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odpowiedzialno!ci

Nasza odpowiedzialno!"

Dzia"amy w Grupie spó"ek odpowiedzialnych za budow!, utrzymanie i zarz#dzanie 
otwartymi sieciami $wiat"owodowymi, a tak%e dostarczanie us"ug telekomunikacyjnych. 
Dzi!ki nam ka%dego dnia setki tysi!cy osób mog# korzysta& z szybkiego i bezpiecznego 
Internetu $wiat"owodowego, który obecnie stanowi podstawowe narz!dzie do pracy, 
nauki, komunikacji i rozrywki. Wspieramy tak%e 'rmy i instytucje publiczne. 

Jeste$my $wiadomi tego, jak wa%ne s# nasze dzia"ania, bo realnie wp"ywamy dzi$ 
na cyfrowy i technologiczny krajobraz naszego kraju. Brzmi powa%nie, ale dzi!ki nam 
$wiat"owód i szybki Internet docieraj# nie tylko do setek tysi!cy domów, ale te% tak 
wa%nych miejsc, jak szpitale, instytucje, jednostki samorz#dowe czy 'rmy. Ka%dego 
dnia kilkuset pracowników naszej Grupy robi wszystko, aby infrastruktura i us"ugi 
dzia"a"y tak, jak nale%y (lub jeszcze lepiej).

To jednak nie wszystko. Nasza odpowiedzialno$& si!ga du%o szerzej, a my jeste$my 
jej $wiadomi. Dlatego te% od lat anga%ujemy si! w dzia"ania wspieraj#ce lokalne 
spo"eczno$ci, maj#ce na celu ochron! zasobów naszej planety czy minimalizuj#ce 
$lad w!glowy. To wszystko przek"ada si! na dzia"anie organizacji, sposób komunikacji  
(z otoczeniem, ale te% wewn#trz) oraz traktowanie pracowników.

Ten raport podsumowuje 2021 rok w zakresie zrównowa%onego rozwoju, ró%norodno$ci, 
bezpiecze(stwa (tego w %yciu codziennym i pracy, ale te% bardzo wa%nego dzi$ 
cyberbezpiecze(stwa), kultury organizacyjnej oraz zaanga%owania w inicjatywy 
spo"eczne. Jest to jego pierwsza edycja i mamy nadziej!, %e zainspiruje cho& kilka 
osób do re)eksji, zmiany nawyków i zachowa(. 

Mi"ej lektury! 
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Raport 
Razem dla planety
Zrównowa%ony rozwój, ró%norodno$&, praca nad sob# to dzi$ bardzo popularne tematy 
pojawiaj#ce si! w kampaniach reklamowych, debatach publicznych, publikacjach. W naszej 
Grupie ju% od kilku lat stawiamy na rozwój w duchu zrównowa%onego rozwoju oraz $wiadome 
i odpowiedzialne dzia"ania nie dlatego, %e takie s# trendy, ale dlatego, %e wszyscy wierzymy, 
%e to niezb!dny element naszych przedsi!wzi!&. Jestem przekonana, %e kwestie te powinny 
znajdowa& swoje odbicie tak%e w strategiach dzia"a( wszystkich organizacji oraz sposobie 
my$lenia osób, które nie tylko nimi zarz#dzaj#, ale przede wszystkim je tworz#. 

Decyduj#ce znaczenie ma tu efekt skali – w naszej Grupie pracuje oko"o 1000 osób. Wyobra*my 
sobie, %e ka%da z nich przekona 3 osoby do zmiany swoich nawyków czy zachowa( na lepsze, 
bardziej $wiadome, a te osoby przeka%# t! wiedz! dalej. Wierz!, %e w ten sposób realnie zmieniamy 
$wiat na lepsze. 

Powtórz! tu my$l, któr# us"ysza"am jaki$ czas temu i bardzo zapad"a mi w pami!& 
– dzia"anie w zgodzie z ide# zrównowa%onego rozwoju jest prostsze ni% nam si! wydaje, 
ta(sze ni% si! spodziewamy i wa%niejsze ni% jeste$my w stanie to sobie wyobrazi&. 
Stanowimy ogromn# si"! i musimy to wykorzysta&.

Szybki Internet otwiera przed nami bardzo wiele mo%liwo$ci zarówno w zakresie nauki, pracy,
medycyny, jak równie% porozumiewania sie, poznawania $wiata, rozwijania swoich pasji. Mamy do 
dyspozycji bardzo wa%ne i silne narz!dzie. 

Jako Grupa przeciwdzia"amy wykluczeniu cyfrowemu, docieraj#c do miejsc, w których szybki 
Internet nie by" nigdy wcze$niej dost!pny. Wspieramy szko"y, instytucje – te bardzo wa%ne zadania 
wykonujemy $wiadomie, maj#c na uwadze kwestie odpowiedzialnego funkcjonowania zgodnego 
z ide# zrównowa%onego rozwoju, nie zapominaj#c o ró%norodno$ci i inkluzywno$ci. Prowadzimy 
zielon# transformacj! cyfrow# i zaczynamy j# od nas samych, bo dzi!ki digitalizacji naszych 
procesów obs"ugowych oraz sprzeda%owych, oszcz!dzamy ok. miliona kartek papieru rocznie. 

Co wi!cej, do tych dzia"a( zach!camy tak%e naszych partnerów biznesowych i dostawców. 
Stawiamy te% na ludzi – poprzez liczne inicjatywy, webinary i szkolenia wspieramy potencja", 
dbaj#c o rozwój, samo$wiadomo$& oraz work-life balance. Nasza kultura organizacyjna 
i warto$ci opieraj# si! na transparentno$ci, otwartej komunikacji, ró%norodno$ci i wzajemnym 
szacunku. Dzi!ki temu tworzymy siln# i przede wszystkim $wiadom# organizacj!, dla której nie ma 
rzeczy niemo%liwych.

Marta Wojciechowska
Prezes Zarz%du Fiberhost S.A.

