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Szanowni Państwo

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugą edycję raportu „Komunikacja SMS  
w Polsce 2013”. Jest to podsumowanie unikalnego w naszym kraju i przeprowadzonego 
na szeroką skalę badania konsumenckiego, dotyczącego doskonale wszystkim znanej 
krótkiej wiadomości tekstowej. 

Według danych GUS w 2012 r. zwiększyła się liczba wysłanych wiadomości SMS.  
W sumie Polacy wysłali ich 52,7 mld – o 2,1% więcej niż w roku poprzednim.  
Na jedną osobę przypadło średnio 1381 wiadomości w ciągu roku1. Jak widać SMS 
nadal odgrywa ważną rolę w komunikacji. Z wyników naszych badań wynika również,  
że w najbliższym czasie raczej nic mu nie zagrozi. 

W tegorocznej edycji nie tylko kompleksowo przedstawiamy stosunek Polaków 
do komunikacji mobilnej w 2013 r., ale również dokonujemy porównania z danymi 
z ubiegłorocznego badania i przedstawiamy kształtujące się trendy. Nasz raport  
to nie tylko powierzchowne powtarzanie liczb i procentów, ale również przedstawienie 
szerszego kontekstu oraz kompleksowa analiza uzyskanych danych. 

W tym roku szczególną uwagę zwróciliśmy na użytkowników smartphonów. Ich liczba 
według różnych szacunków w Polsce oscyluje wokół 6-7 mln. Według IAB Polska  
w 2012 r. stanowiły one 33% wszystkich telefonów, a według prognoz ich udział do 
2015 r. ma wzrosnąć aż do 70%2. Co więcej , jak pokazują dane CBOS3, wraz z rosnącą 
popularnością urządzeń mobilnych wzrasta również liczba użytkowników Internetu, 
którzy łączą się z nim bezprzewodowo. Obecnie stanowią oni 73% wszystkich internautów, 
czyli o 9 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku i aż o 28 więcej niż jeszcze 
trzy lata temu.

Ogromny potencjał wzrostu oraz możliwości, jakie oferują smartphony, powoduje, 
że ich użytkownicy stali się oczkiem w głowie całej branży. Postaramy się znaleźć 
odpowiedź na pytanie, dlaczego pomimo szeregu innowacyjnych rozwiązań, aplikacji  
i komunikatorów dostępnych w smartphonach, to nadal SMS jest najczęściej  
i najchętniej używanym sposobem komunikacji, a jego pozycja wydaje się niezagrożona.

Życzymy miłej lektury!
Zespół SerwerSMS.pl

1 http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=13332 s.29
2 http://serwersms.pl/media/aktualnosci-branzowe/artykul/445-6-mln-polakow-korzysta-ze-smart  
 phonow-sms-najczesciej-uzywana-funkcja-tych-urzadzen
3 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_075_13.PDF s.3

3



4

Artur Sadowski 
CEO w Platformie SerwerSMS.pl
Założyciel i pomysłodawca Platformy SerwerSMS.pl. Doprowadził  
SerwerSMS.pl do pozycji lidera rynku powiadomień SMS w Polsce. 
Klienci Platformy generują obecnie ruch na poziomie 30 milionów  
SMS-ów miesięcznie. ,,

Komentarze Ekspertów z Badania 
Komunikacja SMS w Polsce 2013

W ciągu dwóch ostatnich lat odnotowano najbardziej dynamiczny rozwój w obszarze 
technologii mobilnych oraz usług i rozwiązań im towarzyszących. Oprócz nowości,  
w sektorze urządzeń pojawiły się całkowicie nieznane do tej pory sposoby dotarcia 
do klienta końcowego. Mamy do czynienia z wykreowanym zjawiskiem m-commerce. 
Warto podkreślić, że o ile sama nazwa brzmi ciekawie i jest absolutnym novum,  
to mobilne rozwiązania wsparcia sprzedaży nie są niczym nowym. Firmy na całym świecie 
doceniają możliwość ich różnorodnego wykorzystania i zastosowania wyznaczając  
im kolejne obszary rynku do zdobycia. Tak też jest w przypadku technologii SMS, która 
mimo iż istnieje od lat, a przez niektórych uważana jest wręcz za archaiczną, to obecnie 
staje się jednym z najbardziej popularnych i wszechstronnych narzędzi komunikacji  
z klientami. 

Zgodnie z naszymi danymi wciąż ponad 96% spośród naszych respondentów używa 
komunikacji SMS w życiu codziennym. Co więcej, 1 na 3 ankietowane osoby deklaruje, 
że wysyła ponad 50 wiadomości tekstowych tygodniowo. To ponad 7 komunikatów 
każdego dnia. Warto zauważyć, że znacząca większość – 65% ankietowanych – wysyła 
powyżej 10 komunikatów tygodniowo. 

Świadczy to o bardzo mocnej pozycji rozwiązań SMS w zestawieniu z coraz 
popularniejszymi komunikatorami mobilnymi. Cały rynek mobilnego marketingu, 
obserwując nowości w dziedzinie komunikacji z klientami, zestawia już istniejące 
rozwiązania z wchodzącymi nowościami, tak aby niczego nie przegapić i podążać  
za panującymi trendami. Najnowsze dane wciąż pokazują przewagę komunikacji SMS 
nad innymi dostępnymi rozwiązaniami. Głównym powodem tego trendu na świecie, jest 
przede wszystkim prostota, pewność i bezpieczeństwo. To właśnie kluczowe czynniki, 
które decydują o sukcesie tego narzędzia. 

Warto zwrócić uwagę, że aż 73,4% użytkowników smartphonów stwierdziło, że woli 
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porozumiewać się za pomocą SMS-ów niż mobilnych komunikatorów dostępnych  
w ich telefonach. Pokazuje to, że prognozy Amerykanów względem wzrostu popularności 
komunikacji SMS w kolejnych latach, jako już dostępnego i sprawdzonego narzędzia, 
są mocno osadzone w realiach. Nie mniej jednak nie można odmówić popularności 
i dynamicznego wzrostu zainteresowania  rozmaitymi aplikacjami mobilnymi.  
To zapewne trend przyszłości, ale mimo 21 lat, które upłynęły od wysłania pierwszego 
SMS-a, ludzie wciąż piszą do siebie i komunikują się za pomocą słynnych 160 znaków. 
Mało kto wie, że ich ilość została obliczona na podstawie średniej liczby liter w popularnych 
niegdyś kartkach pocztowych. Ciekawe czy krótka wiadomość tekstowa przetrwa  
na rynku usług komunikacyjnych tak długo jak tradycyjna pocztówka?  My wierzymy,  
że o wiele dłużej!

