencjalnej częstotliwości 

kontaktu z przekazem reklamowym), czy liczba użytkowników witryny 

internetowej (określenie zasięgu witryny), pojawiły się po raz pierwszy 

na rynku wskaźniki dotyczące czasu spędzanego na witrynie oraz licz-

by odwiedzin witryny (liczby sesji). Wskaźniki te pozwalają na wstępne 

określenie jakości witryny, co w przypadku ogromnej ich liczby może 

stanowić – obok analizy treści – przesłankę do podjęcia decyzji wybo-

ru konkretnej z nich, do mediaplanu kampanii reklamowej.

Czas jest w tym wypadku bardzo cennym wskaźnikiem. Podobnie 

jak w przypadku mediów strumieniowych, (np. telewizja czy radio), 

czas spędzony na witrynie z jednej strony wskazuje jej obiektywny 

udział w konsumpcji całego medium, pozwalając na określenie jej 

pozycji na rynku. Z drugiej strony, ze względu na specyfikę samego 

internetu, pozwala na szacowanie długości kontaktu internauty 

z wybranymi formami reklamowymi, np. sponsoringiem.
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Liczba odwiedzin witryny (liczba sesji) pozwala określić 

jej jakość. Witryny ciekawe, często aktualizowane przyciąga-

ją internautów dużo częściej niż statyczne i ubogie w treść. 

Wskaźnik ten może więc być wykorzystywany jako jakościo-

wa ocena otoczenia, w którym pojawi się nasza kreacja re-

klamowa.

Dodatkowe parametry czasu i liczby sesji pozwalają więc, wraz 

ze wskaźnikami liczby odsłon i liczby użytkowników, określić ogól-

ną popularność witryny na rynku.

Prezentacja kompleksowej wiedzy na temat polskich wi-

tryn i aplikacji internetowych wzbogacona została o istotną 

nowość – w wynikach Megapanel PBI/Gemius uwzględnio-

no odwiedzane przez polskich użytkowników witryny za-

graniczne.

Standard badań, dzięki dodaniu przy każdej witrynie lub jej części 

oraz przy tworzonych samodzielnie agregatach i produktach reklamo-

wych, dokładnego wskazania na witrynę (adres URL) pozwala także 

po raz pierwszy na obejrzenie strony, na którą trafia planowana kam-

pania reklamowa, jeszcze przed jej rozpoczęciem.
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Dla klientów, dla których nie ma znaczenia otoczenie, w którym 

pojawia się ich przekaz reklamowy, przyjmujących jako cel maksy-

malizację osiąganego zasięgu przy najniższych kosztach, internet 

oferuje wiele dokładnie dopasowanych produktów.

Każdy mediaplaner, korzystając z wyników badania, może i po-

winien obecnie samodzielnie sprawdzić, co zawiera w sobie każda 

pojedyncza witryna lub grupa witryn objętych badaniem i ocenić 

(w przypadku, gdy dla klienta istotny jest kontekst umieszczenia je-

go kreacji), co buduje oglądalność takiej witryny i czy jest to zgod-

ne z oczekiwaniami klienta.

Z drugiej strony klient, otrzymując mediaplan kampanii rekla-

mowej, może zażyczyć sobie dostarczenia adresów URL wszystkich 

witryn, na których planowana jest emisja jego kampanii, a następ-

nie w dowolnym momencie wejść na wybrane z nich i samodziel-

nie ocenić ich zawartość.
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Wyniki Megapanel PBI/Gemius, którego metodologia jest efektem 

prac koncepcyjnych, badawczych i analitycznych zespołu specjalistów 

PBI i Gemius, to oficjalnie zaakceptowana przez rynek podstawa pla-

nowania działań reklamowych w sieci. Wyniki poszczególnych witryn 

są teraz porównywalne ze sobą i stanowią barierę dla ewentualnych 

manipulacji informacją podczas pozyskiwania reklamodawców.
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INTERNET W FIRMACH
Przedsiębiorcy o internecie
Prawie 90 proc. polskich przedsiębiorców mających dostęp do inter-

netu korzysta z niego codziennie, i jest on dla nich podstawowym 

źródłem pozyskiwania informacji do prowadzenia biznesu.

Internet jest coraz częściej medium niezbędnym w prowadze-

niu działalności gospodarczej. Służy zarówno do celów reklamo-

wych, jak i informacyjnych – wynika z badania „Przedsiębiorczość 

w internecie” wykonanego przez Gemius SA we współpracy 

z Katedrą Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej 

w Krakowie. Najczęściej poszukiwanymi w internetowych serwi-

sach dla przedsiębiorstw informacjami są aktualności gospodar-

cze oraz przepisy prawne i podatkowe – czyli informacje, które 

powinny publikować i stale aktualizować urzędy administracji 

państwowej. Przedsiębiorcy poszukują ich jednak w serwisach 

biznesowych i na stronach organizacji branżowych, ponieważ 

na stronach rządowych ich po prosu nie ma. W tym zakresie za 

jedyną aktualną bazę wiedzy można uznać strony interneto-

we Sejmu.
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Wiedzę na temat zakładania, prowadzenia i zarządzania przedsię-

biorstwem internauci czerpią najczęściej właśnie ze znajdujących się 

w sieci serwisów informacyjnych dla przedsiębiorstw. Inne źródła, 

takie jak prasa, radio i telewizja są również często wykorzystywane 

przez respondentów. Mniejszą popularnością cieszą się natomiast: 

książki, biuletyny czy seminaria, które są wykorzystywane przeważ-

nie kilka razy a nawet raz w miesiącu. Przedsiębiorcy oraz osoby pla-

nujące założenie działalności znacznie częściej niż pozostali badani 

wykorzystują możliwości, które dają przeznaczone dla nich serwisy 

(np. pobieranie czy wysyłanie urzędowych formularzy i dokumen-

tów). Czerpią wiedzę ze stron internetowych różnych organizacji.

