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Jacek Wiœniewski,
Prezes Zarz¹du NEXERY

Od lat rozwijamy i udoskonalamy œwiat³owodow¹ sieæ dostêpow¹, aby zapewniæ szybki i stabilny dostêp
do cyfrowego œwiata mieszkañcom ma³ych miejscowoœci i wsi. Wierzymy, ¿e oprócz tych dzia³añ, które wpisuj¹ 
siê w nasze wartoœci, mo¿emy dodatkowo pozytywnie oddzia³ywaæ na szersz¹ skalê, m.in. poprzez autorski 
projekt NEXERA Heroes.

Nasze pragnienie aktywnego uczestnictwa w ¿yciu mieszkañców Regionów NEXERY niezmiennie dopinguje nas 
do dzia³ania na rzecz potrzebuj¹cych. Inicjatywa zrodzi³a siê w 2018 roku, gdy postanowiliœmy ma³ymi krokami 
zmieniaæ œwiat na lepszy, zaczynaj¹c od wsparcia schroniska dla zwierz¹t w Regionie £ódzkim. Szybko pojawi³y 
siê kolejne pomys³y i programy pomocowe, a pozytywna energia wokó³ tych dzia³añ sta³a siê ich si³¹ napêdow¹. 
Utwierdzi³a nas w przekonaniu, ¿e lokalne spo³ecznoœci oraz nasi pracownicy maj¹ niemal nieograniczone pok³ady 
zaanga¿owania i chêci niesienia pomocy. 

Dziêki temu zyskujemy wszyscy, nie tylko wspieramy i spe³niamy marzenia, ale tak¿e rozwijamy siê wewnêtrznie 
i zdobywamy wra¿liwoœæ na potrzeby innych. Bezcenne jest uczucie, kiedy mo¿emy patrzeæ na pozytywne efekty 
naszych dzia³añ, ile radoœci i spe³nienia daj¹ innym, ale te¿ jak bardzo nas wszystkich wzbogacaj¹ wewnêtrznie.

Charytatywna idea NEXERA Heroes to nasz pomys³ na otwarcie spo³ecznoœci lokalnych na nowe mo¿liwoœci, 
które pozwalaj¹ lepiej ¿yæ, pracowaæ, uczyæ siê czy po prostu prowadziæ biznes. Realizuj¹c projekt NEXERA 
Heroes, z uwag¹ s³uchamy interesariuszy, aby skutecznie ich wspieraæ i rozwi¹zywaæ codzienne problemy. 
Wspólnie stawiamy czo³o wyzwaniom, pokonujemy trudnoœci krok po kroku. Wszyscy zyskujemy lepsz¹ jakoœæ 
¿ycia i satysfakcjê p³yn¹c¹ z realizacji wspólnych projektów oraz wspierania wartoœciowych i wa¿nych lokalnie 
inicjatyw. 

Nasz rozwój i zaanga¿owanie przek³adaj¹ siê na realn¹ pomoc, któr¹ przekazujemy najbardziej potrzebuj¹cym 
spo³ecznoœciom oraz organizacjom dzia³aj¹cym w obszarze edukacji, sportu, ekologii czy inicjatyw spo³ecznych 
w Regionach NEXERY. Wierzymy, ¿e prowadzenie biznesu wymaga odpowiedzialnych dzia³añ, dlatego 
inwestujemy nasz czas i fundusze w inicjatywy, które pomagaj¹ lokalnie i odpowiadaj¹ na najbardziej pal¹ce 
potrzeby. Uwa¿amy, ¿e ka¿da pomoc zaczyna siê od ma³ych gestów, a systematyczna praca daje imponuj¹ce 
efekty. W tym duchu powsta³ projekt NEXERA Heroes. 

W 2021 roku zostaliœmy sponsorem rocznego programu treningowego dwóch utytu³owanych zawodniczek – 
Moniki Grzybczyñskiej i Katarzyny Kornasiewicz, które tworz¹ wyj¹tkowy tandem rowerowy. Wspieramy 
Uniwersytet Sukcesu, a tak¿e anga¿ujemy siê w inicjatywy Akademii Przywództwa Liderów Oœwiaty, realizuj¹cej 
wa¿ne edukacyjne i spo³eczne cele, poprawiaj¹ce jakoœæ ¿ycia mieszkañców Regionów, w których rozwijamy 
nasz¹ sieæ. Pracownicy licz¹ kroki, a my zamieniamy je na realn¹ pomoc finansow¹ dla organizacji spo³ecznych, 
oœwiatowych i charytatywnych. 

Wszyscy w NEXERZE jesteœmy zaanga¿owani i identyfikujemy siê z wartoœciami, które zmieniaj¹ œwiat 
i czyni¹ go lepszym. Wierzymy, ¿e nawet firma technologiczna mo¿e mieæ realny wp³yw na codziennoœæ. 
Anga¿uj¹c siê w pomoc, chcemy inspirowaæ otoczenie i odpowiedzialnie prowadziæ biznes.

Oddajemy w Pañstwa rêce kolejny Raport NEXERA Heroes, bêd¹cy owocem wspólnej pracy naszych 
pracowników oraz zaanga¿owania wielu osób z naszego otoczenia spo³ecznego i biznesowego. Zachêcamy 
do zapoznania siê z opisem naszych inicjatyw zrealizowanych w 2021 roku z pasj¹ i przekonaniem o s³usznoœci 
podejmowanych dzia³añ. ¯yczê przyjemnej lektury.

Marka NEXERA ju¿ od ponad 4 lat 
towarzyszy mieszkañcom Regionów 
NEXERY. Stale rozwijamy siê i anga¿ujemy 
w budowanie œwiadomoœci potrzeb 
lokalnych spo³ecznoœci. Wierzymy, ¿e nasze 
wspólne inicjatywy podnosz¹ jakoœæ ¿ycia 
mieszkañców. Nasze zaanga¿owanie 
niezmiennie sprawia, ¿e identyfikujemy 
siê i czujemy czêœci¹ Regionów NEXERY.
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NEXERA to pierwszy w Polsce wy³¹cznie hurtowy operator telekomunikacyjny o du¿ej 
skali, rozwijaj¹cy œwiat³owodow¹ sieæ dostêpow¹ (NGA) o wysokiej przepustowoœci 
(min. 100 Mb/s). Udzia³owcami NEXERY s¹ firmy od lat dzia³aj¹ce na globalnym rynku 
telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia. 

