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Chodzi o to, 
by pomagać!



Drodzy Przyjaciele,

NEXERA ma już pięć lat, a my jesteśmy bardzo dumni z tego, co przez ten 
czas udało nam się osiągnąć. Nasze działania prowadzimy w otoczeniu peł-
nym różnorodnych ludzi i inspirujących miejsc, stanowiących dla nas źródło 
motywacji i pomysłów. Dlatego ten okres poświęciliśmy nie tylko na bizne-
sowy rozwój firmy, lecz także na aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-
ści, pośród której działamy. 

Naszą misją jako właściciela sieci światłowodo-
wej w czterech Regionach Polski jest ułatwienie 
mieszkańcom dostępu do cyfrowego świata, co 

przekłada się na możliwości lepszego życia, pracy i pro-
wadzenia biznesu.

Działając w małych miejscowościach i wsiach, dostrze-
gliśmy jednak wiele innych codziennych potrzeb. Szybko 
okazało się też, że mieszkańcy są bardzo otwarci na 
współpracę z NEXERĄ, a nasi pracownicy nie czekali, by 
ruszyć z pomocą.

I tak, krok po kroku, od 2018 r. angażujemy się w róż-
nego rodzaju projekty podnoszące komfort życia osób 
najbardziej potrzebujących, a  także zwierząt. Nadali-

śmy tym działaniom konkretną formę w postaci programu 
NEXERA Heroes, który stał się naszą wizytówką i sta-
łym elementem firmowego życia. Do tej pory opublikowali-
śmy dwa raporty NEXERA Heroes. Teraz z radością i dumą 
przedstawiamy efekty działań w 2022 roku. 

Mam nadzieję, że najnowszy Raport NEXERA Heroes bę-
dzie dla Państwa satysfakcjonującą lekturą i pozwoli lepiej 
poznać zarówno środowisko, w jakim działamy, jak i nasz 
organizacyjny potencjał. Wierzę, że energia, którą włożyli-
śmy w dobroczynne aktywności, powróci ze zdwojoną siłą, 
abyśmy mogli wciąż wspólnie zmieniać świat na lepsze.

Jacek Wiśniewski,  
Prezes Zarządu NEXERY
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Rozumiemy i wspieramy 
nasze otoczenie

Dostęp do nowoczesnej sieci światłowo-
dowej to dla wielu mniejszych miejscowo-
ści często jedyna możliwość uczestnictwa 
w  życiu społecznym, kulturalnym, zawo-

dowym i obywatelskim. Dostarczając tak ważne medium, 
dostrzegliśmy jednocześnie wiele innych istotnych potrzeb 
mieszkańców Regionów NEXERY. Poznanie trosk lokalnych 
społeczności pozwoliło nam na nawiązanie autentycznych 
relacji. W ten sposób mogliśmy również udzielić naprawdę 
wartościowej pomocy wielu ludziom i organizacjom.
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Zobacz, jak wspieramy Regiony NEXERY!

Pozostajemy w stałym dialogu z mieszkańcami 

Piotr Żmich, Regionalny Kierownik ds. Infrastruktury 
Sieciowej, Region Warmii i Mazur

Niedawno zorganizowaliśmy w naszym Regionie 
jubileuszowe spotkanie z okazji pięciolecia działalności 

NEXERY. Zaprosiliśmy na nie wielu tutejszych 
samorządowców, a także zaprzyjaźnionych lokalnych 
operatorów. Była to dobra okazja do porozmawiania 
o tym, jak jeszcze lepiej wykorzystywać naszą sieć. 