Maciej Piechoci&ski
Prezes Zarz%du INEA Sp. z o.o.
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Nasze warto!ci

Ka%da organizacja ma takie warto$ci, które s# dla niej kluczowe czy szczególnie wa%ne. 
Takimi kwestiami w naszej Grupie s#: zrównowa%ony rozwój oraz ró%norodno$&.

Zrównowa%ony rozwój zak"ada taki sposób gospodarowania zasobami naszej planety, 
w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia 
potrzeb przysz"ych pokole(. To, co robimy, jak post!pujemy i my$limy ma ogromny wp"yw 
na to, jak funkcjonuje i b!dzie funkcjonowa& nasza planeta. To od nas zale%y w jakiej 
formie zastan# j# przysz"e pokolenia. Potrzebna jest zmiana nie tylko nawyków, 
ale te% budowanie $wiadomo$ci i edukowanie. Sukces tych dzia"a( zale%y jednak 
od tego, jak wiele osób si! w nie zaanga%uje.

Nasze dzia"ania zwi#zane ze zrównowa%onym rozwojem rozpocz!li$my od warsztatów, 
które odby"y si! na pocz#tku 2020 roku. Podczas tego spotkania spo$ród 17 celów wskazanych 
przez Organizacj! Narodów Zjednoczonych w rezolucji z dnia 25 wrze$nia 2015 roku 
wybrali$my trzy 'lary naszej strategii zrównowa%onego rozwoju. 

RÓWNO'( P)CI.
DZIA)ANIA W DZIEDZINIE KLIMATU.
INNOWACYJNO'(, PRZEMYS) I INFRASTRUKTURA.
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Nieod"#cznym elementem zrównowa%onego rozwoju s# tak%e dzia"ania w zakresie 
ró%norodno$ci. Chcemy budowa& w"#czaj#c# kultur! organizacyjn#, by ka%dy, 
kto j# wspó"tworzy móg" swobodnie rozwija& swój potencja". Koncentrujmy 
si! tutaj na trzech aspektach:

RÓWNO'CI P)CI. 
ZDROWIU PSYCHICZNYM I DOBROSTANIE. 
CYFRYZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH. 

Realizujemy dzia"ania wewn!trzne i zewn!trzne zach!caj#c, aby w"#czy"o 
si! w nie jak najwi!cej osób, nie tylko z naszej organizacji, ale tak%e z regionu 
i kraju. Za opracowanie strategii oraz koordynacj! wszystkich dzia"a( zwi#zanych 
ze zrównowa%onym rozwojem oraz ró%norodno$ci# odpowiada specjalnie 
powo"any zespó", raportuj#cy bezpo$rednio do zarz#du.

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            

Przemys$, innowacyjno!" 
i infrastruktura

Dominika B$aszak
dominika.blaszak@'berhost.com  

Dzia$ania na rzecz klimatu

Nasze warto$ci



Nasza organizacja d#%y do stworzenia inkluzywnego miejsca pracy, w którym ka%dy czuje 
si! doceniany i szanowany ze wzgl!du na swoj# odmienno$& – miejsca, gdzie mo%e wykorzysta& 
swój potencja" i wspólnie realizowa& cele, nie tylko biznesowe. Chcemy, aby nasza organizacja 
by"a innowacyjna i dostarcza"a najlepsze technologie, us"ugi i rozwi#zania. Jeste$my przekonani, 
%e ró%norodno$& jest niezb!dna, by móc osi#gn#& ten cel.   

Poprzez ró#norodno!" rozumiemy wszystko to, co czyni nas wyj#tkowymi. Od widocznych cech, 
takich jak wiek, p"e& i pochodzenie etniczne, po bardziej niewidoczne, takie jak do$wiadczenie, 
preferencje, opinie, czyli z pozoru wszystko to, co nas od siebie ró%ni. Ta ró%norodno$& to warto$&, 
która sprawia, %e jeste$my wa%ni i potrzebni. 

Inkluzywno!" to przyjmowanie, docenianie i szanowanie ró%nic, a tak%e "#czenie ludzi, którzy 
si! od siebie ró%ni#. W ten sposób odnajdujemy nowe perspektywy, które wzbogacaj# nasze 
miejsce pracy, ale te% sposób my$lenia i to, jak postrzegamy stoj#ce przed nami wyzwania.
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Kobiety jak Rakiety Warsztaty wzmacniaj%ce

Jako partner technologiczny wspierali$my projekt 
„Kobiety jak Rakiety” Fundacji im. Julii Woykowskiej. 
Dzi!ki tej inicjatywie powsta"o m.in. 40 podcastów 
z inspiruj#cymi kobietami (m.in. Agnieszk# Holland). 
Jednocze$nie promujemy aktywne zawodowo kobiety 
wewn#trz naszej organizacji – cyklicznie publikujemy 
materia"y opisuj#ce ich %ycie i $cie%ki kariery.

W naszej organizacji troszczymy si! zarówno o kobiety, jak i o m!%czyzn. Zapewniamy w"#czaj#c# 
kultur! organizacyjn# poprzez wsparcie w budowaniu poczucia w"asnej warto$ci i d#%eniu do rozwoju. 
Obowi#zuje u nas równy poziom p"ac na równorz!dnych stanowiskach, a dzi!ki formule open o+ce 
i elastycznym formom pracy, umo%liwiamy pracownikom wracaj#cym z urlopów rodzicielskich 
wdro%enie si! w sfer! zawodow#. Dodatkowo, by wspiera& docenianie ró%norodno$ci oraz wzmacnia& 
poczucie inkluzywno$ci, zapewniamy równy dost!p do szkole( i procesów rozwojowych (mentoring, 
coaching). W dost!pie do pracy nie stosujemy %adnych ogranicze(. Rekrutacje przeprowadzane 
s# w systemie otwartym, a kryterium wyboru pracowników tworz# wy"#cznie po%#dane kompetencje.

