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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OPUBLIKOWANIE OGÓLNOSTANOWEJ 
MAPY ŁĄCZY SZEROKOPASMOWYCH O SZCZEGÓŁOWOŚCI NA POZIOMIE 

ADRESÓW  
  

Jest to część zapowiedzianej przez Gubernator w orędziu stanowym na rok 2022 
wartej ponad 1 mld USD inicjatywy ConnectALL, największej inwestycji 

infrastrukturalnej w stanie Nowy Jork w XXI wieku  
  

Ta pionierska mapa stanowi ważne przedsięwzięcie w ramach dążeń Stanu do 
rozwiązania problemu nierówności w dostępie do łączy szerokopasmowych  

  
  

Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj, że Komisja Stanu Nowy Jork ds. Usług 
Publicznych (New York State Public Service Commission) opublikowała pionierską 
interaktywną mapę łączy szerokopasmowych, aby udostępnić najbardziej szczegółowy 
jak dotąd obraz infrastruktury szerokopasmowej w stanie Nowy Jork. Mapa ta, wraz 
z towarzyszącym jej raportem, jest efektem wielomiesięcznych inspekcji terenowych 
przeprowadzonych przez Komisję w nawet najodleglejszych zakątkach stanu, 
wymagających pokonania ponad 80 000 mil. W celu zebrania dokładnych danych 
Komisja podjęła współpracę z 60 dostawcami usług internetowych i przeprowadziła 
ankiety wśród kilkudziesięciu tysięcy konsumentów ze stanu Nowy Jork.  
  
„Szybki Internet jest obecnie wyjątkowo potrzebny, aby uzyskiwać dostęp do 
podstawowych usług i informacji, z których korzystamy w codziennym życiu” — 
powiedziała gubernator Hochul. „Dysponując tą mapą, widzimy, gdzie należy 
skierować stanowe i federalne środki, aby zapewnić łączność internetową tam, gdzie 
jest ona zbyt słabo dostępna lub nie jest dostępna wcale. Dzięki temu działającemu na 
poziomie wskazanych adresów narzędziu zyskujemy precyzyjniejszy obraz 
zapotrzebowania na łącza na obszarach, które zdecydowanie zbyt długo były 
pozbawione łączności z Internetem”.  
  
Przed utworzeniem mapy Nowy Jork — jak większość stanów — częściowo bazował na 
danych federalnych, opracowywanych zgodnie z procedurą, wedle której wystarczy, że 
operator dostarcza usługi szerokopasmowe pod zaledwie jeden adres w bloku 
spisowym, aby cały obszar został oznaczony jako mający dostęp do łączności 
szerokopasmowej. Dzięki zebraniu danych na poziomie poszczególnych adresów Stan 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmapmybroadband.dps.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbb53790a0240438635a708da4fd2f52f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910064718609964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5BGeWiENVhYeYZv5fEktaDENaUXQ9m5fU0bulE9i3Jc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmapmybroadband.dps.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbb53790a0240438635a708da4fd2f52f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910064718609964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5BGeWiENVhYeYZv5fEktaDENaUXQ9m5fU0bulE9i3Jc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterSeq%3D66545%26MNO%3D22-M-0313&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbb53790a0240438635a708da4fd2f52f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910064718609964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vmU4SCFBjOJIYvk8txtRIAiXfATsT2DZFlQBCFgfsd8%3D&reserved=0


Nowy Jork może teraz dokładniej ustalić, które miejsca są obsługiwane, a które nie, co 
usprawni przydzielanie funduszy stanowych i federalnych.  
  
Aby wesprzeć lokalne działania na rzecz rozbudowy niedrogich i niezawodnych łączy 
szerokopasmowych, w ramach inicjatywy ConnectALL, prowadzonej przez Empire 
State Development, powstaną i będą prowadzone programy dotacji na poziomie 
stanowym i federalnym, które zapewnią finansowanie w zakresie planowania, inżynierii 
i budowy przystępnej infrastruktury szerokopasmowej. ESD będzie odgrywać 
przodującą w skali całego stanu rolę pod względem udostępniania łączności ze światem 
i koordynować działania z innymi urzędami stanowymi, gminami oraz różnorodnymi 
interesariuszami w każdym zakątku stanu Nowy Jork. Działania te mają na celu 
zadbanie, by środki były kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne, i by każda 
społeczność otrzymała wsparcie oraz zasoby potrzebne jej do zyskania łączności 
internetowej.  
  
Przewodniczący Komisji Stanu Nowy Jork ds. Usług Publicznych Rory M. 
Christian powiedział: „Gubernator Hochul wie, że szybki Internet jest tym, co 
wyrównuje szanse w dzisiejszym świecie, ponieważ jest niezbędny w dostępie do 
podstawowych usług i informacji, których wszyscy potrzebujemy w codziennym życiu. 
Dzięki temu przełomowemu badaniu będziemy mogli zadbać, aby każda część stanu 
miała dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych”.  
  
Prezes, dyrektor generalna i komisarz Empire State Development Hope Knight 
powiedziała: „Jednym z pierwszych kroków na drodze do zapewnienia każdemu 
mieszkańcowi stanu Nowy Jork dostępu do przystępnego cenowo i niezawodnego łącza 
szerokopasmowego jest ustalenie z dokładnością do ulicy, gdzie jest dostępna 
łączność. Dzięki tej mapie biuro ConnectALL będzie mogło efektywnie przeznaczać 
środki, na czym skorzystają wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork. Co więcej, stanowi 
ona ważne narzędzie do rozwiązywania problemów związanych z równością cyfrową 
i konkurencją, dzięki czemu Stan Nowy Jork może wreszcie zniwelować różnice 
w dostępie do technologii cyfrowych”.  
  
