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Wykluczenie cyfrowe 

Wprowadzenie 

Wykluczenie jako takie traktowane jest zwykle jako proces, który wiąże się ze 

stopniową utratą łączności ze społeczeństwem (integracji społecznej), aż do jej całkowitego 

zerwania. Jeden ze strategicznych aktów funkcjonujących w Polsce – Narodowa Strategia 

Integracji Społecznej (NSIS) - definiuje wykluczenie społeczne jako sytuację, która 

„uniemożliwia jednostce lub grupie pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych 

i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób” 

(Golinowska, Broda-Wysocki 2005: 46). Dominujące obszary rozważań teoretycznych i 

działań integrujących czy re-integrujących skupiają się na najbardziej oczywistych 

czynnikach wykluczenia – zamieszkiwaniu na terenach wiejskich, niepełnosprawności, 

bezdomności, długotrwałego bezrobocia czy płci. Na wykluczenie cyfrowe, mimo iż obecne 

w dyskursie o społeczeństwie informacyjnym niemal od samego początku (Castells chociażby 

wskazywał w Galaktyce Internetu na „cyfrowy podział”), a związane z charakteryzującym 

całe myślenie o społeczeństwie informacyjnym, gospodarce opartej na wiedzy i inżynierii 

społecznej w tym zakresie, determinizmie ekonomicznym i technologicznym. Nie ulega 

bowiem wątpliwości, że wyznaczony chociażby Raportem Bangemanna (Chłoń-Domińczak 

2005: 331), procesami globalizacji i rozwojem technologicznym kierunek przekształceń 

współczesnych społeczeństw rozwiniętych, jest zdeterminowany technologicznie. 

Technologie te to przede wszystkim całokształt technologii komputerowych, z procesami 

rozwoju sieci komputerowych na czele (utożsamianymi zwykle z rozwojem Internetu). 

Jeśli  drugą stroną tego obrazu uczynić dane o skali i jakości korzystania w Polsce z 

tych technologii, które przedstawiają się następująco: 

- 70% Polaków ma w domu komputer, a 60% - komputer z dostępem do Internetu 

(Batorski 2009: 281-182); 
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- 95% przedsiębiorstw korzysta z komputerów, a 93% ma dostęp do Internetu, ponadto 

ponad połowa firm posiada szerokopasmowy dostęp do sieci (GUS 2008); 

 

Wydaje się, że obraz nie jest zły – udział internautów wśród dorosłych Polaków 

rośnie, przedsiębiorstwa nie wahają się sięgać po dobrodziejstwa Internetu. Jednak wbrew 

pozorom problem jest wielki – co widać bezpośrednio z działań podejmowanych na poziomie 

wdrażania różnego rodzaju projektów, zaś składają się na niego następujące kwestie: 

1. przeznaczanie środków i poświęcanie uwagi zagadnieniom infrastrukturalnym, choć 

to nie sam dostęp jest obecnie problemem; 

2. przenoszenie się braku kompetencji korzystania z Internetu (połączonych z brakiem 

dostępu) i oprogramowania komputerowego na całokształt funkcjonowania współczesnego 

człowieka. Jest bowiem mitem powszechne przekonanie, że korzystanie z komputera i 

Internetu służy rozrywce, że jego brak wiąże się z wykluczeniem z rzeczywistości cyfrowej. 

Wykluczenie cyfrowe wiąże się z wykluczeniem z całej rzeczywistości społecznej, nie tylko z 

brakiem dostępu do rozrywki, bieżących informacji czy serwisów plotkarskich. Kolejnym 

mitem jest też przekonanie, że problem dotyczy tylko osób starszych, przy różnie 

umiejscawianej granicy owej starości, czy lepiej dojrzałości – czasem wskazuje się osoby z 

kategorii 50+, częściej myśli się o seniorach z pokolenia dziadków i emerytów – co zresztą 

wzmacnia mit o nieistotności wykluczenia cyfrowego w porównaniu z bezdomnością czy 

bezrobociem. Jednak gospodarkę opartą na wiedzy charakteryzuje nieustanne dewaluowane 

się wszelkich kompetencji, w społeczeństwie informacyjnym żadne wykształcenie nie jest 

wystarczające na zawsze – co wynika i z rozwoju technologicznego, i z uelastyczniania 

rynków pracy. 