Organizujemy webinary i spotkania maj#ce 
na celu wzmacnianie poczucia w"asnej warto$ci. 
Podczas tych spotka( poruszamy kwestie wa%ne 
zarówno dla kobiet, jak i dla m!%czyzn - mówimy 
m.in. o odporno$ci psychicznej, nawykach 
wspieraj#cych dobry sen, rezyliencji czy 
ochronie przed przebod*cowaniem. 

W 2021 roku odby$y si+ webinary poruszaj%ce 
zagadnienia:

• Ró%norodno$ci w pracy. 
• Historii kariery kobiet na stanowiskach managerskich,   
   w polityce oraz znanych dzia"aczek spo"ecznych.
• Budowania poczucia w"asnej warto$ci. 
• ,wiata emocji m!%czyzn.

W$%czaj%ca kultura organizacyjna

Zrównowa%ony rozwój, Diversity & Inclusion
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Dla wspólnego budowania ró%norodno$ci i w"#czaj#cej kultury 
organizacyjnej przeprowadzili$my ankiet!, której pytania dotyczy"y 
zagadnie( D&I. Zapytali$my o to, jak wa%na jest ró%norodno$& 
w $rodowisku pracy i o to, na ile ka%dy z nas czuje si! w"#czany 
w %ycie organizacji. Dzi!ki uzyskanym wynikom, widzimy jak podj!te 
w 2021 roku aktywno$ci wp"yn!"y na postrzeganie tematu 
ró%norodno$ci, a tak%e mo%emy jeszcze efektywniej planowa& 
dzia"ania D&I na kolejne lata.

66% z nas czuje si+ cz+!ci% organizacji 
i ma poczucie przynale#no!ci. 

56% z nas uwa#a, #e ich opinia 
jest cenna w organizacji.

70%
z nas jest przekonanych, #e kobiety 
i m+#czy,ni w naszej organizacji maj% 
takie same mo#liwo!ci rozwoju.

50% z nas uwa#a, #e nasza organizacja daje 
mo#liwo!" rozwoju talentów i zdobycia 
nowych kompetencji.

71% z nas czuje, #e ró#norodno!" jest wa#na w pracy.

Wyniki rocznej ankiety z zakresu D&I:

85% z nas czuje, #e mo#e otwarcie dyskutowa" 
z prze$o#onym o zadaniach/procesach, 
za które odpowiada. 

Zrównowa%ony rozwój, Diversity & Inclusion
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Miesi%c zdrowia

Szczególnie skupiamy si! na naszej kondycji i wspólnie inwestujemy czas, by 
o siebie zadba&. W tegorocznej edycji zorganizowali$my cykl motywuj#cych 
treningów pod has"em: „Zdrowy kr!gos"up, na ratunek plecom”. Pod okiem 
'zjoterapeutów wspólnie &wiczyli$my online. Dodatkowo skupili$my si! na 
tematyce zdrowego od%ywiania. W ramach tego obszaru odby"o si! 46 
indywidualnych spotka( z dietetykiem.  

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, s# to m.in.:

Zdrowie psychiczne
i  dobrostan

Zrównowa%ony rozwój, Diversity & Inclusion
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Webinary z obszaru zdrowie psychiczne i dobrostan 

Troszczymy si! tak%e o zdrowie w wymiarze psychicznym. Dzi!ki uczestnictwie 
w webinarach o tematyce z obszaru zdrowie psychiczne i dobrostan, 
mogli$my pozna& metody radzenia sobie ze stresem, zadba& o nasz# 
kondycj! i odporno$& psychiczn# oraz dowiedzie& si! wi!cej o tym, jak 
sprawi&, %eby nasz sen by" zdrowy i bardziej jako$ciowy. 

Aplikacja Worksmile

Po takiej dawce zdrowia i pozytywnej energii nie powinny dziwi& wyniki 
osi#gni!te w rywalizacjach sportowych, które monitoruje dla nas aplikacja 
Worksmile. Zgodnie z tymi danymi w 2021 roku przemierzyli$my a% 1,7 miliona 
kroków. Spalili$my wspólnie ponad 269 tysi!cy kalorii i w ramach ró%nych 
aktywno$ci przemierzyli$my "#cznie ponad 5,5 tysi#ca kilometrów, u%ywaj#c 
do tego tylko w"asnych mi!$ni.

W 2021 roku odby$y si+ webinary poruszaj%ce zagadnienia:

•    Rezyliencji i poczucia wewn!trznej równowagi.
•    Budowania elastyczno$ci i odporno$ci psychicznej.
•    Nawyków wspieraj#cych koncentracj!.
•    Strategii wspieraj#cych dobry sen.
•    Jogi twarzy i metod zdrowego automasa%u. 

Ankieta Wellbeing index 

Co miesi#c przeprowadzamy ankiet! Wellbeing index, której wyniki 
pozwalaj# reagowa& na nasze potrzeby i w"a$ciwe adresowa& dzia"ania 
z tego obszaru. W ramach ankiety monitorujemy 6 wa%nych dla nas 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.
•    Work-life balance.

Mental Helpline

Otwarcie mówimy o zdrowiu psychicznym 
i budujemy $wiadomo$& w tym obszarze. 
Zapewniamy bezp"atny dost!p do infolinii 
wsparcia Mental Health Helpline. Dzi!ki temu 
ka%dy w organizacji mo%e skorzysta& z pomocy 
psychologów i psychoterapeutów, jak równie% 
przeprowadzi& rozmow! z coachem, który s"u%y 
wsparciem w tematach zwi#zanych z rozwojem 
osobistym i zawodowym. 

Zrównowa%ony rozwój, Diversity & Inclusion
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Prowadzimy liczne dzia"ania wewn!trzne i zewn!trzne, których 
celem jest edukowanie oraz budowanie $wiadomo$ci ekologicznej. 
Chcemy, aby nasze wybory i przedsi!wzi!cia mia"y wy"#cznie pozytywny 
lub neutralny wp"yw na $rodowisko. Do 2030 roku planujemy wykazywa& 
zerowy $lad w!glowy. Udowadniamy, %e wspólnymi si"ami mo%emy 
zadba& o $rodowisko naturalne zarówno dla nas, jak i przysz"ych pokole(.