Dostęp do szybkiego łącza staje się priorytetem 
zarówno dla obecnych, jak i przyszłych mieszkańców 
warmińsko‑mazurskich gmin. Poprzez takie spotkania 

i rozmowy możemy wystarczająco dobrze odpowiedzieć 
na tę potrzebę.REGION KUJAW Z POMORZEM I MAZOWSZEM

REGION WARMII I MAZUR

REGION ŁÓDZKI
REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

Jesteśmy obecni w Regionach NEXERY nie tylko za sprawą uczestnictwa w waż-
nych wydarzeniach sportowych czy kulturalnych, ale także poprzez cykliczne 
spotkania z interesariuszami. 
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https://www.youtube.com/watch?v=G1toVr2ieTM
https://www.youtube.com/watch?v=2igvPX_DisA


Chodzi o to, by pomagać

Autorski, zainicjowany przez pracowników 
firmy program NEXERA Heroes to nasza duma 
i wizytówka, a przede wszystkim serce całej 
aktywności dobroczynnej. 

W NEXERZE każdy krok się liczy!

W  2018 r. podczas wyjazdu integracyjnego wspólnie zbudowaliśmy 
drewniane budy dla psów, które później przekazaliśmy schroniskom 
w Regionie Łódzkim. Satysfakcja z tej formy pomocy, poczucie 
odpo-wiedzialności za otoczenie oraz sportowa pasja wielu 
pracowników NEXERY skłoniła nas do nadania tej aktywności 
bardziej regular-nego charakteru. Począwszy od 2019 roku 
stworzyliśmy więc cztery zespoły, po jednym na Region. Drużyny 
liczą swoje kroki i wszystkie z nich mają wymierną wartość. 
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Każdą złotówkę przeznaczamy na cele dobroczynne, a drużyna, która w ciągu kwar-
tału zrobi najwięcej kroków, może wybrać cel, jaki dofinansujemy.

Marcin Kaczyński,
Kierownik Sprzedaży i Rozwoju Biznesu, 

Region Świętokrzyski

W NEXERA Heroes konkurujemy sportowo 
między sobą, a tym, co nas mocno napędza, 
jest fakt, że możemy wesprzeć jakiś szczytny 

cel. Dzięki temu poznaliśmy w naszych 
Regionach organizacje, które takiej pomocy 
potrzebują, i mocniej włączyliśmy się w życie 

lokalnych społeczności.

Chodzi o to, by pomagać
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NEXERA Heroes 2022 
Przychodzimy z pomocą

Przez cały 2022 rok nasi pracownicy zrobili 
aż 147  217  766 kroków, pokonując dystans 
ponad 65 000 kilometrów. Łącznie zebraliśmy 
100 000 zł, które przekazaliśmy ośmiu organi-
zacjom w Regionach NEXERY. 

Jesteśmy dumni, że w 2022 roku mogliśmy się przyczynić do zrealizowania istotnych 
zadań związanych ze wsparciem uchodźców z Ukrainy oraz zdrowiem kobiet zma-
gających się z rakiem piersi. Dofinansowaliśmy także działania związane z bezpie-
czeństwem i rekreacją dzieci, edukacją ekologiczną i dobrostanem zwierząt. 

147 217 766 kroków

65 000 kilometrów

100 000 zł
ZŁ
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Toruński Sztab Pomocy Ukrainie

25 000 zł

Sytuacja setek tysięcy uchodźców z Ukrainy poruszyła nasze serca i zmo-
bilizowała do pomocy. Przekazaliśmy Toruńskiemu Sztabowi Pomocy 
Ukrainie 25 tys. zł, które umożliwiły zakup samochodu dostawczego nie-
zbędnego do transportu darów. 

Andrii Bondarenko,
Toruński Sztab Pomocy Ukrainie

Samochód, który udało nam się kupić dzięki wsparciu 
NEXERY, spełnia dwie kluczowe dla nas funkcje: busa 

mieszczącego nawet osiem osób, którym możemy 
przewozić uchodźców, a po wyjęciu foteli staje się 

typowym samochodem dostawczym, umożliwiającym 
transport darów. Takich strategicznych partnerów jak 
NEXERA mamy niewielu. Dlatego jesteśmy ogromnie 

wdzięczni i mamy nadzieję, że razem uda nam się 
pomóc jak największej liczbie potrzebujących.