Daniel Zawiliński
CMO w Platformie SerwerSMS.pl
W Platformie SerwerSMS.pl kieruje Działem Sprzedaży i Marketingu 
oraz koordynuje działania reklamowe, komunikacyjne i sponsoringowe. 
Zrealizował wiele projektów wizerunkowych wśród nich: rebranding 
Platformy SerwerSMS.pl i opracowanie strategii “Jasnej strony 
komunikacji”. Jeden z autorów projektu badawczego „Komunikacja 
SMS w Polsce”. Aktywny komentator branży  telekomunikacyjnej  
i  marketingowej.  Specjalizuje się w efektywnych kampaniach online 
oraz prowadzeniu działań z zakresu zintegrowanego marketingu.

Klienci stają się coraz bardziej wymagający i liczą na profesjonalną oraz sprawną 
obsługę, zwłaszcza na konkurencyjnym rynku e-commerce. Przedsiębiorcy poszukują 
nowych metod, narzędzi i rozwiązań oraz obszarów do tej pory niezagospodarowanych 
w dziedzinie marketingu. Chcą w ten sposób usprawnić, a także zautomatyzować wiele 
procesów biznesowych. Pomimo, że direct marketing nie jest już novum, wciąż wielu 
marketerów ma z tą dziedziną styczność po raz pierwszy. Szczególnie jeśli chodzi  
o mobilną komunikację na masową skalę. Postrzegając technologię SMS jako skuteczną 
i bezpośrednią formę dotarcia, promocji i komunikacji z odbiorcami, powoli dołączają 
to narzędzie do swojego planu marketingowego jako stały element. Z przeprowadzonego 
przez nas badania wynika jasno, że decyzja ta jest trafna, a krótkie wiadomości tekstowe 
mogą znacznie przyczynić się do budowania przewagi na tym jakże wymagającym rynku. 
 
Jak to wygląda od strony konsumenta? Otóż 1 na 3 ankietowane przez nas osoby 
chce otrzymywać wiadomości tekstowe o promocjach w obszarze produktów i usług. 
Co więcej, zdecydowana większość z nich, bo ponad 80%, deklaruje, że po otrzymaniu 
wiadomości tekstowej o aktualnej promocji wejdzie na promowaną stronę internetową 
w celu zapoznania się z ofertą. Ponad połowa z nich z chęcią otrzyma wiadomości 
z branży mody. Ankietowani deklarowali chęć otrzymania promocyjnego SMS-a  
z sektorów takich jak: artykuły spożywcze 36,8%, sprzęt elektroniczny w tym RTV i AGD 
31,5% oraz usługi kosmetyczne 28,4%. Rozrywka i kultura to kolejne obszary, w jakich 



Klienci z chęcią zapoznawali się z przesłaną SMS-em ofertą. Mówiąc konkretniej, 
prawie trzy czwarte respondentów (64,4%) za najbardziej interesujący typ promocji,  
o którym chciałoby być poinformowanych za pomocą SMS-a, uznało rabat na zakup 
produktów oraz usług. Na drugim miejscu znalazł się gratis dodawany do zakupów 
lub usług (47,3%). W dalszej kolejności ankietowani wyrażali zainteresowanie bonem  
na następne zakupy lub usługi dodane do paragonu (39,7%), drugim produktem lub usługą 
gratis albo rabatem na zakup drugiego produktu (37,2%) oraz konkursem z losowaniem 
nagród za zrobienie zakupów (25,1%).

Pokazuje to wyjątkową elastyczność ze strony konsumentów w odbiorze komunikatów 
promocyjnych, ale przede wszystkim wskazuje na wysoką skuteczność technologii 
powiadomień tekstowych w dotarciu do konsumenta. To z kolei jest bardzo ważnym 
czynnikiem w wyborze rozwiązania w dziedzinie marketingu. Oczywiście w zestawieniu 
z ceną, poziomem konwersji i potencjalnymi kosztami. Te jednak plasują rozwiązania 
SMS w czołówce, jako tanie i efektywne narzędzie wspierające sprzedaż.
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Prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek 
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych; profesor nadzwyczajny  
w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej; autor koncepcji rozwoju samorządów i samorządności.
Specjalizacja: podstawy teorii rozwoju, rozwój zrównoważony, polityka 
gospodarcza, polityka społeczna, zarządzanie i zarządzanie rozwojem, 
innowacyjność gospodarki, przedsiębiorczość lokalna. Stopień doktora 
nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomii Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie (2001); w 2009 r. uzyskała stopień doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Opublikowała ponad 90 prac samodzielnych i jako współautor, w tym 
prace badawcze, prace dla praktyki, jak również ekspertyzy dla Sejmu  
i województwa śląskiego.

Przeprowadzone ogólnopolskie badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2013” miało  
na celu określić trendy w podejściu Polaków do komunikacji mobilnej oraz wskazać 
na wyzwania i kierunki efektywnego wykorzystania platform komunikacji mobilnej,  
ze szczególnym wykorzystaniem narzędzi SMS.
 
Potwierdziła się przyjęta hipoteza, że SMS jest najbardziej uniwersalnym i najchętniej 
wykorzystywanym sposobem komunikacji użytkowników zarówno zwykłych telefonów 
komórkowych jak i smartphonów. SMS-y na trwałe wpisały się w naszą codzienność. 
Postrzegamy je jako skuteczną, szybką i łatwą formę przekazu informacji zarówno  
w relacji człowiek – człowiek, jak i sprzedawca – konsument. Coraz częściej też korzystamy 
z różnych form SMS PREMIUM. 
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Badanie potwierdziło istnienie potencjału mobilnych narzędzi informacyjnych dla 
kształtowania społeczeństwa samorządnego i odpowiedzialnego. Rośnie liczba urzędów 
korzystających z narzędzi komunikacji mobilnej. Aż o 10 punktów procentowych 
wzrósł odsetek respondentów, którzy zadeklarowali, że otrzymali wiadomość  
od instytucji publicznej. Istotnym jest to, że ponad 90% osób korzystających z takich 
usług uznało otrzymywane informacje za przydatne. Rodzi to nadzieję, że narzędzia  
te mogą w przyszłości skutecznie otworzyć drogę na ukształtowanie świadomości 
lokalnej i regionalnej. 

