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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OBNIŻENIE KOSZTÓW DO 30 USD 
MIESIĘCZNIE W RAMACH FEDERALNEGO PROGRAMU TANIEJ ŁĄCZNOŚCI 

INTERNETOWEJ  
  

Stan Nowy Jork uruchamia kompleksowy plan poprawy dostępu 
szerokopasmowego i przystępności cenowej dla wszystkich mieszkańców stanu  

  
Program łączności internetowej jest częścią propozycji gubernator dotyczącej 1 

mld USD na nowe inwestycje w łącza szerokopasmowe w ramach 
gubernatorskiej inicjatywy ConnectALL, dostępnej tutaj  

  
Ponad 2 miliony rodzin o niskich dochodach może skorzystać z dostępu do 

Internetu  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś inicjatywę wielu agencji pod przewodnictwem 
Departamentu Usług Publicznych (Department of Public Service) stanu Nowy Jork, 
mającą na celu zachęcenie uprawnionych mieszkańców stanu do zapisania się do 
federalnego Programu Taniej Łączności Internetowej (Affordable Connectivity 
Program, ACP), nowo uruchomionej inicjatywy, która zapewnia obniżenie kosztów do 
30 USD miesięcznie na usługi łączności internetowej dla rodzin o niskich dochodach.  
  
„Pandemia pokazała nam, że dostęp do niezawodnych łączy szerokopasmowych jest 
niezbędną liną ratunkową, dzięki której mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą 
kontaktować się z bliskimi i korzystać z możliwości zawodowych”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Łączność internetowa dla wszystkich mieszkańców stanu, w tym 
rodzin o niskich dochodach, pomaga im założyć firmę, znaleźć pracę, uzyskać dostęp 
do opieki zdrowotnej i komunikować się z bliskimi. Konieczne jest, abyśmy zapewnili 
wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork dostęp do szybkiego, niezawodnego łącza 
szerokopasmowego”.  
  
Departament Usług Publicznych, we współpracy z innymi agencjami stanowymi i 
dostawcami usług internetowych, będzie prowadzić ogólnostanową, ogólnorządową 
kampanię świadomości i marketingu w ramach inicjatywy gubernator, ConnectALL, aby 
zwiększyć liczbę zapisów wśród uprawnionych mieszkańców stanu.  
  
Inicjatywa ConnectALL gubernator Hochul, ogłoszona 5 stycznia, w ramach jej orędzia 
stanowego, to transformacyjna inwestycja w społeczności i infrastrukturę cyfrową w 
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stanie Nowy Jork. Zapewni ona nie tylko dostęp do szybkich, niezawodnych łączy 
szerokopasmowych dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, ale także sprawi, 
że stan Nowy Jork będzie liderem gospodarczymi na miarę XXI wieku. Działania te 
będą obejmować nie tylko kontakty z rządem i społecznościami, ale także współpracę 
z największymi dostawcami usług szerokopasmowych w stanie, aby dotrzeć do 
uprawnionych mieszkańców.  
  
Zbyt długo łącza szerokopasmowe pozostawały poza zasięgiem wielu mieszkańców 
stanu, ponieważ nie było ich na nie stać. Oprócz zmniejszenia kosztów dla 
konsumentów poprzez inwestycje kapitałowe, pionierska inicjatywa gubernator, 
ConnectALL, ma na celu zapewnienie, że każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork, 
kwalifikujący się do udziału w programie Taniej Łączności Internetowej, posiada 
informacje i wsparcie potrzebne do zapisania się i rozpoczęcia korzystania z programu.  
  
Łącza szerokopasmowe przeciętnie kosztują mieszkańców stanu Nowy Jork ponad 60 
USD miesięcznie. Oprócz 30 USD miesięcznie dofinansowania, uprawnione 
gospodarstwa domowe mogą również otrzymać jednorazową zniżkę w wysokości do 
100 USD na zakup laptopa, komputera stacjonarnego lub tabletu od uczestniczących 
dostawców, jeżeli wniosą więcej niż 10 USD i mniej niż 50 USD na poczet ceny 
zakupu.  
  
