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O firmie NEXERA:  
 
NEXERA to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny, który rozwija nowoczesną 
światłowodową sieć dostępową o dużej skali (ang. Next Generation Access – NGA) i o wysokiej 
przepustowości (min. 100 Mb/s). Firma buduje i zarządza siecią światłowodową w 14 obszarach centralnej i 
północno-wschodniej Polski, które znajdują się w czterech Regionach: Łódzkim, Świętokrzyskim, Kujaw z 
Pomorzem  
i Mazowszem oraz Warmii i Mazur. Światłowodowa sieć dostępowa NEXERY opiera się na najnowocześniejszej 
technologii FTTH, która zapewnia stabilny dostęp do Internetu w małych miejscowościach i na wsiach. 
 
Misją NEXERY jest otwieranie mieszkańcom nowych możliwości na lepsze życie, pracę i prowadzenie biznesu. 
Cel ten realizuje poprzez budowę i zarządzanie światłowodową siecią dostępową oraz zapewnianie szybkiego, 
stabilnego i pewnego dostępu do cyfrowego świata w Regionach, które do tej pory nie były podłączone do 
szerokopasmowej sieci.  
 
NEXERA prowadzi swoje działania w ramach jednego z najważniejszych projektów infrastrukturalnych 
polskiego rządu – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). 
 
O Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC): 
Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do 
szybkiego, szerokopasmowego Internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obywateli Unii 
Europejskiej. NEXERA jest beneficjentem 14 konkursów prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (POPC). Dzięki działaniom NEXERY, do 2021 roku w zasięgu najnowocześniejszej sieci 
światłowodowej znajdzie się ponad 670 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek 
oświatowych. Wszystkie szkoły oraz ponad 311 tys. gospodarstw z tej grupy zostanie objętych zasięgiem sieci 
NEXERY dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich w ramach POPC w wysokości ponad 597 mln złotych. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi około 1,5 mld złotych, a pozostałe środki pochodzą od udziałowców 
NEXERY. 
 
Grupa NEXERA: 
Infrastrukturalną grupę NEXERA tworzą: Nexera Holding Sp. z o.o. – spółka zarządzającą działalnością grupy  
i właściciel spółek operacyjnych Grupy, Nexera Sp. z o.o. – operator hurtowy i właściciel sieci światłowodowej. 
Nexera Fiber Sp. z o.o. – spółka celowa. Udziałowcami NEXERY są firmy od lat działające na globalnym rynku 
telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia.  
 
Zarząd firmy NEXERA: 

 

Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu 

Jacek Wiśniewski odpowiada za zarządzanie siecią i operacje biznesowe firmy. Posiada kilkunastoletnie 

doświadczenie w zarządzaniu działami technicznymi spółek telekomunikacyjnych. Pełnił m.in. funkcję 

Dyrektora Obszaru Technologii i Zarządzania Siecią w jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych, był także 

odpowiedzialny za budowę i rozwój jednego z globalnych operatorów telekomunikacyjnych. 

 

Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu 

Paweł Biarda odpowiada za portfel produktów i sprzedaż. Jest specjalistą w zakresie Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa i ekspertem ds. telekomunikacji oraz energetyki z ponad 20-letnim stażem. W przeszłości 
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doradzał największym firmom telekomunikacyjnym działającym na polskim rynku. Tworzył i wdrażał strategie 

oraz modele biznesowe, produktowe i komercjalizacji.  

 

Paweł Hordyński, Członek Zarządu ds. Finansowych 

Paweł Hordyński odpowiada za nadzór nad całością operacji finansowych firmy. W swojej kilkunastoletniej 

karierze pełnił funkcje dyrektora finansowego w podmiotach o wielomilionowych przychodach, zarówno  

w firmach z udziałem Skarbu Państwa, podmiotach prywatnych, jak i spółkach notowanych na warszawskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych. 

 

Piotr Wieczorkiewicz, Członek Zarządu ds. Operacji 

Piotr Wieczorkiewicz nadzoruje budowę i utrzymanie sieci oraz realizację operacji biznesowych, w tym 

podłączeń abonentów operatorów detalicznych. Odpowiada także za działania i rozwój platform oraz 

systemów IT w NEXERZE. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. W przeszłości 

zajmował stanowiska kierownicze i dyrektorskie. 