Warto zwrócić uwagę, ze SMS stał się także narzędziem informującym o ważnych 
zdarzeniach życiowych. O ile podzielenie się informacją o narodzinach dziecka  
czy otrzymaniu pracy niesie za sobą pozytywne treści, o tyle trzeba mieć świadomość, 
że coraz częściej SMS staje się narzędziem, które pozbawia nas odpowiedzialności  
i konfrontacji w relacji człowiek – człowiek. Znacznie łatwiej zdobyć się na „trudnego 
SMS-a”, aniżeli na „trudną rozmowę”. W końcu SMS to tylko 160 znaków. Trzeba też 
pamiętać, że komunikacja mobilna nie jest sama w sobie etycznym bądź nieetycznym 
rozwiązaniem. To od nas zależy w jaki sposób ją wykorzystujemy i jakie treści wysyłamy. 
Dlatego miejmy nadzieję, że SMS nigdy nie stanie się np. skutecznym prawnie 
dostarczeniem wypowiedzenia umowy o pracę. 

Organizatorom akcji składam gratulacje i żywię głęboką nadzieję na następne edycje 
badań, które umożliwią nam określanie trendów, ale także wskażą na istnienie granic 
wykorzystania narzędzi mobilnych w naszej codzienności.



,,Michał Berezowski
Partner Zarządzający w CubeResearch
W badaniach rynku, marketingu i PR od przeszło 15 lat, z których przez 
większość czasu odpowiadał za projekty dla dużych międzynarodowych 
koncernów. Obecnie swoje doświadczenia stara się wykorzystać 
doradzając firmom z obszaru small biznes, sklepom internetowym 
i start-upom. To podobny rodzaj wyzwania, ale znacząco większa 
satysfakcja.

Przeciętny człowiek codziennie narażony jest na atak ze strony przeszło 2 tys. 
komunikatów marketingowych, reklamowych i informacyjnych. Pozyskanie jego uwagi, 
chociaż na chwilę, staje się przez to nie lada wyzwaniem. Raczej niechętnie odnosimy 
się do kolejnych form komunikatów, które będziemy otrzymywać. 

Dlatego, blisko 37 procentowa akceptacja dla powiadomień SMS to wynik więcej niż 
przyzwoity, a deklaracje przeszło 80% badanych, że SMS-y z ofertą promocyjną mogłyby 
ich skłonić do odwiedzenia strony internetowej sklepu lub punktu usługowego, powinny 
marketerom, przynajmniej z niektórych branż, dać dużo do myślenia. 

Dlaczego akceptacja dla powiadomień SMS utrzymuje się na tak wysokim poziomie? 
Mam wrażenie, że związane jest to z charakterem samego SMS-a, który dla większości 
użytkowników telefonów komórkowych i smartphonów jest czymś bardziej angażującym 
niż mail lub powiadomienie otrzymane w social mediach.

Większość konsumentów odczytuje SMS-y na bieżąco, kilka minut po otrzymaniu, 
podczas gdy maila sprawdzamy co najwyżej kilka razy dziennie (lub rzadziej), zwykle 
nie czytając dokładnie jego treści. Skrzynka odbiorcza SMS zarezerwowana jest dla 
wiadomości, które powinniśmy przeczytać tu i teraz, a także tu i teraz na nie zareagować. 
Wysyłając SMS-a mamy więc niemal gwarancję, że zostanie on zauważony. 

Oczywiście wiąże się to także z ryzykiem, że nieakceptowane SMS-y wywołają większą 
irytację odbiorcy. Dlatego, tak ważne jest precyzyjne targetowanie komunikatów  
i dostosowanie ich do specyfiki konsumentów. Mam jednak wrażenie, że gra jest warta 
świeczki.



Główne wnioski z badania:
•	 SMS jest najbardziej uniwersalnym i najchętniej wykorzystywanym sposobem 

komunikacji użytkowników zarówno zwykłych telefonów komórkowych jak  
i smartphonów. Aż 96,3% badanych deklaruje, że wykorzystuje tę formę komunikacji. 
Okazuje się, że nowe technologie dostępne w smartphonach (tzw. komunikatory) 
nie wpływają na spadek ilości wysyłanych SMS-ów. SMS-y wysyłają równie chętnie 
zarówno posiadacze zwykłych telefonów komórkowych jak i smartphonów. 

•	 Blisko co trzeci badany wysyła średnio ponad 7 wiadomości tekstowych dziennie.  
Aż 66,6% badanych stwierdza, że codziennie wysyła SMS-y. 31,4% stwierdziło,  
że wysyła powyżej 50 SMS-ów tygodniowo.

•	 Czterech na pięciu Polaków informowało za pomocą SMS-a o istotnych zdarzeniach 
w swoim życiu. Oznacza to, że respondenci w Polsce uważają SMS za łatwą, prostą  
i co ważne bardzo szybką metodę dostarczenia wiadomości.

•	 Trzy czwarte badanych uważa, że mimo rozwoju technologii mobilnych, wzrostu 
sprzedaży smartphonów i tabletów, to właśnie SMS jest łatwym, szybkim i skutecznym 
narzędziem, z którego chcą korzystać Polacy. 73,4% posiadaczy smartphonów 
stwierdziło, że bardziej preferuje SMS-y, niż mobilne komunikatory. 

•	 Odsetek respondentów korzystających z SMS-ów Premium w porównaniu do zeszłego 
roku pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie i wyniósł 27%. Odsetek ten 
jest wyraźnie wyższy wśród użytkowników smartphonów i wynosi 33,1%. Z kolei  
u osób, które posiadają zarówno telefon komórkowy jak i smartphona, wzrasta  
on do 38,9%.

•	 16,4% badanych deklaruje, że korzysta z usług SMS Premium kilka razy w tygodniu. 
Okazuje się, że prawdopodobieństwo skorzystania z tych usług jest większe wśród 
osób z wykształceniem wyższym i wśród mieszkańców większych miast. Podobnie 
jak rok temu większość respondentów deklaruje, że na SMS-y Premium jest w stanie 
wydać nie więcej niż 5 złotych. Niemniej odsetek osób, które są w stanie wydać więcej 
niż 100 złotych, wzrósł do 3,5% (o jeden punkt procentowy więcej niż rok temu).

•	 Okazuje się, że największy odsetek, mniej niż połowa respondentów za pomocą 
SMS-ów Premium angażuje się w akcje charytatywne (ponad 40%). Podobny odsetek 
(38,5%) wykorzystuje je w celach rozrywkowych (zakup tapet, dzwonków, gier). 28,8% 
bierze udział w konkursach audio-tele, quizach. Taka kolejność wykorzystania  
SMS-ów była również w zeszłorocznym badaniu i w tej kwestii nie zaszły znaczące 
zmiany. 
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•	 Analiza z podziałem na płeć wykazała znaczące różnice wykorzystywania SMS-ów 
Premium wśród kobiet i wśród mężczyzn. O ile wśród mężczyzn 15,1% deklaruje 
głosowanie w programach telewizyjnych, to wśród kobiet jest to aż 27,7%. Znaczące 
różnice między kobietami i mężczyznami występują również w przypadku realizacji 
płatności. Do takiego sposobu wykorzystania SMS-ów Premium przyznaje się 23,2% 
mężczyzn i 13,3% kobiet.