Dyrektor generalny DPS, Rory M. Christian, powiedział: „Szybki internet jest 
niezbędny, aby uzyskać dostęp do podstawowych usług i informacji, z których 
korzystamy w naszym codziennym życiu. Dzięki tej pomocy federalnej, tysiące rodzin o 
niskich dochodach w stanie Nowy Jork będą mogły uzyskać dostęp do Internetu, 
którego tak bardzo potrzebują”.  
  
Pełniąca obowiązki komisarza Empire State Development oraz desygnowana na 
prezesa i dyrektor generalnej, Hope Knight, powiedziała: „Zbyt długo łącza 
szerokopasmowe nie są dostępne dla najbardziej zagrożonych mieszkańców stanu 
Nowy Jork ze względu na ich koszt. Inicjatywa ConnectALL gubernator Hochul pozwoli 
na rozszerzenie dostępu do Internetu we wszystkich zakątkach stanu – od autostrad 
stanowych na terenach wiejskich po centra miast – przy jednoczesnym zwiększeniu 
przystępności cenowej, konkurencji i możliwości wyboru dla konsumentów”.  
  
Wiceprezes Grupy ds. Rządowych w organizacji Charter Communications, 
Camille Joseph, powiedziała: „Charter od dawna angażuje się w zwiększanie 
łączności poprzez rozwiązywanie problemów związanych z dostępem do 
szerokopasmowego Internetu, jego wdrażaniem i przystępnością cenową, m.in. 
poprzez ciągłe rozszerzanie naszej sieci szerokopasmowej na obszary wiejskie i o 
niedostatecznych zasobach, naszą ofertę Spectrum Internet Assist – taniego dostępu 
szerokopasmowego dla uprawnionych rodzin i seniorów, nasz udział w Programie 
Dostępu Awaryjnego do Internetu Szerokompasmowego (Emergency Broadband 
Benefit Program) oraz program Stay Connected dla szkół K-12. Firma Spectrum jest 
dumna, że może uczestniczyć w programie Taniej Łączności Internetowej, który opiera 
się na długoletnim zaangażowaniu firmy Charter w zwiększanie łączności”.  



  
Wiceprezes Altice USA ds. społeczności, Jen Ostrager, powiedziała: „Altice USA 
jest zaangażowana w rozpowszechnianie przystępnych cenowo usług internetowych w 
stanie Nowy Jork i dzięki naszemu programowi Optimum Advantage Internet oraz 
różnym partnerstwom publicznym i prywatnym, jesteśmy dumni, że możemy 
zaoferować mieszkańcom stanu nasze szybkie łącze szerokopasmowe Optimum w 
przystępnej cenie miesięcznej. Jako uczestnik programu Taniej Łączności 
Internetowej, mamy nadzieję na ścisłą współpracę z gubernator Hochul i 
Departamentem Usług Publicznych w celu zwiększenia świadomości na temat 
programu i pomocy większej liczbie rodzin w uzyskaniu dostępu do szybkich usług 
szerokopasmowych w ich domach”.  
  
Wiceprezes firmy Verizon, reprezentujący Departament Spraw Rządowych i 
Polityki Publicznej, Tony Lewis, powiedział: „Verizon jest zaangażowana w 
integrację cyfrową i szerzenie sprawiedliwości społecznej, dlatego też wspieramy nowy 
program Taniej Łączności Internetowej (Affordable Connectivity Program, ACP) i 
inicjatywę gubernator Hochul, ConnectALL, pomagając konsumentom w stanie Nowy 
Jork uzyskać dostęp do szerokopasmowego Internetu. Uprawnieni klienci Verizon 
mogą otrzymać zniżkę na plany abonamentowe Verizon mobile, Fios, 5G Home lub 
LTE Home Internet, dzięki czemu więcej osób niż kiedykolwiek będzie mogło korzystać 
z naszych usług szerokopasmowych”.  
  
