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Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/

Pan Krzysztof Iwaniuk
Przewodniczący Związku Gmin 
Wiejskich RP

Pan Olgierd Geblewicz
Prezes Zarządu Związku Województw 
RP

Pan Zygmunt Frankiewicz
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich 

Pan Andrzej Płonka
Prezes Zarządu Związek Powiatów 
Polskich

Pan Tadeusz Truskolaski
Prezes Zarządu Unii Metropolii 
Polskich 

Pan Artur Tusiński
Prezes Zarządu Unii Miasteczek 
Polskich

Szanowni Panowie Prezesi,

w nawiązaniu do pisma z dnia 8 listopada 2022 r. (znak: DT.WIT.7132.1.2022(3)), w którym 
informowałem o zmianie ustawy o wspieraniu o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która 
wprowadziła przepisy umożliwiające wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług 
Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego oraz powołanie Koordynatorów Szerokopasmowych 
uprzejmie informuję, że system od 1 stycznia 2023 r. jest dostępny dla wszystkich pod adresem 
internet.gov.pl i zawiera już blisko 6,7 mln punktów adresowych, dla których został określony 
zasięg możliwości świadczenia usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego.

Ważne do podkreślenia są statystyki z pierwszych dni stycznia 2023 r. W chwili obecnej stronę 
systemu internet.gov.pl odwiedziło około 40 tysięcy unikalnych użytkowników, została ona 
wyświetlona ponad 2 miliony razy oraz zgłoszono prawie 3 tysiące zapotrzebowań na internet. Te 
liczby pokazują jak ważny dla obywateli jest dostęp do aktualnych danych.

W związku z tym zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie Państwa stowarzyszeń jak i 
urzędów będących członkami Państwa stowarzyszeń:

https://internet.gov.pl/
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- banneru odsyłającego do strony systemu internet.gov.pl,

- komunikatu dla mieszkańców zachęcającego do weryfikacji danych znajdujących się w systemie 
oraz zgłaszanie ewentualnych błędów, a także zgłaszania zapotrzebowania na usługi, czy 
pustostanów.

Zachęcam również samorządy do zgłaszania w systemie pod adresem internet.gov.pl informacji o 
pustostanach będących w ich zasobie. Oznaczenia pustostanów, czyli lokalizacji do których nie ma 
potrzeby doprowadzania usług internetu szerokopasmowego, będzie pomocne dla planowania i 
budowy w przyszłości sieci szerokopasmowych, realizowanych zarówno w ramach inwestycji 
komercyjnych, jak i finansowanych ze środków publicznych. Informacje te nie są publiczne w 
systemie – będą widoczne jedynie dla ministra właściwego ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci 
szerokopasmowych.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozesłanie wśród członków Państwa stowarzyszeń, 
niniejszego pisma wraz z załączonymi banerami i wzorem treści komunikatu dla mieszkańców z 
prośbą o dalszą komunikację w tym zakresie. 

Załączniki:

- banery systemu 

- treść komunikatu dla mieszkańców

Z poważaniem,

Janusz Cieszyński

/-podpisano elektronicznie/

https://internet.gov.pl/
https://internet.gov.pl/
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