Także pracownicy firm korzystają w pracy z internetu w celach 

zawodowych. Aż 60,8 proc. pytanych osób potwierdza, że inter-

net jest istotnym narzędziem ich pracy.

Zdecydowaną większość serwisów odwiedzanych w związku z wy-

konywaną pracą stanowią serwisy informacyjne (43,9 proc.). Na dru-

gim miejscu respondenci wskazali strony internetowe konkurentów 

(23 proc.). Do najczęściej odwiedzanych należą także strony instytucji 

administracji publicznej, potencjalnych klientów i dostawców.

Przedsiębiorcy wierzą, że za 5 lat większość spraw urzędowych i bizne-

sowych będzie można realizować przez internet. Niestety te oczekiwa-

nia, zwłaszcza w odniesieniu do modernizacji administracji państwowej, 

mogą nie zostać zrealizowane, biorąc pod uwagę obecny stan usług, czy 

nawet informacji oferowanych przez urzędy online. Szczególnie istotne 

wydają się te wyniki w świetle odpowiedzi na inne pytania, z których 

jednoznacznie wynika, że respondenci (przedsiębiorcy lub potencjalni 

przedsiębiorcy) za największy problem związany z wykorzystywaniem 

internetu uznają właśnie brak możliwości kontaktu za jego pośredni-

ctwem z urzędami i instytucjami. Należy szczególnie mocno podkre-

ślić konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie przez instytucje 

rządowe i samorządowe, tak, aby jak najwięcej kierowanych pod ich 

adresem spraw można było załatwić drogą elektroniczną.
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Najważniejszą zaletą wykorzystywania internetu, w opinii manage-

rów jest oszczędność czasu. Do zalet zaliczają oni także fakt, iż internet 

pozwala na polepszenie komunikacji z innymi firmami oraz instytu-

cjami i urzędami. Jednak ważniejsza od tego jest poprawa komunika-

cji z klientami, którą wskazało blisko 50 proc. pytanych managerów. 

Ponadto, według opinii badanych, internet w znaczący sposób wpły-

wa na poziom sprzedaży i poprawę kondycji finansowej firmy.

W opublikowanym na początku 2005 roku raporcie Komisji 

Europejskiej, odnoszącym się do informatyzacji urzędów administra-

cji publicznej i realizacji e-usług przez takie jednostki, Polska znalazła 

się na ostatnim miejscu. Według oceny Komisji Europejskiej, w Polsce 

jedynie 10 proc. spraw można załatwić przez internet. Tymczasem np. 

w Grecji, często uznawanej za outsidera Unii już co trzecia sprawa mo-

że obejść się bez wizyty w urzędzie. Liderami europejskiego e-gover-

ment są Szwecja, Austria i Finlandia, gdzie w sieci obywatele i firmy 

mogą załatwić odpowiednio 74, 72 i 67 proc. wszystkich spraw.

Jak pokazują wyniki „Badania postaw przedstawicieli sa-

morządu terytorialnego wobec internetu” przeprowadzone-

go przez Pentor, głównymi powodami, dla których urzędnicy 

nie wykorzystują internetu w swojej pracy jest brak potrzeby 

jego używania – 57 proc. wskazań. Te wyniki nie wróżą dobrze 

przedsiębiorcom, ukazują bowiem problem mentalny tkwiący 

w urzędnikach – skupiają się oni bowiem na własnych potrze-

bach – zamiast ułatwiać życie – firmom. Kolejnym argumentem 

podnoszonym jako problem przez przedstawicieli samorzą-

dów jest bezpieczeństwo danych (42 proc.). Wydaje się to ma-

ło uzasadnionym, biorąc pod uwagę liczbę spraw, jakie można 

załatwić przez internet np. w bankach. Interesujące jest tak-

że wskazywanie przez 18 proc. badanych na brak wystarcza-

jących umiejętności pracowników administracji.

Z badania realizowanego dla Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 

wynika ponadto, że ponad połowa respondentów będących przed-

siębiorcami lub planujących otworzenie swojego biznesu (58,4 proc.) 

deklarowała, że serwisy internetowe i znajdujące się na nich infor-

macje czy usługi posłużyły jako pomoc w procesie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych i poszerzaniu wiedzy. Ten znaczny odse-

tek pokazuje, jak ważną funkcję edukacyjną spełnia internet i jak 

istotna jest zarówno wysoka jakość merytoryczna, jak i rozległa 

tematyka serwisów.
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Całodobowy dostęp do informacji i usług oraz oszczędność czasu 

przy zbieraniu potrzebnych wiadomości to najistotniejsze korzyści 

dla odwiedzających serwisy internetowe o omawianej tematyce. 