•	 Cena SMS Premium jest wciąż największą barierą decydującą o skorzystaniu z takiej 
oferty przez badanych. Jako najczęstszy powód niekorzystania z SMS-ów Premium 
respondenci wymieniają brak potrzeby oraz zbyt wysokie koszty takich usług (40%).

•	 Coraz więcej informacji od urzędów w Polsce. Znacząco, w porównaniu z zeszłym 
rokiem, wzrósł odsetek respondentów, którzy zadeklarowali, że otrzymali wiadomość 
od instytucji publicznej – w tym roku było to 30,9% osób, zaś w zeszłym 21,3%. Różnica 
wyniosła więc aż 10 punktów procentowych.

•	 Im ktoś starszy, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymuje SMS-y od instytucji 
publicznej. Największy odsetek osób, które otrzymały taki rodzaj informacji jest  
w województwie dolnośląskim (37%), zaś najmniejszy w województwie  
świętokrzyskim (19,6%). Najczęściej respondenci otrzymywali takie SMS-y od urzędów 
państwowych i przeważnie były to informacje o statusie spraw urzędowych (27%). 
Ponad 90% osób korzystających z takich usług uznało otrzymywane informacje za 
przydatne. Spośród respondentów, którzy nie otrzymują SMS-ów Premium aż jedna 
czwarta deklaruje, że chciałaby je otrzymywać. Najczęściej wskazywanymi przez 
tych respondentów informacjami, które chcieliby dostać, były te dotyczące statusu 
spraw urzędowych. 

•	 Ogromnym zainteresowaniem respondentów cieszą się SMS-y o promocjach  
w sklepach i punktach usługowych – aż 36,6% respondentów wyraziło chęć 
otrzymywania takich SMS-ów. 81,2% z nich stwierdziło, że SMS-y z ofertą promocyjną 
skłoniłyby ich do odwiedzenia strony internetowej sklepu lub punktu usługowego. 
Podobny odsetek (80,4%) stwierdził, że taki SMS mógłby skłonić do osobistego 
odwiedzenia sklepu w celu bliższego zapoznania się z ofertą.

•	 Największym zainteresowaniem respondentów cieszą się powiadomienia  
o promocjach w branży odzieżowej, spożywczej oraz AGD/RTV. O ile wśród kobiet aż 
57,8% chciało otrzymywać powiadomienia o promocjach na odzież, to wśród mężczyzn 
było to 39,8%. Odwrotnie było w przypadku sprzętu AGD/RTV – powiadomienia  
o takich promocjach chciałoby otrzymywać 42,4% mężczyzn i tylko 24% kobiet. 

•	 Rabaty wciąż najpopularniejsze. Za najbardziej interesujący typ promocji, o którym 
respondenci chcieliby otrzymywać informacje, został uznany rabat na zakup 
produktów oraz usług. Trzy czwarte respondentów (75%) byłoby zainteresowanych 
otrzymywaniem SMS-ów dotyczących ich ulubionych marek.
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•	 Paradoksalnie okazuje się, że posiadacze smartphonów bardziej doceniają zalety 
SMS-ów niż użytkownicy zwykłych telefonów komórkowych, którzy nie mieli 
doświadczenia w korzystaniu z mobilnych komunikatorów. Aż 56% posiadaczy 
smartphonów wskazało na szybkość dostarczenia wiadomości jako zaletę SMS-ów.

•	 Według badania aż 64,1% użytkowników smartphonów wykorzystuje w swoim 
telefonie system Android. Jest to najpopularniejszy system operacyjny – według 
danych Grupy Strategy Analytics prawie 80% smartphonów sprzedanych w drugim 
kwartale 2013 roku ma system Google Android1.

•	 Okazuje się, że korzystający z Androida, podobnie jak korzystający z pozostałych 
systemów operacyjnych, preferują SMS-y jako narzędzie komunikacji. Wśród 
użytkowników smartphonów, którzy mają zainstalowany właśnie ten system,  
aż 74,3% preferuje SMS-y.

1 http://www.benchmark.pl/aktualnosci/google-android-ios-windows-phone-smartphony-sprzedaz- 
 q2-2013.html
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Wprowadzenie 
Badanie konsumenckie „Komunikacja SMS w Polsce 2013” to już druga edycja badania, 
którego celem jest kompleksowe poznanie stosunku Polaków do komunikacji mobilnej. 
Sondaż został przeprowadzony w dniach 1 listopada – 31 grudnia 2013 roku metodą 
CAWI. Umieszczoną na specjalnym serwisie internetowym ankietę respondenci 
wypełniali anonimowo. W tegorocznej edycji wzięło udział 2190 osób powyżej 18 roku 
życia. 

W ankiecie zadano w sumie 50 pytań, które były podzielone na bloki: pytania metryczkowe 
odnoszące się do informacji demograficznych, pytania dotyczące wykorzystania SMS-ów 
w codziennym życiu oraz pytania odnoszące się do korzystania z SMS-ów Premium oraz 
tych wysyłanych przez instytucje publiczne. Jeden z bloków dotyczył tylko użytkowników 
smartphonów i zadane w nim pytania odnosiły się do komunikatorów mobilnych. W celu 
porównania wyników z zeszłorocznymi, treść pytań zadanych w ankiecie nie różniła się 
od tych z ubiegłego roku. Wnioski z analizy wyników poprzedniego badania sprawiły, 
że zadaliśmy dodatkowe pytania, które powodują, że tegoroczny raport jest jeszcze 
bardziej kompleksowy.

Organizator badania, Platforma SerwerSMS.pl, chce podziękować wszystkim osobom, 
które wzięły udział w ankiecie. Szczególną wdzięczność chcielibyśmy wyrazić partnerom 
oraz instytucjom i portalom internetowym, które poprzez zamieszczenie na swoich 
stronach informacji o badaniu, pozwoliły dotrzeć do szerokiego grona różnorodnych 
respondentów. 
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1. Ogólne informacje o wykorzystaniu SMS-ów 
w codziennym życiu Polaków

Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że zarówno odbiera, jak  
i wysyła SMS-y (83,4%).  Jedynie 3,7 % badanych zadeklarowało, że ani nie wysyła, ani nie 
odbiera SMS-ów.

Aż 66,6% ankietowanych stwierdziło, że codziennie wysyła SMS-y, zaś 19,4% wysyła 
SMS-y kilka razy w tygodniu.

