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     Warszawa, 19 września 2022 r. 

 

NASK wybrała Hawe Telekom 

 

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego polski operator Hawe Telekom z sukcesem 

uruchomił łącza nx100Gb dla Instytutu Badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci 

Komputerowej (NASK). To kolejna duża realizacja Hawe Telekom w zakresie transmisji danych 

w ostatnich miesiącach, która pozwoli na udostepnienie nowych produktów i usług.  

 

Hawe Telekom wygrało ogólnodostępny przetarg i uruchomiło łącza nx100Gb dla NASK. Łącza dostarczone 

przez Hawe Telekom połączyły węzły centralne Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej znajdujące się w 

Warszawie, Katowicach i Poznaniu. Dzięki szybkiej realizacji zamówienia sieć OSE zyskała nowe możliwości 

transmisyjne jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

– Realizacja dla NASK to kolejny w ostatnich miesiącach sukces spółki Hawe Telekom. Jestem przekonany, 

że pomoże on jeszcze bardziej umacniać naszą pozycję jako jednego z czołowych dostawców sieci 

szkieletowej w Polsce. Cieszymy się, że tak znaczący operatorzy dostrzegają nasz potencjał i jakość 

świadczonych przez nas usług – podkreśla Daniel Jasiński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Hawe 

Telekom.  

W ramach nawiązanej współpracy Hawe Telekom będzie zapewniać funkcjonowanie łączy dla NASK przez 

okres 36 miesięcy. Ring transmisyjny Warszawa-Katowice-Poznań o przepustowości nx100Gb realizowany 

przez Hawe Telekom to nowoczesna, bezpieczna usługa transmisji danych, skalowana w zależności do 

potrzeb. To także możliwość do wypracowania nowych produktów i usług dla placówek oświatowych.  

– Prowadzimy zaawansowane rozmowy z wiodącymi partnerami w zakresie stworzenia innowacyjnych 

usług, które pozwolą podnieść poziom cyfryzacji szkół i placówek oświatowych. Wierzymy, że już wkrótce 

będziemy mogli przedstawić nasze propozycje zainteresowanym podmiotom– dodaje Daniel Jasiński.  

Hawe Telekom od lat jest jednym z czołowych dostawców usługi transmisji danych zarówno dla 

operatorów z całej Polski, jak i tych z zagranicy.  

Hawe Telekom 

Spółka Hawe Telekom jest operatorem świadczącym usługi innym operatorom telekomunikacyjnym, a wśród jego klientów 

znajdują się operatorzy sieci telefonii komórkowych w Polsce, operatorzy międzynarodowi, jak również kilkadziesiąt data center 

znajdujących się w zasięgu sieci. Spółka świadczy usługi: sprzedaży i dzierżawy kabli oraz włókien światłowodowych, transmisji 

danych w oparciu o posiadany system DWDM, dostępu do sieci Internet, kolokacji w obiektach wyniesionych rozmieszczonych 

na Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej oraz usług nadzoru i serwisu sieci. O kluczowym miejscu firmy Hawe Telekom na rynku 

telekomunikacyjnym świadczy fakt, że większość sieci stanowi element infrastruktury krytycznej kraju, a w grudniu 2021 r. firma 

uzyskała po raz trzeci potwierdzenie istotności posiadanej przez siebie infrastruktury w postaci przedłużenia ochrony państwa na 

rok 2022 r. Spółka z sukcesem wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, który spełnia wymagania trzech norm: ISO 22301:2020 

(zarządzanie ciągłością działania), ISO/IEC 27001:2017 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 9001:2015 

(zarządzanie jakością). Firma Hawe Telekom w ostatnim czasie otrzymała wyróżnienie dla „Stabilnego Partnera 2021” w kategorii 

telekomunikacja oraz „Innowacyjnej Firmy 2021”. 

 