NEXERA buduje nowoczesn¹ sieæ œwiat³owodow¹ w czterech Regionach Polski, g³ównie 
na terenach wiejskich i w ma³ych miejscowoœciach, zapewniaj¹c mieszkañcom, firmom, 
szko³om i wszystkim instytucjom w zasiêgu sieci dostêp do szybkiego internetu 
i nowoczesnych us³ug cyfrowych.  Od pocz¹tku dzia³alnoœci ws³uchujemy siê w potrzeby 
lokalnych spo³ecznoœci, a nasz¹ dzia³alnoœæ prowadzimy na bie¿¹co komunikuj¹c 
siê z interesariuszami w Regionach. 

W dzia³aniach dodatkowych, które wspieraj¹ nasze infrastrukturalne inwestycje, wspólny mianownik stanowi¹ przede 
wszystkim lokalnoœæ, wsparcie i troska. Jesteœmy lojalni wobec naszych Partnerów i naszych Klientów. Wobec 
u¿ytkowników naszej sieci i mieszkañców terenów, gdzie rozwijamy nasz¹ nowoczesn¹ infrastrukturê. Lista naszych 
inicjatyw ju¿ w tym momencie jest imponuj¹ca, ale na laurach na pewno nie spoczniemy, a wiêkszoœæ naszych 
programów ma charakter cykliczny.

O firmie NEXERA

Jak wspieramy społeczności lokalne 

i promujemy Regiony NEXERY?

Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(POPC) i 20 realizowanych obecnie projektów, NEXERA 
buduje sieæ œwiat³owodow¹ w 14 obszarach centralnej 
i pó³nocno-wschodniej Polski. 

Program ma na celu przeciwdzia³anie wykluczeniu 
cyfrowemu obywateli Unii Europejskiej, m.in. poprzez 
budowê sieci NGA. Docelowo w zasiêgu 
najnowoczeœniejszej sieci œwiat³owodowej NEXERY 
znajdzie siê ponad 

1 mln gospodarstw domowych 
oraz prawie 

3 tys. szkó³ i jednostek edukacyjnych.

NEXERA w 2022 roku bêdzie œwiêtowaæ dopiero pi¹t¹ 
rocznicê powstania. W tym krótkim czasie firma zdoby³a 
wiele polskich i miêdzynarodowych nagród. Operator jest 
m.in. laureatem tytu³u „Innowatora Roku” w konkursie 
Z³otych Anten, otrzyma³ te¿ nagrodê w konkursie 
Best in Cloud 2019 oraz w miêdzynarodowym 
plebiscycie Global Carrier Awards 2020, wyró¿niaj¹cym 
najlepsze firmy telekomunikacyjne na œwiecie. W 2021 
roku NEXERA otrzyma³a presti¿owe God³o Teraz Polska 
oraz tytu³ Dream Employer. Od ubieg³ego roku firma 
jest cz³onkiem elitarnego bran¿owego stowarzyszenia 
FTTH Council Europe.

Czym s¹ Regiony NEXERY?

Nasza dzia³alnoœæ skupia siê w czterech regionach Polski, 
które nazywamy Regionami NEXERY. Od 2017 roku 
rozwijamy infrastrukturê telekomunikacyjn¹ w ma³ych 
miejscowoœciach i na terenach wiejskich, buduj¹c 
i zarz¹dzaj¹c œwiat³owodow¹ sieci¹ dostêpow¹ 
w Regionach: £ódzkim, Œwiêtokrzyskim, Kujaw 
z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmii i Mazur. 

NASZA MISJA

Misj¹ NEXERY jest otwieranie 
mieszkañcom nowych mo¿liwoœci na lepsze ¿ycie, 
pracê i prowadzenie biznesu. Cel ten realizujemy 
poprzez budowê i zarz¹dzanie œwiat³owodow¹ sieci¹ 
dostêpow¹ oraz poprzez zapewnianie szybkiego, 
stabilnego i pewnego dostêpu do cyfrowego œwiata 
w Regionach, które do tej pory nie by³y pod³¹czone 
do szerokopasmowej sieci. Nie chcemy byæ jedynie 
dostawc¹ infrastruktury. Chcemy aktywnie uczestniczyæ 
w ¿yciu lokalnych spo³ecznoœci z Regionów NEXERY 
i zmieniaæ ich codziennoœæ na lepsze.

To podstawa dzia³añ naszej firmy 
na rzecz lokalnych spo³ecznoœci. 
Autorski program jest oddoln¹ 
inicjatyw¹ pracowników, którzy 
chc¹ nieœæ pomoc potrzebuj¹cym 
i mieæ realny wp³yw na otoczenie. 
To o tym jest ten raport!

W 2021 roku zrealizowaliœmy nasz 
pierwszy raport podsumowuj¹cy 
dzia³alnoœæ spo³eczn¹, charytatywn¹ 
i dobroczynn¹ naszej firmy oraz jej 
pracowników. 

Raport 
NEXERA Heroes

Projekt 
NEXERA Heroes  

Podcast 
#SieæWdomu

W 2021 roku zrealizowaliœmy 
autorski dziesiêcioodcinkowy 
cykl podcastu pt. #SieæWdomu, 
w którym eksperci wraz 
z zaproszonymi goœæmi omawiaj¹ 
zmiany, jakich doœwiadczamy 
w wyniku przenoszenia wielu 
codziennych aktywnoœci do œwiata 
wirtualnego.

Raport 
#RegionyNEXERY

Projekt realizowany od 2019 roku, 
jedno z najbardziej przekrojowych 
Ÿróde³ wiedzy o polskich 
internautach na obszarach, 
w których brakuje dostêpu 
do szerokopasmowego internetu 
lub w których dostêp ten jest 
ograniczony. W bie¿¹cym roku 
nast¹pi premiera ju¿ czwartej edycji 
opracowania!
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Od pocz¹tku dzia³alnoœci firmy pracownicy NEXERY aktywnie w³¹czaj¹ siê w akcje 
spo³eczne na rzecz rozwoju Regionów, w których budujemy sieæ œwiat³owodow¹. Nasza 
oddolna inicjatywa NEXERA Heroes zrodzi³a siê we wrzeœniu 2018 roku, gdy podczas 
spotkania integracyjnego zbudowaliœmy w³asnorêcznie drewniane budy dla psów, które 
przekazaliœmy schroniskom w Regionie £ódzkim. 