Tak, zarówno wysyłam, 
jak i odbieram SMS-y

Tak, tylko wysyłam SMS-y

Tak, tylko odbieram SMS-y

Nie, ani nie odbieram, ani
nie wysyłam SMS-ów

9,1%

3,7%

3,8%
83,4%

Wykres 1. Wysyłanie i odbieranie SMS-ów

Wykres 2. Wysyłanie i odbieranie SMS-ów

kilka razy w roku

rzadziej niż kilka razy w roku

kilka razy w miesiącu

kilka razy w tygodniu

codziennie
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2,1%

3,1%

66,6%

8,7%

19,4%
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Najczęściej ankietowani odpowiadali, że wysyłają od jednego do dziesięciu SMS-ów 
tygodniowo (32,1%). Podobny odsetek badanych (31,4%) stwierdził, że wysyła powyżej 
50 SMS-ów tygodniowo. Natomiast 17,2% zadeklarowało, że wysyła między 11 a 20  
SMS-ami tygodniowo. Prawie taki sam procent ankietowanych wybrał przedział 
pomiędzy 21 a 50 SMS-ami tygodniowo (17,1%).

Pogłębiona analiza w podziale na użytkowników telefonów komórkowych i smartphonów 
wykazała, że pomiędzy rozkładami częstości ilości wysyłanych SMS-ów w obu grupach 
nie ma istotnej różnicy. Okazuje się zatem, że rodzaj posiadanego aparatu telefonicznego 
nie wpływa na ilość wysyłanych SMS-ów. 

Wykres 3. Ilość SMS-ów wysyłana tygodniowo

Tabela1. Rodzaj posiadanego aparatu telefonicznego a liczba wysyłanych 
tygodniowo SMS-ów
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Aż 73,4% użytkowników smartphonów stwierdziło, że woli porozumiewać się za pomocą 
SMS-ów niż mobilnych komunikatorów dostępnych w ich telefonach. 

78,1% badanych przyznało, że zdarzyło im się powiadomić o ważnym wydarzeniu z życia 
za pomocą SMS-a. Wśród osób, które posiadają tylko telefon komórkowy odsetek ten 
wynosi 80,3%, zaś wśród osób, które mają tylko smartphona spada do 75,3%. 
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SMS-y Mobilne komunikatory

Wykres 4. Preferowana forma komunikacji użytkowników smartphonów

Wykres 5. Wykorzystywanie SMS-a jako sposobu powiadamiania o ważnych 
wydarzeniach z życia w zależności od typu posiadanego aparatu  
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2. Korzystanie w usług SMS Premium 

Podobnie jak w zeszłorocznej edycji badania odsetek osób korzystających z SMS-ów 
Premium, czyli o podwyższonym koszcie, był wysoki i wyniósł około 27% respondentów.

Co ciekawe okazuje się, że wśród użytkowników smartphonów większy odsetek, niż 
wśród użytkowników zwykłych telefonów komórkowych, korzysta z SMS-ów Premium. 
Odsetek ten jest jeszcze wyższy wśród osób, które mogą pochwalić się posiadaniem 
zarówno zwykłego telefonu komórkowego jak i smartphonu. 

NIE

TAK

27,8% 72,2%

Wykres 6. Korzystanie z SMS-ów Premium

Wykres 7. Wykorzystanie SMS-ów Premium wśród użytkowników telefonów 
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Z badania wynika, że wśród korzystających z SMS-ów Premium prawie połowa 
respondentów korzysta z tych usług co najmniej kilka razy w miesiącu. O dużej 
częstotliwości wykorzystywania takich SMS-ów świadczy również fakt, że aż 16,4% 
respondentów korzysta z nich kilka razy w tygodniu.

Okazuje się, że istnieje większe prawdopodobieństwo skorzystania z usługi SMS 
Premium przez osobę z wykształceniem wyższym niż przez pozostałych. Wśród osób 
z wyższym wykształceniem 31% korzysta lub korzystało z takiej usługi. W pozostałych 
grupach wykształcenia było to o 5 punktów procentowych mniej.

kilka razy w tygodniu

kilka razy w roku

kilka razy w miesiącu

raz w tygodniu
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54,8%

16,4%

14,3%

14,5%

Wykres 8. Częstotliwość korzystania z usług SMS Premium

Tabela 2. Wykształcenie a korzystanie z usług SMS Premium
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Okazuje się, że miejsce zamieszkania w nieznacznym stopniu wpływa na to,  
czy korzystamy z usług SMS Premium, czy nie. Wśród mieszkańców wsi z usługi tej 
skorzystało około 26% osób, zaś wśród mieszkańców największych miast powyżej 200 
tys. jest to ponad 31%.  

Podobnie jak w zeszłorocznym badaniu większość respondentów zadeklarowała,  
że miesięcznie nie wydaje więcej niż 5 złotych na SMS-y Premium. W tegorocznym  
badaniu wzrósł za to nieznacznie, o 1 punkt procentowy, odsetek osób, które  
zadeklarowały, że wydają na tę usługę powyżej 100 złotych. 

Tabela 3. Wielkość miejsca zamieszkania a korzystanie z usług SMS 

Wykres 9. Miesięczne kwoty przeznaczane na SMS-y Premium

do 100zł
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Nadal najchętniej respondenci poprzez SMS-y Premium angażują się w akcje 
charytatywne (40,9%), na drugim miejscu plasuje się rozrywka: dzwonki, tapety 
itd. (38,5%), natomiast na trzecim głosowanie w programach TV, radiowych i udział  
w konkursach audio-tele czy quizach. Okazało się, że 18,3% respondentów decyduje 
się na dokonywanie płatności za pomocą SMS-ów, zaś 7,9% na zakup mobilnych wersji 
gazet i czasopism, 6,5% biletów komunikacji miejskiej, zaś 5,4% serwisów edukacyjnych. 

Podobnie jak w ubiegłorocznym badaniu, bardzo wysoki odsetek respondentów, którzy 
nie korzystali do tej pory z SMS-ów Premium, zadeklarował, że chętnie użyłby ich do 
uczestnictwa w akcjach charytatywnych (28%). W tym roku jednak najwięcej osób (29,4%) 
wskazało, że byłaby to rozrywka (w porównaniu do 11,1% w zeszłym roku).

zakup serwisów edukacyjnych (np. nauka słówek,
porady savoir-vivre)

zakup biletów komunikacji miejskiej/biletów parkingowych

zakup mobilnych wersji gazet i czasopism

zakup serwisów informacyjnych na telefon/smartphone

realizacja płatności

udział w konkursach audio-tele, quizach

głowoswanie w programach 
telewizyjnych/radiowych/internetowych

rozrywka (np. dzwonki, tapety, gry)

akcje charytatywne
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Wykres 10. Cele korzystania z SMS-ów Premium

Wykres 11. Cele, dla których respondenci najchętniej skorzystaliby z SMS-ów 
Premium
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Badanie pokazuje, że najwięcej mężczyzn, podobnie jak w zeszłym roku, wykorzystuje 
SMS-y Premium do wspierania akcji charytatywnych. 

