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600 TYSIĘCY GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZASIĘGU 

OTWARTEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FIBERHOST 

Mieszkańcy ponad 600 tys. gospodarstw domowych w kraju mają już 

dostęp do otwartej sieci światłowodowej Fiberhost. Dzięki temu 

mogą oni korzystać z szerokiej oferty usług cyfrowych zarówno 

lokalnych, jak i ogólnopolskich dostawców. Do końca 2022 roku takie 
możliwości uzyskają mieszkańcy ponad 1,3 mln adresów. 

Otwarte sieci światłowodowe to przyszłość telekomunikacji oraz najlepszy, zrównoważony 

sposób na dostarczanie usług cyfrowych do kolejnych gospodarstw domowych w kraju. Sieci 

Fiberhost obejmują infrastrukturę budowaną przez Grupę w ramach środków własnych oraz 

programów dofinansowanych. Ich zasięg przekroczył już 600 tys. gospodarstw domowych, a do 

końca przyszłego roku obejmie ponad 1,3 mln adresów w 8 województwach. 

- Naszą misją jest dostarczenie technologii FTTH do jak największej liczby gospodarstw 

domowych w kraju. Sama budowa infrastruktury nie jest jedynym naszym działaniem na rzecz 

cyfryzacji. Planujemy także szereg działań, których celem jest zwiększenie 

zainteresowania usługami światłowodowymi wśród mieszkańców. Rynek otwartych sieci 

telekomunikacyjnych w Polsce, zarówno po stronie dostawców takiej infrastruktury, jak i 

dostawców usług dopiero powstaje. Jesteśmy przekonani, że już niebawem będzie to 

dominujący model współpracy na rynku – komentuje Michał Bartkowiak, Prezes INEA S.A. 

Obecnie możliwość świadczenia usług cyfrowych na sieci Fiberhost ma ponad 50 dostawców.  
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INEA jest liderem w budowie i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-

To-The-Home, światłowód do domu) w Polsce, który pod marką Fiberhost świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i 

ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu otwartej sieci 

światłowodowej Fiberhost, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych. Spółka jest 

także laureatem wielu nagród, w tym, jako jedyna polska firma, prestiżowej nagrody FTTH Council Europe, za 

działania na rzecz rozbudowy sieci dostępowych w technologii FTTH. 

 

INEA to także dostawca Internetu światłowodowego, telewizji, telefonii oraz usług profesjonalnych dla biznesu i 

data center. Obecna jest w segmencie klientów indywidualnych, firm, jednostek samorządowych, szkół i instytucji. 

Według rankingu głównego Speedtest.pl za lata 2017-2020 INEA to dostawca najszybszego Internetu w Polsce.  