O idei NEXERA Heroes Podsumowanie roku

Ten pierwszy krok zintegrowa³ nas we wspólnej idei 
niesienia wsparcia najbardziej potrzebuj¹cym 
i w poczuciu odpowiedzialnoœci za innych. 
Postanowiliœmy te¿ nadaæ inicjatywie bardziej regularny 
charakter. W projekcie NEXERA Heroes bior¹ udzia³ 
pracownicy podzieleni na cztery zespo³y, które 
odpowiadaj¹ czterem Regionom NEXERY: Warmii 
i Mazurom, Kujawom z Pomorzem i Mazowszem, 
Regionowi Œwiêtokrzyskiemu oraz £ódzkiemu. 

Za ka¿de 

1000 kroków 
postawionych przez zespo³y NEXERY firma przekazuje 
z³otówkê na wybrane cele charytatywne. Dru¿yna, 
która w ci¹gu kwarta³u zrobi najwiêcej kroków, wybiera 
cel, na który przeznaczamy pieni¹dze.

W samym 2021 roku, w ramach programu NEXERA Heroes, wsparliœmy 9 organizacji 
(m.in.: Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w ¯o³êdowie, Stowarzyszenie 
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepe³nosprawnych "Naszym Dzieciom" i Schronisko 
DISEL w Wygodzie), przekazuj¹c im ³¹cznie kwotê w wysokoœci .103 777 z³

W NEXERZE wiemy, ¿e razem mo¿emy 
zdzia³aæ wiêcej. Chcemy nieœæ pomoc 
potrzebuj¹cym i anga¿ujemy siê w zwi¹zane 
z tym akcje. Projekt NEXERA Heroes 
integruje pracowników, którym przyœwieca 
jeden cel – wsparcie lokalnych spo³ecznoœci 
w Regionach NEXERY. W 2021 roku 
wspólnie zrobiliœmy a¿ 103 778 233 kroki, 
czyli niemal 73 tysi¹ce kilometrów, 
co prze³o¿y³o siê na ponad 103 tysi¹ce z³ 
przekazane na cele charytatywne. Pieni¹dze 
te zosta³y przeznaczone m.in. na zakup 
sprzêtu, remont placówek b¹dŸ wsparcie 
rehabilitacyjne osób potrzebuj¹cych. 
Wierzymy, ¿e pomoc finansowa NEXERY 
to nie tylko doraŸna inwestycja w wybrane 
organizacje, ale przede wszystkim impuls 
do poprawy ¿ycia lokalnych spo³ecznoœci.

Pawe³ Biarda,
Cz³onek Zarz¹du NEXERY

Pierwsz¹ organizacj¹, któr¹ zdecydowaliœmy siê 
wesprzeæ w 2021 roku, by³ Dom Dobrego Pasterza 
dla Samotnych Matek w ¯o³êdowie. Pod opiek¹ 
oœrodka znajduj¹ siê doros³e i nieletnie kobiety w ci¹¿y 
oraz z dzieæmi do 10 roku ¿ycia z terenu ca³ej Polski. 
Zgromadzenie Sióstr Pasterek zapewnia 
podopiecznym niezbêdn¹ pomoc oraz bezpieczne 
warunki zamieszkania. Za przekazane przez NEXERÊ 
wsparcie w wysokoœci 

15 tys. z³ 
Dom Samotnych Matek móg³ wyremontowaæ dwie 
³azienki, z których korzystaj¹ matki z dzieæmi. 

W ramach idei NEXERA Heroes wspieramy przede 
wszystkim lokalne inicjatywy. Dziêki zaproszeniu 
Stowarzyszenia „BISKUPICZANIE” oraz Piotra 
£uczaka, biskupickiego starosty i dzia³acza spo³ecznego, 
mieliœmy przyjemnoœæ wzi¹æ udzia³ w festynie 
w Biskupicach – miejscowoœci, w której powstaje nasza 
sieæ. Celem wydarzenia by³a zbiórka pieniêdzy na 
rehabilitacjê trójki dzieci mieszkaj¹cych w so³ectwie – 
Zuzi, Micha³a i Kingi. Wydarzenie objê³o licytacje, loteriê 
oraz pokaz wojskowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. W ramach naszego wsparcia dzieci 
otrzyma³y pomoc finansow¹ w wysokoœci 

15 tys. z³.
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W II kwartale tego roku udzieliliœmy wsparcia 
finansowego Piotrkowskiej Fundacji Talentów. 
To wyj¹tkowe miejsce w Piotrkowie Trybunalskim jest 
przestrzeni¹ do wspó³pracy, wzajemnego uczenia siê, 
swobodnej wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy artystami 
a spo³ecznoœci¹ lokaln¹. Dziêki przekazanej przez 
nas kwocie w wysokoœci ponad 

13 tys. z³ 
fundacja sfinansowa³a zakup klimatyzacji oraz rolet 
okiennych.

W III kwartale 2021 roku przekazaliœmy kwotê 
w wysokoœci ponad 

13 tys. z³ 
na rzecz Stowarzyszenia „Naszym Dzieciom” 
w Brzezinach, którego misj¹ jest udzielanie 
wszechstronnej pomocy osobom niepe³nosprawnym, 
g³ównie dzieciom i m³odzie¿y oraz ich rodzinom. 
W ramach swojej dzia³alnoœci stowarzyszenie zapewnia 
rehabilitacjê potrzebuj¹cym z województwa ³ódzkiego, 
a przede wszystkim mieszkañcom powiatu brzeziñskiego, 
³ódzkiego wschodniego i miasta £odzi. Wsparcie NEXERY 
przeznaczone bêdzie na zatrudnienie fizjoterapeutów 
i neurologopedy. Dziêki przekazanej kwocie podopieczni 
organizacji skorzystaj¹ z trzymiesiêcznej, bezp³atnej 
rehabilitacji. 