Reasumując, można zatem wskazać trzy główne błędy myślenia o wykluczeniu 

cyfrowym, które przeszkadzają w podejmowaniu efektywnych działań zapobiegających 

wykluczeniu cyfrowemu lub reintegrujących w sytuacji, w której już wystąpiło. 

1. Wykluczenie cyfrowe wynika z braku dostępu do Internetu (związanego z kosztami 

i/lub technologicznymi możliwościami dostępu tj. kwestiami infrastruktury) 
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2. Wykluczenie cyfrowe to wykluczenie z rzeczywistości cyfrowej 

3. Wykluczenie cyfrowe dotyczy osób starszych 

 

Kwestie (nie tylko) dostępu 

Narzędziem warunkującym powstanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego, a więc 

uznawanym za „odpowiedzialne” za przekształcanie się współczesnych społeczeństw z 

przemysłowych czy nowoczesnych w ponowoczesne, poprzemysłowe czy po prostu 

informacyjne, jest oczywiście komputer osobisty, a ściślej jego upowszechnienie i 

zwielokrotnienie zastosowań – komputer z oprogramowaniem służy do pracy 

administracyjnej, umożliwia organizowanie procesów produkcyjnych, dystrybucję towarów i 

usług itp. Jego upowszechnienie wiązane jest z dwoma zasadniczymi przemianami – 

najbardziej oczywistą jest kosztowa, komputery są po prostu znacznie tańsze obecnie niż były 

w swoich początkach. Druga zmiana wiąże się z ułatwieniami obsługi – pierwsze systemy 

operacyjne wymagały od użytkowników zaawansowanych kompetencji, nauczenia się 

całkowicie nowego języka niezbędnego dla wydawania poleceń systemowi. Zwiększenie 

intuicyjności obsługi poprzez wykorzystanie urządzeń wskaźnikowych do wydawania 

poleceń zmieniło te wymagania. Współczesne programy mają nieporównywalnie większe 

możliwości niż ich starsze o generację odpowiedniki (dla wielu zresztą nie ma 

odpowiedników), a jednocześnie intuicyjność obsługi podstawowych funkcji sprawia, że 

wydają się niesłychanie proste. To jednak okazuje się jednym z istotniejszych elementów 

pułapki wykluczenia cyfrowego. Wydaje się bowiem, że skoro obsługa jest tak prosta (klikasz 

i działa), to wystarczy zapewnić dostęp – najpierw do komputera, potem do Internetu i 

jakikolwiek problem z wykluczeniem cyfrowym znika.  

Wedle wyników Diagnozy Społecznej 2009 w ponad połowie gospodarstw domowych 

w  Polsce dostęp do Internetu (w 60% jest komputer) (Batorski 2009: 281), co oznacza, ze 

prawie 60% Polaków ma w domu komputer z dostępem do Internetu. Wskaźnik zupełnie 

przyzwoity, zwłaszcza jeśli uwzględnić jednoznaczną wieloletnią tendencję wzrostową. 

Spośród gospodarstw, które dostępu do Internetu nie mają tylko 14% podaje względy 

finansowe, około 6% - brak technicznych możliwości założenia stałego łącza. Ponadto 
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komputer ma wg tych samych badań, prawie połowa najbiedniejszych gospodarstw 

domowych w Polsce (z najniższego kwartyla dochodów). Koszty i infrastruktura nie są więc 

wcale tak istotne. Jakie są zatem najistotniejsze powody nie korzystania z Internetu? Połowa 

gospodarstw domowych, w których dostępu nie ma odpowiada „Internet nie jest nam 

potrzebny”! (Batorski 2009: 287) 

Ponadto od owego wskaźnika 60% Polaków, w których gospodarstwach domowych 

jest komputer z dostępem do Internetu należy odjąć 13% osób, które mając w swoim domu 

możliwość korzystania z Internetu, nie korzystają z niego wcale. Ponownie jest to zatem 

kwestia motywacji, a nie dostępu – woli, nie infrastruktury i kosztów (Batorski 2009: 287). 