Jak wynika z badania, objęte nim osoby cenią sobie możliwość zała-

twienia koniecznych spraw w dogodnym dla siebie czasie. Internet 

daje taką możliwość, gdyż w tym kanale komunikacji nie ma ogra-

niczeń, jakimi są na przykład godziny pracy urzędów.

Ciekawą tendencją obserwowaną w USA jest odchodzenie kon-

sumentów od dotychczas wykorzystywanych źródeł informacji o fir-

mach na rzecz internetu. W okresie od października 2003 do lutego 

2005 z 75 proc. do 62 proc. spadła liczba osób poszukujących in-

formacji o lokalnych firmach i sklepach w książkach telefonicznych 

i katalogach firm (ang. yellow pages) na rzecz internetu. Nieznaczny 

spadek pod tym względem zanotowała także prasa codzienna. Tę 

sytuację, w swoim komentarzu do wyników, eMarketer.com okre-

ślił jako sygnał ostrzegawczy dla rynku Yellow Pages.

Internet jako narzędzie marketingu
Internet jako medium reklamowe w Europie przyspiesza – wynika 

z badania „EuroMedia trends 2005” przeprowadzonego przez Millward 

Brown wśród szefów i pracowników działów marketingu z ponad 700 

firm działających w Europie. Już 46 proc. europejskich spółek współpra-

cuje z agencjami interaktywnymi, a 44 proc. posiada w swoich firmach 

wyspecjalizowany zespół zajmujący się komunikacją internetową. Dla 

Europy Środkowej wskaźnik ten wyniósł 28 proc., przy czym zdecydo-

wanym liderem jest Polska, gdzie wyspecjalizowane zespoły zajmują-

ce się marketingiem internetowym posiada 40 proc. firm.

Głównym powodem wykorzystywania internetu w marketingu 

(według badania „Przedsiębiorczość w internecie”) jest dostępność 

informacji o produktach lub firmie przez 24 godziny na dobę. Za 

ważny element (69,3 proc. wskazań) przedsiębiorcy uważają ni-

skie koszty obsługi związane z wykorzystywaniem internetu oraz 

możliwość szybkiego dotarcia do klienta (68,4 proc.)

Przedsiębiorcy, nauczeni doświadczeniem, doceniają walory in-

ternetu jako narzędzia promocji własnej firmy. W opinii 24,7 proc. 

osób mających wpływ na zarządzanie firmą, internet w porówna-

niu z mediami tradycyjnymi posiada dużo większy potencjał pro-

mocyjny (wzrost z 13,5 proc. rok wcześniej), 16,5 proc. wskazuje na 

nieco większy potencjał w tym zakresie, a 26,8 proc. mówi o porów-

nywalnych możliwościach internetu i mediów tradycyjnych.
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Co ciekawe, respondenci w większości wskazali także na walo-

ry internetu jako narzędzia budowania pozytywnego wizerunku 

firmy. Prawie trzy czwarte pytanych o rezultaty wykorzystania in-

ternetu odpowiedziało, że przyczynił się poprawy image’u przed-

siębiorstwa.

Niewątpliwie na tak dobre wyniki miało wpływ postrzeganie firm 

reklamujących się w internecie przez samych klientów. Wskazują 

oni bowiem na szereg pozytywnych cech, jakie można przypisać 

firmom korzystającym z tej formy promocji. Ponad 85 proc. py-

tanych uważa, że firmy reklamujące się w sieci są nowoczesne, 

ponad 75 proc., że takie przedsiębiorstwa są innowacyjne i dy-

namiczne. Równie wysokie wskazania odnoszą się do takich cech 

jak: zaawansowanie technologiczne (68,1 proc.) i zasobność fi-

nansowa (53,1 proc.).



E-COMMERCE
Rozwój rynku handlu elektronicznego
W 2005 roku nastąpił dynamiczny rozwój e-commerce. Obroty pol-

skiego e-handlu wyniosły 3,1 mld zł, z czego obroty sklepów około 

1,3 mld zł, a platform aukcyjnych około 1,8 mld zł (głównie Allegro.

pl). Po raz pierwszy w historii obroty handlu elektronicznego osiąg-

nęły poziom 1 proc. całości obrotów detalicznych w Polsce. Liczba 

sklepów internetowych wzrosła do prawie 800.

Płatność kartą płatniczą za towary i usługi umożliwia obecnie w Polsce 

prawie 700 e-sklepów, z czego 455 jest obsługiwanych w tym zakre-

sie przez eCard, a około 220 przez PolCard. Wartościowo jednak eCard 

posiada około 90-proc. udział w rozliczonych transakcjach online.

Główną przyczyną wzrostu przychodów jest zwiększająca się ilość 

i atrakcyjność oferty sklepów internetowych. Istotną rolę odgry-

wa także wzrost dostępności kart płatniczych spowodowany roz-

wojem usług bankowych w Polsce oraz zmniejszaniem się obaw 

klientów o bezpieczeństwo transakcji. Zaufanie do polskich e-skle-

pów bierze się również z charakteru, jaki przybrał polski e-handel. 