W NEXERZE nigdy nie przegapimy okazji do pomagania. 
Liczymy kroki nawet podczas wspólnych wyjazdów.
W trakcie trzydniowej integracji w Sandomierzu nasi 
pracownicy przeszli ³¹cznie a¿ 

1 251 131 kroków. 
Zebrane w ten sposób pieni¹dze przekazaliœmy na rzecz 
Fundacji Szlachetne Anio³y, która pomaga osobom 
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, z autyzmem, w tym 
z zespo³em Aspergera i z niepe³nosprawnoœciami 
sprzê¿onymi, poprzez prowadzenie rehabilitacji, edukacji 
spo³ecznej, leczniczej i zawodowej. Za przekazan¹ przez 
nas kwotê fundacja zakupi³a ³awki na plac zabaw oraz 
donice przeznaczone na zajêcia z ogrodnictwa dla dzieci. 

Nie zapominamy te¿ o zwierzêtach! W ramach 
inicjatywy NEXERA Heroes chêtnie wspieramy organizacje 
udzielaj¹ce pomocy czworonogom. W I kwartale 2021 
roku przekazaliœmy niemal 

7 tys. z³ 
podopiecznym schroniska DISEL w Wygodzie. 
Ten niewielki dom zastêpczy udziela pomocy bezdomnym 
zwierzêtom z Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka, 
Raci¹¿ka oraz mniejszych gmin s¹siaduj¹cych. Dziêki 
naszej pomocy schronisko przez trzy miesi¹ce mog³o 
op³acaæ us³ugi weterynaryjne dla potrzebuj¹cych 
kotów i psów.

Wspieramy Uniwersytet Sukcesu!

Uniwersytet Sukcesu to organizowany przez Fundacjê Digital University program 
skierowany do m³odych kobiet, które wchodz¹ na rynek pracy i poszukuj¹ swoich pasji. 
Dziêki naszemu wsparciu finansowemu 5 uczestniczek ma okazjê wzi¹æ udzia³ 
w wyj¹tkowym projekcie, który umo¿liwi im zdobycie nowych kompetencji cyfrowych 
i komunikacyjnych. Jednym z mentorów Uniwersytetu jest , Pawe³ Hordyñski
Cz³onek Zarz¹du NEXERY.

W Uniwersytecie Sukcesu uczestnicz¹ kobiety 
pomiêdzy 18 a 25 rokiem ¿ycia, pochodz¹ce czêsto
ze œrodowisk wykluczonych. Program skupia siê g³ównie 
na podopiecznych opuszczaj¹cych domy dziecka, 
placówki opiekuñczo-wychowawcze oraz na osobach 
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej
lub osobistej. W ramach Uniwersytetu uczestniczki bior¹ 
udzia³ w warsztatach oraz kursach specjalistycznych 
dopasowanych do ich zainteresowañ, wspó³pracuj¹
tak¿e z doradcami zawodowymi oraz mentorami.
Pod okiem specjalistów nabywaj¹ nowe kompetencje 
cyfrowe i komunikacyjne, aby wyrównaæ swoje szanse
na rynku pracy. 

W II kwartale 2021 roku wsparliœmy Towarzystwo 
Przyjació³ Zwierz¹t „Arkadia”, które sprawuje 
opiekê nad Przytuliskiem dla Zwierz¹t w G³ownie. 
Darowiznê w wysokoœci 

12 tys. z³ 
organizacja przeznaczy³a na wyposa¿enie gabinetu 
weterynaryjnego. Towarzystwo zakupi³o m.in. 
mikroskop, wagê weterynaryjn¹, wirówkê do osocza 
oraz analizator biochemiczny i hematologiczny. 
Nasze wsparcie umo¿liwi udzielenie zwierzêtom 
opieki weterynaryjnej na miejscu, bez koniecznoœci 
podró¿owania z podopiecznymi do innych 
placówek. 

Od pocz¹tku anga¿ujemy siê w projekty maj¹ce na celu 
wyrównywanie szans oraz przeciwdzia³anie wykluczeniu 
cyfrowemu Polaków. Dlatego z dum¹ wspieramy 
inicjatywy, takie jak Uniwersytet Sukcesu, i cieszymy 
siê, ¿e dziêki naszemu wsparciu 5 m³odych kobiet ma 
okazje uczestniczyæ w tym niezwykle wartoœciowym 
przedsiêwziêciu. Udzia³ w programie stanowi dla nich 
nie tylko mo¿liwoœæ poszerzenia kompetencji cyfrowych, 
niezbêdnych na dzisiejszym rynku pracy, lecz tak¿e 
okazjê do odnalezienia swojej drogi zawodowej 
i rozwoju pasji.

Pawe³ Hordyñski, 
Cz³onek Zarz¹du NEXERY

Fundacja Digital University prowadzi wiele projektów 
edukacyjnych dotycz¹cych obszaru wykluczenia 
technologicznego. W ramach dzia³alnoœci stowarzyszenia 
podopieczni domów dziecka, œwietlic œrodowiskowych 
i mieszkañcy obszarów wykluczonych ucz¹ siê zawodów 
przysz³oœci. Takie inicjatywy szanujemy szczególnie 
i przygl¹damy im siê z przychyln¹ uwa¿noœci¹.
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W IV kwartale roku wsparliœmy kwot¹

16 tys. z³ 
Fabrykê Inicjatyw Obywatelskich "£¹czy
nas I³awa". Stowarzyszenie zajmuje
siê krzewieniem edukacji spo³ecznej i obywatelskiej, 
a pozyskane dofinansowanie zostanie 
przeznaczone na organizacjê bezp³atnych zajêæ 
wakacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y. Umo¿liwi 
równie¿ zakup namiotu, rzutnika i nag³oœnienia 
potrzebnych do organizacji m. in. Œniadañ 
Obywatelskich. Pozosta³a kwota zostanie 
przeznaczona na wyposa¿enie, dziêki któremu 
Fabryka Inicjatyw bêdzie mog³a samodzielnie 
zarabiaæ na cele statutowe. 

