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NEXERA to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej 
skali, rozwijający światłowodową sieć dostępową (NGA) o wysokiej przepustowości 
(min.100 Mb/s). Udziałowcami NEXERY są firmy od lat działające na globalnym rynku 
telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia. 

O firmie NEXERA

Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), NEXERA buduje sieć światłowodową w 14 obszarach centralnej 
i północno-wschodniej Polski. Program ma na celu likwidację tzw. „białych plam”, czyli tych miejsc w kraju, które nie mają 
dostępu do bardzo szybkiego internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obywateli Unii Europejskiej. Poza 
budową sieci dofinansowanej, NEXERA planuje ponad dwukrotnie rozszerzyć zasięg swojej sieci dzięki finansowaniu ze 
środków własnych właścicieli spółki. Docelowo w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej NEXERY znajdzie się 
ponad 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek edukacyjnych.

Czym są Regiony NEXERY?

Od 2017 r. prowadzimy działalność w czterech 
Regionach Polski, które nazywamy Regiona-
mi NEXERY: Łódzkim, Świętokrzyskim, Kujaw 
z Pomorzem i Mazowszem oraz Regionie 
Warmii i Mazur. Rozwijamy tam dostępową sieć 
światłowodową w małych miejscowościach i na 
terenach wiejskich.

Nasza misja

Misją NEXERY jest otwieranie mieszkańcom nowych 
możliwości na lepsze życie, pracę i prowadzenie biznesu. 
Cel ten realizujemy poprzez budowę i zarządzanie świa-
tłowodową siecią dostępową, czyli zapewnianie szybkie-
go, stabilnego i pewnego dostępu do cyfrowego świata 
w Regionach NEXERY. Nie jesteśmy jedynie usługodawcą. 
Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności 
i zmieniamy ich codzienność na lepsze.

Dlaczego warto pomagać?

Wierzymy, że dobro wraca i każda pomoc zmienia świat 
na lepsze. Odpowiedzialność jest jedną z wartości, która 
przyświeca nam od samego początku działalności, dlatego 
aktywnie angażujemy się w życie lokalnych społeczności 
Regionów NEXERY. Działamy w myśl idei, że małymi kroka-
mi możemy daleko zajść, a nawet najmniejszy gest może 
odmienić czyjeś życie.
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Nasza marka towarzyszy mieszkańcom 
Regionów NEXERY już od ponad 3 lat. 
Czujemy się częścią tych społeczności, 
dlatego dążymy do poprawy jakości życia 
mieszkańców w każdym aspekcie. Rozwi-
jamy światłowodową sieć dostępową, za-
pewniamy szybki, stabilny i pewny dostęp 
do cyfrowego świata, ale też staramy się 
pozytywnie oddziaływać na szerszą skalę. 
Dlatego powstał projekt NEXERA Heroes.

Nasze początki

Idea działania na rzecz potrzebujących zrodziła się 
w 2018 r. z chęci aktywnego uczestniczenia w życiu 
mieszkańców Regionów NEXERY. Wtedy zrobiliśmy 
pierwszy krok w stronę lepszego świata. Zaczęliśmy 
od pracy na rzecz schroniska dla zwierząt w Regionie 
Łódzkim. Od III kwartału 2019 r. działamy charytatywnie, 
w ramach projektu NEXERA Heroes.
 
Głównym założeniem działalności NEXERY jest walka  
z cyfrowym wykluczeniem i otwieranie nowych możliwości 
na lepsze życie, pracę, edukację i prowadzenie biznesu. 
Nasze cele sięgają jednak dalej. Z uwagą słuchamy
interesariuszy, przekształcając wyzwania, przed którymi 
stoją, w działania na rzecz poprawy jakości ich życia. 
Miarą naszego zaangażowania jest realna pomoc niesiona 
najbardziej potrzebującym społecznościom oraz organi-
zacjom z obszarów edukacji, sportu, ekologii i inicjatyw 
społecznych w Regionach NEXERY.

Wierzymy, że prowadzenie biznesu wymaga odpowiedzial-
nych działań, dlatego inwestujemy nasz czas i fundusze 
w inicjatywy, które pomagają lokalnie i odpowiadają na 
najbardziej pilne problemy. Uważamy, że każda pomoc 
zaczyna się od małych gestów, a konsekwentna praca daje 
imponujące efekty. W tym duchu powstał projekt NEXERA 
Heroes. Za każde 1000 kroków postawionych przez zespół 
NEXERY firma przekazuje złotówkę na wybrane razem cele 
charytatywne. 

Wspólnie jesteśmy zaangażowani w zmienianie świata.  
Jako firma z branży technologicznej, uważamy, że nasz 
wpływ na codzienność jest wyjątkowy, dlatego chcemy  
inspirować innych, zachowując najwyższe standardy etyczne 
i odpowiedzialnie prowadząc działalność biznesową.

Oddajemy w Państwa ręce Raport, będący owocem 
wspólnej pracy naszych pracowników oraz zaangażowania 
grona osób z naszego otoczenia społecznego i biznesowe-
go. Znajdą w nim Państwo opis działań z zakresu zrówno-
ważonego rozwoju zrealizowanych przez NEXERĘ w latach 
2018-2020.

Życzę przyjemnej lektury.