Zdecydowana większość obrotów (aż 85 proc.) polskich sklepów 

internetowych jest generowana przez przedsięwzięcia, w których 

internet jest jednym z wielu kanałów dystrybucji. Jedynie 15 proc. 

obrotów jest generowane przez sklepy, które można uznać na typo-

wo wirtualne. Oczywiście klienci mają większe zaufanie do e-skle-

pów, których oferta jest dostępna także poza siecią.

Sposób i miejsce dokonywania zakupów
Aż 42,3 proc. polskich użytkowników deklaruje dokonywanie zaku-

pów online. Jednak do regularnych zakupów (minimum raz w ro-

ku) przyznaje się tylko jedna trzecia internautów. Niewątpliwie 

jednak dużo większa liczba osób ma za sobą przynajmniej jeden 

zakup dokonany online.
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Większość polskich internautów dokonuje zakupów wyłącz-

nie na platformach aukcyjnych (44 proc. kupujących), blisko jed-

na trzecia (31,3 proc) ogranicza się do sklepów internetowych, 

a dla 24,7 proc. osób nie ma znaczenia miejsce dokonywania za-

kupów w sieci.

Polscy konsumenci online najczęściej dokonują rocznie po kilka 

zakupów internetowych (30,8 proc.), niemniej dosyć liczna jest gru-

pa dokonująca zakupów częściej (raz w miesiącu – 18 proc., kilka ra-

zy w miesiącu – 14,3 proc.). Częstotliwość dokonywania zakupów 

w sieci rośnie wraz ze stażem internetowym konsumentów. Z badań 

przeprowadzonych wśród europejskich internautów przez Forrester 

Research wynika, że średnio co drugi użytkownik o stażu dłuższym 

niż 3 lata dokonał zakupu online w ciągu 3 miesięcy przed badaniem, 

a tylko co trzeci z kupujących w sieci miał staż krótszym niż rok

.

W 2005 roku już co trzeci polski internauta dokonywał zakupów 

w sieci. Wskaźnik ten wzrósł do 33,6 proc. z 23 proc. w roku 2004, 

i potroił się w porównaniu z rokiem 2002. Szybkie tempo rozwoju 

polskiego e-commerce pozwoliło Polsce wyprzedzić pod wzglę-

dem odsetka osób kupujących online takie kraje jak Włochy czy 

Hiszpania. Niestety Polska w dalszym ciągu pozostaje w tyle pod 

względem wartości transakcji online przypadających na jedne-

go internautę.
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Europejskim liderem zakupów w sieci jest Wielka Brytania, gdzie 

aż 71 proc. internautów kupuje online. Równie wysoki odsetek 

konsumentów internetowych jest w Szwecji (64 proc.), Niemczech 

(59 proc.) i we Francji (54 proc.)

Średnia kwota przeznaczona na zakupy online w Europie wynosi 

720 euro na osobę. Europejscy konsumenci kupują rocznie średnio 

6 produktów. Pod względem wydatków, europejskim liderem jest 

Wielka Brytania z wydatkami rzędu 1285 euro na osobę, a następ-

nie kolejno Dania (1078 euro) i Norwegia (1074 euro).

Obroty i transakcje
Za postępującą edukacją rynku idzie zwiększenie obrotów i trans-

akcji realizowanych online. Obroty z tytułu autoryzowanych i roz-

liczonych przez eCard transakcji sklepów internetowych wyniosły 

w 2005 roku 159,1 mln zł i były o 34,2 mln zł niższe niż w roku 2004. 

Różnica ta została spowodowana upadkiem jednego z głównych 

graczy na rynku e-commerce, przewoźnika Air Polonia.

Liczba rozliczonych transakcji sklepów internetowych rośnie jed-

nak systematycznie od lat. W 2005 roku, pomimo upadku Air Polonia, 

wyniosła 494 544 i była o 15 886 wyższa niż w 2004 roku.
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W 2005 roku wartość transakcji kartami płatniczymi auto-

ryzowanych w polskim internecie wyniosła 325 mln zł. W dal-

szym ciągu zdecydowana większość transakcji jest realizowana 

w formie gotówkowej (za pobraniem) lub przelewem. Udział 

kart w płatności za towary kupowane drogą elektroniczną jest 

uzależniony przede wszystkim od specyfiki branży sieciowe-

go sprzedawcy i przyjętego przez niego modelu biznesowego. 

Najwyższy udział transakcji opłaconych kartą notują linie lotni-

cze, gdzie wynosi on 50-60 proc. Sklepy o dużo bardziej zróżni-

cowanym profilu klienta i szerszym portfelu produktów mogą 

jednak liczyć, że jedynie co czwarty klient rozliczy się przy po-

mocy karty płatniczej.

Na koniec 2005 roku w Polsce tylko 3,9 mln na 20 mln wydanych 

kart płatniczych było akceptowane w internecie. Niewątpliwie tak 

niski udział kart akceptowanych w sieci przyczynia się hamowa-

nia rozwoju rynku e-commerce w Polsce. Zmiana tej sytuacji leży 

po stronie banków emitujących karty płatnicze.