ZŁ

Transport darów

Wsparcie rzeczowe

12 500 zł

Dodatkowe wsparcie, które przeznaczyliśmy na pomoc Ukraińcom, pozwoli na 
zakup niezbędnego wyposażenia dla osób, które zdecydowały się pozostać na 
terenach objętych wojną. Są to m.in. ogrzewacze chemiczne, koce elektryczne 
i opatrunki dla rannych.

ZŁ
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Salezjańska Fundacja Misyjna „Don Bosco”

10 000 zł 

Kiedy dostrzeżemy szlachetny cel, nie zważamy na żadne przeszkody, a na sze 
działania często wykraczają daleko poza granice kraju! Zainspirowani zaangażo-
waniem wolontariuszki – mieszkanki Regionu NEXERY – w pomoc domowi mi-
syjnemu „Don Bosco Maku lulu Children’s Home” w Zambii zdecydowaliśmy się 
również wesprzeć tę szlachetną inicjatywę. Przekazane przez nas środki zostaną 
przeznaczone na zakup leków, książek i odzieży dla chłopców znajdujących się 
pod opieką salezjanów.

Dzieci trafiają tu często prosto z ulicy, dlatego cieszymy się, że mogliśmy wspo-
móc ich start w przyszłość. Podopieczni ośrodka zostali również wyposażeni 
w przybory szkolne, takie jak kredki, flamastry, długopisy, by mogli jak najbardziej 
rozwinąć swoje twórcze pasje i kreatywność. 

ZŁ

POMAGAMY POMAGAĆ!

Łatwiejszy start dla dzieci z Zambii
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https://www.youtube.com/watch?v=j1rR4nlyoBk


2 000 zł

Bezpieczeństwo w  szkołach to kluczowa kwestia, dla-
tego postanowiliśmy sfinansować płockiemu liceum roz-
budowę monitoringu na terenie placówki. Szkoła zwana 

„Małachowianką” powstała w 1180 roku i  jest najstarszą 
z istniejących nieprzerwanie w tym samym miejscu szkół 
w Polsce oraz jedną z najstarszych w Europie. Monitorin-
giem objęte były już dwa budynki oraz teren wokół – dzięki 
wsparciu NEXERY udało się zainstalować kamery w kolej-
nych dwóch obiektach.

Liceum im. St. Małachowskiego w Płocku

ZŁ

Bezpieczna szkoła
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13 000 zł

Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna 

ZŁ

Zebrane dzięki krokom środki pozwoliły nam wesprzeć 
organizację samopomocową dla kobiet dotkniętych 
rakiem piersi. Darowiz na umożliwiła zorganizowanie 
tygodniowego pobytu wypoczynkowo-rehabilitacyj-
nego w Świeradowie -Zdroju dla 10 członkiń Stowa-
rzyszenia. Panie mogły odpocząć, nabrać sił, a także 
skorzystać z zabiegów leczniczych. 

Rehabilitacja dla Amazonek
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Ekologiczne Miasteczko

Fundacja „Odpowiedzialni za marzenia”

12 500 zł

Ochrona środowiska to nie tylko konkretne rozwiązania poprawiające ja-
kość wody czy powietrza, ale również, a może przede wszystkim, codzienna 
praca nad rozwinięciem dobrych nawyków i praktyk. Dlatego postanowili-
śmy wspomóc Fundację „Odpowiedzialni za marzenia” z Ełku w budowie 
Ekologicznego Miasteczka edukacyjnego oraz zakupie mikrofonu i głośnika 
przenośnego, niezbędnych do prowadzenia zajęć. W ramach projektu po-
wstaną trzy Zielone Eko Chatki z używanymi rzeczami, m.in. maskotkami, 
książkami czy klockami LEGO. W Chatkach zostaną zamieszczone tabliczki 
edukacyjne dotyczące zużycia wody, energii, jak również wytworzonego 
śladu węglowego, powstałego przy produkcji prezentowanych przedmio-
tów. W Ekologicznym Miasteczku przeprowadzane będą zajęcia edukacyjne 
z zakresu ekologii, różnorodnych, postępujących zmian klimatu i wpływu 
człowieka na środowisko. 