Dzia$ania w dziedzinie klimatu
Net zero

Zrównowa%ony rozwój
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W duchu Net zero prowadzimy liczne dzia"ania, dzi!ki którym do 2030 roku planujemy osi#gn#& 
zeroemisyjno$&. Pod koniec 2021 roku utworzyli$my specjalny zespó" Planet Mates, z"o%ony 
z osób z naszej organizacji, którym tematy ekologii i ochrony $rodowiska s# szczególnie bliskie.

Razem dla zielonej  przysz$o!ci

Zrównowa%ony rozwój



Flota 

W 2021 roku wymienili$my 1/4 naszej )oty na samochody hybrydowe. Dzi!ki blisko 70 nowym 
samochodom, nasza emisja CO- spad"a o 66%. To jeszcze nie koniec. Realizacja projektu 
"eko )ota" przewidziana jest na lata 2021-2024 i docelowo pozwoli na dalsz# redukcj! emisji 
CO- o oko"o 37,5%. 

Lokalne projekty ekologiczne

Wierzymy, %e ekologia to nie tylko wielkie przedsi!wzi!cia i bud%ety, ale przede wszystkim 
nasz sposób my$lenia i ma"e, codzienne wybory. Dlatego staramy si! dzia"a& lokalnie 
i dok"ada& cegie"ki do budowania ekologicznych postaw w$ród lokalnych spo"eczno$ci. 
W 2021 roku wsparli$my jedn# z wielkopolskich pasiek i dali$my dom 150 tys. pszczó".  
Dzi!ki wspó"pracy z so"ectwem Wysogotowo, gdzie mie$ci si! siedziba naszych spó"ek, 
w 2021 uda"o si! nam zakupi& metalowy pojemnik na nakr!tki. Idea jest bardzo prosta. 
Do pojemnika wrzucane s# plastikowe nakr!tki, a po jego zape"nieniu tra'# one 
do fundacji, która zajmie si! ich recyklingiem. ,rodki uzyskane w ten sposób fundacja 
przeka%e na cele charytatywne.
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Dzie& Ziemi

W 2021 roku w ramach Dnia Ziemi wprowadzili$my inicjatyw! sadzenia ro$lin miododajnych 
oraz akcj! sprz#tania $wiata. Przeprowadzili$my tak%e cykl webinarów na temat zero waste, 
roli plastiku w %yciu, segregacji odpadów oraz globalnego ocieplenia. 

Webinary zorganizowane w ramach Dnia Ziemi: 

•    Planeta albo plastik? 
•    Do ostatniego okruszka - zero waste od kuchni.
•    Globalne ocieplenie - mit czy prawda?
•    Segregacja $wi#tecznych $mieci na 5 frakcji, 
      czyli co warto wiedzie& o odpadach?

Kodeks dla dostawców

,wiadome dzia"ania i wybory rozpoczynamy od siebie, ale wymagamy tak%e od innych. 
Nasza procedura zakupowa oparta zosta"a na zasadach pro$rodowiskowych. De'niujemy 
w niej oczekiwania wobec dostawców, z którymi wspó"pracujemy i ustanawiamy, %e ocena 
dostawcy pod k#tem realizowania przez niego dzia"a( zwi#zanych ze zrównowa%onym 
rozwojem mo%e stanowi& kryterium oceny jego oferty.

Zrównowa%ony rozwój
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Ten 'lar naszej strategii zrównowa%onego rozwoju jest najbardziej 
zwi#zany z zakresem dzia"alno$ci ca"ej Grupy. Od wielu lat naszym 
celem jest budowanie niezawodnej, zrównowa%onej i stabilnej 
infrastruktury $wiat"owodowej. Podejmujemy dzia"ania i inwestycje, 
których celem jest zapewnienie jak najwi!kszej liczbie osób równego 
dost!pu do szybkiego Internetu. Dlatego nasze sieci budujemy 
w najnowocze$niejszej technologii FTTH. Zapewniamy dost!p 
do nowoczesnych technologii mieszka(com nie tylko du%ych miast, 
ale te% mniejszych miejscowo$ci.

PRZEMYS)
INNOWACYJNO'(
INFRASTRUKTURA

Zrównowa%ony rozwój
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Przeciwdzia"amy wykluczeniu cyfrowemu, zapewniaj#c dost!p do bezpiecznych i nowoczesnych 
technologii. Sieci $wiat"owodowe budujemy ze $rodków w"asnych oraz inwestycji dotowanych. 
Obecnie wi!kszo$& naszych dzia"a( prowadzona jest w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (POPC). Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarach podmiejskich 
i wiejskich jest szczególnie trudna. Dzieje si! tak przede wszystkim ze wzgl!du na odleg"o$ci 
dziel#ce poszczególne miejscowo$ci od g"ównych o$rodków miejskich, a tak%e ze wzgl!du 
na rozproszon# zabudow!. Dzi!ki $rodkom Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa mo%emy 
rozszerza& zasi!g naszej sieci na tereny, które ze wzgl!dów inwestycyjnych stanowi"y wyzwanie 
i realnie wp"ywa& na cyfrowy krajobraz naszego kraju. Obecnie rozbudowa sieci $wiat"owodowej 
realizowana jest na terenie 8 województw. 