Jacek Wiśniewski
Prezes Zarządu NEXERY

Od 2018 r. udało nam się…

wesprzeć finansowo szkołę pod-
stawową w Górnikach i w całości 
wyposażyć nowoczesne Centrum 
Edukacji Multimedialnej 

NEXERA w całości pokryła koszt wyposażenia 
nowoczesnego Centrum Edukacji Multimedialnej 
w szkole podstawowej w Górnikach w Regionie 
Świętokrzyskim. Dzięki naszej pomocy, w placów-
ce znajduje się dziś projektor oraz sześć nowych  
i w pełni wyposażonych stanowisk komputero-
wych, które wspomagają edukację uczniów.

wesprzeć Domy Pomocy 
Społecznej w walce z COVID-19

Pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej są 
w głównej mierze osoby starsze, a te znalazły się 
w wyjątkowo trudnej sytuacji na początku 2020 r.
Pandemia koronawirusa stanowiła dla nich 
największe zagrożenie, dlatego zdecydowaliśmy 
się wesprzeć finansowo cztery wybrane DPSy 
w Regionach NEXERY. Dzięki naszej pomocy, 
ośrodki mogły pokryć koszt niezbędnych produk-
tów ochronnych.

udzielić finansowego wsparcia  
Domom Pomocy Społecznej  
w okresie Świąt Bożego Narodzenia

W grudniu 2020 r. przeznaczyliśmy łącznie  
40 tys. zł na pomoc 4 Domom Pomocy Społecznej 
w Regionach NEXERY. Fundusze zostały przezna-
czone na szeroko rozumianą walkę z pandemią 
i zakup niezbędnych środków ochrony dla pensjo-
nariuszy oraz personelu.

wziąć udział w akcji sprzątania 
Jeziora Turkusowego oraz budowie 

bud dla psów w schronisku  
z Regionu Łódzkiego

We wrześniu 2018 r. zespół NEXERY własnoręcz-
nie zbudował drewniane budy dla psów, które 

następnie przekazaliśmy schroniskom w Regionie 
Łódzkim. Rok później zbieraliśmy odpady w oko-

licy Turkusowych Jezior w Wapiennikach. Łącznie 
udało nam się zebrać aż 271 kg odpadów.

przygotować autorski Raport  
#RegionyNEXERY

Raport #RegionyNEXERY jest jednym z najbar-
dziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich 
internautach z Regionów NEXERY, gdzie brakuje 
dostępu do szerokopasmowego internetu lub 
dostęp do niego jest ograniczony. Dotychczas po-
wstały dwie edycje naszego autorskiego badania.

stworzyć projekt NEXERA Heroes 

Od czerwca 2019 r. 115 058 523 kroków naszych 
pracowników zamieniliśmy na ponad 115 tys. zł 
pomagając w ten sposób lokalnym społeczno-

ściom w Regionach NEXERY.

sfinansować zakup 
karuzeli integracyjnej dla dzieci na 

wózkach inwalidzkich z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 

w Lidzbarku

W ramach projektu NEXERA Heroes wsparliśmy 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Li-
dzbarku Warmińskim. W porozumieniu z wójtem 

gminy fundusz został przeznaczony na zakup ka-
ruzeli integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych.

działać na rzecz Akademii 
Przywództwa Liderów Oświaty 

Instytutu Humanites

NEXERA, jako partner APLO, ufundowała udział 
w programie dyrektorom szkół z Regionów  

NEXERY. Dzięki naszym działaniom, daliśmy im 
szansę na uczestniczenie w warsztatach i nawiąza-

nie bliskiej współpracy z doświadczonymi trene-
rami biznesu i specjalistami z zakresu psychologii, 

socjologii i innowacji społecznych, tym samym 
przyczyniając się do poprawy poziomu edukacji 

w Regionach, w których rozwijamy naszą sieć.
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Zmieniamy świat. Wierzymy, że małymi krokami jesteśmy w stanie dokonać wielkich  
rzeczy. Zanim przeszliśmy do pomocy potrzebującym we wszystkich Regionach  
NEXERY, pierwszy ruch wykonaliśmy własnoręcznie. W NEXERZE doceniamy także  
małe gesty, które niosą dobro, ponieważ każdy z nich zbliża nas do lepszego świata.  
Inicjatywa NEXERA Heroes powstała w wierze, że każdy z nas może być bohaterem.

Działania na rzecz lepszego świata

Rok później postanowiliśmy oczyścić nieco okolice Turkusowych 
Jezior w Wapiennikach. Nasi pracownicy, podzieleni na cztery  
zespoły reprezentujące każdy z Regionów NEXERY, ruszyli  
w teren. Drużyny miały nie tylko zebrać jak największą ilość śmieci 
do worków, ale także prześcignąć się w ilości przemierzonych 
kroków. Łącznie udało nam się zebrać aż 271 kg odpadów!

Od połowy 2019 r. w ramach NEXERA Heroes 
większy nacisk kładziemy na aspekt charytatywny. 
Działamy na szerszą skalę. Wspieramy finansowo 
lokalne organizacje, przedsięwzięcia z obszarów 
edukacji, sportu, ekologii oraz inicjatywy społeczne 
z Regionów NEXERY. Od samego początku przy-
świeca nam idea, że każdy, nawet mały krok ma 
ogromne znaczenie.