Za ostatni kwarta³ 2021 przekazaliœmy tak¿e blisko 

13 tys. z³
Fundacji Zwierzêta Eulalii w Pieckach. Nasze 
wsparcie umo¿liwi zakup paszy dla zwierz¹t
i preparatów weterynaryjnych, pokrycie kosztów 
zwi¹zanych z opiek¹ kowala i weterynarza oraz 
dostosowanie pola do wypasu koni. 
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W IV kwartale roku wsparliœmy kwot¹
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Monika Grzybczyñska i Katarzyna Kornasiewicz 
to dwie utytu³owane sportsmenki, które na pewnym 
etapie kariery zdecydowa³y siê na wspó³pracê, 
wspó³tworz¹c tandem rowerowy. Monika to utalentowana 
kolarka, której wrodzona wada wzroku nie zatrzymuje ani 
na moment w realizacji pasji, a Kasia to odwa¿na liderka 
tego wyj¹tkowego duetu. To ona decyduje o zakrêtach, 
hamowaniu i zmianie biegów. Razem tworz¹ silny, 
wyj¹tkowy team. 

Monika w 2021 roku zdoby³a pierwsze miejsce 
w Pucharze Polski Open i trzecie w Górskich 
Mistrzostwach Polski, zosta³a równie¿ wicemistrzyni¹ 
Polski w kolarstwie torowym na 1000 metrów ze startu 
zatrzymanego oraz w sprincie. Kasia zdoby³a pierwsze 
miejsce i tytu³ Górskiej Mistrzyni Polski w kolarstwie 
szosowym 2021.

Pieczê nad rozwojem zawodniczek sprawuje 
doœwiadczony trener, Grzegorz Drejgier. Jesteœmy 
niezwykle dumni, ¿e mogliœmy zostaæ sponsorem 
rocznego programu treningowego dla tak wspania³ych 
zawodniczek!

O sile tego zespo³u decyduje nie tylko sprawnoœæ 
fizyczna, lecz tak¿e wzajemne zaufanie i nieustaj¹ce 
d¹¿enie do ³¹czenia si³ we wspólnym celu. Ta postawa 
jest inspiruj¹ca dla innych zawodników oraz stanowi 
przyk³ad pozytywnego myœlenia, nastawienia 
na wspólny cel, pokonywania barier i oddania pasji. 
To sk³ada siê na sukces zespo³u, ale te¿ stanowi 
inspiracjê i powód do dumy. Odwaga, zaufanie, 
otwartoœæ, entuzjazm i przedsiêbiorczoœæ. 
Tymi wartoœciami kierujemy siê równie¿ w naszych 
codziennych dzia³aniach biznesowych. 

W ramach wsparcia sfinansowaliœmy 
Paniom roczny program treningowy, 
zakupiliœmy stroje kolarskie, kaski
oraz pokryliœmy koszty zwi¹zane
z serwisem roweru tandemowego.

Dziewczyny na co dzieñ udowadniaj¹, 
¿e ka¿dy mo¿e zostaæ bohaterem, 
a ka¿da inicjatywa mo¿e zapocz¹tkowaæ 
wiele pozytywnych zmian. Na pewno
z uwag¹ bêdziemy œledziæ rozwój
ich kariery. 

Wspieramy wyjątkowy tandem kolarski!

Na szosie, dooko³a toru... W s³oneczny dzieñ i w totaln¹ niepogodê...
O tym partnerstwie opowiadamy z niezwyk³¹ dum¹, a emocji, które towarzysz¹ 
nam, gdy piszemy o tej inicjatywie, na pewno nie bêdziemy ukrywaæ. 

Wierzymy, ¿e dobro wraca, a pomoc innym mo¿e byæ 
prosta. Od lat anga¿ujemy siê w liczne inicjatywy 
wspieraj¹ce spo³ecznoœæ lokaln¹ w Regionach, gdzie 
budujemy i zarz¹dzamy sieci¹ œwiat³owodow¹. Jesteœmy 
te¿ dumni z faktu, ¿e w niesienie pomocy zaanga¿owani 
s¹ bezpoœrednio nasi pracownicy. Mamy nadziejê, 
¿e realna pomoc i nasze dzia³ania nie tylko prze³o¿¹ 
siê na poprawê jakoœci ¿ycia ludzi w potrzebie, lecz tak¿e 
przyczyni¹ siê do osi¹gniêcia wielu sukcesów sportowych.

Pawe³ Biarda, 
Cz³onek Zarz¹du NEXERY

Nasze dzia³ania w ramach autorskiego programu NEXERA 
Heroes doskonale wpisuj¹ siê w wizjê œwiata i wartoœci, 
którymi siê kierujemy. Uwa¿amy, ¿e ma³ymi krokami 
mo¿na wp³ywaæ na codziennoœæ oraz realizowaæ dzia³ania 
maj¹ce na celu poprawê jakoœci ¿ycia innych. Jesteœmy 
niezwykle dumni z faktu, ¿e mo¿emy wspieraæ tak ambitne 
zawodniczki. Mocno trzymamy za nie kciuki i ¿yczymy 
wielu sukcesów sportowych.

Jacek Wiœniewski, 
Prezes Zarz¹du NEXERY
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W ramach wydarzenia powsta³a specjalna cyfrowa 
Akademia SkillUp, która oferuje cykl bezp³atnych 
warsztatów i wyk³adów z zakresu nowych technologii, 
adresowanych zarówno do pocz¹tkuj¹cych, jak i bardziej 
zaawansowanych internautów. Jako oficjalny partner 
inicjatywy zaprosiliœmy wielu mieszkañców Regionów 
NEXERY do udzia³u w tym cyfrowym przedsiêwziêciu.

Zgodnie z wynikami raportu #RegionyNEXERY2021, 
a¿ 57% mieszkañców terenów, na których budujemy 
infrastrukturê œwiat³owodow¹, deklaruje wzrost 
kompetencji cyfrowych w ci¹gu ostatniego roku. 
To bardzo dobry wynik, jednak w porównaniu do poziomu 
cyfryzacji mieszkañców Unii Europejskiej jesteœmy nadal 
poni¿ej œredniej. Doœwiadczenia zwi¹zane z izolacj¹ 
spo³eczn¹ pokaza³y nam, ¿e od wirtualnej rzeczywistoœci 
nie uciekniemy, a brak podstawowych umiejêtnoœci 
z zakresu obs³ugi komputera czy internetu mo¿e utrudniæ 
nam funkcjonowanie we wspó³czesnym œwiecie. 