ZŁ
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12 500 zł

Zwierzaki to też mieszkańcy Regionów NEXERY – im również poma-
gamy. W 2022 roku przekazaliśmy „Drugiej Radości” środki na zakup 
dwóch metalowych kojców dla psów, a także budowę ogrodzenia 
działki, co umożliwi powiększenie wybiegu przytuliska.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Druga Radość”

Dla czworonożnych mieszkańców 
Regionów NEXERY

ZŁ
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Wspieramy naukę poprzez zabawę 

Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu

12 500 zł

Dzięki światłowodom NEXERY szkoły podłączone do Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej (OSE) korzystają z ultraszybkiego internetu. 
Uczniowie chłoną wiedzę w salach multimedialnych, a nauczyciele 
prowadzą lekcje, korzystając z cyfrowych pomocy dydaktycznych. 
Nowoczesna edukacja to dla nas bardzo ważna kwestia, nie mniej 
jednak cenimy sobie kreatywną zabawę. Postanowiliśmy więc wes-
przeć naszymi środkami budowę placu zabaw przy Szkole Podsta-
wowej w Wiatrowcu. Dzięki darowiźnie dzieci będą mogły spędzać 
aktywnie czas pomiędzy lekcjami lub po zajęciach, bawiąc się na 
bezpiecznym i dopasowanym do ich potrzeb terenie.

ZŁ
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Liczą się nie tylko kroki

NEXERA Heroes to nie tylko nasze kroki, które przekładają 
się na darowizny. Niesiemy pomoc potrzebującym w każdy 
możliwy sposób. Przyglądamy się otoczeniu z dużą uwagą, 
dlatego w 2022 roku wsparliśmy dodatkowo 13 organizacji 
oraz inicjatyw, przekazując na nie łącznie 140 900 zł.

55 400 zł

Naszych przyjaciół ze Wschodu wsparliśmy nie 
tylko w ramach międzyzespołowej rywalizacji. Sy-
tuacja wymagała działań na szerszą skalę, dla-
tego nie poprzestaliśmy na pomocy udzielonej 
tylko jednej organizacji.

W  ramach darowizny wsparliśmy Hotel OSSA, 
który przyjął pod swój dach matki z  dziećmi 
z  Ukrainy. Za pośrednictwem Fundacji Polsat 
przekazaliśmy ośrodkowi 25 000 zł na zakup 
odzieży, środków higieny osobistej oraz artykułów 
spożywczych. Z kolei w ramach akcji #liftUkraine 
przeznaczyliśmy 20 400 zł na pokrycie kosztów 

transportu z Polski do Niemiec dla osób ucieka-
jących przed wojną. 

UA4UA to następna inicjatywa, którą postano-
wiliśmy wspomóc. Jest to projekt edukacyjno-
społeczny, realizowany przez Fundację Wioski 
im. Lorisa Malaguzzi. Ma on ułatwić integrację 
i codzienne życie w Polsce osobom uciekającym 
z Ukrainy poprzez organizowanie i finansowanie 
dla nich lekcji online języka polskiego. W tym wy-
padku nasza darowizna wyniosła 10 000 zł i bę-
dzie kontynuowana przez cały 2023 r.

Na pomoc Ukrainie ZŁ
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W sportowym duchu z NEXERĄ 

Rywalizacja sportowa to nie tylko rozwój kondycji fizycznej, ale również umiejętność współpracy, 
zdefiniowania konkretnych celów i odważnego mierzenia się z wyzwaniami. Wartości te są nam 
bardzo bliskie, dlatego w 2022 roku dofinansowaliśmy cztery inicjatywy związane z tym obszarem. 