Paweł Biarda, członek zarządu NEXERY

Wyniki rywalizacji
Łączny przebyty dystans (w metrach)

Region Warmii i Mazur6 470

kilogramów
zebranych

śmieci

271
zapełnionych

worków

49
pełnego
worka

na minutę

1,5
Region Łódzki5 185

Region Świętokrzyski3 920

Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem2 100

Idea NEXERA Heroes powstała we wrześniu 2018 r., pod-
czas spotkania integracyjnego. Podzieleni na 4 zespoły, 
zbudowaliśmy wtedy drewniane budy dla psów, które 
następnie przekazaliśmy schroniskom w Regionie Łódz-
kim. Bezpośredni udział w tej inicjatywnie nie tylko zbliżył 
naszych pracowników, ale też był pierwszym krokiem do 
dalszych wspólnych działań. 
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W NEXERZE wierzymy, że dobro wraca, a pomoc innym może być prosta. Inicjatywa 
NEXERA Heroes zrodziła się z chęci niesienia wsparcia najbardziej potrzebującym  
i poczucia odpowiedzialności za innych. Wystartowaliśmy we wrześniu 2018 r.  
w 4 zespołach, których kroki przeliczamy na złotówki i niesiemy pomoc. Od III kwartału 
2019 r., kładziemy nacisk na aspekt charytatywny naszego przedsięwzięcia, a za każde  
1 000 kroków postawionych przez zespoły NEXERY firma przekazuje złotówkę na wybra-
ne razem cele charytatywne. 

Kroki zamieniamy w dobro

Kim zatem jest NEXERA Hero? Jest nim ten, kto wierzy, że nawet wielkie 
zmiany zaczynają się od małych kroków. To osoba, która konsekwentnie 
dąży do celu i wie, że krok po kroku może zmienić czyjeś życie. NEXERA 
Hero to bohater, którym może być każdy.

Gdybyśmy przeliczyli nasze kroki od III kwartału 
2019 r. do końca 2020 r. moglibyśmy przejść ze 
Zbeltowic (Region Świętokrzyski) do Frombor-
ka (Region Warmii i Mazur) ponad 113 razy. 
Razem przebyliśmy 115 058 523 kroków czyli 
niemal 58 tys. km. 

W sumie, przekłada się to na ponad 115 tys. zł 
przekazanych na pomoc charytatywną do  
końca 2020 r.

W projekcie NEXERA Heroes biorą udział 
pracownicy podzieleni na cztery zespoły, które 
odpowiadają czterem Regionom NEXERY:  
Warmii i Mazur, Kujaw z Pomorzem i Mazow-
szem, Świętokrzyskiemu oraz Łódzkiemu. 
Drużyna, która w ciągu kwartału zrobi najwięcej 
kroków wybiera organizację bądź cel, na który 
firma przeznacza pieniądze.

III kwartał 2019 r. 

Złotówki przeliczone z przebycia 18 947 889 
kroków w III kwartale 2019 r., przekazaliśmy na 
Fundację Słoneczna Przyszłość w Busku Zdro-
ju. Organizacja zajmuje się szeroko rozumianą 

edukacją i profilaktyką nowotworów wśród dzieci. 
Okoliczności wywołane pandemią koronawirusa 
sprawiły, że nie udało się zrealizować wcześniej 

zaplanowanych działań, aż do jesieni 2020 r. 
W październiku w Busku Zdroju, dzięki wsparciu 

finansowemu NEXERY, 80 małych pacjentów mia-
ło możliwość odbycia darmowych onkologicznych 

badań przesiewowych. 

Komu pomogliśmy do tej pory?

I oraz II kwartał 2020 r.

Ze względu na wybuch pandemii, kwotą  
40 tys. zł, zgromadzoną w I i II kwartale 2020 r. 

zdecydowaliśmy się wesprzeć w walce z korona-
wirusem Domy Pomocy Społecznej we wszystkich 

czterech Regionach NEXERY. 

IV kwartał 2020 r.

W ostatnim kwartale roku wsparliśmy 
 kwotą 20 528 zł Stowarzyszenie Domów dla 

Dzieci i Młodzieży „BLIŻEJ MARZEŃ” w Łoniowie.
Pieniądze zostały przeznaczone na przeprowa-

dzenie remontu oraz zakup mebli do pokoi dzie-
cięcych Centrum Administracyjnego dla Dzieci 
i Młodzieży oraz remont pozostałych pomiesz-

czeń, w szczególności tych, w których podopiecz-
ni placówki spędzają czas wolny.

IV kwartał 2019 r. 

W IV kwartale 2019 r., kwotę o wysokości  
15 928 zł przeznaczyliśmy na pomoc dla  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu,  
które zajmuje się pomocą, wsparciem i ochroną 
dzieci oraz młodzieży. 

III kwartał 2020 r. 

W kolejnym kwartale 2020 r., środki uzyskane 
z przebycia 23 377 798 kroków, przeznaczyliśmy 
na zasilenie Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku  
Warmińskim. Ośrodek zajmuje się wychowaniem 
oraz kształceniem dzieci i młodzieży z umiarko-
waną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną.

NEXERA Heroes integruje pracowników, którym przyświeca wspólny cel - pomoc lokalnym społecznościom  
w Regionach NEXERY. Promujemy też zdrowy styl życia i codzienną aktywność fizyczną. Chcemy pokazać, że  
pomaganie jest proste i każdy może zostać bohaterem. Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć i pełni  
zapału do niesienia dobra.

Piotr Wieczorkiewicz, członek zarządu NEXERY
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Trzeci kwartał 2020 r. był zdecydowanie najlepszy w naszej 
dotychczasowej historii NEXERA Heroes. Łącznie, nasze 
zespoły przeszły aż 23 377 797 kroków.

