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odpowiedzialno!ci

Przedstawiamy drug$ edycj& We Care, raportu odpowiedzialnego biznesu, 
który podsumowuje dzia"ania ca"ej Grupy w zakresie zrównowa#onego rozwoju, 
odpowiedzialno$ci, ró#norodno$ci, etyki oraz compliance.

Rok 2022 by" czasem bardzo intensywnym – wiele si! dzia"o, a wydarzenia 
w Ukrainie pewnie na dobre zmieni% sposób my$lenia i post!powania wielu 
z nas. W naszej Grupie nie zmieni"o si! jedno, nadal my!limy i dzia"amy 
odpowiedzialnie, wk"adaj%c wiele wysi"ku w kwestie zwi%zane z szeroko 
rozumianym zrównowa#onym rozwojem.

Nie by"oby jednak tego wszystkiego bez Ludzi, którzy tworz$ nasz$ organizacj& 
(u#ycie wielkiej litery nie jest tu przypadkowe). Nasza Grupa to zespó" wspania"ych 
profesjonalistów, którzy doskonale znaj% si! na tym, co robi%. Poza tym, a mo#e 
przede wszystkim jest to zespó" zaanga%owanych, pe"nych dobrej energii ludzi, 
z którymi chce si! pracowa& i rozmawia&. To dzi!ki nim ka#dego dnia zmieniamy 
cyfrowy obraz naszego kraju.

Niezmienne pozosta"o jedno – wymagamy wiele od siebie, ale te% od naszych 
partnerów biznesowych, dostawców czy kontrahentów. Zach!camy do 
zapoznania si! z podsumowaniem naszych odpowiedzialnych dzia"a' 
z ostatnich 12 miesi!cy.

Dobrej lektury!

2Mi"o was znowu widzie&

Mi"o Was znowu widzie# ;)



Za nami rok pe"en trudnych wydarze', niepokoju, troski ju# nie tylko o zdrowie, ale przede wszystkim 
o nasze bezpiecze'stwo. Z satysfakcj% jednak mog! powiedzie&, #e jako Fiberhost i ca"a Grupa 
doskonale przeszli$my przez wszystkie te momenty. Nie zwolnili$my ani na moment. W 2022 roku 
liczba gospodarstw domowych, do których docieraj% otwarte sieci $wiat"owodowe Fiberhost, 
przekroczy"a milion. Wi!kszo$& naszych nowych inwestycji dotyczy dzi$ obszarów, gdzie szybki 
Internet nie by" wcze$niej dost!pny.
 
Jako Fiberhost jeste$my cz!$ci%, a mo#e bardziej inicjatorem zmiany cyfrowego krajobrazu 
naszego kraju. Konsekwentnie robimy swoje, a do tego – co najlepiej pokazuje kolejna edycja 
raportu We Care – dzia"amy odpowiedzialnie, pami!taj%c nie tylko o sobie, ale te# maj%c 
na uwadze wsparcie innych oraz dzia"ania w duchu zrównowa#onego rozwoju. 

Dzi!kuj! wszystkim, którzy w naszej Grupie nieustannie anga#uj% si! w te dzia"ania.

Dzi!ki INEA ka#dego dnia kolejne osoby mog% korzysta& z szybkiego Internetu – wspieramy (rmy, 
a tak#e takie instytucje jak szko"y, urz!dy czy szpitale. Ka#dy nowy klient INEA to zas"uga pracy 
wielu osób w naszej Grupie. Co wa#ne, dzi!ki nam te osoby uzyskuj% dost!p do nieograniczonych 
zasobów Internetu, mog% za"atwia& sprawy online, korzysta& z e-zdrowia, czy pracowa& zdalnie. 
Powiedzie&, #e ich #ycie zmienia si! diametralnie, to jak nie powiedzie& w"a$ciwie nic.

Tak% rewolucj! robimy obecnie na terenie 8 województw w kraju i za ich spraw% zmieniamy 
si! te# my jako organizacja. Nasza (rma przechodzi ewolucj! i z lokalnego championa stajemy 
si! ogólnopolskim graczem – dostawc% najszybszego Internetu domowego w Polsce. Jeste$my 
odwa#ni i mamy ambicje, ale nie zapominamy te# o dzia"aniach w duchu zrównowa#onego 
rozwoju. Dzia"amy $wiadomie i odpowiedzialnie. To jedna z tych rzeczy, które by"y i pozostan% 
niezmienne i z których osobi$cie jestem bardzo dumny.

Podstaw$ s$ ludzie

Marta Wojciechowska
Prezeska Fiberhost 

Maciej Piechoci'ski
Prezes INEA

3Podstaw% s% ludzie



Co jest dla nas wa%ne? 
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W naszej organizacji, kiedy my$limy o zrównowa#onym rozwoju, jako pierwsze do g"owy przychodz% 
nam 3 (lary naszej strategii: równo!ci p"ci, ekologia i innowacyjno!#. Od 3 lat konsekwentnie 
realizujemy ró#ne dzia"ania wewn!trze i zewn!trzne w ramach ka#dego z nich. Anga%ujemy si& 
zarówno w nowe inicjatywy, jak równie% kontynuujemy te d"ugofalowe, których podj!li$my 
si! w ostatnich latach.  

Im d"u#ej dzia"amy w duchu zrównowa#onego rozwoju, tym bardziej widzimy, ile w tym obszarze 
jest jeszcze do zrobienia - jak wiele potrzeb, zarówno tych lokalnych, jak i globalnych pozostaje 
nadal do spe"nienia. Cieszymy si!, #e mo#emy dok"ada& cegie"k! do tego procesu i czyni& $wiat 
lepszym miejscem. Pewnie wszyscy zgodzimy si! z tym, #e rok 2022 by" trudnym czasem. W kontek$cie 
mówienia o zrównowa#onym rozwoju i obszarze diversity & inclusion (D&I) by" pewnego rodzaju 
sprawdzianem, a tak#e momentem, kiedy cele zrównowa#onego rozwoju zapisane w agendzie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych nabra"y szczególnego znaczenia. Nasze podej$cie w tym roku 
równie# by"o holistyczne, co oznacza, #e dzia"ania, których si! podj!li$my, cz!sto wychodzi"y poza 
ramy naszej strategii, tak by odpowiada& na aktualne potrzeby otoczenia.

Nie zwolnili$my tempa tak#e w obszarze D&I. Postawili!my na ró%norodno!#, inkluzywn$ kultur& 
organizacyjn$ i szacunek. Jeste$my zbiorem indywidualno$ci, które funkcjonuj%c w Grupie tworz% 
otwart%, $wiadom% i uwa#n% organizacj!. Nie bez wad, ale z przestrzeni% na rozwój i doskonalenie. 
Nasz$ misj$ jest równie% d$%enie do tego, aby technologia !wiat"owodowa by"a otwarta 
i dost&pna, a us"ugi niezawodne i spe"niaj$ce potrzeby cyfrowe wszystkich mieszka'ców 
naszego kraju. Dlatego nasze dzia"ania w zakresie Ró#norodno$ci oparte s% na trzech obszarach:

Równo!ci p"ci 
Zdrowiu psychicznym i dobrostanie 
Cyfryzacji obszarów wiejskich  

 

Anna Durkalec-Michalska
anna.durkalec.michalska@(berhost.com 

Równo!# p"ci

Julia Fojut 
julia.fojut@(berhost.com

Zdrowie psychiczne i dobrostan

Karolina Pawlik
karolina.pawlik@(berhost.com 

W"$czenie cyfrowe

Dominika Thiel
dominika.thiel@(berhost.com 

Dzia"ania na rzecz klimatu

Co jest dla nas wa#ne?



Ró%norodno!# w organizacji nie tylko dostrzegamy, ale te% doceniamy. Naszym celem jest kreowanie 
przestrzeni, w której ka#dy czuje si! dobrze, ma prawo do wyra#ania opinii (równie# tych ró#ni%cych 
si! od zdania pozosta"ych), mo#e wzrasta& wykorzystuj%c posiadane kompetencje. 

Aktywno$ci, które podejmujemy, kierowane s% zarówno do organizacji, jak i poza ni%. Do szerzenia idei 
zrównowa%onego rozwoju zach&camy m.in. kontrahentów, spo"eczno!# lokaln$, instytucje, 
z którymi podejmujemy wspó"prac&. 

By wspiera& równe szanse kobiet i m!#czyzn, tworzymy przestrze', w której kluczowe znaczenie odgrywaj% 
kompetencje, do$wiadczenie, wiedza, zaanga#owanie, a nie cechy ró#nicuj%ce poszczególne osoby. 
Na bie#%co monitorujemy takie wska)niki, jak: liczba kobiet i m!#czyzn (w ca"ej organizacji oraz na 
stanowiskach managerskich), wysoko$& wynagrodzenia na tym samym stanowisku czy liczba awansów 
w$ród przedstawicieli obu p"ci. Nasz% intencj% nie jest zachowanie parytetu. Mamy $wiadomo$& realiów 
bran#y, w jakiej pracujemy. To, co chcemy podkre!la# i wzmacnia#, to równe szanse dla ka%dego, 
niezale%nie od cech, które posiada. 