7 500 zł

Talenty sportowe można znaleźć wszędzie, trzeba tylko dać im 
szansę na ujawnienie się oraz rozwój. Tym właśnie zajmuje się 
Fundacja ABI AKADEMIA, organizująca nieodpłatne zajęcia 
piłki nożnej dla dzieci. Dzięki nim mają one szansę pielęgno-
wania sportowej pasji i umiejętności pod okiem instruktora, 
a także możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach meczo-
wych. Z tego powodu dofinansowaliśmy ABI AKADEMIĘ, za-
pewniając jej środki na pół roku funkcjonowania.

 

Fundacja ABI AKADEMIA

Treningi piłkarskie dla dzieci

Ilona Lasecka,
prezes Fundacji ABI AKADEMIA

Otrzymane w ramach sponsoringu środki 
umożliwiły nam pokrycie m.in. wynagrodzenia 
trenera czy kosztów związanych z wyjazdami. 

Bez pomocy NEXERY trudno byłoby nam 
prowadzić tego rodzaju działalność, dlatego 
jesteśmy za nią wdzięczni. Radość naszych 

małych sportowców jest bezcenna.

ZŁ

16



Sprzęt sportowy

Miejski Klub Lekkoatletyczny w Toruniu

12 000 zł

Miejski Klub Lekkoatletyczny w Toruniu to ważne dla lokalnej społeczno-
ści miejsce, gdzie każdy może rozwijać sportową pasję w różnych dys-
cyplinach. Treningi odbywają się w nowoczesnym obiekcie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, a ich uczestnicy z sukcesami biorą udział 
w licznych zawodach. 

W ramach współpracy z klubem przekazaliśmy środki na zakup urządze-
nia do oceny potencjału szybkościowego zawodników, a także pasków 
do pomiaru zakwaszenia organizmu. Zawodnicy klubowi otrzymali rów-
nież sportowe koszulki.

ZŁ
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Wspieramy nasze Regiony,
na sportowo!

Z przyjemnością wspieramy lokalne wydarzenia sportowe, bo wiemy, 
jak ważne są one dla mieszkańców Regionów NEXERY. W inicjatywach 
tych chętnie udział biorą także nasi pracownicy. W 2022 roku byliśmy 
obecni  podczas zawodów biegowych na Maratonie Świętokrzyskim 
oraz V Biegu Wolności w Kijach. Podczas imprez rozstawiliśmy namiot 
NEXERY, gdzie można było zasięgnąć informacji na temat naszej oferty. 
Uczest nicy otrzymali od nas również zestawy atrakcyjnych gadżetów.

Maraton Świętokrzyski  
V Bieg Wolności w Kijach 
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Mentoring dla nauczycieli

27 000 zł

Z innowacyjnym projektem edukacyjnym APLO, realizowanym przez Insty-
tut Humanites, współpracujemy cyklicznie, od 2019 roku finansując udział 
w programie w sumie kilkunastu dyrektorkom i dyrektorom szkół, głównie 
z mniejszych miejscowości. To pierwszy w Polsce kurs rozwoju przywódz-
twa w edukacji na poziomie zarezerwowanym do tej pory dla najwyższej 
kadry biznesu. W ubiegłym roku wsparliśmy 13. edycję APLO, pokrywając 
koszty uczestnictwa trójki dyrektorów szkół. 

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty 

Zofia Dzik, Impact Investor,
przedsiębiorca i prezes Instytutu Humanites 

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty (APLO) Instytutu 
Humanites, jako pierwszy w Polsce program rozwoju 

przywództwa w edukacji, daje dyrektorom szansę, aby stać 
się inspirującym liderem, angażującym nauczycieli, uczniów, 

rodziców i całe lokalne otoczenie. Dzięki temu szkoły stają się 
miejscem, gdzie młode pokolenie przygotowuje się nie tylko 

do kolejnego testu, ale do samodzielnego, odpowiedzialnego 
i bardziej szczęśliwego życia. Cieszymy się, że od kilku lat 
dzięki współpracy z NEXERĄ mamy możliwość rozwijać 

innowacyjność i kompetencje jutra wśród dyrektorów szkół 
w jej Regionach. 