 

Rzeczywistość cyfrowa czy rzeczywistość społeczna? 

Z powyższym, wyrażanym przez badanych przekonaniem, że Internet nie jest do 

niczego potrzebny wiąże się przekonanie wyrażane często przez pracowników instytucji 

zobligowanych do działań przeciwdziałających wykluczeniu lub integrujących, że przecież to, 

że ktoś nie ma dostępu do Internetu, nie korzysta z niego i nie wie jak  z niego korzystać jest 

mało istotne. Wszak trudno porównywać problem, jakim jest niemożność śledzenia bieżących 

plotek, brak konta w serwisie społecznościowym czy konieczność wykonania telefonu do 

informacji kolejowej dla sprawdzenia połączeń itp. z  bezdomnością, skrajnym ubóstwem czy 

niepełnosprawnością. Odzwierciedla się tu pogląd, zgodnie z którym Internet służy do 

rozrywki i traktowany jest tylko jako bogatsza oferta przekazu medialnego ze zintegrowanym 

w jedno radiem, telewizją, prasą codzienną i tabloidami oraz tablicami ogłoszeniowymi.. 

Tymczasem Internet to przede wszystkim przestrzeń gospodarcza – wymiany handlowej, 

wykonywania pracy, jej oferowania i poszukiwania. Dla co trzeciego polskiego internauty 

najważniejszym celem korzystania z Internetu jest praca, dla prawie 60% poszukiwanie 

informacji to pierwszo- lub drugoplanowy cel korzystania z Internetu. Znaczące są przy tym 

różnice pomiędzy osobami o różnym poziomie wykształcenia i różnym statusie społeczno-

zawodowym. Dla 60% internautów z wyższym wykształceniem celem głównym jest praca, 

podobnie dla pracowników sektora publicznego i prywatnych przedsiębiorców (Batorski 

2009:305). Poprzez Internet można wykonywać pracę i coraz częściej tak właśnie jest ona 

świadczona – różne formy telepracy wykorzystują przede wszystkim możliwość 
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utrzymywania kontaktu pomiędzy pracownikami a przedsiębiorstwem poprzez Internet. Ale 

wykonywanie pracy to tylko jeden aspekt – niezwykle istotne z punktu społecznego 

włączania jest poszukiwanie i zdobywanie pracy, ponieważ bezrobocie okazuje się 

najistotniejszym z czynników wykluczenia. 

Tymczasem w przeciwieństwie do aktywnych na rynku pracy pracowników i 

przedsiębiorców, bierni zawodowo i bezrobotni internauci wykorzystują Internet dla rozrywki 

(po 40%) i poszukiwania informacji (odpowiednio 40 i 35%) (Batorski 2009:305-306). To 

można określić mianem zmarnowanego potencjału, a przecież dla coraz większej liczby 

poszukujących pracy Internet powinien być miejscem przeglądania ofert, składania swoich 

danych do baz pośredników itp. Stopniowo coraz więcej ofert pracy przenoszonych jest do 

internetowych baz i serwisów ogłoszeniowych – dla pracodawcy e-rekrutacja jest tańsza, 

pozwala na bardziej wyczerpujące poinformowanie o własnych oczekiwaniach wobec 

pracownika, a ponadto – umożliwia wstępną weryfikację kompetencji pracownika dzięki 

ograniczeniu dostępu dla tych, którzy z ich braku nie dotrą nawet do samego ogłoszenia. Nie 

trzeba w ogłoszeniu wpisywać wymogu podstawowej obsługi komputera – bez niej 

potencjalny pracownik nawet nie wie, że jest dla niego oferta. Ponadto nawet tradycyjnie 

zamieszczone ogłoszenia coraz częściej wymagają przesłania danych potencjalnego 

pracownika w formie elektronicznej, podawany jest adres e-mail działu czy osoby 

rekrutującej, nie adres tradycyjny, lokujący firmę w przestrzeni fizycznej.  