W 2022 roku konsekwentnie realizowali$my przyj!t% strategi!, która mówi o tym, #e chcemy budowa& 
dobre miejsce pracy oraz dba& o nasze zdrowie i samopoczucie. Wspieramy si! nawzajem w tych 
obszarach, na które mamy wp"yw. Regularnie organizujemy równie# akcje promuj%ce zdrowe nawyki 
i postawy. W ubieg"ym roku skupili$my si! na kondycji naszego cia"a (by"y to m.in. zaj!cia pod has"em 
„Zdrowy kr!gos"up -na ratunek plecom”). W 2022 roku tematyk$ przewodni$ by"a równowaga 
emocjonalna oraz umiej&tno!# radzenia sobie w trudnych czasach. Planowane dzia"ania by"y 
odpowiedzi% na potrzeby zg"aszane w wewn!trznej ankiecie. 

Zdrowie psychiczne i dobrostan 
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Równo!# p"ci 

Równo$& p"ci
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Treningi uwa#no$ci mia"y na celu wprowadzenie do 
codziennego #ycia prostych narz!dzi do planowania 
dnia (aby oprócz wysi"ku i obowi%zków znalaz"a si! 
przestrze' na regeneracj! i re*eksj!). 

Wiemy, #e uwa#no$& mo#e zaistnie& w nas tylko dzi!ki 
regularnej praktyce i u$wiadomieniu sobie jak wiele 
otaczaj%cych rzeczy, obiektów i sytuacji nie jest 
w ogóle potrzebnych do dobrego, spokojnego 
i szcz!$liwego #ycia. Skupili$my si! m.in. na umiej&tno!ci 
nawi$zywania kontaktu z w"asnym cia"em, wracania 
do stanu „tu i teraz” oraz radzeniu sobie z nat"okiem 
my!li. W ramach &wicze' wykorzystywali$my dodatkowo 
prac! ze zmys"ami. Poruszyli$my tak#e tematyk! emocji. 
Ka#dy z uczestników móg" wyznaczy& sobie cele 
zwi%zane z uwa#niejszym #yciem.

Cykl treningów uwa%no!ci

Treningi uwa%no!ci dotyczy"y ró%nych sfer: 

7 147

4,43 to !rednia z ankiety oceniaj$cej przydatno!# 
tre!ci przedstawianych w ramach treningów
 (skala od 1 do 5).

uczestników cyklutreningów (trwaj$cych 30 minut)

Równo$& p"ci

Zmys"y a samopoczucie – w jaki sposób wp"ywa na nas otoczenie? 
Jak $wiadomie wykorzysta& prac! ze zmys"ami? 

Emocje - o czym mi mówi%, jak je opanowa&, za co by& im wdzi!cznym? 

Co mog! zrobi& z nat"okiem my$li?

Jak poprawi& moje relacje z otoczeniem? 

Jak nawi%za& kontakt z w"asnym cia"em? Co si! dzieje z systemem nerwowym, 
gdy jeste$my g"odni, zm!czeni lub niewyspani?

Moje cele zwi%zane z uwa#niejszym #yciem.

Pauza – umiej!tno$& zatrzymania si! w codziennym p!dzie i przywrócenia 
do stanu „tu i teraz”. Jak mog! z"apa& oddech w codziennym po$piechu? 
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W ramach programu „Moc pozytywno!ci” trenerzy z Wellbeing Institute poprowadzili 
dla nas spotkania maj%ce na celu budowanie $wiadomo$ci na temat podnoszenia 
naszego dobrostanu w obszarze osobistym i zawodowym. Nabyli!my praktyczne 
narz&dzia do pracy z obszarem samo!wiadomo!ci, zdrowia, budowania 
pozytywnych nawyków, a tak%e radzenia sobie ze stresem. W czasie warsztatów 
mówili$my m.in. o tym czym jest pozytywno$& i dlaczego jest potrzebna w #yciu 
cz"owieka, o trybie dzia"ania i bycia, o wizualizacji jako technice buduj%cej wewn!trzn% 
si"!. Oczywi$cie nie zabrak"o tak#e miejsca na cz!$& praktyczn% – ka#dy z nas mia" okazj! 
&wiczy& na macie przed monitorem. 

Tematy poszczególnych spotka':
     Moc pozytywno$ci 

     Pi!& obszarów mocy i si"y mentalnej 

     Dam rad!! Techniki budowania si"y psychicznej 

     +wiczenia na podniesienie witalno$ci i osi%gni!cia równowagi psycho(zycznej

Moc pozytywno!ci

Dodatkowo uruchomili$my w tym roku wewn!trzne narz!dzie do przyznawania 
,,Odznak”umo#liwiaj%cych wyra#enie wdzi!czno$ci, docenienie i uznanie 
wspó"pracowników przy pomocy tematycznych gra(k.  

Równo$& p"ci
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Jest w$ród nas wielu biegaczy, dlatego anga#ujemy si! ch!tnie w sportowe akcje 
charytatywne. Jedn% z nich jest coroczny udzia" w Poland Business Run. Biegli$my 
po protezy, wózki i rehabilitacj! dla bene(cjentów fundacji. W tym roku po"%czyli$my 
si! w 6 dru#yn ("%cznie 30 zawodników). Z uwagi na to, #e uczestnicy znajdowali si! 
w ró#nych cz!$ciach kraju, zdecydowali$my si! na wirtualn% wersj! biegu. Ka#dy 
uczestnik móg" samodzielnie wyznaczy& tras! (4km) w dowolnym miejscu.

Poland Business Run 

Szukamy nieszablonowych rozwi%za', aby dba& o zdrowie. Wiemy, #e troska o dobry 
wzrok jest podstaw% funkcjonowania w pracy przy monitorze. Dlatego zdecydowali$my 
si! zg"!bi& tajniki jogi dla oczu. Zorganizowali$my warsztat, w czasie którego poznali$my 
techniki pomagaj%ce utrzyma& nasze oczy w dobrej formie. W naszej pracy zdalnej to 
szczególnie wa#na kwestia. Teraz wiemy, jak wzmacnia& mi!$nie ga"ki ocznej oraz ca"ej 
twarzy. W czasie warsztatu rozmawiali$my tak#e o fotostarzeniu i piel!gnacji okolic oczu.

Warsztat „Zdrowe oczy i dobry wzrok – joga dla oczu”

Równo$& p"ci
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Jeste$my ró#ni. S% w$ród nas kobiety i m!#czy)ni, pasjonaci sportu i mi"o$nicy 
powolnych spacerów, masterzy Excela i eksperci s"owa pisanego. Ka#dy o innym 
zestawie cech, predyspozycji i upodoba'. Ka#dy wyj%tkowy, wnosz%cy co$ do #ycia 
innych ludzi, do #ycia organizacji. Dostrzegamy to i doceniamy. Pr!#nie dzia"amy, 
by promowa& zarówno kobiety jak i m!#czyzn. W cyklu wywiadów "Kobiety jak 
Rakiety" przedstawiamy kobiety z naszej organizacji, które #yj% po swojemu, maj% 
odwag! spe"nia& marzenia, znaj% swoje mocne strony i s% $wietne w tym, co robi%.

Kobiety jak rakiety

Rozmowy rodzaju m&skiego
Równolegle zapraszamy m!#czyzn z organizacji do wywiadów „Rozmowy rodzaju 
m&skiego”. To cykl inspiruj%cych spotka' z m!#czyznami $wiadomymi swoich 
umiej!tno$ci, stawiaj%cymi czo"a wyzwaniom i ograniczeniom (równie# swoim), 
których cechuje wra#liwo$& (w stosunku do siebie i do drugiego cz"owieka). 

Uczestnicy i uczestniczki odpowiadaj$ na pytania: 

Jak wygl%da"a Twoja dotychczasowa kariera zawodowa?

Jaki moment w karierze by" dla Ciebie prze"omowy?

Jak% rad! dotycz%c% #ycia zawodowego chcia"by$ us"ysze& 10 lat temu? 

Czy "%czenie #ycia zawodowego z prywatnym stanowi dla Ciebie wyzwanie?

Co lub kto Ci! w #yciu inspiruje?

Jakie masz sposoby na zachowanie równowagi w codziennym #yciu?

Co chcia"(a)by$ powiedzie& wszystkim kobietom/m!#czyznom na $wiecie?

Równo$& p"ci
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Co miesi%& przeprowadzamy ankiet! Wellbeing index, której wyniki pozwalaj% 
reagowa& na nasze potrzeby i w"a$ciwie dostosowa& dzia"ania. Monitorujemy 
5 wa#nych aspektów:

       Relacje z lud)mi.

       Równowaga emocjonalna, radzenie sobie ze stresem.

       Poczucie bezpiecze'stwa.

       Poziom energii do dzia"ania.

       Szcz!$cie i zadowolenie z #ycia.

Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi s% udzielane w 5-stopniowej skali. Wyniki 
stanowi% subiektywn% ocen! rzeczywisto$ci i umo#liwiaj% bie#%ce monitorowanie 
nastrojów w organizacji. 