Rozwój sieci !wiat$owodowych przeciwko wykluczeniu cyfrowemu 

Zarz#dzane i budowane przez nas sieci s# sieciami otwartymi, co oznacza, %e udost!pniamy 
je wszystkim zainteresowanym dostawcom us"ug telekomunikacyjnych. Model ten jest nie 
tylko przysz"o$ci# telekomunikacji, ale te% najlepszym sposobem wykorzystania zasobów 
naszej planety. Nikt nie buduje obok siebie przecie% dwóch takich samych autostrad. 
Dzi!ki udost!pnianiu sieci mieszka(cy mog# korzysta& z us"ug $wiat"owodowych ró%nych 
dostawców. Mocno stawiamy równie% na edukacj! oraz zbudowanie $wiadomo$ci 
na temat tego, jak wiele mo%liwo$ci daje Internet $wiat"owodowy oraz jak m#drze 
i dobrze korzysta& z nowych technologii. Dlatego wraz z operatorami, którzy $wiadcz# 
us"ugi na sieciach Fiberhost, stworzyli$my broszur! informacyjn#, która pokazuje zalety 
i mo%liwo$ci Internetu $wiat"owodowego.

Wspó$praca dla cyfrowej przysz$o!ci 

Zrównowa%ony rozwój
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W 2021 roku du%y nacisk k"adli$my równie% na edukacj! z zakresu bezpiecze(stwa 
w Internecie. Dzia"ania te by"y prowadzone przede wszystkim wewn#trz organizacji. 
Rozpocz!li$my program Security Awareness, który sk"ada" si! z cyklu edukacyjnych 
webinarów oraz &wicze( i testów praktycznych. W ramach konkursu symuluj#cego 
dzia"ania phishingowe wystawili$my nasz# czujno$& na niejedn# prób! :) 
 
W naszej organizacji obowi#zkowe s# tak%e dedykowane szkolenia z zakresu 
cybersecurity da ka%dego nowego pracownika w ramach onboardingu, które 
prowadzone s# przez specjalist! z tego zakresu. Dzi!ki temu, ka%dy z pracowników 
zaczynaj#cych prac!, wyposa%ony jest w wiedz! i narz!dzia, które pozwalaj# 
mu  bezpiecznie wykonywa& swoje obowi#zki oraz szybko reagowa& w sytuacji 
wykrycia ewentualnych nieprawid"owo$ci. 

Dzia$ania wewn+trzne w obszarze Cybersecurity
B!d#c dostawc# us"ug internetowych, czujemy si! szczególnie odpowiedzialni 
za promowanie odpowiednich postaw w Internecie w$ród jego u%ytkowników. 
Dlatego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w 2021 roku przeprowadzili$my 
kampani! promuj#c# realizowany przez nas projekt internetzdobrejstrony.pl. 
Internet z Dobrej Strony to katalog dobrych stron internetowych dla uczniów 
w ka%dym wieku, rodziców oraz nauczycieli. Zawiera gotowe scenariusze lekcji 
wychowawczych, przydatne narz!dzia do e-learningu, a tak%e mnóstwo wiedzy 
i inspiracji dla wszystkich m"odych odkrywców. Dzie( Bezpiecznego Internetu 
zainspirowa" nas do stworzenia nowych materia"ów - scenariuszy zaj!& na temat 
bezpiecze(stwa w Internecie. S# one w pe"ni darmowe i zawieraj# rzetelne materia"y 
dla nauczycieli. Na stronie Internet z Dobrej Strony znajduje si! tak%e kategoria 
„Bezpiecze(stwo” ze sprawdzonymi *ród"ami wiedzy na temat cyberbezpiecze(stwa.

www.internetzdobrejstrony.pl

Dzie& Bezpiecznego Internetu  

Zrównowa%ony rozwój
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Kolejnym dzia"aniem, w ramach którego pokazali$my, jak m#drze i $wiadomie korzysta& z Internetu 
by" projekt „Cyfrowy Skok w GOK”, który zrealizowali$my w ramach wspó"pracy z Fundacj# 
Ogólnopolski Operator O$wiaty. Z wielk# przyjemno$ci# zostali$my partnerem technologicznym 
tego projektu, bo jego g"ównym celem by"o wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych dzieci oraz 
m"odzie%yw wieku 10-18 lat. Projekt skierowany by" do uczniów pozna(skich szkó". Szkolenia dotyczy"y 
m.in. projektowania serwisów i gier mobilnych oraz rozwoju sztucznej inteligencji. 

Wspó$praca z Fundacj% Ogólnopolski Operator O!wiaty 
- projekt skok w GOK

Podj!li$my si! tak%e wspó"pracy z Fundacj# Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”, która 
wraz z Miastem Pozna( i powiatem pozna(skim zrealizowa"a kampani! edukacyjn# dotycz#c#
 przeciwdzia"aniu krótkowzroczno$ci u dzieci. Celem projektu by" wzrost $wiadomo$ci i wiedzy na 
temat krótkowzroczno$ci jako powa%nego problemu mog#cego mie& wp"yw na rozwój najm"odszych.

Wspólnie mo#emy wi+cej 

Gra'ka promuj#ca projekt skok w GOK.

Zrównowa%ony rozwój



Spo$eczna odpowiedzialno!"
biznesu
Jako Grupa ch!tnie anga%ujemy si! w dzia"ania wspieraj#ce innych. Pomaganie i dzia"anie na rzecz lokalnych 
$rodowisk jest na sta"e wpisane w nasz# kultur! organizacyjn#. W codziennej dzia"alno$ci zdajemy sobie spraw!, 
jak wa%ne jest to, aby 'rma i jej pracownicy byli spo"ecznie odpowiedzialni i uwa%ni na potrzeby otoczenia.

18CSR



Dzia$ania na rzecz lokalnych
spo$eczno!ci

Zale%y nam, aby nasza pomoc tra'a"a przede wszystkim do lokalnych spo"eczno$ci. Dlatego zostali$my 
Inwestorem Spo"ecznym dla dwóch pozna(skich regionów – Pozna( Grunwald oraz Pozna( .azarz. 
Oznacza to, %e $rodki, które przekazali$my na rzecz Szlachetnej Paczki wspieraj# dzia"ania wolontariuszy 
w"a$nie w tych obszarach.