Branże handlu elektronicznego
O ile w 2004 roku branżą, która stała się impulsem dla rozwo-

ju całego polskiego rynku e-commerce byli tani przewoźnicy 

lotniczy, to w 2005 roku była nią branża turystyczna, która wy-

generowała już 21 proc. wszystkich transakcji realizowanych 

w modelu B2C. Linie lotnicze utrzymały duży udział w wartości 

rozliczonych transakcji, jednak spadł on z 75 do 44 proc. (spa-

dek obrotów spowodowany był upadkiem Air Polonia). Znaczny 

udział zanotowały książki i płyty CD (9 proc.) oraz usługi i sprzęt 

GSM (8 proc.).

Platformy aukcyjne
Największy udział w obrotach polskiego e-commerce miały 

platformy aukcyjne, w tym przede wszystkim Allegro.pl. Łączna 

wartość transakcji zawartych na Allegro w 2005 roku wyniosła 

1,5 mld zł i była prawie dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. 
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Pomimo że Allegro kojarzy się ze sprzedażą przez osoby pry-

watne niepotrzebnych, używanych rzeczy, ponad połowa sprze-

danych w 2005 roku na Allegro przedmiotów to towary nowe 

i nieużywane.

Ponad połowa transakcji dokonywanych w 2005 roku na 

Allegro odbyła się po stałej cenie bez licytacji, czyli według 

klasycznych zasad handlowych. Ponadto także ponad połowa 

wszystkich transakcji była dokonywana przez osoby lub firmy, 

które sprzedają w sposób stały, najczęściej traktując Allegro ja-

ko stałe źródło dochodu.

Od początku funkcjonowania platformy rośnie roczna liczba 

sprzedawanych przedmiotów. W 2005 roku wyniosła ona ponad 

25 mln sztuk i była dwa razy wyższa niż rok wcześniej i pięćdziesię-

ciokrotnie wyższa niż w 2001 roku. Przedmiotami, które najczęściej 

się sprzedają na Allegro są odzież i biżuteria, telefony z akcesoria-

mi, komputery, antyki i innego rodzaju kolekcje.

Szybkość handlowania na podstawie zawartych transakcji od-

zwierciedlają poniższe statystki. W grudniu 2005 r. Allegro sprze-

dawało średnio co 40 sekund telefon komórkowy, książkę co 20 

sekund, film na DVD co 60 sekund, parę butów co 75 sekund, od-

twarzacz MP3 co 2 minuty. Na Allegro sprzedają się także droższe 

przedmioty – np. samochód – co 30 minut, jacht co 4 dni.

W strukturze obrotów największy udział posiadają sprzęt kompu-

terowy (14,7 proc.) i motoryzacyjny (14,2 proc.), w następnej kolej-

ności są telefony i akcesoria (11,3 proc.), sprzęt TV i AGD – 10,9 proc. 

i dopiero na 5. pozycji odzież i biżuteria (8,6 proc.)
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Drugą, coraz bardziej liczącą się na rynku platformą aukcyjną 

jest eBuy, który dopiero wszedł na polski rynek. Liczącymi się na 

rynku graczami są także świstak.pl i aukcje24.pl.
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BADANIA
Badania internetu
Teoretycznie internet powinien dać się badać i mierzyć o wiele 

łatwiej niż pozostałe media. Tak zwane „twarde dane”, czyli logi 

aktywności użytkowników sieci dostarczane przez systemy tra-

ckingowe (śledzące ruch w sieci) mają większą wartość dla rekla-

modawców, niż zbierane przez ankieterów instytutów badawczych 

deklaracje internautów. Również natychmiastowa dostępność wy-

ników powinna stać się znaczącym atutem tego medium. W prak-

tyce badanie internetu wymaga zupełnie nowatorskiego podejścia 

i rozwiązywania problemów, których nie było podczas opracowy-

wania metod badawczych innych mediów. Internet, ze względu 

na swoją dynamikę wzrostu oraz postęp technologiczny, wyma-

ga nieustannego dopasowywania metod badawczych do nowych 

rozwiązań i usług, do zmieniających się zachowań użytkowników 

oraz ciągłego tworzenia nowych metod pomiaru.

Jako przykład można podać rozwój komunikatorów (ICQ, gadu-

gadu, tlen), które w chwili pojawienia się na rynku, wymykały się 

tradycyjnym metodom badawczym, a dzisiaj stanowią pełnopraw-

ną kategorię nośników reklamy interaktywnej. Firmy badawcze cze-

ka stworzenie metod badań użytkowników telefonii internetowej 

(np. skype), której gwałtowny rozwój nastąpi w najbliższych latach 

lub słuchaczy internetowych stacji radiowych, których nie sposób 

badać dotychczasowymi medodami.

Ze względu na przedmiot badania, pomiary internetu może-

my podzielić dwa podstawowe i jednocześnie uzupełniające się 

rodzaje:

Badania site-centric – realizowane „z punktu widzenia” stro-

ny (witryny, portalu) internetowej. Badanie odpowiada przede 

wszystkim na pytanie „ile?”. Zgromadzone dane mówią, ile wejść 

wykonano na danej witrynie, ile odwiedzono stron, ile czasu trwała 

każda z wizyt. Dane te oczywiście dostępne są w czasie rzeczywi-

stym. Wyniki zna właściciel strony internetowej i od niego zależy, 

czy i w jakim zakresie zgodzi się je ujawnić.