Ankieta Wellbeing Index

W 2022 roku najwy#ej oceniali$my pytania dotycz%ce relacji z innymi lud)mi oraz 
work-life balance. To pokazuje, #e czerpiemy gar$ciami z mo#liwo$ci, jakie daje 
nam organizacja i dzia"amy elastycznie, dopasowuj%c prac! do naszego #ycia 
prywatnego. Najni#ej oceniali$my poczucie bezpiecze'stwa. Szczególnie niski 
wska)nik z tego zakresu mo#na by"o zaobserwowa& w marcu (niepokoje zwi%zane 
z wybuchem wojny w Ukrainie). Poza akcjami wsparcia, które opisane s% w dalszej 
cz!$ci raportu, organizowali$my wówczas seri! webinarów odpowiadaj%cych 
na najcz!$ciej pojawiaj%ce si! pytania, np. jak rozmawia# z dzie#mi o trudnych 
emocjach, jak rozmawia# z lud)mi, którzy uciekaj$ z krajów zagro%onych
wojn$, czego potrzebuj$ ludzie, którzy zmuszeni s$ opu!ci# swój dom 
i ucieka# z kraju, co oznacza Zespó" Stresu Pourazowego. Rozmawiali$my 
tak#e o podstawowych rodzajach pomocy, której mo#e udzieli& ka#dy z nas.

Work-life balance

Korzystamy z bezp"atnego wsparcia psychologów, psychoterapeutów i innych 
specjalistów w ramach wspó"pracy z (rm% Wellbee. W 2022 skorzystali$my z 120 
porad. Jest to o 100% wi&cej ni% w 2021 roku. Nasza $wiadomo$& w zakresie 
zdrowia psychicznego wzrasta. Dzieje si! tak m.in. dzi!ki komunikacji wewn!trznej, 
która oswaja nas cz!sto z trudnymi tematami. W tym roku obchodzili$my m.in.: 

      ,wiatowy Dzie' Zdrowia Psychicznego 
      
      Ogólnopolski Dzie' Walki z Depresj%

Dla równowagi $wi!towali$my tak#e: 

      ,wiatowy Dzie' Optymisty

Focus na zdrowie psychiczne

Równo$& p"ci
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Chcemy dzieli& si! dobrymi praktykami, które sprawdzaj% si! w naszej organizacji. 
Zaprosili$my studentów Wy%szej Szko"y Bankowej (WSB) do udzia"u w warsztacie 
„Kszta"towanie kultury organizacyjnej w modelu pracy zdalnej”. Studenci mogli 
pozna& standardy dotycz%ce elastyczno$ci pracy i troski o równowag! pomi!dzy 
#yciem zawodowym a prywatnym. Z ch!ci% podzielili$my si! tak#e naszymi 
wewn!trznymi rozwi%zaniami, które pomagaj% utrzyma& równowag! 
w pracy zdalnej.

Wspó"praca z Wy%sz$ Szko"$ Bankow$ w Poznaniu

Równo$& p"ci



Chcemy wzajemnie si! inspirowa& wi!c g"o$no chwalimy si! naszymi zainteresowaniami. 
W ramach cyklu „Ludzie z pasj%” prezentujemy osoby, które tak#e poza prac% robi% 
wspania"e rzeczy. Nie trzeba mie& spektakularnego hobby, które poch"ania ca"e #ycie, 
mo#na zg"osi& nawet najdrobniejsz% "zajawk!", która sprawia komu$ przyjemno$&. 

Ludzie z pasj$

12Równo$& p"ci



Wiemy, #e dzi!ki prowadzonym przez nas dzia"aniom (zarówno tym wewn!trznym, jak i zewn!trznym) 
mo%emy mie# pozytywny wp"yw na ochron& !rodowiska oraz budowanie !wiadomo!ci ekologicznej. 
Stale szukamy rozwi%za', które godz% ekonomiczny rozwój naszej organizacji z dbaniem o otoczenie 
oraz szeroko rozumiany interes spo"eczny. 

Nasze wysi"ki koncentrujemy na tym, jak mo#emy doj$& do osi$gni&cia neutralno!ci w&glowej i to nie tylko
w ramach naszych w"asnych operacji, ale tak#e w ramach dostarczanych przez nas rozwi%za' dla klientów.

13

Net zero

Dzia"ania na rzecz klimatu 

Dzia"ania na rzecz klimatu



Od roku 2019 podj!li$my si! kompleksowego wyliczenia naszego $ladu w!glowego 
w zakresie 1 i 2, zgodnie z mi!dzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate 
Accounting and Reporting.

Dla wyja$nienia: zakres 1 oznacza emisje bezpo!rednie, czyli takie, które powstaj% w 
wyniku spalania paliw w )ród"ach stacjonarnych b%d) mobilnych, które s% w"asno$ci% 
(rmy lub s% przez ni% nadzorowane. Dodatkowo w ten obszar wchodz% emisje powsta"e 
w wyniku zachodz%cych procesów technologicznych czy ulatniaj%cych si! czynników 
ch"odniczych. Natomiast zakres 2 oznacza emisje po!rednie powsta"e w wyniku 
zu#ywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewn%trz) energii elektrycznej, 
cieplnej, pary technologicznej, ch"odu.

Naszym g"ównym zobowi%zaniem jest osi%gni!cie neutralno$ci klimatycznej (w uj!ciu 
emisji gazów cieplarnianych w powy#szych zakresach). 

W walce z kryzysem klimatycznym rozpocz!li$my obliczanie emisji gazów cieplarnianych, 
za które jeste$my odpowiedzialni. Naszym punktem startowym jest rok 2020, czyli 
tzw. baseline. Wtedy obliczyli$my, #e nasza roczna emisja gazów cieplarnianych wynios"a 
3300 ton CO2e.

Aby mie& pewno$&, #e nasze obliczenia s% prawid"owe, poddajemy je corocznemu 
audytowi, który przeprowadzany jest przez niezale#ny podmiot.

Droga do osi$gni&cia neutralno!ci klimatycznej

Redukcja ca"kowita
2019 - 2022

Target Redukcji
do 2030

Target Redukcji
do 2040

94%72%60%
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Wi!kszo$& z nas pracuje zdalnie, ale nie oznacza to, #e nasze biuro nie jest przyjazne 
$rodowisku.

M$drze gospodarujemy zasobami w biurze

Dzia"ania Planet Mates w 2022 roku

Obowi%zkowo segregujemy odpady.
 
Zbieramy odpady biurowe w postaci tonerów, odpadów meblowych czy elektronicznych 
i przekazujemy je do utylizacji uprawnionej (rmie. 
 
Stosowany przez nas papier ksero jest w 100% ekologiczny (pochodzi z recyklingu). 
Dodatkowo, nasze drukarki ustawione s% na automatyczny system druku dwustronnego 
w odcieniach szaro$ci, a druk mo#liwy jest tylko po przy"o#eniu karty identy(kuj%cej, 
dzi!ki czemu nie marnujemy papieru i toneru.
        
Posiadamy dystrybutory z wod% pitn%, aby unikn%& kupowania butelek plastikowych.

Wymienili$my o$wietlenie na o$wietlenie LED.

W 2021 roku utworzyli$my specjalny zespó" Planet Mates, w który zaanga#owa"y 
si! osoby z naszej organizacji. Wspólnie przeprowadzili$my dwie akcje sprz%tania 
naszych okolic – posprz%tali$my las, a w ramach akcji „Operacja Czysta Rzeka” 
zadbali$my o czysto$& Warty. Razem posadzili!my te% 65 drzew: sosny, klony 
i brzozy w pobli#u naszej siedziby, a dok"adnie - w parku w Wysogotowie. 

15Dzia"ania na rzecz klimatu



Od 2020 roku pracujemy nad tym, #eby nasza *ota by"a bardziej ekologiczna. W roku 
2022 kontynuowali$my wymian! pojazdów na auta hybrydowe oraz auta nowszej 
generacji. W efekcie tych dzia"a' wymienili!my 70% ca"ej *oty. Na rok 2023 
zaplanowali$my zakup kilku aut elektrycznych: osobowych i dostawczych, które 
charakteryzuj% si! niskimi kosztami eksploatacji i wpisuj% si! w polityk! zrównowa#onego 
wykorzystania zasobów. W nadchodz%cych latach planowany jest zakup kolejnych 
samochodów elektrycznych, tak aby docelowo nasza *ota sk"ada"a si& 
w minimum 50% z aut elektrycznych. 

       

Eco *ota 

Przeprowadzili$my webinary w ramach podwy#szania $wiadomo$ci ekologicznej. 
Rozmawiali$my o globalnym ociepleniu, wp"ywie wojny na obecn% sytuacj! na 
$wiecie w kontek$cie gospodarki i $rodowiska. Co miesi%c, w ramach #ecotips, 
czyli cyklu ciekawych publikacji wewn&trznych, poruszamy tematy zwi%zane 
z aspektami dzia"a' na rzecz klimatu, które mo#na zastosowa& w #yciu codziennym. 
Wspólnie motywujemy si! do dzia"a' proekologicznych np. sadz%c ro$linki 
miododajne czy zach!caj%c do tego, by nie marnowa& jedzenia.