W ten sposób udało nam się zebrać kwotę 23 377 zł, którą 
zwycięski Zespół Świętokrzyski zdecydował się przekazać 
na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbar-
ku Warmińskim. Ośrodek zajmuje się wychowaniem oraz 
kształceniem dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną 
i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W ramach 
Ośrodka Specjalnego funkcjonują: przedszkole, szkoła 
podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy, grupy 
rewalidacyjno-wychowawcze, a także zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju. Obecnie znajduje się w nim 57 
podopiecznych w wieku 3-25 lat.

Wsparcie finansowe, które przekazała NEXERA, Ośrodek 
przeznaczył na zakup karuzeli integracyjnej dla dzieci na 
wózkach inwalidzkich.

Projekt jest tym bardziej wyjątkowy, że stanowi oddolną 
inicjatywę płynącą z Regionu i jest rezultatem częstej  
komunikacji członków zespołu NEXERY z wójtem gminy.

23 377 797 kroków

23 377 zł

Każda inicjatywa realizowana w ramach projektu NEXERA Heroes jest wyjątkowa. Zespoły
NEXERY rywalizują ze sobą w liczbie przebytych kroków, ale wszyscy gramy do tej samej 
bramki. Zwycięska drużyna, która przejdzie ich najwięcej, wybiera organizację pozarządową, 
na której konto NEXERA przekazuje pieniądze przeznaczone na ustalony cel. W ten sposób 
aktywnie angażujemy naszych pracowników i dajemy możliwość indywidualnego 
zaangażowania we wsparcie najbardziej potrzebujących.

Wsparcie dla ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim

Inicjatywa NEXERA Heroes utrzymana jest w duchu wewnętrznej rywalizacji między zespołami, co dodatkowo motywuje 
nas do aktywnego działania. Stawką jest pomoc innym. NEXERA Heroes to przede wszystkim projekt charytatywny, ale  
też zwiększanie świadomości naszych pracowników i ich integracja wewnątrz zespołów. Jesteśmy odpowiedzialną firmą,  
dlatego chcemy odpowiadać też za innych. Kolejne rekordy dają nam motywację i napędzają nas do działania, a najwięk-
szą nagrodą jest dostrzeganie efektów naszego wsparcia.

Paweł Hordyński, członek zarządu NEXERY



Jednym z głównych celów działalności NEXERY jest poprawa jakości życia mieszkańców 
Regionów. Jako partner 11. edycji programu APLO, który jest pierwszym w Polsce  
Programem Rozwoju Przywództwa w Edukacji zainicjowanym w 2011 roku, przeznaczyliśmy
środki finansowe na udział w projekcie czterech dyrektorów szkół z Regionów NEXERY. 
Udział w inicjatywie Akademii Przywództwa Liderów Oświaty Instytutu Humanites to szansa 
dla kolejnych liderów edukacji na zdobycie nowych kompetencji biznesowych, które będą 
mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy. To pierwszy krok przybliżający mieszkańców 
Regionów do wprowadzania innowacyjnych technik zarządzania placówkami edukacyjnymi 
i dostosowania polskiego szkolnictwa do wymogów współczesnego świata.

Samo doprowadzenie światłowodu do szkół nie jest rozwiąza-
niem na wszystkie bolączki naszego systemu edukacji. Dlatego
NEXERA wspiera rozwój dyrektorów jako liderów, którzy będą 
mogli w pełni wykorzystać potencjał internetu. Nasza spójna
z Akademią Przywództwa Liderów Oświaty Instytutu Humanites  
perspektywa działania sprawia, że łącząc ludzi z technologią 
przyczyniamy się do realizacji najważniejszych celów edukacyj-
nych i wyrównujemy szanse mieszkańców małych miejscowości 
oraz obszarów wiejskich z możliwościami większych miast. 
Program, w którym NEXERA bierze udział wspiera rozwój kom-
petencji, które pomogą jego uczestnikom dobrze wykorzystać 
nowe technologie i dostarczane przez nas narzędzia.

Paweł Biarda, członek zarządu NEXERY

Współpraca z Akademią Przywództwa 
Liderów Oświaty Instytutu Humanites

Po wielu rozmowach z dyrektorami szkół wiemy, że współ-
czesna edukacja nie nadąża za tempem zmian w otoczeniu, 
zarówno w zakresie treści, jak i metod nauczania. Kluczowe 
dziś kompetencje, takie jak umiejętność uczenia się i oduczania, 
inteligencja emocjonalna, budowanie relacji i współpracy, samo-
dzielność, wytrwałość i branie odpowiedzialności za podejmo-
wane decyzje, są rozwijane w znikomym stopniu w szkole. Jeśli 
zatem chcemy podnieść jakość edukacji, która zapewni zarów-
no właściwy przekaz wiedzy, jak i rozwój kompetencji, osoby 
zarządzające placówkami oświatowymi muszą mieć szansę roz-
woju na poziomie, który do tej pory był zarezerwowany, głównie 
ze względu na barierę finansową, dla najwyższej kadry bizne-
sowej. W naszym programie poszerzamy perspektywę, łączymy 
różne światy, dlatego też cenimy sobie możliwość współpracy 
z NEXERĄ. Praktyczny wymiar APLO wspiera także ponad 350 
wysokiej rangi menedżerów biznesowych, którzy pracują indy-
widualnie z naszymi dyrektorami jako coache oraz mentorzy. 