Badania user-centric – ten rodzaj badań odpowiada na pytanie 

„kto?”. Efektem badania są dane na temat internautów odwiedza-

jących daną witrynę. Dzięki badaniom user-centric wiemy, czy ba-

dany serwis jest chętniej wybierany przez kobiety czy mężczyzn. 

Badane są także takie cechy, jak miasto, z którego użytkownik łączy 

się z internetem. Dzięki badaniom user-centric znamy tzw. profil 

demograficzny użytkownika internetu, w takim oczywiście zakre-

sie, w jakim sam internauta zgadza się go ujawnić.

Badania site-centric Badania user-centric
Podmiotem w badaniu jest 

witryna (grupa witryn).

Podmiotem w badaniu 

jest internauta (grupa 

internautów).

Twarde dane na temat 

każdego zdarzenia (policzona 

jest każda odsłona strony 

i każde kliknięcie w reklamę).

Badanie realizowane na 

grupie użytkowników, 

którzy deklarują chęć 

uczestniczenia w badaniu, 

tworząc panel użytkowników 

sieci. Ich zachowania uznaje 

się za reprezentatywne 

dla zachowań wszystkich 

użytkowników internetu.

Badanie odpowiada na 

pytania: „ile?” odwiedzin ma 

dana witryna, „jak?” zachowują 

się użytkownicy danej witryny.

Badanie odpowiada na 

pytanie „kto?” korzysta 

z internetu.

Źródłem danych są systemy 

adserwerowe (systemy 

emitujące reklamy w sieci) 

i trackingowe (systemy 

śledzące ruch w internecie).

Źródłem danych są deklaracje 

internautów (profil społeczno-

demograficzny) oraz 

twarde dane pochodzące 

z systemów monitorujących 

zainstalowanych na 

komputerach użytkowników.

W Polsce dostępne jest komercyjne badanie – Megapanel PBI/Gemius 

– w którym połączono metodę typu user-centric z badaniami site-centric. 
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W efekcie otrzymano niezwykle precyzyjny obraz użytkowników pol-

skiego internetu wraz z danymi demograficznymi, ich preferencjami 

i zachowaniami na około 4 tysiącach witryn internetowych objętych 

badaniem site-centric. Warto zaznaczyć, że tego typu narzędzie zosta-

ło po raz pierwszy stworzone w Polsce. Obecność Badania Megapanel 

PBI/Gemius stało się standardem określającym potencjał reklamowy wi-

tryn internetowych. Możliwości precyzyjnego zaplanowania kampanii 

reklamowych, dopasowanych do grupy celowej są o wiele doskonalsze 

niż w innych mediach. Dzięki poznaniu dokładnego profilu użytkownika 

polskiego internetu, osoby zajmujące się marketingiem i planowaniem 

mediów, mogą precyzyjnie dotrzeć do wybranej grupy celowej.

Przykład na wyszukiwanie grupy celowej: kobiety znacznie rza-

dziej odwiedzają strony banku Pekao SA, a witryna BPH ma wśród 

mieszkańców wsi większą popularność niż w miastach (Badania 

Megapanel PBI/Gemius w listopadzie 2005).

Grupa docelowa: kobiety

lp. Nazwa
użytkownicy 
(real users)

dopasowanie 
użytkowników

1 BPH 544 076 46,6%

2 PKO BP 488 541 50,4%

3 mBank 279 402 42,9%

4 ING 257 432 51,0%

5 Inteligo 235 064 39,1%

6 BZ WBK 193 711 46,2%

7 Pekao SA 174 691 39,9%

8 BGŻ 141 823 47,5%

9 Millennium 121 310 60,5%

10 NBP 104 133 59,1%

Grupa docelowa: mieszkańcy wsi

lp. Nazwa
użytkownicy 
(real users)

dopasowanie 
użytkowników

1 BPH 236 428 20,2%

2 PKO BP 155 680 16,0%

3 Pekao SA 109 368 25,0%

4 mBank 99 290 15,2%

5 ING 94 867 18,8%

6 Inteligo 93 492 15,6%

7 BZ WBK 58 805 14,0%

8 LukasBank 40 329 17,3%

9 NBP 31 948 18,1%

10 Kredyt Bank 29 674 17,4%

Dzięki badaniu Megapanel PBI/Gemius, znana jest popularność 

poszczególnych witryn tematycznych. Możemy też śledzić dyna-

mikę ich wzrostu.

Popularność serwisów oferujących ogłoszenia z używanymi sa-

mochodami zmieniała się w ciągu roku. Serwis otoMoto wyprzedził 

nawet niemieckich potentatów (Badanie Megapanel PBI/Gemius 

z października 2004 i października 2005).

Badanie w 10 2004
użytkownicy
(real users)

zasięg

1 Gratka.pl 570 442 6,28%

2 Trader.pl 381 081 4,19%

3 mobile.de 334 447 3,68%

4 Aaaby.pl 303 140 3,34%

5 autoscout24.pl 107 848 1,19%

Badanie w 10 2005
użytkownicy
(real users)

zasięg

1 otoMoto 1 360 743 13,81%

2 Trader.pl 518 186 5,26%

3 Gratka.pl/moto 412 915 4,19%

4 autoscout24.de 192 834 1,96%

5 autoscout24.pl 141 693 1,44%

Jak już powiedzieliśmy na początku tego rozdziału, w interne-

cie o wiele łatwiej prowadzić badania i generować raporty z ba-

dań ilościowych niż to ma miejsce w innych mediach. Twarde dane 

dostępne są niemal natychmiast i oferują znacznie więcej parame-

trów niż w innych mediach. W przypadku telewizji lub radia, wie-

my, ile osób i jak długo oglądało bądź słuchało dany program lub 

reklamę. W badaniach prasy wiemy, ile osób kupiło badany tytuł. 