 
Konkursy i Wyróżnienia NEXERY:  

NEXERA zdobyła w 2019 r. roku tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, organizowanym  

w ramach 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Firma otrzymała też nagrodę za Najlepsze 

Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud 2019, którego organizatorem jest redakcja 

Computerworld Polska. 

 
Raporty NEXERY: 

NEXERA jest inicjatorem badań oraz raportów poruszających kwestię dostępu i wykorzystania Internetu oraz 

usług telekomunikacyjnych wśród Polaków. 

 

Raport #REGIONYNEXERY 

Firma w 2020 roku zrealizowała drugą edycję raportu #RegionyNEXERY2020, będącego wynikiem badania 

przeprowadzonego wspólnie z agencją GfK Polonia. Raport jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł 

wiedzy o polskich internautach na obszarach, w których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu  

lub w których dostęp ten jest ograniczony. W tym roku także uwzględnia i pokazuje duże zmiany, które zaszły 

w związku pandemią koronawirusa.  

Zapraszamy również do zapoznania się z poprzednią edycją, zrealizowaną w 2019 roku (raport 

#RegionyNexery2019). 

 

Sondaż na temat pracy zdalnej i nauczania online 

NEXERA w 2020 r. przeprowadziła sondaż na temat doświadczeń Polaków związanych z przejściem na pracę 

zdalną oraz naukę online ze względu na rozwój epidemii COVID-19. Badanie zostało przeprowadzone między 

27  a  30 marca 2020 r. przez InsightOut Lab na zlecenie firmy NEXERA i pokazuje, jak firmy i pracownicy 

poradzili sobie w nowej, internetowej rzeczywistości oraz jak polskie szkoły zorganizowały proces zdalnego 

nauczania dzieci.  

 

https://www.nexera.pl/pl/nexeraregions2020/
http://www.old.nexera.pl/raport2019/
https://www.nexera.pl/pl/articles/sondaz-nexery:-czy-polacy-polubili-home-office%22-4722758
https://www.nexera.pl/pl/articles/sondaz-nexery:-czy-polacy-polubili-home-office%22-4722758
https://www.nexera.pl/pl/articles/sondaz-nexery:-czy-polskie-szkoly-zdaly-egzamin-z-nauczania-online-4722787
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Działania CSR. NEXERA Heroes 

NEXERA, jako odpowiedzialna firma, jest zaangażowana w działalność na rzecz społeczności w Regionach,  

w których buduje i zarządza siecią światłowodową. Firma aktywnie wspiera inicjatywy lokalne oraz organizuje 

własne projekty społeczne. Działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju realizuje w ramach projektu 

NEXERA Heroes, a w niesienie pomocy zaangażowani są również bezpośrednio pracownicy firmy. 

 

 

Wybrane inicjatywy, które wsparła NEXERA i pracownicy firmy: 

 Przekazanie czterem Domom Pomocy Społecznej (w Podobowicach, Tolkomicku, Skarżysku 

Kamiennej, Bełchatowie) darowizny finansowej o łącznej wartości 40 000 zł przeznaczonej na zakup 

środków ochronnych (przyłbic, gogli, maseczek, rękawiczek) 

 Sfinansowanie wyposażenia Nowoczesnego Centrum Edukacji Multimedialnej w Szkole Podstawowej  

w Górnikach 

 Sfinansowanie czterem dyrektorom szkół z Regionów NEXERY udziału w rozwojowym projekcie APLO 

(Akademia Przywództwa Liderów Oświaty) 

 Przekazanie darowizny Fundacji „Słoneczna Przyszłość” działającej w Busko-Zdroju 

 Przekazanie darowizny Towarzystwu Przyjaciół Dzieci z Sieradza 

 Wybudowanie bud dla psów, które zostały przekazane organizacji non-profit z Regionu Łódzkiego 

 Sprzątanie okolicy Jeziora Turkusowego 

 

Kontakt dla mediów: 

 

OneMulti 

 

Karolina Główczyk  

Junior Account Manager 

E-mail: karolina.glowczyk@onemulti.pl 

Nr tel.: +48 662 182 906 

 

Mikołaj Ziemski 

Senior Account Manager 

E-mail: mikolaj.ziemski@onemulti.pl 

Nr tel.: + 48 604 089 919 

Karolina.glowczyk@onemulti.pl 

NEXERA 
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