Na naukê nigdy nie jest za póŸno! Ka¿dy zna kogoœ, 
kto dopiero rozpoczyna swoj¹ przygodê z komputerem. 
Mo¿e chcia³byœ nauczyæ swoje dziecko bezpiecznej 
i skutecznej obs³ugi przegl¹darki internetowej? Mo¿e 
seniorzy w Twoim otoczeniu potrzebuj¹ wsparcia 
w bezpiecznym korzystaniu z nowych mediów? A mo¿e 
s¹ jakieœ obszary z zakresu korzystania z technologii, 
które zawsze chcia³eœ poznaæ, ale nie wiedzia³eœ, 
od czego zacz¹æ? Kierunek jest prosty. 

Zacznij od Akademii SkillUp! To wyj¹tkowa platforma 
oferuj¹ca bezp³atne szkolenia skierowane do ka¿dego, 
kto chcia³by poszerzyæ swoje cyfrowe umiejêtnoœci – 
bez wzglêdu na wiek i poziom zaawansowania. 
NEXERA chêtnie anga¿uje siê w akcje wspieraj¹ce naukê 
cyfrowych kompetencji Polaków, dlatego jesteœmy 
dumnym partnerem tej wspania³ej inicjatywy.

Przedsiêwziêcie wystartowa³o w ramach 
paŸdziernikowego Digital Festival, ale kursy bêd¹ 
dostêpne online przez ca³y rok – a¿ do nastêpnej 
ods³ony wydarzenia.

Trzecia edycja ogólnopolskiego programu Digital Festival rozpoczê³a siê 1 paŸdziernika 
2021 roku. To jeden z najwiêkszych w Polsce projektów, maj¹cy na celu rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkañców Polski. 

Akademia Przywództwa Liderów Oœwiaty to inicjatywa adresowana do kreatywnych
i odwa¿nych osób, pe³ni¹cych lub zamierzaj¹cych pe³niæ funkcje kierownicze w systemie 
edukacyjnym, na wszystkich jego szczeblach.

To pionierski w Polsce program 
rozwoju przywództwa w edukacji, 
który w swej strategii zak³ada 
uruchomienie systemowej zmiany 
w oœwiacie. Projekt realizowany 
jest od 2011 roku przez Instytut 
Humanites.

Akademia SkillUp!

Wsparcie XII edycji Akademii Przywództwa 

Liderów Oświaty (APLO) 

NEXERA od pocz¹tku zaanga¿owana jest w ¿ycie 
mieszkañców Regionów NEXERY, a realizowane przez 
nas inicjatywy stanowi¹ odpowiedŸ na realne potrzeby 
lokalnych spo³ecznoœci. Idea APLO ³¹czy ludzi 
z technologi¹, przyczynia siê do realizacji celów 
edukacyjnych oraz wyrównuje szanse dzieci i m³odzie¿y 
z ma³ych miejscowoœci i obszarów wiejskich. 
Ta koncepcja œciœle wpisuje siê w nasze cele, dlatego 
cieszymy siê, ¿e po raz kolejny mogliœmy byæ czêœci¹ 
tego niezwyk³ego projektu.

Pawe³ Biarda, 
Cz³onek Zarz¹du NEXERY

Zofia Dzik, 
Impact Investor, Przedsiêbiorca i Twórca APLO

Szukamy takich projektów, w których mo¿emy przewróciæ 
pierwsz¹ kostkê domina, by osi¹gn¹æ systemow¹ zmianê. 
Takim projektem jest Akademia Przywództwa Liderów 
Oœwiaty. Szko³a jest w du¿ej mierze taka jak jej dyrektor. 
Wspieramy rozwój przywództwa w edukacji, by szko³y 
we wspó³pracy z rodzicami mog³y przygotowaæ dzieci 
i m³odzie¿ nie tylko do kolejnego testu, lecz tak¿e
do samodzielnego, odpowiedzialnego ¿ycia.
Tu definiujemy przywództwo jako œwiadomy wp³yw, dziêki 
któremu inni ludzie wokó³ lidera mog¹ rosn¹æ i rozwijaæ 
swój potencja³. Wa¿ne jest dla nas tak¿e myœlenie 
systemowe, z perspektywy szerszego ekosystemu. 
Dlatego szczególnie siê cieszymy ze wspó³pracy
z NEXER¥, której przyœwieca podobna filozofia 
kompleksowego spojrzenia na otaczaj¹cy nas œwiat.

Zasadniczym celem projektu jest rozwój liderów zmiany 
i przygotowanie ich do efektywnego zarz¹dzania relacjami 
z nauczycielami, uczniami, rodzicami i otoczeniem szko³y. 
Projekt uczy skutecznej komunikacji z administracj¹ 
samorz¹dow¹, organizacjami pozarz¹dowymi
czy biznesem, czyni¹c szko³ê miejscem rozwoju m³odego 
pokolenia, które powinno nad¹¿aæ za nowymi 
kompetencjami w Gospodarce 5.0. W tym roku 
po raz kolejny byliœmy partnerem tej spo³ecznie 
wa¿nej inicjatywy. 

W trakcie tegorocznej edycji sfinansowaliœmy udzia³ 
w programie piêciu dyrektorom szkó³ z Regionów 
NEXERY, którzy zyskali wyj¹tkow¹ okazjê bliskiej 
wspó³pracy z doœwiadczonymi trenerami biznesu oraz 
specjalistami z zakresu psychologii, socjologii i innowacji 
spo³ecznych. Jako odpowiedzialny operator od pocz¹tku
z uwag¹ œledzimy ¿ycie mieszkañców Regionów, staraj¹c
siê, by wspierane przez nas projekty przyczynia³y 
siê do rozwoju wa¿nych kompetencji przysz³oœci.
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W czerwcu 2022 roku odbêdzie siê premiera czwartej ods³ony raportu #RegionyNEXERY. 
Co roku z du¿ym zaciekawieniem œledzimy, jak zmieniaj¹ siê preferencje internautów 
oraz jak sam internet wp³ywa na codzienne ¿ycie w Regionach NEXERY. 