#ecotips

W poprzednim raporcie We Care pisali$my o tym, #e wspó"pracuj%c z so"ectwem 
Wysogotowo uda"o si! nam zakupi& metalowy pojemnik na nakr!tki, który 
ustawiony zosta" niedaleko naszej siedziby. W tym roku pojemnik po raz pierwszy 
si! zape"ni". Dzi!kujemy wszystkim, którzy si! do tego przyczynili. Zebrane nakr!tki 
przekazane zosta"y rodzinie ma"ej Lilii, a !rodki z ich recyklingu pomog"y zebra# 
potrzebn$ kwot& na operacj& serca dziewczynki.

Zbiórka w szczytnym celu 

Od 2021 roku wspieramy jedn% z rodzinnych pasiek w Poznaniu i podj&li!my si& 
opieki nad trzema ulami. Dzi!ki temu, nasi nowi koledzy i kole#anki mog% liczy& 
na powitalny s"oiczek prawdziwego miodu.  

Pasieka w Poznaniu
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Od ponad 30 lat dzia"amy w bran#y technologicznej, któr% charakteryzuje 
du#a dynamika. Przez ten czas nigdy nie szli!my utartymi !cie%kami. 
Jeste$my nie tylko innowacyjni w zakresie wprowadzanych przez nas 
us"ug czy rozwi%za', ale tak#e w zakresie przyj!tego modelu biznesowego. 

Od lat popularyzujemy otwarte sieci !wiat"owodowe, mówi%c o ich zaletach 
zarówno ekonomicznych, jak  i ekologicznych. Aktywnie dzia"amy tak#e w obszarze 
podnoszenia !wiadomo!ci na temat !wiat"owodu, mówi%c zarówno o jego 
specy(kacji technicznej, jak i mo#liwo$ciach, które daje szybki Internet. 

Zdajemy sobie spraw!, ile pracy jest jeszcze przed nami. Mimo tego, #e nowe 
technologie to synonim wygody, wolno!ci wyboru i nieograniczonych 
mo%liwo!ci, wielu ludzi czuje l!k przed post!puj%c% cyfryzacj%. Dlatego 
dok"adamy stara', aby po pierwsze sie& by"a dost!pna dla jak najwi!kszej 
liczby mieszka'ców naszego kraju, po drugie prowadzimy dzia"ania edukacyjne, 
tak, aby wszyscy z nas mieli wiedz! i odwag! by si!ga& po us"ugi $wiat"owodowe.  

W"$czenie cyfrowe

Innowacyjno$&, przemys", infrastruktura

Innowacyjno!#, przemys",
infrastruktura



Nasze otwarte sieci $wiat"owodowe docieraj% ju# do ponad 
miliona gospodarstw domowych w ca"ym kraju! Oczywi$cie 
nie by"oby tego wszystkiego, gdyby nie ludzie. Wszyscy dok"adamy 
stara' ka#dego dnia, aby $wiat"owód dociera" do kolejnych 
mieszka'ców naszego kraju. Robimy to, maj%c $wiadomo$& 
jak wa#ny, zarówno spo"ecznie jak i gospodarczo, jest dzi$ dost!p
do szybkiego Internetu. Przed nami ambitne plany, poniewa# 
do ko'ca 2025 roku chcemy podwoi# t& liczb& i $wi!towa& 
kolejny milion adresów w zasi!gu sieci Fiberhost. 

Milion adresów w zasi&gu Fiberhost 
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Rok 2022 by! czasem wielu zmian i trudnych wydarze" – jedna rzecz 
pozosta!a w nim jednak bez wi#kszych mody$kacji: Polacy nadal chc% 
korzysta& z najlepszych us!ug 'wiadczonych w oparciu o najlepsze 
technologie. Potwierdzaj% to nasze wyniki oraz fakt, (e w 2022 roku 
!wi"towali!my 300 tysi"cy klientów indywidualnych, a rok 
zamkn#li'my z liczb% blisko 310 tysi#cy klientów, korzystaj%cych 
z naszych us!ug. Na tym nie poprzestajemy, dlatego do 2027 roku 
chcemy podwoi& t# liczb#.   

Jak? Planem na najbli(sze lata jest konsekwentne zwi#kszanie zasi#gu 
us!ug. W ostatnim roku otworzyli'my nowy rozdzia! w naszej historii. 
Dzi#ki umowie podpisanej ze spó!k% )wiat!owód Inwestycje, b#dziemy 
dociera& z naszymi us!ugami do wszystkich gospodarstw domowych 
znajduj%cych si# w zasi#gu ich sieci 'wiat!owodowych. W ramach tej 
wspó!pracy zasi#g docelowo zwi#kszy si# o 2,4 mln adresów w ca#ym 
kraju. Nasze ambicje si#gaj% jednak du(o dalej. W przysz!o'ci chcemy, 
$eby liczba ta wynosi#a 6 milionów.   

 

W INEA stawiamy na zasi"g 
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Wierzymy w mo%liwo!ci, które daj$ nowe technologie. Wiemy 
i widzimy, jak zmieniaj% $wiat na lepsze, a my jeste$my tego cz!$ci%. 
Nie mo#emy jednak nie zauwa#y& problemu, który wi%#e si! z rozwojem 
technologii $wiat"owodowej, czyli kwestii wykluczenia cyfrowego. 
W 2022 roku po$wi!cili$my du#o czasu i energii na to, #eby zrozumie& 
z czego wynika to zjawisko i spróbowa& znale)& sposoby jak z nim walczy&. 
Efektem tego jest raport ,,W"$czenie cyfrowe”, który wnikliwie bada 
zjawisko wykluczenia cyfrowego. Porusza on mi!dzy innymi kwestie 
popularno$ci sieci $wiat"owodowej, sposób jej wykorzystania, a tak#e 
kosztów walki z wykluczeniem. Raport to lektura obowi%zkowa zarówno 
dla mi"o$ników technologii, jak równie# przedstawicieli samorz%dów, którzy 
chc% wesprze& swój region w procesie cyfryzacji.

Mo#na go znale)& tu: <klik>
Mi"ej lektury!

Raport W"$czenie cyfrowe 

Na co dzie' zajmujemy si! sieciami $wiat"owodowymi. Docieramy 
w miejsca, gdzie szybki Internet nie by" wcze!niej dost&pny, 
daj%c mieszka'com mo#liwo$& korzystania z us"ug $wiat"owodowych.

Niestety wiemy, #e nadal w naszym kraju s% osoby, które cho& maj% 
dost!p do technologii $wiat"owodowej, nie korzystaj% z jej mo#liwo$ci. 
Jak pokaza" nasz raport „W"%cznie cyfrowe”, cz!sto wynika to z braku 
umiej!tno$ci technicznych i strachu przed nowymi technologiami 
i strachu przed post!puj%c% cyfryzacj%. 

Chcemy to zmieni&, dlatego wraz z samorz%dami oraz o$rodkami 
kultury organizujemy warsztaty z nowych technologii. Zaj!cia te 
pozwalaj% zaznajomi& si! z obs"ug% komputera, jak równie# nauczy& 
si! jak wykorzystywa& Internet w codziennym #yciu. Do tej pory uda"o 
nam si& przeszkoli# ponad 60 osób. W grudniu 2022 roku, wspó"pracuj%c 
z Centrum PISOP oraz pozna'skim oddzia"em Caritas, po raz pierwszy 
poprowadzili$my zaj!cia dla osób z Ukrainy. 

Warsztaty z nowych technologii 
Chcemy, #eby mieszka'cy mieli $wiadomo$& korzy$ci p"yn%cych z posiadania dost!pu do "%cza $wiat"owodowego, 
dlatego zorganizowali$my kampani! informacyjno-edukacyjn% na terenie 10 miejscowo!ci. Przedsi!wzi!cie 
rozpocz!"o si! jeszcze przed oddaniem infrastruktury na tym terenie i podzielone zosta"o na 3 etapy – pierwszy 
z nich dotyczy" nawi%zania wspó"pracy z gminami i so"tysami oraz przekazania materia"ów promocyjnych (banery, 
plakaty, artyku"y), kolejnym krokiem by" przejazd reklamy mobilnej oraz przes"anie informacji do lokalnej prasy. 
Ostatnim etapem kampanii by"o wys"anie listów do mieszka'ców informuj%cych o zako'czeniu prac i mo#liwo$ci 
przy"%czenia do sieci $wiat"owodowej oraz wskazanie zalet takiego rozwi%zania. 

Kampanie edukacyjne
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„Wybieraj$c !wiat"owód, wybierasz !wiadomie” to has"o cyklu, którym chcemy zwróci& uwag! na to jakie 
znaczenie i wp"yw na $rodowisko ma wybór technologii $wiat"owodowej. Wiemy, #e sieci $wiat"owodowe s% obecnie 
najbardziej ekologicznym sposobem dostarczania Internetu, chcemy, #eby podobn% $wiadomo$& mia"o jak najwi!cej 
osób w naszym kraju. Na kolejnej stronie zobaczycie materia"y z naszej kampanii, w której mówimy o tym temacie. 