Natomiast kobiety najczęściej głosują za ich pomocą w programach TV/radiowych/
internetowych.

zakup serwisów edukacyjnych (np. nauka słówek,
porady savoir-vivre)

zakup biletów komunikacji
miejskiej/biletów parkingowych

zakup mobilnych wersji gazet i czasopism

zakup serwisów informacyjnych
na telefon/smartphone

realizacja płatności

udział w konkursach audio-tele, quizach

głosowanie w programach 
telewizyjnych/radiowych/internetowych

rozrywka (np. dzwonki, tapety, gry)

akcje charytatywne
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Wykres 12. Cele, dla których respondenci najchętniej skorzystaliby z SMS-ów 
Premium
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Respondenci najczęściej wskazują na zbyt wysoki koszt usługi, jako główny powód 
niekorzystania z SMS-ów Premium (41,5%). Na drugim miejscu znajduje się brak potrzeby 
korzystania z tego typu usługi (40,7%). W zeszłorocznym badaniu powody te również 
zajmowały dwa pierwsze miejsca, jednak w odwrotnej kolejności.

obawa przed oszustwem

brak wiedzy na temat 
SMS-ów Premium

brak potrzeby korzystania
z SMS-ów Premium

zbyt wysoki koszt usługi
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Wykres 13. Powody niekorzystania z SMS-ów Premium
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3. Wykorzystanie SMS-ów w działalności 
     instytucji publicznych 

W badaniu „Komunikacja SMS w Polsce 2012” 21,3% respondentów odpowiedziało,  
że otrzymało w ciągu 12 poprzednich miesięcy wiadomość od instytucji publicznej.  
W tym roku jest ich już 30,9%. Wyniki te pokazują coraz większą popularność tego 
typu usług oraz mogą być prognozą nasilającego się rozwoju powiadomień SMS  
w instytucjach publicznych.

Wykres 14. Odsetek respondentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
otrzymali SMS z informacją od instytucji publicznej

NIE

TAK

30,9% 69,1%
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Tabela 4. Wiek a otrzymywanie SMS-ów z instytucji publicznych

23

Okazuje się, że wśród osób starszych większy odsetek niż wśród osób młodszych, 
otrzymuje SMS od instytucji publicznych. O ile wśród osób w przedziale wiekowym  
18-20 lat takie SMS-y otrzymało 26,3% respondentów, to w przedziale wiekowym 50-59 
lat było to 39,5% respondentów.
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Wykres 15. Województwo a otrzymywanie SMS-ów z instytucji publicznych

Wykres 16. Rodzaje instytucji publicznych, z których w ciągu ostatnich  
12 miesięcy respondenci otrzymywali SMS-y

Z badania wynika, że największa liczba respondentów (34,5%) otrzymywała SMS-y  
od urzędów państwowych. W dalszej kolejności od szkół i szpitali/przychodni.

Urząd państwowy
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Największy odsetek osób otrzymuje SMS-y od instytucji publicznych w województwie 
dolnośląskim (37%). Na drugim miejscu plasuje się województwo opolskie (36,7%), 
natomiast na ostatnim jest region świętokrzyski (19,6%). 



Jeżeli chodzi o rodzaj otrzymywanej przez respondentów za pomocą SMS-a informacji 
od instytucji publicznych, to największy odsetek respondentów otrzymywał wiadomości 
dotyczące statusu spraw urzędowych (27%), na drugim miejscu plasowały się informacje 
dotyczące umówionych wizyt lekarskich (24,1%). Najmniejszy odsetek respondentów 
wskazywał na informacje dotyczące odbioru recept czy wyników badań. SMS-a z taką 
informacją otrzymało 8,4% respondentów.

Jeśli chodzi o ocenę przydatności informacji otrzymywanych SMS-em od instytucji 
publicznych, to ponad 90% badanych uznało je za przydatne. Jedynie niecałe 10% oceniło 
je jako nieprzydatne. Warto zaznaczyć, że ponad 50% badanych uznało je za bardzo 
przydatne. 

Wykres 17. Rodzaje informacji otrzymywanych SMS-em od instytucji 
publicznych

Wykres 18. Ocena przydatności informacji otrzymywanych SMS-em od 
instytucji publicznych
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Wykres 19. Odsetek respondentów, którzy chcieliby otrzymywać SMS-y  
z informacjami od instytucji publicznych

Wykres 20. Rodzaje informacji, jakie respondenci chcieliby otrzymywać  
SMS-em od instytucji publicznych 

Ponad jedna czwarta respondentów, którzy nie otrzymują SMS-ów od instytucji 
publicznych, chciałoby je otrzymywać.

Badając, jakie informacje, respondenci chcieliby otrzymywać od instytucji publicznych, 
zauważono, że najwięcej odpowiedzi dotyczyło statusu spraw urzędowych (16,9%) oraz 
powiadomień o lokalnych zagrożeniach (15,2%) i umówionych wizyt lekarskich (15,2%).
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4. Wykorzystanie SMS-ów w marketingu 
     produktów i usług

Aż 36,6% respondentów wyraziło chęć otrzymywania za pomocą SMS-ów powiadomień 
o promocjach w sklepach i punktach usługowych.

Wykres 21. Odsetek respondentów, którzy chcieliby otrzymywać SMS-y  
o promocjach w sklepach i punktach usługowych

Wykres 22. Płeć a zainteresowanie otrzymywaniem SMS-ów o promocjach 
w sklepach i punktach usługowych
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W przypadku osób, które chciałby otrzymywać powiadomienia o promocjach przeważają 
kobiety (40%). Wśród mężczyzn odsetek ten wynosił 32,4%.
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Najwyższy procent ankietowanych, którzy chcieliby otrzymywać SMS-y o promocjach, 
był wśród mieszkańców miast od 20 tys. do 200 tysięcy i oscylował wokół 40%, natomiast 
najniższy był wśród mieszkańców wsi oraz największych miast – powyżej 200 tys. 
mieszkańców.

Zdecydowana większość respondentów (81,2%) uznała, że SMS-y z ofertą promocyjną 
mogłyby ich skłonić do odwiedzenia strony internetowej sklepu lub punktu usługowego 
w celu bliższego zapoznania się z ofertą.