Wiceprezes wykonawczy ds. nowych produktów w T-Mobile, Dow Draper, 
powiedział: „Takie inicjatywy jak program ConnectALL w stanie Nowy Jork są zgodne 
z wieloletnim przekonaniem T-Mobile, że niedroga łączność powinna być dostępna dla 
wszystkich, a takie czynniki jak ograniczenia dochodów nie powinny stanowić 
przeszkody w dostępie do niezawodnych, szybkich usług internetowych dla każdego. 
Czekamy na współpracę z gubernator Hochul i jej biurem, aby wprowadzić ten ważny 
program w stanie Nowy Jork w życie”.  
  
Prezes AT&T Northern Region, Patricia Jacobs, powiedziała: „Przystępny cenowo 
Internet – zarówno przewodowy, jak i bezprzewodowy – jest kluczem do zniwelowania 
różnic w dostępie do technologii cyfrowych. Wsparcie firmy AT&T dla programu Taniej 
Łączności Internetowej oznacza, że nasi klienci mogą obniżyć koszty korzystania z 
Internetu, korzystając z tych długoterminowych korzyści federalnych. Oferowanie 
tanich opcji internetowych dla naszych klientów pozostaje ważnym priorytetem. 
Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul za zachęcanie uprawnionych mieszkańców 
stanu Nowy Jork do skorzystania z tego ważnego świadczenia”.  
  
W ramach inicjatywy ogłoszonej przez gubernator Hochul, DPS będzie bezpośrednio 
informować o federalnej zniżce na łącza szerokopasmowe w ramach regularnych 
kontaktów z konsumentami, które obejmują prawie 100 wydarzeń dla konsumentów w 
2022 r., oraz w ramach inicjatywy tworzenia map sieci szerokopasmowych w całym 
kraju.  
  



DPS będzie również zachęcać głównych dostawców usług internetu 
szerokopasmowego do promowania programu i informowania o swoich planach w 
miarę ich rozwoju, w tym Charter, Verizon i Altice, które łącznie obsługują ponad 95 
procent gospodarstw domowych w stanie, a także dostawców usług bezprzewodowych 
AT&T, T-Mobile i Verizon.  
  
Inne agencje stanu Nowy Jork zaangażowane w tę inicjatywę to Biuro Pomocy 
Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of Temporary and Disability 
Assistance), które skieruje agencje pomocy społecznej do udostępniania klientom 
materiałów informacyjnych, oraz Biuro Pomocy Dzieciom i Rodzinie (Office of Children 
and Family Services), które będzie promować dotacje na łącza szerokopasmowe za 
pośrednictwem lokalnych wydziałów pomocy społecznej, licencjodawców opieki nad 
dziećmi, dostawców usług opieki nad dziećmi, instytucji opieki zastępczej i agencji 
wolontariatu.  
  
Ponadto Departament Pracy (Department of Labor) będzie promować te dotację 
poprzez swoje ogólnostanowe kanały informacyjne, Homes and Community Renewal 
dotrze do właścicieli nieruchomości w swoim portfolio i dostarczy im materiały 
programowe do umieszczenia we wspólnych obszarach i dystrybucji wśród 
mieszkańców, Departament Pojazdów Silnikowych (Department of Motor Vehicles) jest 
przygotowany do przeprowadzenia kampanii reklamowej za pośrednictwem poczty 
bezpośredniej i poczty elektronicznej, a agencja Empire State Development jest 
przygotowany do wykorzystania dotacji kapitałowych na łącza szerokopasmowe i rad 
regionalnych w celu zwiększenia świadomości i zapisów.  
  
Niedawno DPS rozpoczął pierwsze w stanie Nowy Jork dogłębne, ogólnostanowe 
badanie polegające na mapowaniu łącz Internetu szerokopasmowego w celu 
określenia dostępności, niezawodności i kosztów szybkich usług szerokopasmowych w 
całym stanie. Celem badania jest pomoc w określeniu, jakie kroki są potrzebne, aby 
zapewnić wszystkim konsumentom indywidualnym i komercyjnym w stanie Nowy Jork 
dostęp do Internetu zgodnie z ich potrzebami. Badanie, które ma zostać zakończone w 
maju, zostanie wykorzystane do zapewnienia, że fundusze federalne przeznaczone na 
łącza szerokopasmowe zostaną skierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne.  
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