ZŁ
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Podczas zajęć uczestnicy pracują z licznymi ekspertami, rozwijają 
swoje kompetencje w  komunikacji z  administracją samorządową, 
biznesem oraz całym otoczeniem szkoły. Idea APLO przyczynia się 
do podnoszenia jakości edukacji w polskich szkołach, wyrównując 
szanse uczniów z mniejszych miejscowości.

Anna Szajerska, wicedyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

APLO to wyjątkowy program mentoringowy 
w zakresie rozwoju własnego, efektywnej 

komunikacji i budowania zespołu. Półroczna praca 
pod kierunkiem wysokiego szczebla managerów 
stanowiła dla mnie niesamowicie wartościowe 

doświadczenie, które z pewnością wykorzystam 
w pracy z uczniami, rodzicami i najbliższym 

otoczeniem szkoły. Uważam, że oświata i biznes 
powinny ściśle ze sobą współpracować, bo lepsza 

edukacja dziś to po prostu efektywna i prężna 
gospodarka jutro.

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty

Paweł Biarda, członek zarządu NEXERY 

Stale obserwujemy rosnące znaczenie internetu 
w życiu nauczycieli, a co za tym idzie, wzrost 

wymagań w stosunku do jakości łączy w placówkach 
edukacyjnych. Uważamy, że nowoczesna infrastruktura 

to kręgosłup cyfrowej szkoły. Dlatego budujemy 
i udostępniamy naszą superszybką sieć światłowodową 

placówkom oświatowym, głównie na terenach poza 
dużymi ośrodkami miejskimi. Dodatkowo w ramach 
współpracy w projektach takich jak APLO kształcimy 
liderów, którzy będą kompetentnie wykorzystywać 

potencjał internetu i technologii w edukacji, 
wprowadzając szkołę na wyższy, cyfrowy poziom.
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Cyfryzacja dla każdego

11 300 zł

Troska o osoby starsze i niepełnosprawne świadczy o naszym człowieczeń-
stwie. Dlatego tam, gdzie jesteśmy w stanie, staramy się zmienić ich życie 
na lepsze. W ubiegłym roku otworzyliśmy okno na cyfrowy świat podopiecz-
nym Domu Pomocy Społecznej w Pniewie. Zaofiarowane przez nas środki 
przeznaczono na zakup nowoczesnego laptopa i monitora interaktywnego.

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie

Aneta Ciężarek,
dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Pniewie

Monitor interaktywny w zestawie z laptopem, 
który otrzymaliśmy od firmy NEXERA, 

wyznaczył nowe kierunki terapii zajęciowej 
oferowanej przez Dom Pomocy Społecznej 

w Pniewie. Dzięki niemu mieszkańcy poznają 
świat nowych technologii, a także skutecznie 
trenują umysły, aby jak najbardziej opóźnić 

procesy starzenia się.
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Rozrywka w Regionach

10 000 zł

Lokalne wydarzenia kulturalne i społeczne, ważne dla 
mieszkańców Regionów NEXERY, są istotne również 
dla nas – chcemy być blisko społeczności, w których 
działamy. W 2022 roku mieliśmy przyjemność uczest-
niczenia w Dniach Wodzisławia. 

Byliśmy głównym sponsorem imprezy, a dodatkowo 
zapewniliśmy występ lidera zespołu Boys, który po 
koncercie rozdawał autografy. Wszyscy chętni mogli 
także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wokalistą. 