Ta interaktywna mapa umożliwia użytkownikom sprawdzanie dostępności łączy 
szerokopasmowych na terenie całego stanu. Można wyszukać określony adres 
i sprawdzić, jacy dostawcy są dostępni w danym miejscu, z jakiej technologii korzystają 
oraz jakie szybkości połączeń i pakiety cenowe oferują. Można też wyszukać dane na 
poziomie hrabstwa, gminy i okręgu szkolnego, aby uzyskiwać informacje o odsetku 
ludności, która ma dobry lub niedostateczny dostęp do łączy bądź nie ma go wcale — 
na każdym poziomie.  
  
Nowa mapa pozwoli mieszkańcom Nowego Jorku i decydentom politycznym na 
dokładniejszą analizę, gdzie jest dobry dostęp do łączy, gdzie słaby i gdzie wcale go nie 
ma. Z ustaleń Komisji wynika, że 97,4% adresów w stanie Nowy Jork jest 
obsługiwanych przez dostawców usług szybkiej łączności szerokopasmowej. Mapa 
dowodzi, że szybkie łącza szerokopasmowe pozostają niedostępne dla wielu 
Nowojorczyków zamieszkujących obszary przeważnie wiejskie, takie jak hrabstwo 



Hamilton czy hrabstwo Lewis, w których dostęp do łączy wynosi odpowiednio 70,2% 
oraz 73%. Ponadto wykazała ona, że hrabstwa o najniższej medianie dochodu 
charakteryzują się najwyższymi średnimi cenami połączeń szerokopasmowych 
i najniższym odsetkiem miejsc z dostępem do sieci.  
  
W zeszłym miesiącu gubernator Hochul poinformowała, że Urząd Energetyczny Stanu 
Nowy Jork (New York Power Authority, NYPA) i Empire State Development 
rozpoczynają obejmujący cztery hrabstwa projekt modelowy ConnectALL, który ma na 
celu zapewnienie dostępu do niedrogiego Internetu szerokopasmowego większej liczbie 
mieszkańców obszarów wiejskich w stanie Nowy Jork. Gminami, które jako pierwsze 
będą się cieszyć efektami nowych wdrożeń, są Sherburne w hrabstwie Chenango, 
Nichols w hrabstwie Tioga, Diana w hrabstwie Lewis i Pitcairn w hrabstwie St. 
Lawrence.  
  
Działania te wskazują na znaczny postęp w tworzeniu bardzo szczegółowych map 
dostępności łączy szerokopasmowych. Zespół Komisji zajmujący się tworzeniem map 
łączy szerokopasmowych nadal będzie priorytetowo traktować udoskonalenie tych 
danych przez pozostałą część roku. Użytkownicy mogą pomóc w tej fazie doskonalenia, 
przekazując informacje zwrotne na temat mapy, zgłaszając ewentualne nieścisłości i/lub 
przesyłając ogólne uwagi o tym, jak Komisja może doskonalić mapę w przyszłych 
aktualizacjach. Ponadto użytkownicy są proszeni o kontaktowanie się bezpośrednio 
z dostawcami w celu weryfikowania informacji o dostępnych usługach.  
  
Pełniący obowiązki prezesa i dyrektora generalnego Urzędu Energetycznego 
Stanu Nowy Jork Justin E. Driscoll powiedział: „W maju miałem przyjemność 
odwiedzić Sherburne w hrabstwie Chenango i zobaczyć na własne oczy, jak bardzo 
członkowie lokalnej społeczności się cieszą, że usługi szerokopasmowe zostaną 
ulepszone w ich okolicy dzięki pilotażowemu projektowi NYPA i Sherburne Electric, 
w ramach którego podłączymy naszą infrastrukturę przesyłową w tym hrabstwie do sieci 
szerokopasmowej. Dostęp do łączy szerokopasmowych jest w obecnych czasach 
koniecznością i wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują na to, by móc z nich 
korzystać po przystępnej cenie, bez względu na to, gdzie mieszkają, pracują bądź 
chodzą do szkoły. Gubernator Hochul ma plan osiągnięcia tego istotnego celu i na 
każdym polu wprowadza innowacje, aby zapewnić takie usługi społecznościom 
mającym zbyt słaby do nich dostęp lub niemającym go wcale w całym naszym 
wspaniałym stanie. Urząd Energetyczny Stanu Nowy Jork z dumą uczestniczy 
w obejmującym cztery hrabstwa projekcie modelowym ConnectALL i cieszy się 
perspektywą, że nadal będzie wnosić swój wkład w rozwiązanie tego problemu, dążąc 
— wraz ze swoimi partnerami stanowymi i prywatnymi — do realizacji inicjatywy 
ConnectALL”.  
  
Dyrektor Konferencji Burmistrzów Stanu Nowy Jork (New York State Conference 
of Mayors) Peter A. Baynes powiedział: „Dostęp do wysokiej jakości łączy 
szerokopasmowych jest niezbędny do odnoszenia sukcesów w gospodarce XXI wieku. 
Konferencja Burmistrzów Stanu Nowy Jork wyraża uznanie dla gubernator Hochul za 
opracowanie interaktywnej mapy łączy szerokopasmowych, na której wyraźnie widać, 
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gdzie mieszkańcy stanu Nowy Jork są pozbawieni dostępu do niezawodnej łączności 
szerokopasmowej. Dzięki tej mapie włodarze miast i wsi zyskują ważne narzędzie, które 
ułatwi im zapewnienie wszystkim mieszkańcom oraz firmom dostępu do tej niezbędnej 
infrastruktury”.  
  
Aby się skontaktować z zespołem programu ConnectALL, odwiedź stronę 
broadband.ny.gov lub napisz e-mail na adres nysbroadband@esd.ny.gov.  
  

###  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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