Inwestor Spo$eczny projektu Szlachetnej Paczki 

W ramach wsparcia w duchu zrównowa%onego rozwoju przekazali$my meble oraz 
sprz!ty komputerowe do domów dziecka i zaprzyja*nionych placówek z naszych 
regionów. Te sprz!ty i meble s"u%y"y nam kiedy$ w codziennej pracy, zosta"y wyczyszczone, 
odnowione i tra'"y do potrzebuj#cych dzieci.  Dzi!ki temu mog# one uczy& si! zdalnie 
i bawi& w pe"ni wyposa%onych pomieszczeniach.

Dajemy drugie #ycie sprz+tom i pomagamy

19CSR
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W naszych dzia"aniach nie zapomnieli$my te% o zwierzakach.  W grudniu 
2021 roku do podopiecznych schroniska dla zwierz#t w Poznaniu tra'"a 
nasza przesy"ka specjalna, w której znalaz"o si! m.in. prawie pó" tony 
suchej karmy, a tak%e ponad 800 puszek i saszetek z mokr# karm#.

Wsparcie podopiecznych pozna&skiego schroniska

Cieszymy si!, %e w ostatnim roku mogli$my podj#& wspó"prac! 
z organizacjami, dla których celem dzia"alno$ci jest niesienie 
pomocy i wspieranie innych. Dzi!ki partnerskiemu dzia"aniu 
oraz dostarczaniu nowoczesnej technologii, czynimy pomaganie 
"atwiejszym i bardziej skutecznym. Przyznajemy, robimy to z wielk# 
dum#. W 2021 roku byli$my partnerem Fundacji im. Julii Woykowskiej.

Wspieramy odpowiedzialnie

CSR



Dzia$ania wspieraj%ce 
przeciwdzia$anie COVID-19

Czas od marca 2020 roku to okres wyt!%onych dzia"a( maj#cych na celu przeciwdzia"anie pandemii 
COVID-19 oraz trosk! o zdrowie zarówno nasze, jak i naszych wspó"pracowników, klientów oraz 
partnerów biznesowych. Jako organizacja wprowadzili$my szereg $rodków bezpiecze(stwa, które 
pozwoli"y nam wszystkim pewnie wykonywa& swoje codzienne zadania:

21CSR

•  80% z nas przesz"o w tryb pracy zdalnej.
•  Siedziba spó"ek zosta"a dostosowana do panuj#cych warunków epidemiologicznych. 
    Oddano do u%ytku bezobs"ugow# recepcj!, a wej$cie na teren siedziby zawsze 
    poprzedzone jest automatycznym pomiarem temperatury. 
•  Znaczn# cz!$& korespondencji obs"ugujemy za po$rednictwem kolektomatu.
•  Nad naszym bezpiecze(stwem czuwa COVID O+cer, który jest odpowiedzialny  
    za monitorowanie i przeciwdzia"anie zagro%eniom zwi#zanych z pandemi#, 
    a maj#cych bezpo$redni wp"yw na funkcjonowanie organizacji. 
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Cho& dzi$ nasza praca – tryb i jej sposób organizacji - wygl#daj# zupe"nie inaczej ni% jeszcze 
na pocz#tku 2020 roku, to nie zmieni"o si! jedno: jako organizacja bardzo ch!tnie anga%ujemy 
si! w dzia"ania maj#ce na celu trosk! o zdrowie i bezpiecze(stwo. W pierwszej kolejno$ci 
stawiamy na nasze zdrowie i odporno$&. Na terenie naszej siedziby zorganizowali$my 
szczepienia przeciwko grypie, stale zach!camy równie% do szczepie( przeciwko COVID-19. 
Dodatkowo, mimo %e wi!kszo$& z nas pracuje zdalnie, pami!tamy o wzmacnianiu 
odporno$ci i dobrym samopoczuciu. Jesieni# tego roku ka%da osoba pracuj#ca w naszej 
organizacji otrzyma"a przesy"k! specjaln# – paczk! wspieraj#c# zdrowy tryb %ycia.

Wsparcie zdrowia pracowników
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W ramach wsparcia covidowego przeprowadzili$my tak%e szereg akcji zewn!trznych. 
W naszych dzia"aniach skupili$my si! na tym, by wesprze& 'rmy oraz instytucje, 
z których us"ug i pomocy korzystali$my wcze$niej, a Covid nam to uniemo%liwi". 
Dlatego te% zdecydowali$my si! na dzia"ania z Secret Garden – 'rm# obs"uguj#c# 
kantyn! w naszej siedzibie. Ze wzgl!du na Covid i zamkni!cie biur, nie mog"a ona 
niestety normalnie funkcjonowa&. Dlatego te% wspólnie przygotowali$my kilkaset 
posi"ków, które tra'"y do potrzebuj#cych z pozna(skich domów pomocy spo"ecznej. 

Nie zapomnieli$my te% o instytucjach kultury, które nie mog"y w tym czasie normalnie 
funkcjonowa&. Wykupili$my bilety na jeden spektakl Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
Dodatkowo, wspierali$my tych, którzy dbali i ca"y czas dbaj# o nasze zdrowie 
– przekazali$my 18 000 maseczek i 27 000 butelek wody (zaj!"y ca"# przestrze( 
jednego TIR-a!) do pozna(skich szpitali.  Wsparli$my równie% akcj! „Razem dla 
Medyków” Mi!dzynarodowych Targów Pozna(skich, z której $rodki pozwoli"y 
zapewni& posi"ki dla personelu medycznego pracuj#cego w szpitalu tymczasowym. 