Kolejny istotny element wiąże się z koniecznością korzystania z Internetu i 

komputerów w coraz większej liczbie różnego rodzaju zawodów – obsługa wielu urządzeń 

wymaga ich zaprogramowania, nawet prosta sprzedaż w sklepie to konieczność obsługi kasy 

fiskalnej, a często bardziej złożonych systemów komputerów integrujących wymianę 

informacji pomiędzy punktem sprzedaży a magazynami. Pracodawca jest gotowy przeszkolić 

pracownika z obsługi specjalistycznego oprogramowania, jakiego używa, ale już nie z 

ogólnych, podstawowych umiejętności obsługi komputera jako takiego. Brak kompetencji, 

wyrażający się w braku dostępu, braku doświadczeń i braku nawyku korzystania z komputera 

i Internetu staje się więc barierą także wówczas, gdy uda się zdobyć pracę (por.: Jeran 2008) 

Tym sposobem wykluczenie cyfrowe wyklucza z normalnego rynku pracy, coraz bardziej 

skazując na pracę nielegalną, tymczasową, niskiej jakości – nie dającą szans na rozwój 

osobisty, nie dającą satysfakcji i nie dającą godziwego zarobku. 
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Wykluczeni cyfrowo są (tylko) ludzie starsi 

Powszechne przekonanie wiąże niedostatki włączenia w rzeczywistość cyfrową z 

wiekiem. Braki kompetencji, braki infrastrukturalne i w efekcie wykluczenie cyfrowe jest 

postrzegane jako problemem starszej części społeczeństwa i nie dotyczy osób młodych, które 

stosunkowo niedawno kończyły edukację. To błędne przekonanie w istocie składa się dwóch 

części: (1) przekonania, że młodzi ludzie dysponują niezbędnymi kompetencjami, dlatego 

wykluczenie cyfrowe ich nie dotyka oraz (2) przekonania, że raz zdobyte kompetencje (np. 

umiejętności przećwiczone w szkole) są wystarczające. 

Tymczasem wiele badań wskazuje, że z poziomem kompetencji obsługi programów 

komputerowych i korzystania z Internetu jest wśród Polaków znacznie gorzej, niż z samym 

korzystaniem i dostępem. Wyniki przywoływanej już Diagnozy Społecznej 2009 wskazują na 

niski i niezmienny od pewnego czasu poziom umiejętności obsługi poszczególnych 

programów, wykonywania konkretnych zadań. Jeśli co trzeci użytkownik nie potrafi 

skopiować pliku czy folderu albo skopiować i wstawić fragmentu tekstu w edytorze, to trudno 

mówić o powszechności zaawansowanych umiejętności informatycznych. Łącznie wyniki 

Diagnozy Społecznej wskazują na to, że tylko 7,5% (!) Polaków potrafi korzystać z 

podstawowych programów biurowych i Internetu (Batorski 2009: 303-305),  ponadto zakres 

umiejętności nie rośnie, choć kolejne roczniki młodzieży przechodzą w szkołach na każdym 

poziomie kursy obsługi podstawowych programów biurowych. Wprawdzie umiejętności w 

obrębie młodszych grup wiekowych są większe, ale nawet dla osób w wieku 16-24 lat 

osiągają zaledwie 70%  (jest to średni procent umiejętności z 9 umiejętności) w obrębie 

umiejętności obsługi komputera i nieco mniej w obrębie wszechstronności korzystania z 

Internetu. Nie są więc ludzie młodzi jakoś wybitnie przygotowani do efektywnego 

wykorzystywania komputera i Internetu, do rzeczywistej pracy z ich wykorzystaniem. 

Przypominając samą idę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy oraz wskazując na cechy współczesnych, elastycznych rynków pracy, należy ponadto 

zauważyć, że sytuacja, w której raz zdobyte wykształcenie wystarczało na cały okres 

aktywności zawodowej, należy do przeszłości. Klasyczny, typowy dla społeczeństw 

nowoczesnych przebieg cyklu życia, w którym po okresie kształcenia następował spójny i 
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jednolity okres wykonywania pracy zawodowej zakończony emeryturą, jest coraz mniej 

adekwatny. Zmieniające się technologie, struktura zawodowa i specjalizacje gospodarek 