+wiat"owód jest EKO

Innowacyjno$&, przemys", infrastruktura
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                 Poprzez wybór Internetu $wiat"owodowego mo#emy skutecznie chroni& nasze 
$rodowisko naturalne, a to dlatego, #e $wiat"owód dostarcza znacznie wi!kszej przepustow-
o$ci, ni# kable miedziane i stanowi $wietn% podstaw! do realizacji d"ugotrwa"ych inwestycji.  
 
Wybieraj%c technologi! zorientowan% na przysz"o$&, jak% jest $wiat"owód, mo#emy by& 
spokojni przez d"ugie lata, poniewa# mo#liwo$ci technologiczne Internetu $wiat"owodowego 
s% tak du#e, #e b!dzie on nad%#a" za naszymi potrzebami jeszcze przez d"ugi czas. W ten 
sposób w znacznej mierze ograniczamy ingerencj! w $rodowisko naturalne. 
 
Wybieraj%c $wiat"owód, wybierasz $wiadomie.

                Czy wybór Internetu ma wp"yw na $rodowisko? Oczywi$cie! ,wiat"owód jest 
najbardziej efektywn% energetycznie technologi% dostarczania Internetu, charakteryzuj%c% 
si! niskim zu#yciem energii. 
 
W przypadku $wiat"owodu mamy do czynienia z du#ym ograniczeniem $ladu w!glowego 
w porównaniu z Internetem radiowym. Sprawdzili$my to dok"adnie i jak wynika z naszego 
raportu „W"%czenie cyfrowe”, koszt zu#ycia energii w 2022 roku przez starsze technologie 
by" wy#szy o 180%, ni# w przypadku sieci $wiat"owodowych.  
 
To wszystko ma realny wp"yw na redukcj! emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.  

Dominika Thiel 
EHS & Sustainability Manager 

Karol Kowalik
R&D Manager 
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                Wiemy, jak wa#na jest trwa"o$& danego materia"u, dlatego cz!sto decydujemy si! 
na stosowanie tych rozwi%za', które zapewni% nam stabilno$& i mo#liwo$& u#ytkowania przez 
wiele lat. To pozwala nam nie tylko mie& spokojn% g"ow!, ale tak#e wi%#e si! z pozytywnym 
wp"ywem na $rodowisko.

Szacuje si!, #e zakopany w ziemi kabel $wiat"owodowy przetrwa w niej blisko 20 lat. O tej 
wytrzyma"o$ci decyduje w"ókno szklane, z którego wykonany jest $wiat"owód. Jest on du#o 
bardziej przyjazny dla planety, ni# np. kable miedziane. Dodatkowo, rzadziej te# si! psuje i jest 
odporny na warunki atmosferyczne.

Maciej Tomków
Service Delivery Team Leader

Innowacyjno$&, przemys", infrastruktura
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Kogo wspieramy?
S"owo ,,wsparcie” w 2022 roku by"o przez nas odmieniane chyba przez wszystkie przypadki. Ju# w pierwszych miesi%cach roku przysz"o 
nam mierzy& si! z now% rzeczywisto$ci%, która wymaga"a b"yskawicznych reakcji, otwartych g"ów i serc. Nie mieli$my w%tpliwo$ci, #e nasz% 
organizacj! tworz% wspaniali ludzie, pe"ni empatii, dobra, gotowi by nie$& bezinteresown% pomoc. Ten trudny czas by" na to najlepszym 
dowodem. 

Co wa#ne, dzia"ania zwi%zane ze wsparciem maj% dla nas charakter nie tylko (nansowy - to w znacznej mierze nasz czas i zaanga#owanie, 
którym dzielimy si! z potrzebuj%cymi osobami. To godziny spotka', rozmów, momentów radosnych i tych wzruszaj%cych.  Wierzymy, 
#e pomagaj%c, tworzymy !wiat cho# troch& lepszym miejscem, ni# by" wcze$niej, a to nap!dza nas do dalszych dzia"a'.
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Na pocz!tku tego roku wszystkie nasze dzia"ania skupi"y si# na wsparciu 
Ukrainy i osób z tego kraju. Zacz#li$my „od $rodka” i ju% kilka godzin po 
doniesieniach zza wschodniej granicy ruszyli!my z pomoc" naszym 
pracownikom ukrai#skiego pochodzenia i ich rodzinom. Udost#pnili$my 
samochody &otowe osobom, które chcia"y przetransportowa' swoich 
najbli%szych do Poznania oraz wsparli$my ich (nansowo. Zaraz po tym, 
obmy$lili$my plan dzia"a) na nico szersz! skal# i bardzo szybko wdro%yli$my 
je w %ycie. W ich ramach m.in. przekazali$my pó$ miliona z$otych na Polsk" 
Akcj% Humanitarn" i ich aktywno$' na rzecz naszych s!siadów. 

Wsparli$my tak%e zbiórki organizowane przez Urz"d Miasta w Poznaniu 
oraz inicjatyw% #LiftUkraine, która pomaga"a osobom z Ukrainy w 
przemieszczeniu si# do Niemiec, gdzie czeka"y na nie nowe domy. 
Postanowili$my te% udzieli' wsparcia wszystkim osobom, które w tym 
trudnym czasie przyby"y do naszego regionu i kraju – m.in. zapewnili$my 
dost#p do darmowych us"ug $wiat"owodowych, co wi#cej, wszyscy klienci 
INEA mogli korzysta& z darmowych po$"cze# telefonicznych na Ukrain%. 

Po raz kolejny te% przekonali$my si# o tym, %e nasza organizacja to wspaniali 
ludzie, którzy m.in. w ramach wolontariatu przebrani za postaci z bajek spotykali 
si# z najm"odszymi osobami z Ukrainy tymczasowo przebywaj!cymi w Poznaniu. 
Te pe"ne emocji i wzrusze) spotkania na d"ugo pozostan! w naszej pami#ci. 

Po kilku miesi!cach od rozpocz#cia wojny w Ukrainie chcieli$my zrobi' co$ 
wi#cej i pomóc osobom, które zdecydowa"y si# zosta' w Poznaniu i rozpocz!' 
tu nowe %ycie. Zdecydowali$my si# wesprze' dzia"ania fundacji im. Julii 
Woykowskiej i organizowane przez ni" warsztaty z programowania 
dla uchod'czy#. Nie jeste$my w stanie opisa' wszystkich naszych dzia"a), 
których celem by"a pomoc osobom z Ukrainy w obliczu kon&iktu zbrojnego. 
Nie jeste$my te% w stanie wymieni' z imienia i nazwiska tych, którzy pomagali 
– na ró%nych frontach, w bardzo ró%ny sposób. Dzi#kujemy wszystkim, którzy 
zechcieli si# w te dzia"ania zaanga%owa'.

Wsparcie dla Ukrainy 
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W ramach wspierania kobiet wspó"pracujemy ze STOWARZYSZENIEM MONAR. 
Wierzymy, #e ka#de, nawet najmniejsze dzia"anie mo#e pomóc mieszkankom o$rodka 
uwierzy& w lepsze jutro i zacz%& od nowa. W 2022 roku zorganizowali$my zbiórk! 
najpotrzebniejszych dóbr, wsparli$my o$rodek darowizn% w wysoko$ci 13 000 z". 
Pierwszego grudnia zaprosili$my mieszkanki do wzi!cia udzia"u w warsztacie 
„O w"asnych potrzebach”, który zorganizowali$my we wspó"pracy z Fundacj% 
im. Julii Woykowskiej. Uczestniczki zrobi"y pierwszy krok w procesie rozpoznawania 
indywidualnych potrzeb i podejmowania bardziej $wiadomych decyzji. Podczas 
miko"ajkowego wolontariatu z kolei wspólnie z mieszkankami ustroili$my dom 
oraz udekorowali$my pierniki, wprowadzaj%c w o$rodku $wi%teczny nastrój. 
Nie zabrak"o u$miechów i wzrusze', które pozostan% z nami na d"ugi czas.

Stowarzyszenie MONAR 

W 2022 roku nie zapomnieli$my tak#e o czworono#nych pupilach. W poprzednim 
raporcie We Care pisali$my o setkach kilogramów karmy dla schroniska dla zwierz%t 
w Poznaniu. Tym razem wsparli!my Przytulisko u Wandy, które otrzyma"o od nas 
darowizn& w wysoko!ci 10 000 z". Pieni%dze te pomog% przeprowadzi& zabiegi 
kastracji oraz sterylizacji podopiecznych przytuliska.   

Przytulisko u Wandy 

W tym roku do"%czyli$my te# do inicjatywy ,,Zawieszony obiad” przekazuj%c jej 
organizatorom kwot! 5000 z".  Projekt ten jest dedykowany seniorom, którzy 
mog% dzi!ki niemu zje$& darmowy posi"ek. Dodatkowo, $rodki s% przekazywane 
na wsparcie osób starszych w zakupie nierefundowanych leków.