W internecie liczba parametrów jest o wiele szersza. Możemy ba-

dać, ile osób weszło na daną witrynę internetową (liczba wizyt), 

ile obejrzało stron (liczba odsłon) ile czasu na niej spędziło, w jakie 

miejsca zaglądnęło, ile razy kliknęło myszką, jaka była poprzednia 

i następna oglądana witryna. Możliwe jest także badanie lojalno-

ści użytkowników serwisu.

Badania internetu oferują cały wachlarz parametrów, przydat-

nych dla planowania miejsc, gdzie będzie wyświetlana dana kam-

pania reklamowa. Tutaj przytoczymy tylko niektóre z nich:

	współoglądalność dwóch witryn – jaki procent użytkowni-
ków jednej witryny korzysta też z drugiej (nie powinno się 
umieszczać reklam na dwóch witrynach o dużej współoglą-
dalności, gdyż kampanie zobaczą te same osoby).

	zasięg witryny – jaki procent wszystkich użytkowników in-
ternetu korzysta z danej witryny.

	affinity index (dopasowanie) – w jakim stopniu interesująca 
nas witryna odpowiada profilowi założonej grupy celowej.

W badaniach internetowych coraz większą rolę odgrywają spo-

łeczności internetowe – grupy internautów związanych z jakimś 

portalem lub witryną. Społeczność internetowa dostarcza właś-

cicielom portalu lub witryny internetowej bezcennej wiedzy, do-

tyczącej profilu demograficznego użytkowników (reklamodawcy 

możemy zaoferować dotarcie do bardzo dobrze zdefiniowanej, 

znanej i lojalnej grupy internautów). Z drugiej strony uczestnicy 

społeczności dostarczają wiedzy na temat funkcjonalności, ergo-

nomii witryny, wskazują kierunki jej rozwoju i często są pomysło-

dawcami zmian.
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Wzrost znaczenia internetu
Internet jest kluczową platformą dla działań public relations. Nie 

chodzi jednak o media online, które masowo wchodzą w zasięg 

oddziaływania PR firm i instytucji, ale o wykorzystanie go jako 

platformy i narzędzia komunikacji, badania opinii, a także ostrze-

gania o kryzysach.

Można mówić o rewolucji w PR-e, która opiera się na tym, że 

w rękach komunikatorów pojawiło się „własne medium” w posta-

ci witryny internetowej oraz szeregu innych narzędzi i technolo-

gii (blogi, wiki, kanały informacyjne rss/xml, etc.), które sprawiają, 

że coraz łatwiej i sprawniej można się komunikować bezpośred-

nio – bez pomocy przekaźników w postaci mediów, na których do 

tej pory w dużym stopniu polegali PR-owcy.

Drugim przyczynkiem „rewolucji” jest przełamanie bariery trud-

ności i kosztów pomiarów efektywności. Internet umożliwia po-

miar nie tylko poprzez badanie oglądalności witryn i skuteczności 

kampanii wyrażonych w parametrach związanych z oglądalnoś-

cią, ale również poprzez łatwość w zastosowaniu do badania opi-

nii i zachowań – ankiety, sondaże i audyty zachowań.

Teraźniejszość PR-u w internecie to coraz częstsze jego wykorzy-

stanie jako narzędzia usprawniającego pracę w klasycznych działa-

niach PR, takich jak media relations czy monitoring mediów. Narzędzia 

webowe wspomagają komunikację z mediami i zarządzanie relacja-

mi z indywidualnymi dziennikarzami, a także umożliwiają szybki do-

stęp do informacji i sprawniejszy sposób raportowania.

Przyszłość to umiejętność myślenia o PR-e w kategoriach tren-

dów w określanych często jako WEB 2.0, czyli w kategoriach bu-

dowy społeczności, agregowaniu treści i udostępniania zasobów 

i usług. Takie widzenie PR-u w internecie jest zapowiedzią rosnącej 

popularności wykorzystania w PR blogów, serwisów wikipochod-

nych czy udostępnienia informacji w postaci kanałów informacyj-

nych i podcastów.

Poza kategorie tradycyjnego PR-u wykraczają techniki SEO (se-

arch engines optimisation) – pozycjonowania witryn internetowych 

w wyszukiwarkach. Na świecie to podstawowa technika w reper-

tuarze PR-u internetowego, która również w Polsce zyskuje coraz 

większe uznanie, choć nie służy jej kompetencyjne zawieszenie 

pomiędzy dostawcą rozwiązania informatycznego i treści. W zde-

cydowanej większości przypadków w Polsce wybór rozwiązania 

technologicznego znakomicie utrudnia lub wręcz uniemożliwia 

dalsze działania optymalizacyjne witryny.