narodowych wymagają od pracowników dostosowywania się do nowych zawodów, 

podejmowania pracy na stanowiskach pozbawiony jasnego i stałego zdefiniowania zadań, 

które stają się coraz bardziej zmienne i coraz bardziej wszechstronne. Zwiększa to zakres 

wyzwań, jakie stoją przed pracownikiem i jednocześnie sprawia, że nikt, nawet obecny 

absolwent najlepszej uczelni z wzorowym dyplomem nie będzie mógł trwać na tym samym 

poziomie kompetencji. Edukacja całożyciowa wynika z owego wymogu, ponieważ w 

społeczeństwie informacyjnym każdy, kogo kompetencje się nie rozwijają, w istocie się cofa 

(por.: Jeran 2009). Dotyczy to wszystkich grup wiekowych, a w efekcie przyczynia do 

podważenia przekonania, że wykluczenie cyfrowe dotyczy tylko osób starszych, które nie 

zapoznały się z komputerami w trakcie kształcenia obowiązkowego, które są starsze niż 

komputery i nie dorastały w cyfrowym świecie. Jak wskazują wyniki badań, ci młodsi wcale 

nie są tak bardzo sprawniejsi, ponadto ich umiejętności równie szybko stają się przestarzałe. 

Warto przy tym pamiętać, że kompetencje, o których mowa to nie tylko kompetencje 

instrumentalne – umiejętność obsługi oprogramowania czy bardziej zaawansowane – 

oceniania, sortowania i weryfikowania odszukanej informacji, ale i kompetencje 

interpersonalne – utrzymywania kontaktów zapośredniczonych przez komputer, zarządzania 

komunikacją synchroniczna i asynchroniczną (Kompetencje kluczowe 2005). 

Rozwiązanie? 

W istocie rozwiązaniem jest wyłącznie zwiększanie kompetencji. Niewątpliwie 

znaczenie ma w pewnym stopniu aspekt infrastrukturalny, jednak w większości kraju nie jest 

to szczególnie dotkliwa bariera. Rozpowszechnienie rozwiązań mobilnych, opartych na sieci 

nadajników GSM/UMTS rozwiązuje problem generowany przez trudny teren, małe 

zagęszczenie ludności czy niewielką liczbę odbiorców, co wykluczało opłacalność 

inwestowania w infrastrukturę dostępową opartą na okablowaniu. Kwestia kosztów 

uzyskiwania dostępu i samego sprzętu (komputera) także jest coraz mniej istotna – wskazuje 

na to z jednej strony porównanie cen, z drugiej – opinie wyrażone w ramach przytaczanych 

badań. Upowszechnienie narzędzi informatycznych i konkurencja te aspekty w większości 

rozwiązują. Rzeczywistą barierą rozwijania kompetencji zabezpieczających przed 

wykluczeniem cyfrowym są przekonania Polaków – jeśli Internet jest uważany za coś 
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niepotrzebnego, przeznaczonego dla młodzieży albo służącego rozrywce, to i rzeczywiście 

wielu dorosłych obywateli, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

(zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na inne czynniki), nie uważa za 

konieczne inwestowania swoich sił i środków w kompetencje cyfrowe i korzystanie z 

Internetu. Co więcej, wielu dorosłych obywateli nie będących w trudnej sytuacji, także nie 

postrzega Internetu jako ważnego aspektu współczesnego życia społecznego – i to zarówno w 

wymiarze rynku pracy, jak i kapitału społecznego, uczestnictwa w kulturze czy 

podtrzymywania więzi międzypokoleniowych. Oznacza to, że nawet jeśli obecnie nie są 

wykluczeni ze względu na któryś z typowych czynników wykluczenia, już wkrótce będą lub 

są obecnie wykluczeni cyfrowo. I to wykluczenie będzie się przyczyniało do ich dalszego 

wykluczania z poszczególnych obszarów życia. A jako że zwykle efektywniej jest zapobiegać 

niż naprawiać, wydaje się, że jednym racjonalnym postępowaniem jest zmienianie postaw 

wobec kompetencji cyfrowych, zmiana mentalna, która przyczyniałaby się do wytworzenia 

gotowości do ich zwiększania, rozwijania. 
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