Zawieszony obiad 

Pomoc (nansow% otrzyma" od nas tak#e Dom Dziecka przy ul. Pami$tkowej 
w Poznaniu. W zwi%zku z nie najlepsz% sytuacj% ekonomiczn% placówki, na któr% 
wp"yw maj% rosn%ce koszty utrzymania obiektu, przekazali$my na rzecz Domu Dziecka 
kwot! 5000 z".  ,rodki te przeznaczone zosta"y na bie#%ce potrzeby placówki, takie 
jak kupno podr!czników oraz zabawek dla podopiecznych. 

Dom Dziecka w Poznaniu
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Jak si& komunikujemy?
W lipcu tego roku przeprowadzili$my ankiet! Employee Experience Survey, w której wzi!"o udzia" 73% 
pracowników. Blisko 90% respondentów naszego badania zadeklarowa"o, #e czuje si& cz&!ci$ 
organizacji. Nieco ponad 80% pracowników uzna"o, #e mo%e wyra%a# swoj$ opini& w organizacji 
bez obaw o konsekwencje. Ponad 90% pracowników odpowiedzia"o, #e otrzymuje bie%$ce informacje 
o sprawach wa%nych dla (rmy. Wszystkie te wyniki bardzo nas ciesz%, ale w kontek$cie modelu w jakim 
pracujemy (prawie ca"kowicie zdalnym) ostatni z nich jest dla nas ogromnym wyzwaniem. Funkcjonujemy 
w rozproszeniu, zdecydowana wi&kszo!# z nas od prawie 3 lat wykonuje swoje obowi$zki w 
domowym zaciszu. Nie ma nieformalnych spotka' i przys"owiowych rozmów „przy kawie”, ale robimy 
wszystko, co w naszej mocy by ka#dy w organizacji by" na bie#%co z tym, co dzieje si! w (rmie, co si! 
zmieni"o i przede wszystkim aby ka#dy wiedzia" dok%d zmierzamy jako organizacja.

Ten obieg wa#nych informacji dzia"a na wielu poziomach. Podstaw$ naszej komunikacji i pracy 
jest platforma MS Teams, której obs"ug! opanowali$my do perfekcji. Mo#na tam znale)& bie#%ce
informacje o naszych sukcesach, wynikach, zmianach czy aktualnych rekrutacjach.  
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Kontynuujemy tak#e cykliczne spotkania online Zarz%dów spó"ek 
– z kadr% managersk% (raz w miesi%cu) oraz z ca"% organizacj% 
(kwartalnie). Omawiamy na nich wszystkie najwa#niejsze dla nas 
projekty, zmiany, mówimy o planach i wynikach. Dzi!ki temu ka#dy 
w organizacji wie, jak wygl%da sytuacja w (rmie i jakie cele s% przed 
nami. 

Spotkania online
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O,line Moments
,wiat online rz%dzi si! swoimi prawami, ale budowanie w nim relacji 
jest sporym wyzwaniem. Dlatego te# raz do roku organizujemy 
O,line Moments – dzie', w którym wszyscy spotykamy si! (zycznie. 
Na ten moment czekamy ca"y rok, bo nic nie dzia"a lepiej ni# spotkanie 
twarz% w twarz w du#o mniej o(cjalnej atmosferze. 

Zach!camy tak#e zespo"y do spotka' twarz% w twarz w nieco mniejszym 
gronie – takie spotkania s% niekiedy jedyn% szans% na to, by ca"y zespó" 
spotka" si! w jednym miejscu. W tym roku zach!cali$my managerów do ich 
organizacji np. przy okazji ,wi%t Bo#ego Narodzenia. 



Standardy pracy zdalnej
Nasze biuro przenios"o si! do sfery wirtualnej. Pracujemy g"ównie z wykorzystaniem MS Teams, 
tam jeste!my widoczni i obecni. Dzisiaj jeste$my bogatsi o wiele do$wiadcze' i ju# wiemy co mo#na 
zrobi&, aby w tej wirtualnej przestrzeni pracowa"o nam si! wygodnie i efektywnie. Mo#na $mia"o 
powiedzie&, #e jeste$my w tej kwestii mistrzami. Opracowali$my nasze #Digital Golden Rules, które 
okre$laj% zasady komunikacji ogólno(rmowej i indywidualnej, pracy w zespo"ach czy organizacji 
spotka' online. To wszystko dzia"a i sprawdza si!, poniewa# wi&kszo!# z nas ocenia mo%liwo!# pracy 
zdalnej jako jeden z najcenniejszych bene(tów w organizacji. 
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-eby praca zdalna by"a efektywna i przyjemna , wprowadzili$my standardy pomagaj%ce 
nam zachowa& równowag! i dba& o komfort w trakcie dnia, s% to:

Czyli codzienna godzinna przestrze' w kalendarzach wszystkich osób, kiedy nie 
organizujemy spotka' ani do siebie nie dzwonimy. Po$wi!camy wtedy czas na 
prac! w"asn%, zadania wymagaj%ce skupienia lub rozwój. 

Zaczynamy prac! o ró#nych porach, w zwi%zku z tym spotkania ze wspó"pracownikami 
organizujemy mi!dzy godz. 9-15. Dodatkowo, ostatni dzie' tygodnia jest dla nas „krótkim 
pi%tkiem”. Mamy wtedy mo#liwo$& sko'czenia pracy o godz. 14.

Dbamy o przerwy mi!dzy spotkaniami, st%d automatycznie organizujemy je na 25, a nie 30 
min. oraz 50 min. zamiast pe"nej godziny.

Zale#y nam na utrzymywaniu dobrych relacji. Organizujemy nieformalne spotkania w MS 
Teams, maj%ce na celu integrowanie zespo"u i bycie na bie#%co.

Troska o zdrowie jest naszym priorytetem. Korzystamy z mo#liwo$ci, jakie daje nam praca 
zdalna. “Walking meetings” to spotkania, które nie wymagaj% ekranu i wy$wietlania plików,  
tzn. rozmawiamy jednocze$nie b!d%c na spacerze.

Praca zdalna

no meeting hour 

organizacja spotka' mi&dzy godz. 9-15 

skrócony czas spotka' 

co,ee time 

walking meetings 
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Dzia"amy bezpiecznie
Zdrowie i %ycie naszych wspó"pracowników, klientów czy kontrahentów zawsze stawiamy na 
pierwszym miejscu. Dzia"amy w bran#y pe"nej wyzwa', poniewa# prowadzone projekty budowlane, 
maj%ce na celu dostarczenie us"ug telekomunikacyjnych, cz!sto wi%#% si! z wykonywaniem prac 
obarczonych ryzykiem. Uwzgl!dniaj%c wyst!puj%ce zagro#enia podczas wykonywania tych prac, 
d%#ymy do ci%g"ego podnoszenia wiedzy oraz $wiadomo$ci na temat bezpiecze'stwa. Robimy 
to poprzez organizacj! spotka', webinary czy szkolenia. Naszym celem jest zapewnienie 
bezpiecznego miejsca pracy, niezale%nie od tego, gdzie j$ wykonujemy czy te# jakie 
stanowisko obejmujemy.
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Zapewniamy zdrowe i bezpieczne $rodowisko pracy, zarówno pod wzgl!dem (zycznym, 
jak i psychospo"ecznym. Dzia"amy systematycznie i proaktywnie w celu ci%g"ej poprawy 
warunków bezpiecze'stwa. Oznacza to, %e ka%dy z nas przechodzi regularne szkolenie 
w zakresie zagadnie' zwi$zanych ze !rodowiskiem pracy, a odpowiednie materia"y 
i dokumenty, takie jak instrukcje Bezpiecze'stwa i Higieny Pracy (BHP) czy ocena ryzyka 
zawodowego s% dla wszystkich "atwo dost!pne. 

Stale obserwujemy nasz wska)nik (LTiFR), który pokazuje stosunek mi!dzy liczb% wypadków 
a liczb% przepracowanych godzin. W 2022 roku dla Grupy wniós" 1.8, co stanowi niski 
i pozytywny wspó"czynnik. Do ka#dego wypadku pochodzimy indywidualnie, analizuj%c 
przyczyny jego powstania, z których wyci%gamy wnioski i wprowadzamy dzia"a koryguj%ce. 
Kolejn$ wa%n$ kwesti$ s$ zg"aszane zdarzenia potencjalnie wypadkowe, czyli tzw. 
„near miss”. Dzi!ki ich identy(kacji mamy realn% szans! na zmniejszenie liczby wypadków 
przy pracy. Dodatkowo, staramy si! przewidywa& i identy(kowa& sytuacje awaryjne oraz 
minimalizowa& ich wp"yw poprzez wdra#anie procedur awaryjnych i ratowniczych.