Dni Wodzisławia
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ZOO w Płocku

11 700 zł

W trakcie czerwcowego spotkania in tegracyjnego w Płocku odwie-
dziliśmy Miejski Ogród Zoologiczny, który posprzątaliśmy w ramach 
naszej prospołecznej inicjatywy. Akcja ta zainspirowała nas do ob-
jęcia opieką kilku mieszkańców ZOO. Zdecydowaliśmy się na pół-
roczne wsparcie finansowe pięciu zwierząt, które w naszej opinii 
najbardziej uosabiają wartości NEXERY. Współpraca z płockim ZOO 
dała nam szansę na aktywny wkład w funkcjonowanie ważnego 
miejsca dla mieszkańców Regionu i na pewno będziemy podejmo-
wać kolejne takie inicjatywy.

Informacje o tym, jakie zwierzęta zaadopto-
waliśmy, jakie wartości NEXERY reprezentują, 
a  także garść ciekawostek o  naszych pod-
opiecznych znajdziecie w tym artykule. 

Adopcja zwierząt
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Gminne Centrum Biblioteki i Kultury 
w Iwaniskach

1000 zł

Rolę Mikołaja odegraliśmy również w Iwaniskach. W tym wypadku wspar-
liśmy Gminne Centrum Biblioteki i Kultury, które przygotowało niespo-
dzianki dla dzieci ze swojego rejonu. Dzięki wsparciu NEXERY każde 
z nich otrzymało paczkę z owocami i słodyczami.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije

Świąteczny czas z NEXERĄ

5000 zł 

Mikołajki to doskonała okazja, żeby sprawiać radość i obdarowywać – najlepiej 
w taki sposób, który łączy przyjemne z pożytecznym. Dlatego kiedy Stowarzysze-
nie Rozwoju Gminy Kije zorganizowało lokalną akcję pt. „Kijska Laponia”, włączy-
liśmy się w nią z entuzjazmem. Dzięki naszej darowiźnie wszystkie dzieci w gminie 
otrzymały prezenty w postaci odblaskowych plecaków i słodyczy. Mamy nadzieję, 
że podarunki wywołały uśmiechy na buziach maluchów, a jednocześnie przyczy-
niły się do poprawienia ich bezpieczeństwa na drodze.

Darowizny dla dzieci

Mikołajki dla najmłodszych
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NEXERA Heroes na przestrzeni lat

Program NEXERA Heroes na 
trwałe wpisał się w katalog reali-
zowanych przez nas corocznie 
przedsięwzięć. Widzimy bowiem, 
że nasze działania mają rzeczywi-

sty wpływ na życie lokalnych społeczności. W  latach 
2019-2022 pracownicy firmy zrobili w ramach swojej 
autorskiej inicjatywy w sumie 361 956 965 kroków,, 
czyli 225 000 kilometrów, co łącznie przełożyło się 
na 323 808 zł wsparcia! Dodatkowo w tym samym 
okresie przekazaliśmy w sumie 297 520 zł na pod-
stawie umów sponsorskich i innych darowizn.

Cele, na które przeznaczone zostały środki, opisujemy szerzej 
w raportach NEXERA Heroes 2020 oraz NEXERA Heroes 2021. 
Wspólna praca na rzecz innych ma sens, daje poczucie satysfakcji 
i motywuje do dalszej aktywności. Potwierdza to liczba projektów, 
które z powodzeniem zrealizowaliśmy od początku naszej dobro-
czynnej działalności. Od 2023 roku na cele charytatywne prze-
kazujemy też 0,5% przychodu firmy. 

Do zobaczenia w kolejnym roku NEXERA Heroes!

361 956 965
kroków

225 000
kilometrów

323 808 zł
wsparcia

ZŁ
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492

281 000
gospodarstw 
domowych

562

150 000
gospodarstw 
domowych

587

346 000
gospodarstw 
domowych

593
placówek 

oświatowych

placówek 
oświatowych

placówek 
oświatowych

placówek 
oświatowych

223 000
gospodarstw 
domowych

REGION ŁÓDZKI

REGION WARMII I MAZUR 

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

REGION KUJAW Z POMORZEM I MAZOWSZEM 

A jeśli jeszcze nas nie znacie...