Wsparcie instytucji

Ze wzgl!du na Covid w ci#gu praktycznie kilku dni musieli$my przej$& w tryb pracy 
zdalnej. Z tym wyzwaniem poradzili$my sobie bardzo dobrze i dzi$ taka forma pozostaje 
nasz# podstawow# form# pracy. Wdro%enie projektu open o+ce da"o nam du%o wi!ksz# 
elastyczno$& w podej$ciu do pracy i zarz#dzaniu jej czasem. Projekt opiera si! na trzech 
'larach: pracy w trybie Home O+ce, zastosowania elastycznych godzin pracy oraz 
przearan%owania naszych przestrzeni biurowych tak, aby ka%dy z nas móg" pracowa& 
w odpowiednich dla siebie warunkach (dotyczy to oczywi$cie tych osób, które nie mog"y 
pracowa& z domu). Mimo tego, %e pracujemy w ró%nych miejscach, staramy si! wykorzystywa& 
ka%d# okazj!, by wspólnie $wi!towa& wa%ne momenty. Co roku wszyscy otrzymujemy paczki 
$wi#teczne z prezentami, które dostarczane s# bezpo$rednio do naszych domów. W ten sposób 
ka%dy z nas mo%e poczu& si! cz!$ci# organizacji. ka%dy z nas mo%e poczu& si! cz!$ci# organizacji. 

Praca hybrydowa
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Transparentno!" komunikacji   
Bardzo du%# wag! przywi#zujemy do tematu komunikacji. Zwracamy uwag! na to, by by"a 
ona transparentna, otwarta oraz dost!pna i zrozumia"a dla wszystkich.

Internal communications
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Raz na kwarta" w naszej organizacji organizowany jest tzw. Town Hall, 
podczas którego Zarz#d Grupy przedstawia wyniki 'nansowe, omawia 
najwa%niejsze kwestie zwi#zane z funkcjonowaniem spó"ek, jak równie% 
odpowiada na pytania, które wcze$niej anonimowo, mog# zada& 
pracownicy. W ten sposób wszyscy mamy aktualn# i pe"n# wiedz! 
o tym, co dzieje si! w ca"ej 'rmie.

Ogólno-rmowe spotkania online

Komunikacja wewn#trz organizacji odbywa si! przede wszystkim 
z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Wszystkie wa%ne 
informacje publikowane s# na ogólnodost!pnym kanale 'rmowym. 
Tylko w czasie ostatniego kwarta"u 2021 roku pojawi"o si! w nim 
55 komunikatów, na które odpowiedzia"o 209 osób, a zareagowa"o 
a% 1288! Wynik ten pokazuje, jak wa%ny jest transparentny obieg 
informacji, dzi!ki któremu wszyscy ch!tniej uto%samiaj# si! i w"#czaj# 
w dzia"ania organizacji.  

Komunikacja wewn+trzna 

Internal communications
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Safety -rst
Bezpiecze(stwo pracowników, klientów czy kontrahentów od zawsze stanowi dla nas priorytet. 
Budowa sieci $wiat"owodowych, a tak%e dostarczanie us"ug telekomunikacyjnych wi#%e si! 
z wykonaniem wielu, niekiedy bardzo ryzykownych czynno$ci. W tej kwestii stawiamy sobie 
sami bardzo wysokie wymagania. Dlatego te% stale podnosimy poziom wiedzy i $wiadomo$ci 
poprzez liczne spotkania, webinary i szkolenia zwi#zane z tematem bezpiecze(stwa. 
Zale%y nam, aby ka%dy w naszej organizacji czu", %e pracuje w bezpiecznym miejscu.
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Wiedza teoretyczna to jednak nie wszystko. Bardzo du%# wag! przywi#zujemy tak%e do raportowania. 
Ka%dy wypadek w trakcie pracy jest uwa%nie analizowany – z ka%dego z nich wyci#gamy wnioski, 
które maj# nam pomóc unikn#& podobnych zdarze( w przysz"o$ci. Aby móc to robi& jeszcze 
lepiej, zg"aszamy tak%e tzw. near missy. Pozwala to eliminowa& zdarzenia niebezpieczne, 
które nie doprowadzi"y do urazu, co realnie wp"ywa na zmniejszenie liczby wypadków 
i tym samym zwi!ksza bezpiecze(stwo.

W 2021 przeprowadzili$my a% 1047 audytów, podczas których kontrolowano jako$& i wska*niki 
z obszaru Bezpiecze(stwa i Higieny Pracy (BHP) w odniesieniu do budowanych sieci $wiat"owodowych.
Dodatkowo odby"o si! a% 120 szczegó"owych audytów BHP wykonanych przez zespó" EHS. Audyty 
oprócz budowy infrastruktury monitorowa"y tak%e prac!: w salonach sprzeda%y, techników podczas 
wykonywania zada( terenowych, w siedzibie naszej 'rmy. Audyty ko(czy"y si! list# rekomendacji, 
które zosta"y systematycznie wdro%one w organizacji. W ramach przeprowadzonych audytów, 
organizacja osi#gn!"a 80% zgodno$& z zasadami BHP, co daje nam ocen! dobr#. 

Przeprowadzono tak%e 234 Safety Walks, czyli spacerów bezpiecze(stwa, w ramach których 
wyznaczone w organizacji osoby przechodzi"y przez wszystkie dzia"y w siedzibie, by sprawdza&  
monitorowa& poziom bezpiecze(stwa na konkretnych stanowiskach. Ka%de z 234 przej$& ko(czy"o 
si! krótk# ankiet#, która by"a omawiana na cotygodniowych spotkaniach podsumowuj#cych.

Stawiamy na bezpiecze&stwo

W 2021 roku udost!pnili$my blisko 50 komunikatów wewn!trznych przypominaj#cych najwa%niejsze 
zasady bezpiecze(stwa. Nasze serie #safetymoments dotyczy"y nie tylko pracy, ale tak%e sp!dzania 
czasu wolnego. W celu utrwalenia wiedzy z komunikatów, pracownicy naszej organizacji wzi!li udzia" 
w szkoleniach z zasad udzielania pierwszej pomocy u ludzi i zwierz#t, bezpiecznej jazdy samochodem 
oraz zasad przeciwpo%arowych. Ka%de z tych szkole( odby"o si! w formie webinaru.