Zofia Dzik, inwestor, przedsiębiorca i twórca Akademii  
Przywództwa Liderów Oświaty Instytutu Humanites (APLO)

Innowacyjny program dla nauczycieli

Strona internetowa Akademii Przywództwa  
Liderów Oświaty Instytutu Humanites: www.aplo.pl

Już po pierwszych dwóch dniach szkolenia  
mogłem przewartościować swoje cele życiowe 
oraz rozpocząć wprowadzanie zmian, które, 
mam nadzieję, zaowocują pozytywnymi efekta-
mi dla środowiska szkolnego. Dynamika zajęć 
i otwartość na drugiego człowieka ekspertów 
APLO stworzyła eksperymentalną atmosferę 
pełną oczekiwań na nowe wyzwania. Z niecier-
pliwością oczekuję następnych spotkań. Jestem 
zaszczycony, że mogę brać udział w programie 
APLO i jednocześnie wdzięczny firmie NEXERA
za zaproszenie mnie do udziału w projekcie 
i pełne sfinansowanie szkolenia. Osoby tworzące 
NEXERĘ posiadają wysoką empatię wobec  
środowisk wiejskich, nadal wymagających  
wyrównania szans rozwojowych.

Sławomir Staciwa, dyrektor szkoły  
podstawowej w Górnikach

Docieramy ze światłowodem do blisko 3 000 
szkół potrzebujących stabilnego dostępu do 
sieci. Wiemy, jak ważny w podnoszeniu jakości 
nauczania jest internet i ile nowych możliwości 
otwiera. Dostarczamy łącze internetowe do 
miejscowości, gdzie dostęp do szerokopasmo-
wej sieci jest ograniczony. W ten sposób dajemy 
nauczycielom oraz uczniom niezbędne narzędzia 
do realizacji celów edukacyjnych i przyczyniamy 
się do poprawy jakości kształcenia.

Paweł Biarda, członek zarządu NEXERY

Górniki

Janowiec
Kościelny

Bukwałd

Płowęż

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty Instytutu 
Humanites (APLO)  to pierwszy w Polsce Program 
Rozwoju Przywództwa w Edukacji. Stworzony 
został w 2011 roku. Istotą programu jest ścisła 
współpraca dyrektorów szkół z wiodącymi  
wykładowcami ze świata biznesu, psychologii, 
innowacji społecznych, socjologii i pedagogiki, 
kształcących czołowych liderów. Dzięki zaangażo-
waniu NEXERY, dyrektorzy wybranych szkół mają 
szansę na wzięcie udziału w unikalnym rocznym 
projekcie polegającym na bliskiej współpracy  
z doświadczonymi trenerami. 

Dzięki naszemu patronatowi, okazję do wzięcia 
udziału w programie mieli dyrektorzy, których 
wyłoniliśmy wraz z organizatorami we współpracy 
z Urzędami Marszałkowskimi oraz przedstawiciela-
mi regionalnymi NEXERY.

Udział w programie Akademii Przywództwa Liderów 
Oświaty Instytutu Humanites, to wyjątkowa okazja 
pozwalająca uczestnikom zdobyć szerokie kompeten-
cje managerskie. Projekt trwa rok i składa się z sześciu 
dwudniowych warsztatów tematycznych oraz indywi-
dualnej współpracy przez okres 4-6 miesięcy z wyzna-
czonym mentorem z biznesowej kadry zarządzającej 
najwyższego szczebla. 
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48% nauczycieli z Regionów NEXERY twierdzi, że 
internet w szkole daje możliwość uczestniczenia 
w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.

Z analiz Centrum Cyfrowego wynika, że nawet 30% 
nauczycieli może nie mieć niezbędnych kompe-
tencji do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

30%

Z ogólnopolskiego badania młodzieży „Nasto-
latki 3.0” wynika, że w polskim systemie edu-
kacji internet i nowe technologie są wykorzy-
stywane głównie w sposób bierny, nastawiony 
na odtwórcze przyswajanie wiedzy. 81,2% 
uczniów twierdzi, że nauczyciele wykorzystują 
internet przede wszystkim do wyświetlania 
filmów, bądź gotowych prezentacji (77,6%).

81,2%

77% nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu 
NEXERY jest zdania, że dostęp do szybkiego 
i stabilnego internetu pozwala przeprowadzić 
lekcje ciekawsze dla uczniów.

77%

48%
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Szkoły przyszłości – jak zmieniamy edukację. 

Jeszcze w 2019 r. była to zwykła, standardowo wyposażona i niczym nie wyróżniająca się sala 
w szkole podstawowej w Górnikach w Regionie Świętokrzyskim. Rok później, 21 lutego 2020 r., 
dzięki wsparciu NEXERY, powstało Centrum Edukacji Multimedialnej, które niczym nie przypo-
mina już klasy sprzed kilku lat.

Wsparcie finansowe dla szkoły w Górnikach

NEXERA w całości pokryła koszt wyposażenia 
nowoczesnego Centrum Edukacji Multime-
dialnej w szkole podstawowej w Górnikach 
w Regionie Świętokrzyskim, kwotą 16,7 tys. zł. 
W jego skład wchodzi dziś sześć nowych i w 
pełni wyposażonych stanowisk komputerowych 
oraz projektor. 

NEXERA od początku działa w myśl idei, że 
technologie są nieodłącznym elementem 
dzisiejszej codzienności i żaden obszar nie 
powinien pozostać obojętny na postęp. Nowe 
technologie nie tylko umożliwiają efektywną 
naukę, ale też sprzyjają podniesieniu atrak-
cyjności nauczania. Proces implementacji 
cyfrowych udogodnień do szkół jest czaso-
chłonny i wymaga dużego wkładu finanso-
wego. W związku z tym, zdecydowaliśmy się 
na wsparcie finansowe placówki edukacyjnej 
w jednym z czterech Regionów NEXERY.