Tabela 5. Wielkość miejsca zamieszkania a zainteresowanie otrzymywaniem 
SMS-ów o promocjach w sklepach i punktach usługowych

Wykres 23. Odsetek respondentów skłonnych do odwiedzenia strony 
internetowej sklepu/punktu usługowego w celu bliższego zapoznania się  

z ofertą promocyjną, o której dowiedzieli się z SMS-a
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Zdecydowana większość respondentów (80,4%) uznała również, że SMS-y z ofertą 
promocyjną mogłyby ich skłonić do odwiedzenia najbliższego sklepu lub punktu 
usługowego w celu bliższego zapoznania się z ofertą.

Wykres 24. Odsetek respondentów skłonnych do odwiedzenia  
sklepu/punktu usługowego w celu bliższego zapoznania się z ofertą 

promocyjną, o której dowiedzieli się z SMS-a
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ubezpieczenia

edukacja

prywatna ochrona zdrowia
(szpitale/przychodnie)

usługi bankowe/produkty finansowe

turystyka

rozrywka/kultura

restauracje/kawiarnie/puby

uslugi kosmetyczne/fryzjerskie

sprzęt AGD/RTV

odzież/obuwie/akcesoria

produkty spożywcze
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50,5%

26,8%

28,4%

Wykres 25. Branże, którymi zainteresowani są respondenci w kontekście 
otrzymywania SMS-ów o promocjach w sklepach i punktach usługowych
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Największym zainteresowaniem wśród respondentów, którzy chcieliby otrzymywać 
SMS-em powiadomienia o promocjach cieszy się branża obuwnicza, odzieżowa oraz 
akcesoria (50,5%), kolejną jest branża spożywcza (36,8%), sprzęt AGD/RTV (31,5%), usługi 
kosmetyczne i fryzjerskie (28,4%). Z kolei powiadomienia o branży rozrywkowej oraz 
kulturalnej cieszyły się zainteresowaniem co czwartego respondenta. 



W tegorocznym badaniu, największym zainteresowaniem wśród kobiet cieszyły 
się promocje na odzież, obuwie i akcesoria (57,8% kobiet i 39,8% mężczyzn 
wyraziło zainteresowanie tymi powiadomieniami). Wśród mężczyzn największym 
zainteresowaniem, podobnie jak w zeszłym roku, cieszyły się promocje na sprzęt RTV/
AGD. Takie powiadomienia chciałoby otrzymywać 42,4% ankietowanych mężczyzn i tylko 
24% kobiet. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę również podział na wiek, to widać wyraźnie, że najchętniej 
powiadomienia o sprzęcie RTV/AGD wybraliby ankietowani z grupy wiekowej 40-49 
(43,4%). Podobnie jak w przypadku badania z 2012 r. respondenci z wykształceniem 
wyższym wyrażali największe zainteresowanie powiadomieniami za pomocą SMS-ów  
o promocjach w większości kategorii. Różnice widać było jedynie w przypadku 
powiadomień o zniżkach na sprzęt AGD/RTV – tutaj największe zainteresowanie 
wyrażały osoby z wykształceniem średnim (35,6%). W przypadku podziału na wiek 
największym zainteresowaniem wśród osób z kategorii wiekowej 60+ cieszyły się usługi 
bankowe bądź produkty finansowe – 37,7%. 

Użytkownicy telefonów komórkowych i smartphonów wykazują zbliżone 
zainteresowanie poszczególnymi branżami. Różnice uwidaczniają się w przypadku 
produktów spożywczych, sprzętu RTV/AGD oraz powiadomień dotyczących rozrywki  
i kultury. W wymienionych kategoriach zainteresowanie użytkowników zarówno 
smartphonów, jak i telefonów komórkowych jest większe i wynosi kolejno 44% dla 
produktów spożywczych, 43% dla powiadomień o promocjach na sprzęt RTV/AGD oraz 
39% dla powiadomień o rozrywce i kulturze.

Tabela 6. Zainteresowanie branżami w kontekście otrzymywania SMS-ów  
o promocjach w sklepach i punktach usługowych przy podziale badanych na 

płeć, wiek, wykształcenie i rodzaj posiadanego aparatu telefonicznego
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drugi produkt/usługa gratis
lub rabat na zakup drugiego

produktu/usługi

konkurs z losowaniem nagród
za zrobienie zakupów

/skorzystanie w usługi

bon na kolejne zakupy
produktów/usługi dodawany

do paragonu

gratis dodawany
do zakupów/usługi

rabat na zakup produktu/usługi
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25,1%

37,2%

64,4%

39,7%

47,3%

Wykres 26. Najbardziej interesujące typy promocji, o których informować 
można za pośrednictwem SMS-a

Wykres 27. Odsetek respondentów zainteresowanych otrzymywaniem  
SMS-ów dotyczących ich ulubionych marek produktów i usług

Trzy czwarte respondentów (75%) byłoby zainteresowana otrzymywaniem SMS-ów 
dotyczących ich ulubionych marek. Podobnie ankietowani odpowiadali w zeszłorocznym 
badaniu (75,4% w 2012).

Prawie trzy czwarte respondentów (64,4%) za najbardziej interesujący typ promocji, 
o którym chciałoby być poinformowanych za pomocą SMS-a, uznało rabat na zakup 
produktów oraz usług. Na drugim miejscu znalazł się gratis dodawany do zakupów 
lub usług (47,3%). Ankietowani wyrażali również zainteresowanie bonem na następne 
zakupy lub usługi dodane do paragonu (39,7%), drugim produktem lub usługą gratis albo 
rabatem na zakup drugiego produktu (37,2%) oraz konkursem z losowaniem nagród za 
zrobienie zakupów (25,1%).
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5. Użytkownicy smartphonów, a SMS-y

Według badania, aż 64,1% użytkowników smartphonów wykorzystuje w swoim telefonie 
system Android. Jest to najpopularniejszy system operacyjny – według danych Grupy 
Strategy Analytics prawie 80% smartphonów sprzedanych w drugim kwartale 2013 
roku ma system Google Android1. System ten posiada ogromną liczbę aplikacji, w tym 
aplikacji umożliwiających komunikowanie w alternatywny sposób z wykorzystaniem 
dedykowanych programów. Interesujące wydaje się zatem porównanie, czy użytkownicy 
tego systemu bardziej preferują SMS-y czy mobilne komunikatory.