Dzia"amy bezpiecznie

Bezpieczne !rodowisko pracy 

Du#% uwag! zwracamy równie# na kwestie raportowania. W 2022 roku przeprowadzili$my 
$rednio 1043 miesi&czne audyty, podczas których kontrolowali$my jako$& i wska)niki 
z obszaru BHP w ramach prowadzonych projektów budowlanych. Przeprowadzili!my 
tak%e 116 szczegó"owych audytów BHP. Audyty obejmowa"y: salony sprzeda#y, prac!
 techników podczas wykonywania zada' terenowych, kontrol! stacji czo"owych czy naszych 
biur. Ka#dy audyt ko'czy" si! raportem, w którym zawierane by"y wykryte nieprawid"owo$ci 
oraz rekomendacje maj%ce na celu popraw! bezpiecze'stwa. Przeprowadzili$my tak#e 
176 Safety Walks, czyli tzw. spacerów bezpiecze'stwa, w ramach których wyznaczone 
w naszej organizacji osoby przechodzi"y przez wszystkie dzia"y w siedzibie, w celu 
monitorowania poziomu bezpiecze'stwa. 



W 2022 roku udost!pnili$my 48 komunikatów wewn&trznych przypominaj$cych 
najwa%niejsze zasady bezpiecze'stwa. Seria #safetymoments dotyczy"a nie tylko 
pracy, ale tak#e sp!dzania czasu wolnego, bezpiecznej jazdy, zabezpiecze' przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi czy ochron% przeciwpo#arow%. W celu 
utrwalenia wiedzy z zakresu #safetymoments, zorganizowali$my dodatkowe szkolenia 
w formie webinaru, po$wi!cone tematyce przeciwpo#arowej czy np. bezpiecznej jazdy 
samochodem.

       

Cykl #safetymoments 

Utworzyli$my nowy zespó" #SafetyTeam - koordynatorów ewakuacji, którzy 
zostali przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpo#arowej oraz pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Safety Team

Zorganizowali$my konkurs „Near Miss” maj%cy na celu zach!cenie naszych 
wspó"pracowników do zg"aszania zdarze' potencjalnie wypadkowych.

Chc%c upewni& si!, #e wszyscy znamy zasady ochrony przeciwpo#arowej 
oraz zasady ewakuacji w sytuacji zagro#enia, w ramach #SafetyWeek 
zorganizowali$my próbn% ewakuacj! z wykorzystaniem sztucznego dymu 
oraz z udzia"em ochotniczej stra#y po#arnej. Dodatkowo zorganizowane 
zosta"y zaj!cia praktyczne z u#ytkowania podr!cznych $rodków ga$niczych. 

Zorganizowali$my te# konkurs sprawdzaj%cy wiedz! z zakresu bezpiecze'stwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpo#arowej i pierwszej pomocy. W ramach konkursu 
zapoznali$my si! ze specjalnie przygotowanymi tre$ciami oraz dodatkowymi 
materia"ami (lmowymi.  Zdobyta wiedza mog"a zosta& wykorzystana podczas
konkursowego quizu.

Co wi!cej, jak co roku, na koniec grudnia zorganizowali$my konkurs #SafeDriver, 
maj%cy na celu nagrodzenie najbezpieczniejszych kierowców w naszej organizacji 
poruszaj%cych si! samochodami s"u#bowymi.

Konkursy i wydarzenia EHS
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Cyfrowy $wiat nie ma ogranicze'. Bez w%tpienia jest to jego najwi!kszy atut, ale czasem 
te# i wada. Ich brak otwiera drog! do rozwoju cyberprzest!pczo$ci. Doskonale zdajemy 
sobie z tego spraw!, dlatego w ostatnim roku zrobili$my wiele, je$li chodzi o zwi!kszanie 
poziomu $wiadomo$ci na temat bezpiecze'stwa w sieci.  Skupili!my si& przede wszystkim 
na tym, %eby ka%dy z nas zna" cyberzagro%enia i wyrobi" w sobie mechanizmy 
obronne. Nie jest to "atwe i wymaga ch"odnego, bezemocjonalnego my$lenia, ale tak#e 
sporo praktyki. Jednak efekty po roku intensywnych szkole' s% widoczne na pierwszy rzut 
oka i bardzo ciesz%.

Nasze dzia"ania w tym zakresie sk"adaj% si! na szereg bardzo ró#nych aktywno$ci: od 
testów phishingu, po szkolenia, treningi, webinary, konkursy, cotygodniowe biuletyny na 
temat cyberbezpiecze'stwa.  Podstawow% ich zasad% jest cykliczno$& i przejrzysto$&. 

Szkolenia online odbywaj% si! minimum raz w miesi%cu i przybieraj% ró#ne formy od 
quizów, testów przez materia"y do czytania, materia"y wideo, a nawet seriale. 

Prowadzimy te# kontrolowane kampanie phishingowe, które pozwalaj% nam mierzy& jak 
du#y odsetek z nas jest w stanie wykry& zagro#enie. Oczywi$cie zwi!kszamy te# ich poziom 
trudno$ci, co pozwala nam ocenia& post!py i wyrównywa& poziom wiedzy, ale zmusza 
do naprawd! du#ej czujno$ci.   
 
Nasz program sk"ada si! z kilkudziesi&ciu mierników pozwalaj$cych oceni# ryzyko 
na poziomie organizacji, konkretnych grup wspó"pracowników, jak i nas samych. Spo$ród 
nich mo#emy wymieni& „Cyber Security Culture in Organisations” zestaw mierników 
European Agency for Network and Information Security (ENISA) lub poziom 
wykrywania wspomnianego ju#, kontrolowanego phishingu. 

W ostatnim obszarze osi%gamy naprawd! imponuj%ce wyniki - ponad 60% z nas 
rozpoznaje i zg"asza podejrzane tre!ci. Na wynik ten ma wp"yw strategia cybersecurity, 
która od 2021 zak"ada, #e 100% nowo zrekrutowanych osób uczestniczy podczas 
onboardingu w szkoleniach z zakresu cyberbezpiecze'stwa (warto$& bazowa 2019: 40%).   

Dzia"amy !wiadomie
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W 2022 roku obszar Compliance zosta" w naszej Grupie wzbogacony o dwa istotne elementy: 

Compliance na sta"e zago$ci"o tak#e w procesie onboardingu osób, które do"%czaj% do naszej organizacji i jest nieod"%cznym 
elementem wdra#ania nowych osób. W ten sposób pokazujemy im, #e temat ten jest dla nas istotny i chcemy, #eby w codziennej
 pracy zwracali na t! kwesti! szczególn% uwag!. 

W 2022 roku przeprowadzili$my równie# 12 projektów audytowych skupiaj%cych si! przede wszystkim na wa#nych dla 
nas obszarach, w których wcze$niej zidenty(kowali$my potencjalne ryzyka. Przeanalizowali$my takie zakresy, jak: budowa
i utrzymanie sieci, wewn!trzne i zewn!trzne raportowanie wykonania projektów inwestycyjnych, wewn!trzne zasady 
bezpiecze'stwa systemów teleinformatycznych, wewn!trzne systemy informatyczne, zgodno$& wykorzystania licencji. 
Wykryte nieprawid"owo$ci oraz naruszenia mia"y g"ównie charakter $redniego i niskiego ryzyka i nie mia"y bezpo$redniego 
negatywnego wp"ywu na funkcjonowanie organizacji. 

Dzia"amy etycznie
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opublikowany zosta" portal do zg"aszania nadu#y&, chroni%cy to#samo$& osób sygnalizuj%cych potencjalne nadu#ycia, 

aktualizacj! Kodeksu Etyki istotnego w kontek$cie przekazywania najwa#niejszych w naszej Grupie warto$ci.  



Nasze dzia"ania i ich efekty nie pozostaj% bez echa, o czym najlepiej $wiadczy fakt, 
#e jeste$my zapraszani do wzi!cia udzia"u w debatach i dyskusjach podczas 
najwa#niejszych krajowych oraz zagranicznych wydarze' bran#owych. 

W tym roku spó"ka Fiberhost zdoby"a wyró%nienie w konkursie Diamenty Sustainable 
Economy w kategorii Lider Spo"ecznej Odpowiedzialno!ci (o tym, #e to wa#ny dla 
nas temat najlepiej $wiadczy ten raport) oraz dwie nominacje do nagród europejskich: 
Global Carrier Awards i Global Telecoms Business. Samych nagród nie uda"o nam 
si! zdoby&, ale ju# samo znalezienie si! w gronie nominowanych jest wielkim sukcesem, 
bo w tym zestawieniu znalaz"y si! bardzo du#e podmioty, dzia"aj%ce cz!sto na skal! 
europejsk%.

Doceniaj$ nas
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Nasze warto!ci
Kultura organizacyjna (rmy to sposób, w jaki reagujemy na ró#ne wyzwania, 
jak traktujemy siebie nawzajem. Kultura organizacyjna nie jest elementem 
sta"ym, dlatego w tym roku zdecydowali$my si! jej przyjrze& i odpowiedzie& 
sobie na pytanie czy taka, jak% widzimy j% dzi$, jest jeszcze aktualna, czy 
za nami nad%#a, pasuje do nas i odzwierciedla to, jak dzia"amy. 