Cykl #safetymoments

Bezpiecze(stwo pracowników
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Polityka Compliance 
Funkcjonuj#c w nieustannie zmieniaj#cym si! otoczeniu, dostosowujemy 
si! do bie%#cych wymaga( prawnych, ale staramy si! te% je wyprzedza&. 
Rok 2021 by" rokiem podnoszenia $wiadomo$ci w$ród pracowników w zakresie 
wiedzy dotycz#cej zagadnie( zwi#zanych z Compliance, czyli zgodno$ci# 
z zasadami, normami i przepisami.  
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Wykryte naruszenia o niskim ryzyku 

Chc#c podkre$li&, jak wa%ny jest w naszej Grupie temat Compliance i jak istotne jest to, 
aby wszyscy pracownicy post!powali w zgodzie z najwy%szymi standardami, przygotowany 
zosta" specjalny program. W ka%dym miesi#cu w formie webinaru omawiana by"a jedna 
zasada Compliance – dotyczy"y one np. etyki wewn!trznej i zewn!trznej, danych osobowych 
czy cyberbezpiecze(stwa. Przygotowana zosta"a tak%e gra, która przenosi"a nas na planet! X09, 
gdzie w praktyce sprawdzali$my nasz# wiedz! z zakresu Compliance. 

Polityka Compliance

W 2021 przeprowadzili$my tak%e 8 projektów audytowych skupionych przede wszystkim na 
obszarach, w których identy'kowali$my kluczowe dla nas ryzyka. Przeanalizowali$my obszary, 
takie jak: utrzymanie sieci, inwestycje, ale te% Data Center czy zakupy. Zidenty'kowane podczas 
audytu naruszenia mia"y g"ównie charakter $redniego lub niskiego ryzyka i nie powodowa"y 
bezpo$redniego negatywnego wp"ywu na dzia"anie naszej organizacji. 

Audyty z zakresu Compliance
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Plany na rok  2022
Przed nami 12 miesi!cy nowego roku, w których planujemy kampanie edukacyjne, 
sporo dzia"a( wewn!trznych i zewn!trznych. Zrelacjonujemy je w kolejnej edycji 
raportu "We Care".

Chcieliby$my podzi!kowa& ca"ej naszej organizacji, która aktywanie bierze udzia"
w dzia"aniach zrównowa%onego rozwoju, Net zero oraz odpowiedzialnego biznesu.
Wszyscy jeste$my cz!$ci# tej du%ej zmiany.
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W 2022 roku planujemy kontynuowa& dzia"ania wspieraj#ce zdrowie psychiczne i dobrostan. 
B!dziemy nadal korzysta& z bezp"atnej infolinii wsparcia. Dodatkowo zamierzamy rozwija& 
rozwija& kompetencje managerów z zakresu zauwa%ania i zarz#dzania sytuacjami kryzysowymi. 
Chcemy skupi& si! na kszta"towaniu równowagi emocjonalnej. To dla nas szczególnie 
wa%na kwestia z uwagi na d"ugotrwa"# prac! w trybie zdalnym. B!dziemy organizowa& 
webinary oraz warsztaty na temat radzenia sobie z emocjami - zarówno w"asnymi, 
jak i emocjami innych osób. Poprzez edukacj! i promowanie w"a$ciwych standardów 
pracy zatroszczymy si! równie% o równowag! pomi!dzy %yciem prywatnym a zawodowym. 
Szczególnie wa%na jest dla nas tak%e kondycja 'zyczna. Chcemy zadba& o siebie podczas 
pracy w domu. W tym celu b!dziemy organizowa& wspólne treningi online, czyli dodatkow# 
form! integracji.

Rok 2022 to czas, w którym planujemy wzmacnia& kultur! ró%norodno$ci w naszej organizacji. 
Zale%y nam na tym, by ka%dy pracownik zwi!ksza" $wiadomo$& w tym obszarze, mia" poczucie 
bycia wys"uchanym i wa%nym w miejscu, w którym pracuje, niezale%nie od pozycji w strukturze 
organizacyjnej. Dzia"ania kierowa& b!dziemy zarówno do kobiet, jak i do m!%czyzn. W ramach 
Miesi#ca Ró%norodno$ci, który odbywa si! w maju zaplanowali$my szereg aktywno$ci 
edukacyjnych i praktycznych. Przez kolejne miesi#ce roku b!dziemy zaprasza& do rozmów, 
aktywnegorozpoznawania ró%norodno$ci i uczenia si! wykorzystywania p"yn#cych z niej korzy$ci 
w codziennej pracy.

Równo!" p$ci, Diversity & Inclusion

Priorytetem naszej Grupy na najbli%szy rok jest rozbudowa otwartych sieci $wiat"owodowych, 
zw"aszcza w ramach trwaj#cych ju% programów dotowanych, ale te% nowych perspektyw, 
w których zamierzamy uczestniczy&. Konsekwentnie te% staramy si! dociera& z us"ugami 
$wiat"owodowymi do mieszka(ców kolejnych obszarów naszego kraju. W 2022 roku chcemy 
tak%e zaanga%owa& si! w dzia"ania na rzecz wzmacniania $wiadomo$ci na temat bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz rozwija& kompetencje cyfrowe mieszka(ców naszego kraju. 

Innowacyjno!", przemys$ i infrastruktura 

Naszym priorytetem na kolejne lata jest obni%anie emisji CO- tak, aby do 2030 roku osi#gn#& 
neutralno$& w!glow#. W 2022 roku skupimy si! na wymianie aut )oty na auta hybrydowe. Ten plan 
obejmuje wymian! ponad 66% aut z silnikiem Diesla oraz 57% aut LPG. Dodatkowo b!dziemy 
kontynuowa& liczne dzia"ania na rzecz ochrony $rodowiska oraz budowa& zaanga%owanie 
u naszych pracowników, klientów i kontrahentów. Pragniemy podejmowa& kolejne aktywno$ci, 
poniewa% wiemy, jak wa%na jest ochrona naszej planety.

Dzia$ania w dziedzinie klimatu



Dzi+kujemy