  

1 http://www.benchmark.pl/aktualnosci/google-android-ios-windows-phone-smartphony-sprzedaz- 
 q2-2013.html

Android

Symbian

iOS

BlackBerry OS

Nie wiem

Bada
3,2%

Inny 2,0%

Windows Mobile/
Windows Phone

10,6%

4,9%

8,4%

2,4%

4,4%

64,1%

Wykres 28. Udział poszczególnych systemów operacyjnych w smartphonach 
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Tabela 7. Preferowana forma komunikacji a rodzaj systemu operacyjnego  
w smartphonie. 

Wykres 29. Instalowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy aplikacji pobranej  
z Internetu na smartphonie

Prawie 70% użytkowników smartphonów w ciągu ostatnich 12 miesięcy zainstalowało 
na swoim telefonie aplikację pobraną z Internetu. 
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Okazuje się, że korzystający z Androida, podobnie jak korzystający z pozostałych 
systemów operacyjnych, preferują SMS-y jako narzędzie komunikacji. Wśród 
użytkowników smartphonów, którzy mają zainstalowany właśnie ten system, aż 74,3% 
preferuje SMS-y.



Okazuje się, że aplikacją, z której korzysta najwięcej użytkowników smartphonów  
są aplikacje serwisów społecznościowych (58,2%). Dopiero w dalszej kolejności są serwisy 
oferujące gry  – 39,2% oraz bankowość mobilna – 28,6%. 

Z komunikatorów mobilnych korzysta 68,5% użytkowników smartphonów. 
Najpopularniejszym komunikatorem jest ten oferowany przez Facebooka – prawie 
60% respondentów zadeklarowało, że go wykorzystuje. W dalszej kolejności jest Skype  
i Gadu-Gadu (około 20%). 

Wykres 30. Udział poszczególnych rodzajów aplikacji wykorzystywanych na 
smartphonach

Wykres 31. Korzystanie z aplikacji  komunikatorów mobilnych na 
smartphonie

płatności mobilne
(np. Skycash, mPay, PayPal)

narzędzia organizacyjno-biurowe (np. narzędzia do 
archiwizacji plików, do przegladania dokumentów

zapisanych w różnych formatach

inne

bankowość mobilna (obsługa rachunku
bankowego przez telefon)

aplikacje serwisów informacyjnych (np. aplikacje
dotyczące prognozy pogody, wiadomości z Polski i świata)

gry

aplikacje serwisów społecznościowych
(np. Facebook, Twitter, LinkedIn)
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Wykres 32. Udział poszczególnych rodzajów aplikacji mobilnych 
komunikatorów wykorzystywanych na smartphonie
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Wykres 33. Zalety SMS-ów i mobilnych komunikatorów w opinii posiadaczy 
zwykłych komórek i smartphonów
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37

Okazuje się, że posiadacze smartphonów bardziej doceniają zalety SMS-ów niż 
użytkownicy zwykłych telefonów komórkowych, którzy nie mieli doświadczenia  
w korzystaniu z mobilnych komunikatorów. Aż 56% użytkowników smartphonów 
wskazało na szybkość dostarczenia wiadomości jako zaletę SMS-ów. W przypadku 
właścicieli zwykłych telefonów komórkowych wskazało tak 50,8% badanych. Jako zaletę 
komunikatorów cechę tę wskazało jedynie 28,4% użytkowników. Kolejną, najczęściej 
wskazywaną przez posiadaczy smartphonów cechą SMS-ów,  była prostota użytkowania. 
Doceniło ją 44,4% użytkowników smartphonów, a jedynie 31,3% osób, które korzystają 
ze zwykłych komórek. Jako cechę komunikatorów mobilnych wskazało ją jedynie 27,9% 
posiadaczy smartphonów. 

Jak pokazuje poniższy wykres, wśród posiadaczy smartphonów, którzy mają okazję 
korzystać zarówno z SMS-ów jak i mobilnych komunikatorów, większy odsetek  
w przypadku każdej z cech wskazuje na SMS-y jako tę formę komunikacji, która posiada 
daną zaletę, niż na komunikatory.      



6. Podstawowe informacje o badanych

Wśród respondentów badania „Komunikacja SMS w Polsce 2013” 54,3% stanowią 
kobiety, zaś 45,7% mężczyźni.

Wykres 34. Płeć

Wykres 35. Wykształcenie

Wśród ankietowanych dominują osoby z wykształceniem średnim (55%), które stanowią 
ponad połowę zbadanej grupy. Około jedna trzecia badanych to osoby z wykształceniem 
wyższym, zaś 15,6% to osoby z wykształceniem podstawowym.    
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45,7% 54,3%
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wyższe

29,5%

15,6% 55,0%
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Najliczniejszą grupą w badaniu były osoby w przedziale wiekowym od 18 do 20 lat,  
stanowiące nieco ponad 20% ogółu ankietowanych. Drugą pod względem wielkości grupę 
stanowił zbiór 16% badanych w wieku od 21 do 24 lat. Dosyć duży odsetek w tegorocznej 
edycji badania stanowiły osoby w grupach wiekowych 40-49, 50-59 oraz 60 i więcej lat.
    

Wśród badanych widoczna jest dominacja osób mieszkających na wsi 25,7% oraz  
w miastach do 20 tys. mieszkańców. Trzecią najliczniejszą kategorię stanowili 
mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców.
    

Wykres 36. Wiek

Wykres 37. Miejsce zamieszkania

35-39

40-49

60 i więcej

50-59

25-29

30-34

21-24

18-20

0%                  5%                       10%                     15%                     20%                      25%   

7,8%

4,7%

10,9%

16,0%

17,6%

20,8%

8,3%

14,0%

miasto do 200 tys.

miasto powyżej 200 tys.

miasto do 100 tys.

miasto do 50 tys.

miasto do 20 tys.

wieś

0%         5%    10%             15%            20%             25%            30%   

17,7%

5,6%

27,3%

25,7%

8,2%

15,6%

39



Najwięcej respondentów jako swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało województwo 
dolnośląskie ( 15,1%), kujawsko-pomorskie (11,6%), mazowieckie (10%) oraz śląskie (9,6%).
    

Wykres 38. Województwo
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Wykres 39. Rodzaj posiadanego aparatu telefonicznego
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Większość badanych to osoby posiadające wyłącznie telefon komórkowy (61,5%), 23,1% 
zadeklarowało posiadanie smartphona, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 
ubiegłym (15% w 2012). 11,3% zadeklarowało posiadanie zarówno smartphona jak  
i telefonu komórkowego.
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Wydawca badania:

SerwerSMS.pl
ul. Złota 59 piętro 14
00-120 Warszawa
tel.: 22 211 20 40

Artnet
ul. Św. Marcina 111
Ochaby Wielkie
43-430 Skoczów

Strona internetowa wydawcy: www.serwersms.pl
Strona internetowa badania: www.badanie.serwersms.pl 
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