Raport #RegionyNEXERY

Z ca³¹ pewnoœci¹ pandemia trwale zmieni³a równie¿ 
podejœcie wielu firm do modelu pracy, a to oznacza, 
¿e „home office” najpewniej na sta³e zostanie z nami jako 
forma uprawniania aktywnoœci zawodowej. Co wa¿ne, 
zjawisko to wp³ywa na zmniejszenie wykluczenia 
cyfrowego mieszkañców Regionów NEXERY oraz 
zwiêksza ich szanse na rynku pracy, a tym samym 
wspiera rozwój osobisty i wyrównuje ró¿nice pomiêdzy 
mieszkañcami du¿ych i ma³ych miast.

Równie¿ przedsiêbiorstwa potrzebuj¹ lepszych, 
stabilnych i wydajniejszych rozwi¹zañ technologicznych 
i infrastrukturalnych. Coraz wiêcej firm inwestuje 
w szybszy internet i coraz wiêcej przedsiêbiorców jest 
zadowolonych z parametrów ³¹cza – obecnie jest 
to 84%, o 10 p.p. wiêcej ni¿ w 2020 roku. 

Wraz ze wzrostem wykorzystania innowacyjnych 
rozwi¹zañ informatycznych, roœnie konkurencyjnoœæ tych 
firm w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu biznesowym. 

Na rynku nadal jednak obecne s¹ podmioty, które 
ca³kowicie zrezygnowa³y z dostêpu do internetu (17%). 
To wzrost o 11 p.p. w stosunku do poprzedniego roku. 

Obecnie pozyskujemy ju¿ pierwsze dane do Raportu 
#RegionyNEXERY2022. I podobnie jak Wy, jesteœmy 
bardzo ciekawi, jaki pejza¿ cyfrowej rzeczywistoœci wy³oni 
siê z aktualnej edycji opracowania. Przy okazji spieszymy 
was uspokoiæ. Tych faktów, liczb i trendów na pewno 
nie zostawimy tylko dla siebie!

Cykliczny, autorski raport jest jednym z najbardziej 
przekrojowych Ÿróde³ wiedzy o polskich internautach, 
a pozyskane dane wskazuj¹, ¿e dostêp do sieci zmienia 
nawyki mieszkañców i ich styl ¿ycia – szczególnie 
w czasie pandemii. Ubieg³oroczna edycja raportu 
prezentuje wyniki badania, przeprowadzonego 
we wspó³pracy z pracowni¹ GfK i obejmuj¹cego 
cztery grupy docelowe, tj. mieszkañców, nauczycieli, 
przedsiêbiorców i urzêdników, zamieszkuj¹cych tereny, 
na których NEXERA rozwija infrastrukturê œwiat³owodow¹.

Zapytaliœmy, jak oceniaj¹ oni pracê zdaln¹, czy czêsto 
za³atwiaj¹ sprawy urzêdowe przez internet oraz jakie 
nowe mo¿liwoœci edukacyjne pojawi³y siê w szko³ach 
dziêki lepszemu dostêpowi do sieci. Pozyskane dane 
pokazuj¹ nam, jak zmieniaj¹ siê trendy w trwaj¹cej 
rzeczywistoœci pandemicznej. 

Kolejny rok pracy zdalnej lub pracy w modelu 
hybrydowym nadal rozwija³ kompetencje cyfrowe 
u¿ytkowników sieci. Z badania wynika, ¿e ponad 90% 
z nas robi zakupy w internecie, korzysta z e-bankowoœci, 
a niewiele mniej, bo 79% ogl¹da filmy online.
 
E-aktywnoœci stopniowo staj¹ siê zupe³nie naturaln¹ 
czêœci¹ ¿ycia. Okazuje siê, ¿e 48% respondentów spêdza 
w internecie ponad 6 godzin dziennie. To wzrost o 20 p.p. 
wzglêdem 2020 roku i a¿ o 36 p.p. w porównaniu 
z rokiem 2019. Przyczyn¹ wyd³u¿enia czasu spêdzanego 
online jest w du¿ej mierze praca zdalna i choæ nadal 
ponad po³owa mieszkañców (52%) chcia³aby pracowaæ 
z domu, to w stosunku do ubieg³ego roku odsetek 
zwolenników „home office” zmniejszy³ siê o 15 p.p. 
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Dbamy o środowisko – czy wiesz, 

że światłowód jest EKO?

Co robimy dla naszych 

pracowników?

Jednym z najwiêkszych wyzwañ, przed którym stoi wspó³czesne spo³eczeñstwo, jest walka 
z kryzysem klimatycznym. Aby w pe³ni wykorzystaæ potencja³ roli cyfryzacji w walce 
z globalnym ociepleniem, technologia dostêpu do internetu musi byæ jak najbardziej 
efektywna energetycznie.

Szanujemy pasjê, promujemy ambicjê, doceniamy inicjatywê. Od pocz¹tku powstania
naszej firmy budowaliœmy organizacjê opieraj¹c¹ siê na zasadach dialogu i wspó³pracy, 
staraj¹c siê spe³niaæ oczekiwania i dostosowuj¹c siê do potrzeb naszych pracowników.

Jak wynika z naszego badania, mieszkañcom Regionów 
zale¿y na ekologii, a budowana przez nas infrastruktura 
œwiat³owodowa stanowi obecnie jedn¹ z najbardziej 
efektywnych energetycznie technologii dostarczania 
internetu do gospodarstw domowych. Jako firma 
technologiczna jesteœmy zaanga¿owani w zapewnienie 
mieszkañcom Regionów dostêpu do wszystkich 
mo¿liwoœci cyfrowego œwiata. Poprzez budowê sieci 
telekomunikacyjnej realizujemy globalne cele zrówno-
wa¿onego rozwoju oraz inspirujemy spo³eczeñstwo 
do pozytywnej zmiany. Czy wiedzieliœcie, ¿e sieci 
œwiat³owodowe zu¿ywaj¹ nawet 17 razy mniej 
energii ni¿ tradycyjne kable miedziane? Do tego 
wyró¿niaj¹ siê szybkoœci¹ transmisji danych, odpornoœci¹ 
na zniszczenia i mog¹ mieæ radykalny wp³yw na 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

W porównaniu z alternatywami opartymi na miedzi 
œwiat³owód jest znacznie bardziej niezawodny, cechuje siê 
mniejsz¹ liczb¹ przerw w œwiadczeniu us³ug, rzadszymi 
awariami. Wymaga mniej personelu pomocniczego 
w terenie i mniej dojazdów do lokalizacji sieciowych 
w celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy, co tak¿e 
skutkuje zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych.