Za przekazaną przez NEXERĘ kwotę udało się 
zakupić komputery, monitory biurka, projektor 
oraz router. Ponadto, placówka z własnych 
środków wyremontowała pomieszczenie oraz 
zakupiła nagłośnienie i oprogramowanie do 
ufundowanego sprzętu.

Celem przedsięwzięcia było stworzenie interdy-
scyplinarnej pracowni dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców oraz szkolnego ośrodka informacji 
i edukacji. Centrum służy uczniom do korzy-
stania z różnych źródeł przy zastosowaniu 
najnowszych technologii, a nauczycielom 
umożliwia prowadzenie multimedialnych zajęć. 
Do nowych udogodnień w placówce należą 
monitory interaktywne i platformy e-learnin-
gowe oraz możliwość korzystania z biblioteki 
i czytelni multimedialnej.

Korzyści z innowacji w szkole

Dzięki wykorzystaniu technologii, edukacja staje się 
bardziej atrakcyjna i efektywna. Interaktywne lekcje mogą 
być czynnikiem angażującym uczniów, gdyż innowacje 
pobudzają kreatywność oraz zdolności twórcze. Dodat-
kowo, multimedialna forma zajęć może stanowić rozwią-
zanie dla uczniów, którym tradycyjne sposoby nauczania 
przysparzają problemów. Nowe technologie umożliwiają 
wprowadzenie rozwiązań, które mogą wesprzeć osoby 
niedosłyszące, niedowidzące, bądź mierzące się z niepeł-
nosprawnościami i wyrównywać ich szanse na zdobywa-
nie edukacji.

Z internetu korzysta 90% dzieci i młodzieży w wieku  
7-15 lat, a już 80% z nich ma telefon komórkowy do wła-
snego użytku, pokazuje badanie UKE z 2019 r. 

Z danych zebranych w 2019 roku przez Komisję Europejską 
w raporcie „Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii 
Europejskiej” wynika, że użycie komputerów w polskich 
szkołach nie odbiega od średniej unijnej. Wciąż jednak  
pozostaje przestrzeń do poprawy, gdyż nawet jedna 
czwarta (25%) uczniów nigdy lub prawie nigdy nie korzysta 
z komputera w szkole. 

Inwestycja w nowe technologie to szansa dla uczniów na 
podniesienie ich cyfrowych umiejętności i jakości życia. 
Z naszego autorskiego raportu #RegionyNEXERY2020  
wynika, że zdaniem nauczycieli, 86% placówek eduka-
cyjnych powinno mieć dostęp do szybkiego internetu, 
a trzech na czterech (77%) twierdzi, że dostęp do stabil-
nego łącza pozwala przeprowadzić zajęcia ciekawsze dla 
uczniów. Mądre wykorzystanie innowacji w szkołach może 
przynieść korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom, 
a sprzężenie edukacji z technologicznym postępem  
pozwoli na lepszą adaptację młodzieży do warunków  
dzisiejszego świata. 

Jacek Wiśniewski, prezes NEXERY
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Pandemia koronawirusa swoimi następstwami dotknęła każdego obszaru naszego życia.  
Postawiła przed nami nowe wyzwania i zagrożenia, z którymi mierzymy się wszyscy. W obliczu 
tej sytuacji, szczególną troską należy objąć tych, którzy na negatywne skutki COVID-19  
narażeni są najbardziej. NEXERA nie pozostała obojętna i zdecydowała się na finansowe 
wsparcie 4 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się w każdym z Regionów NEXERY. 

Wsparcie Domów Pomocy Społecznej  
w walce z COVID-19

Rok 2020 był wyjątkowy. Wiemy, że w obliczu bieżącyh wydarzeń, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia 
i życia jest najwyższym priorytetem. W pandemii najbardziej zagrożone są osoby starsze. Dlatego to właśnie im udzieliliśmy 
wsparcia w walce z COVID-19. Cztery Domy Pomocy Społecznej, po jednym z każdego z Regionów NEXERY, otrzymały od 
nas fundusze na zakup niezbędnych środków ochrony. W sumie, na pomoc potrzebującym przeznaczyliśmy 40 tys. zł.

Paweł Hordyński, członek zarządu NEXERY 

Domy Pomocy Społecznej, których pensjona-
riuszami są w głównej mierze osoby starsze, 
w obliczu pandemii COVID-19 znalazły się 
w wyjątkowo trudnej sytuacji. Dlatego zdecy-
dowaliśmy się wesprzeć wybrane DPSy  
w Regionach NEXERY.

Pomoc finansową w wysokości po 10 tys. zł 
otrzymały DPSy w: Tolkmicku, Podobowicach, 
Bełchatowie, Skarżysku-Kamiennej.

Środki zostały w całości przeznaczone na za-
kup produktów ochronnych, takich jak masecz-
ki, rękawiczki, gogle, przyłbice, płyny i żele 
antybakteryjne.
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Rok 2020 uświadomił nam, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. Trudna sytuacja, 
z którą się mierzymy wpłynęła na naszą codzienność i relacje z bliskimi. Święta to wyjątkowy 
czas, dlatego ze względu na panujące okoliczności zdecydowaliśmy się pomóc czterem  
wybranym Domom Pomocy Społecznej, aby solidarnie wesprzeć potrzebujących w tym szcze-
gólnym, ze względu na pandemię, okresie.