Organizacja to ludzie. Firmy o dobrej kulturze organizacyjnej rosn%, 
rozwijaj% si!, a to mi!dzy innymi dlatego, #e rozumiej% potrzeby swoich 
pracowników. 2022 to czas, w którym w ca"ej Grupie intensywnie 
pracowali$my nad modelowaniem kultury organizacyjnej, co oznacza, 
#e przygl%dali$my si! temu, jak% organizacj! stanowimy obecnie, 
a jacy chcieliby$my by& w przysz"o$ci.  

Na czym si& skupili!my? 
 
Nasze dzia"ania skoncentrowali$my na kreowaniu docelowej kultury 
organizacyjnej poprzez wdro#enie warto$ci (rmy, ich komunikacj! 
oraz stworzenie modelu kompetencji liderskich i ogólno(rmowych,
wspieraj%cego realizacj! strategii.

Na kolejnych stronach chcemy podzieli# si& z Wami zestawem 
warto!ci kluczowych dla Fiberhost oraz INEA.
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W tym roku do"%czyli$my te# do inicjatywy ,,Zawieszony obiad” przekazuj%c jej 
organizatorom kwot! 5000 z".  Projekt ten jest dedykowany seniorom, którzy 
mog% dzi!ki niemu zje$& darmowy posi"ek. Dodatkowo, $rodki s% przekazywane 
na wsparcie osób starszych w zakupie nierefundowanych leków.

Inspirujemy, jeste$my wzorem dla innych, wskazuj%c kierunki rozwoju wewn%trz 
organizacji i poza ni%. Delegujemy uprawnienia, stawiamy jasne oczekiwania i cele. 
Przekazujemy informacj! zwrotn% i doceniamy osi%gni!cia.

Przywództwo

Bierzemy odpowiedzialno$& za decyzje oraz efekty naszych dzia"a' na ka#dym 
poziomie organizacji. Optymalizujemy procesy dbaj%c o ich efektywno$& i zwinno$&.

Efektywno!#

Stawiamy na ludzi, którzy poszerzaj% swoje horyzonty, rozwijaj% kompetencje. Patrzymy 
szerzej, wymagamy wi!cej, przede wszystkim od samych siebie. Tak te# dzia"amy jako 
organizacja – ka#dy dzie' to krok do przodu w rozwoju (rmy, a fundamentem tych 
dzia"a' jest post!powanie w zgodzie z ide% zrównowa#onego rozwoju.

Rozwój

Nie szkodzimy innym, nie politykujemy, nie tworzymy uk"adów. Traktujemy wszystkich 
na równych zasadach – zarówno w organizacji, jak i w relacjach z zewn!trznymi 
partnerami. Bezkompromisowo podchodzimy do standardów etycznych. 
Komunikujemy si! otwarcie, zawsze mówimy wprost.

Transparento!#

Relacje budujemy na zaufaniu i zaanga#owaniu. Jeste$my otwarci, #yczliwi i pomagamy 
sobie nawzajem. Gramy do jednej bramki. Tworzymy zespó", w którym ka#dy jest tak 
samo wa#ny. Cenimy ró#norodno$& jako nieod"%czny element naszej kultury.

Zespó"

Warto!ci Fiberhost
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Zdobywamy zaufanie klienta poprzez 
dostarczanie najwy#szej jako$ci produktów
i us"ug. Kreujemy nowe us"ugi, produkty, formy 
kontaktu w odpowiedzi na zmieniaj%ce si! 
otoczenie i potrzeby klientów. Wype"niamy 
zobowi%zania wobec klientów.

Dajemy mo#liwo$& podejmowania decyzji 
i mierzenia si! z wyzwaniami.  Dzia"amy 
w bardzo dynamicznym $rodowisku i szybko 
reagujemy na zmieniaj%ce si! otoczenie. 
Wykorzystujemy szanse na rozwój biznesu, 
a fundament dzia"a' stanowi idea 
zrównowa#onego rozwoju. 

Bierzemy odpowiedzialno$& za ludzi, zadania 
oraz procesy. Stawiamy jasne cele i oczekiwania. 
Udzielamy informacji zwrotnej. Doceniamy 
energi! i osi%gni!cia. 

Klient Rozwój

Szanujemy odmienne opinie. Otwarcie 
informujemy o wa#nych dla (rmy 
sprawach i zmianach oraz dbamy 
o w"a$ciwe ich zrozumienie. 

Transparento!#
Tworzymy zespó" – jeste$my otwarci, 
#yczliwi, wspieramy si!. Relacje budujemy 
na zaufaniu. Cenimy ró#norodno$& 
jako nieod"%czny element naszej kultury. 

Relacje

Warto!ci 
INEA
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Bierzemy odpowiedzialno$& za ludzi, zadania 
oraz procesy. Stawiamy jasne cele i oczekiwania. 
Udzielamy informacji zwrotnej. Doceniamy 
energi! i osi%gni!cia. 

Przywództwo

Do zobaczenia za rok

W kolejnych latach planujemy nieustannie stawia# na ró%norodno!#, wspólne kreowanie inkluzywnej
kultury organizacyjnej, docenianie indywidualno!ci i s"uchanie ka%dego, kto ma do opowiedzenia 
o swojej perspektywie. Razem chcemy tworzy& zaanga#owan%, zrównowa#on%, efektywn% organizacj!, 
która b!dzie wzorem dla innych. W dalszym ci%gu planujemy wspiera& równe szanse rozwoju, niezale#nie 
od cech ró#nicuj%cych, jak np. p"e&. Szereg dzia"a' zarówno wewn%trz organizacji, jak i poza ni% b!dzie 
mia"o charakter u$wiadamiaj%cy, w"%czaj%cy ka#dego, zach!caj%cy do szacunku i równego traktowania. 

W ramach dzia"a' w obszarze Wellbeing, planujemy niezmiennie korzysta& z infolinii wsparcia i budowa# 
!wiadomo!#, %e zdrowie psychiczne jest tak samo wa%ne, jak zdrowie (zyczne. Zdecydowana 
wi!kszo$& z nas pracuje zdalnie, dlatego zamierzamy wdra#a& kolejne dobre praktyki, aby funkcjonowanie 
w tym trybie pozytywnie wp"ywa"o na nasz dobrostan. Skupimy si! te# na kszta"towaniu postaw managerów, 
aby promowali w swoich zespo"ach kultur! pracy opart% na naszych warto$ciach. 

Równo!# p"ci / Zdrowie psychiczne i dobrostan

Naszym priorytetem na kolejne lata w ramach dzia"a' skupiaj%cych si! na $rodowisku jest sta"e obni%anie 
emisji gazów cieplarnianych. W roku 2023 skupimy si! na instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie 
naszych biur. Kontynuujemy wymian! aut *oty na auta hybrydowe oraz przetestujemy auta elektryczne. 
Nasza uwaga skierowana jest na:  
-   odpowiedzialno$& za redukowanie emisji CO  i zu#ycia zasobów;   
-   warto$ci, jakie chcemy zbudowa& dla wspó"pracowników, kontrahentów i klientów; 
-   wp"ywie, jaki mamy na cyfrow% transformacj! polskiej gospodarki w kontek$cie ochrony $rodowiska. 

Dzia"ania w dziedzinie klimatu / Net Zero 

W ramach stara' o „w"%czenie cyfrowe” jak najwi!kszej liczby osób w naszym kraju zamierzamy 
kontynuowa& dzia"ania na kilku p"aszczyznach. 

Przede wszystkim b&dziemy skupia# si& na budowie otwartych sieci !wiat"owodowych zarówno 
w ramach inwestycji dotowanych, jak i w"asnych funduszy. Zamierzamy skupia& si! na obszarach, 
gdzie wcze$niej nie by"o dost!pu do $wiat"owodu, bo w ten sposób zmieniamy #ycie milionów osób 
w naszym kraju. Budowa sieci to nie wszystko - zamierzamy kontynuowa& dzia"ania edukacyjne 
prowadzone w ramach Akademii Fiberhost oraz poprzez kampanie informacyjne. Chcemy 
budowa& relacje z lokalnymi w"adzami i by& obecni w #yciu lokalnych spo"eczno$ci, wspieraj%c 
je, ale te# u$wiadamiaj%c jak wiele zyskuj% do"%czaj%c co cyfrowego $wiata. 

Innowacyjno!#, przemys", infrastruktura / W"$czenie cyfrowe
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Do zobaczenia za rok



Na zako'czenie chcieliby$my podzi&kowa# naszym wspó"pracownikom, kontrahentom, 
organizacjom i instytucjom z którymi mogli!my wspó"pracowa# w tym roku. To dla nas 
zaszczyt mie& obok siebie ludzi pe"nych pasji, zaanga#owania, takich z którymi zmieniamy $wiat 
na lepsze. 

#Team Fiberhost, #Team INEA ten raport jest zas"ug% nas wszystkich, naszej codziennej pracy, 
du#ych i ma"ych wyzwa', z którymi ka#dego dnia si! mierzymy. To podsumowanie naszej 
tegorocznej pracy, ale równie# motywacja do kolejnych dzia"a', których podejmiemy si! 
w 2023 roku.

Dzi&kujemy!
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