Podobnie koszt œrodowiskowy budowy œwiat³owodowych 
sieci dostêpowych jest zdecydowanie ni¿szy ni¿ 
w przypadku kabli miedzianych. Mniejsze zu¿ycie 
materia³ów (wed³ug badania BREKO nawet o 66% 
w porównaniu z tradycyjnymi technologiami) skutkuje 
radykalnym ograniczeniem œladu wêglowego sieci. 

Dziêki du¿ej oszczêdnoœci energii i bezawaryjnoœci 
œwiat³owód jest technologi¹ najbardziej efektywn¹ 
energetycznie, maj¹c¹ realny wp³yw na redukcjê emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery. Wed³ug Raportu 
FTTH Council sieci w pe³ni œwiat³owodowe pozwalaj¹ 
na zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej przesy³ania
i przechowywania danych przy jednoczesnym 
zmniejszeniu zu¿ycia energii, co czyni je obecnie 
najpewniejszym sposobem dostêpu do internetu.

Cyfryzacja poprzez œwiat³owód jest zatem kluczowym 
elementem w d¹¿eniu do osi¹gniêcia neutralnoœci 
klimatycznej do 2050 roku, zgodnie z za³o¿eniami 
Europejskiego Zielonego £adu. Cieszymy siê,
¿e budowana przez nas infrastruktura umo¿liwia miesz-
kañcom Regionów dostêp do najnowoczeœniejszych 
i najkorzystniejszych dla œrodowiska rozwi¹zañ tele-
komunikacyjnych. Jesteœmy bardzo dumni, ¿e stanowimy 
wa¿ny element tej pozytywnej, systemowej zmiany.

W minionym roku zapewniliœmy wszystkim 
zainteresowanym spersonalizowane stroje sportowe. 
Do naszych ulubionych dyscyplin nale¿¹ kolarstwo 
i lekkoatletyka, ale znaj¹c horyzonty NEXERIAN, 
jesteœmy przekonani, ¿e ju¿ wkrótce portfolio 
uprawianych aktywnoœci znacznie siê poszerzy. 

Ubieg³oroczne prezenty choinkowe równie¿ mia³y 
swój indywidualny akcent. Oprócz wspania³ych, 
rêkodzielniczych ozdób choinkowych ka¿dy 
z pracowników otrzyma³ rêcznie malowany kubek, 
nawi¹zuj¹cy do pasji i zainteresowañ obdarowanego.

W tym miejscu na pewno warto pochwaliæ siê, 
¿e wyj¹tkowa struktura i kultura naszej organizacji jest 
doceniana nie tylko przez pracowników i partnerów,
ale tak¿e grono ekspertów, uznaj¹cych nas za wzór 
godny naœladowania. 

W ubieg³ym roku NEXERA zosta³a jednym z laureatów 
konkursu Dream Employer 2021. Plebiscyt nagradza 
pracodawców, którzy rozumiej¹ zmiany zachodz¹ce na 
rynku pracy, kreuj¹ oraz pod¹¿aj¹ za nowymi trendami, 
tworz¹c przyjazne, elastyczne, ró¿norodne i rozwojowe 
œrodowisko pracy. 

Z naszego badania jednoznacznie wynika, ¿e mieszkañ-
com Regionów zale¿y na tym, aby w codziennym ¿yciu 
wybieraæ rozwi¹zania, produkty i us³ugi, które pozytywnie 
oddzia³uj¹ na œrodowisko. Rozwi¹zania FTTH (ang. Fiber 
To The Home), z których korzysta NEXERA, buduj¹c sieæ 
œwiat³owodow¹ w Regionach, oznaczaj¹ wiêksz¹ 
przepustowoœæ, efektywnoœæ energetyczn¹ oraz d³u¿sz¹ 
¿ywotnoœæ, a proces ich budowy oraz eksploatacji jest 
nieinwazyjny dla œrodowiska. Sieæ œwiat³owodowa jest 
równie¿ odpowiedzi¹ na coraz wiêksze wymagania 
zwi¹zane z dynamiczn¹ cyfryzacj¹, a powszechny dostêp 
do internetu œwiat³owodowego jest w tym momencie 
koniecznoœci¹. 

Jacek Wiœniewski, 
Prezes Zarz¹du NEXERY

Stawiamy na podejœcie partnerskie, szacunek dla 
drugiego cz³owieka i nastawienie na rozwój osobisty 
i zawodowy. Poprzez budowê sieci œwiat³owodowej 
i dzia³ania w ramach projektu NEXERA Heroes 
realizujemy wspólny cel – poprawê jakoœci ¿ycia 
mieszkañców Regionów NEXERY.

Tomasz Król Fototeka.eu
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wybieraæ rozwi¹zania, produkty i us³ugi, które pozytywnie 
oddzia³uj¹ na œrodowisko. Rozwi¹zania FTTH (ang. Fiber 
To The Home), z których korzysta NEXERA, buduj¹c sieæ 
œwiat³owodow¹ w Regionach, oznaczaj¹ wiêksz¹ 
przepustowoœæ, efektywnoœæ energetyczn¹ oraz d³u¿sz¹ 
¿ywotnoœæ, a proces ich budowy oraz eksploatacji jest 
nieinwazyjny dla œrodowiska. Sieæ œwiat³owodowa jest 
równie¿ odpowiedzi¹ na coraz wiêksze wymagania 
zwi¹zane z dynamiczn¹ cyfryzacj¹, a powszechny dostêp 
do internetu œwiat³owodowego jest w tym momencie 
koniecznoœci¹. 

Jacek Wiœniewski, 
Prezes Zarz¹du NEXERY

Stawiamy na podejœcie partnerskie, szacunek dla 
drugiego cz³owieka i nastawienie na rozwój osobisty 
i zawodowy. Poprzez budowê sieci œwiat³owodowej 
i dzia³ania w ramach projektu NEXERA Heroes 
realizujemy wspólny cel – poprawê jakoœci ¿ycia 
mieszkañców Regionów NEXERY.

Tomasz Król Fototeka.eu
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