Świąteczne wsparcie dla Domów Pomocy 
Społecznej w Regionach

NEXERA przekazała czterem Domom Pomocy 
Społecznej darowiznę o łącznej wysokości  
40 tys. zł. Placówki z Regionów NEXERY, 
które otrzymały pomoc to DPS-y w: Pniewie,  
Szyldaku, Zabłotach i Nakle.

Pieniądze zostały przeznaczone na szeroko 
rozumianą walkę z pandemią. Każda placówka 
otrzymała wsparcie na zakup środków ochrony, 
takich jak m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki, 
środki do dezynfekcji oraz dodatkowe łóżka. 

Liczne obostrzenia wpłynęły na to, że kontakt z drugim człowiekiem zyskał na znaczeniu, ale był trudny jak nigdy wcześniej. 
W związku z pandemią w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia zamiast upominków dla naszych klientów i partnerów, 
zdecydowaliśmy się na finansowe wsparcie tych, którzy pomocy potrzebują najbardziej. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
pensjonariuszy i personelu z Domów Pomocy Społecznej z Regionów NEXERY zdecydowaliśmy się na przekazanie po  
10 tys. zł na każdy z wybranych ośrodków. W ten sposób w naszą pomoc mogliśmy włączyć naszych klientów, partnerów 
i współpracowników, przekazując wsparcie również w ich imieniu.

Piotr Wieczorkiewicz, członek zarządu NEXERY
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Nie wyobrażamy sobie świata bez internetu. Nie tylko dlatego, że jesteśmy operatorem 
telekomunikacyjnym, ale przede wszystkim dlatego, że wirtualna rzeczywistość oddzia-
łuje na codzienność każdego z nas. Systematycznie przybywa aktywnych użytkowników 
sieci, a rok 2020 dodatkowo przyspieszył cyfrową transformację, którą obserwowaliśmy 
już wcześniej. Pandemia sprawiła, że większość obowiązków byliśmy zmuszeni wykony-
wać zdalnie. Tym bardziej trudno uwierzyć, że na mapie Polski wciąż pozostają obszary, 
do których szybki i stabilny internet nie dociera. 

Raport #RegionyNEXERY

Misją NEXERY jest otwieranie mieszkańcom 
Regionów NEXERY nowych możliwości na 
wygodniejsze i lepsze życie, pracę, edukację 
i prowadzenie biznesu. Od początku naszej 
działalności realizujemy ten cel poprzez budo-
wę i zarządzanie światłowodową siecią dostę-
pową oraz zapewnianie dostępu do cyfrowego 
świata w miejscach, które do tej pory nie były 
podłączone do szerokopasmowej sieci lub 
pozostają wykluczone cyfrowo.

Z naszego Raportu  
#RegionyNEXERY2020 
wynika m.in., że:

Raport #RegionyNEXERY powstał z myślą 
o przybliżeniu istotności i skali wykorzystania 
internetu na kilku płaszczyznach naszego życia: 
codzienne użytkowanie sieci, przedsiębior-
czość, edukacja oraz sprawy urzędowe. 

#RegionyNEXERY to autorskie badanie  
NEXERY, zainicjowane w 2019 r., które reali-
zowane jest przez firmę GfK. Raport stanowi 
jedno z najbardziej przekrojowych źródeł 
wiedzy o polskich internautach na obszarach, 
gdzie brakuje dostępu do szerokopasmowego 
internetu lub dostęp do niego jest ograniczony. 

Poprzedni rok pokazał nam, jak wiele ograniczeń i barier pokonać 
można za pośrednictwem internetu. Wielu z nas dopiero podczas 
pandemii uświadomiło sobie, jak ogromne możliwości niesie za sobą 
przeniesienie części codziennych obowiązków i zadań do sieci. Mo-
żemy zatem przypuszczać, że procesy zaobserwowane w ostatnim 
czasie nie są chwilową i nagłą potrzebą, a wiele nawyków nabytych 
w czasie pandemii pozostanie z nami także po jej ustaniu. Świadczy 
o tym fakt, że już co czwarty respondent (25%) nie jest zadowolony 
z jakości swojego internetu, a co drugi badany (47%) rozważa zwięk-
szenie prędkości posiadanego łącza w najbliższym roku. 

39% przedsiębiorców z Regionów NEXERY 
jest zdania, że podniesienie prędkości internetu 
wpłynęłoby pozytywnie na zwiększenie docho-
dowości i rozwój firmy.

39%

Trzech na czterech nauczycieli (77%) jest zdania, 
że dostęp do szybkiego i stabilnego internetu po-
zwala przeprowadzić lekcje ciekawsze dla uczniów.

77%

Ponad połowa internautów robiących zakupy 
w sieci (52%) to regularni użytkownicy, korzy-
stający z zakupów internetowych co najmniej 
raz na 2 tygodnie.

52%

71% respondentów załatwia sprawy urzędowe 
bez wychodzenia z domu.

71%

Co trzeci badany (32%) twierdzi, że rozbudowa 
dostępu do szybkiej sieci internetowej ma obecnie 
zdecydowanie większe znaczenie niż rozbudowa 
infrastruktury drogowej czy rozwój placówek kultu-
ralno-edukacyjnych.