Media online, informacje
Jednym z wyznaczników zmian w tradycyjnych mediach jest ich 

powszechna obecność w internecie, w którym pojawiają się rów-

nocześnie setki, a nawet tysiące niewielkich serwisów branżowych, 

hobbystycznych i blogów, które ze względu na publikowanie bie-

żących informacji bądź komentarzy nabierają znaczenia mediów. 

W konsekwencji ich dużej ilości oraz krótkiego czasu życia infor-

macji w sieci rośnie zapotrzebowanie na informacje, których dyna-

miczny przyrost skutkuje w szumem informacyjnym i problemami 

komunikacyjnymi.

W Polsce daje się zauważyć nierównomierny potok informacyj-

ny, który bardzo często omija mniejsze serwisy. Zainteresowanie 

komunikatorów internetem ogranicza się zwykle do kilku naj-

bardziej znanych portali, podczas gdy liczbę zainteresowanych 

można szacować na poziomie minimum kilkuset serwisów, nie li-

cząc autorów blogów, których liczba w polskim internecie liczona 

jest już w milionach. Będzie się to zmieniać, bowiem konsumen-

ci – również polscy, przyjmują coraz bardziej aktywną postawę 

w poszukiwaniu informacji. Ci prosumenci (Prosumers – neolo-

gizm utworzony przez futurologa Alvina Tofflera), dla których 

internet stanowi kluczowe medium, to najczęściej 20-30 proc. 

każdej grupy konsumentów, którzy są aktywną siłą wpływają-

cą na dany rynek. Prosumenci to osoby bardziej pro-aktywne, 

komunikatywne, działające jak swego rodzaju „przekaźniki” opi-

PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE
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nii na temat marek i zjawisk kultury popularnej. Wyłaniani są na 

podstawie określeń odnoszących się do listy stwierdzeń na temat 

stylu życia i zachowań nabywczych. Badania Euro RSCG wykaza-

ły, że sposób, w jaki myślą prosumenci także w Polsce stanie się 

dominującym sposobem myślenia wśród konsumentów w cią-

gu 6-18 miesięcy.

Trendy i nowe narzędzia
W trendy rozwoju internetu i PR-u wpisują się kanały informacyjne 

(RSS/XML) oraz wykorzystanie ich do agregowania i dostępu do 

informacji. Badania z 7 października 2005 roku, przeprowadzone 

przez Yahoo, wskazują, że 27 proc. internautów wykorzystuje zale-

ty kanałów informacyjnych RSS, choć tylko 5 proc. robi to w pełni 

świadomie, a 12 proc. przyznaje się do znajomości RSS-ów.

Początkiem ery wykorzystania kanałów informacyjnych w Polsce 

było udostępnienie przez portal gazeta.pl Wiadomka.pl – pol-

skiego czytnika kanałów. Dostęp do informacji w postaci ka-

nałów RSS/XML jest standardową formą dostępu nie tylko do 

blogów i informacji w mediach, ale coraz częściej także do in-

formacji prasowych firm i biuletynów elektronicznych. Dotyczy 

to wprawdzie bardzo wąskiej grupy firm, ale można mówić już 

o jasno zarysowanym trendzie. Taką formę dostępu do informa-

cji popularyzuje również przeglądarka FireFox, a w perspektywie 

kilku miesięcy najnowsza przeglądarka Microsoftu IE 7.0, który 

zapowiada rozszerzenie standardu RSS o możliwość komunika-

cji dwukierunkowej.

W perspektywie najbliższych tygodni mogą się pojawić korpo-

racyjne czytniki kanałów informacyjnych udostępnianych dzien-

nikarzom, kluczowym klientom czy do usprawnienia dostępu do 

informacji w intranetach. Rosnąca popularność kanałów RSS-owych 

będzie się przekładała na popularyzację podcastów, czyli kanałów 

informacyjnych RSS wzbogaconych o przekaz audio. Należy uznać, 

że te narzędzia komunikacji staną się wkrótce równie powszechne 

jak internetowe biura prasowe, parę lat temu uznawane za niezbęd-

ny element komunikacji PR-owca z dziennikarzem. Dziś biura praso-

we online są standardowym elementem serwisów korporacyjnych, 

a nawet witryn opracowywanych dla pojedynczych marek.

Coraz większym zainteresowaniem wśród PR-owców zaczyna-

ją cieszyć się blogi. Początkowo wzbudziły zainteresowanie jako 

element systemu wczesnego ostrzegania przed sytuacjami kryzy-

sowymi, dającymi czas na przygotowanie się do komunikacji z me-

diami masowymi. Stopniowo stały się elementem rozprzestrzeniania 

pozytywnych przekazów na temat firmy czy produktu, doskonale 

uzupełniającym buzz marketing. PR-owcy z coraz większą odwa-

gą wykorzystują to narzędzie także w proaktywnej komunikacji, 

widząc w nim potencjał wiarygodnego przekazu.

Działania określane jako internet Public Relations czy e-PR sta-

ły się w Polsce nieodłącznym elementem działań public relations 

i na trwale wpisały się w strategię komunikacji z grupą docelową. 

W kolejnych latach można spodziewać się dalszego rozwoju na-

rzędzi komunikacji internetowej w służbie public relations, a tak-

że badań potwierdzających tę tendencję. 