32%

Nasz Raport #RegionyNEXERY2020 powstał w szczególnych, 
a z perspektywy czasu można powiedzieć, że nawet przełomo-
wych okolicznościach. Udało nam się zaobserwować znaczne 
przyspieszenie zmian, które dostrzegalne były już w poprzed-
niej edycji badania. Raport NEXERY dogłębnie je wyjaśnia 
i szczegółowo opisuje, dlatego stanowi kompletne źródło 
informacji o internautach w Regionach. O wyjątkowości ostat-
niej edycji raportu świadczy fakt, że nigdy wcześniej w historii 
zapotrzebowanie na usługi dostępne w internecie nie było 
tak duże i powszechne jak teraz. Z niecierpliwością czekamy 
na efekty tych zmian, które zaprezentujemu w kolejnej edycji 
badania #RegionyNEXERY.

Paweł Biarda, członek zarządu NEXERY
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Pomoc w zasięgu NEXERY

pracowników

28
Nasz

zespół to 

na rynku

4 lat
Nasza firma
istnieje od

Regionach 
Polski

4
Budujemy 

sieć w gospodarstw domowych 
w ponad 

miejscowościach

100 000

900

Do końca 2020 r. 
udało nam się podłączyć 

do sieci NEXERY 

domów znalazło się 
w zasięgu sieci NEXERY

1 000 000 
Naszą ambicją jest, aby

kroków, które przełożyły się na 

przeznaczonych na rzecz 
lokalnych społeczności

115 058 523 

115 000 zł 

W ciągu kilku lat udało nam 
się wspólnie przemierzyć

Domów Pomocy Społecznej, 
którym przekazaliśmy łącznie

na walkę z COVID-19

8

80 000 zł 

Wsparliśmy również 
specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Lidzbarku 

Warmińskim

Fundacja Słoneczna Przyszłość 
w Busku Zdroju

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Sieradzu

Szkoła Podstawowa 
w Górnikach

23 377 zł

18 947 zł

15 928 zł

16 700 zł

Pomoc otrzymali m.in.:

Dyrektorom Szkół 
z Regionów NEXERY

4
Sfinansowaliśmy udział 

w programie APLO

Raporty
#RegionyNEXERY

2
Przygotowaliśmy

odpadów w okolicy 
Turkusowych Jezior 

w Wapiennikach

271 kg
Uzbieraliśmy

Stowarzyszenie Domów dla Dzieci 
i Młodzieży „BLIŻEJ MARZEŃ” 

w Łoniowie

20 528 zł
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Jako operator telekomunikacyjny wiemy, jak duży wpływ 
mamy na codzienność innych. Dzięki nam, mieszkańcy 
czterech Regionów Polski: Łódzkiego, Świętokrzyskiego, 
Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Regionu Warmii 
i Mazur codziennie mogą korzystać z potencjału cyfro-
wego świata. Tym samym otwieramy im nowe możliwości 
na wygodniejsze życie, pracę i prowadzenie działalności 
biznesowej. Docelowo w zasięgu najnowocześniejszej 
sieci światłowodowej znajdzie się 1 mln gospodarstw do-
mowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek edukacyjnych, 
które zostaną objęte siecią NEXERY, dzięki dofinansowa-
niu w ramach POPC oraz w ramach realizacji projektów 
własnych. 

Chcemy być postrzegani nie tylko jako dostawca usług, 
ale przede wszystkim jako partner. Nasza działalność sku-
piona wokół Regionów NEXERY opiera się na obustron-
nym dialogu i mocnym zaangażowaniu w codzienne życie 
mieszkańców. Staramy się budować relacje oparte na 
wzajemnym szacunku i dobrej współpracy. Nasze inicja-
tywy stanowią odpowiedź na potrzeby lokalnych społecz-
ności Regionów NEXERY. Działamy zespołowo, ponieważ 
wierzymy, że dobro łączy. 

Naszym celem jest odpowiedzialne prowadzenie biznesu. 
Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby poprawiać 
jakość życia naszych interesariuszy. Największą moty-
wację stanowią dla nas widoczne efekty naszej pracy. 
Inicjatywy zrealizowane przez NEXERĘ w latach 2018-2020 
stanowią refleksję nad kolejnymi działaniami, które zamie-
rzamy podjąć w przyszłości. 

Nie spoczywamy na laurach. Odpowiedzialność  
społeczna to część naszej kultury pracy. Od początku 
działalności NEXERA wspiera rozwój lokalnych  
społeczności w Regionach, odpowiadając na oczekiwania 
mieszkańców. W świecie technologii codzienność ulega 
ciągłym przeobrażeniom. Nie pozostajemy obojętni na 
zmiany i działania dostosowujemy do panujących oko-
liczności i ważnych wydarzeń. Wierzymy, że dialog, dobra 
współpraca i odpowiedzialność są krokiem do pozytyw-
nych zmian w naszym otoczeniu. Idea odpowiedzialności 
społecznej na stałe wpisała się w strategię i codzienną 
praktykę działań biznesowych NEXERY.

To jeszcze nie koniec
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ŹRÓDŁA:

• NEXERA, Raport #RegionyNEXERY, 2020 r.
• Urząd Komunikacji Elektronicznej, „Badanie konsu-

menckie dzieci i rodziców 2019”, styczeń 2020 r.
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  

„Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii 
Europejskiej”, 2019 r.

• Centrum Cyfrowe, analiza „Problem wykluczenia  
cyfrowego w edukacji zdalnej”, 2020 r.

• NASK, raport „Nastolatki 3.0”, 2019 r.
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