Docelowo siecią ma zostać objętych: 

1 mln
gospodarstw domowych

Jesteśmy właścicielem sieci światłowodowej, którą budu-
jemy i  rozwijamy w czterech Regionach Polski. Otwie-
ramy cyfrowe okno na świat w małych miejscowościach 
i na terenach wiejskich, pozostając jednocześnie w bli-
skim kontakcie z ich mieszkańcami.

Naszą sieć szerokopasmowego internetu dla mieszkańców oraz instytu-
cji budujemy obecnie na 14 obszarach w północno-wschodniej i central-
nej części Polski, w 4 Regionach NEXERY. 

ponad 2 tys.
szkół i placówek edukacyjnych
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Global Carrier Awards
2020

Best in Cloud
2019 

Godło Teraz Polska
2021

Dream Employer
2021

Mocarze Hiperautomatyzacji
2022

Innowator Roku 2019
w konkursie Złotych Anten

Ekologiczna Firma 2022
w konkursie
Gazety Finansowej

FTTH Individual Award
2022

Od 2021 roku NEXERA jest członkiem elitar-
nego branżowego stowarzyszenia FTTH Coun-
cil Europe. W ubiegłym roku prezes firmy, Jacek 
Wiśniewski, został uhonorowany prestiżową 
nagrodą FTTH  Individual  Award  2022. To 
szczególne wyróżnienie dla osób, które aktyw-
nie przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju 
infrastruktury światłowodowej w Europie. 

Docenili nas
W ciągu zaledwie pięcioletniej obecności na rynku dynamiczny rozwój, innowacyjność 
i skuteczność NEXERY zostały docenione wieloma branżowymi nagrodami. 

INNOWATOR ROKU
INNOWATOR ROKU 

W KONKURSIE
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Co słychać w Regionach?

Od początku naszej działalności prowadzimy cykliczne, autor-
skie badania, dzięki którym wiemy coraz więcej o cyfrowych 
preferencjach mieszkańców naszych Regionów. Wyniki analiz 
corocznie publikujemy w Raporcie #RegionyNEXERY. 

Przyglądamy się trendom dotyczącym zdalnej pracy, załatwiania spraw 
urzędowych online, spędzania czasu w mediach społecznościowych, 
a także wykorzystaniu platform internetowych oferujących dostęp do roz-
rywki i kultury. Widzimy, jak z roku na rok rośnie znaczenie szybkiego in-
ternetu światłowodowego dla wszystkich tych elementów naszego życia. 

Raport #RegionyNEXERY2022 został oparty na badaniu przeprowadzo-
nym w pięciu grupach docelowych: wśród mieszkańców, nauczycieli, 
przedsiębiorców i urzędników oraz w porównawczej, ogólnopolskiej pró-
bie obywateli. Bieżącą edycję opracowania (2022) opublikowaliśmy wy-
łącznie cyfrowo, zgodnie z koncepcją #paperless. 
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mieszkańców w Regionach NEXERY uważa, że szerokopasmowy in-
ternet jest istotnym czynnikiem, dzięki któremu ludzie z miast będą 
chcieli się przeprowadzać do mniejszych miejscowości 

mieszkańców Regionów NEXERY wskazuje na możliwość pracy 
zdalnej jako kluczowe ułatwienie w codziennym życiu, dostępne 
dzięki szybkiemu internetowi

ankietowanych widzi potencjał rozwijania bardziej prośrodowisko-
wego stylu życia dzięki stałemu dostępowi do szybkiego łącza 

7 z 10 mieszkańców Regionów NEXERY czerpie wiedzę 
o ekologii z różnego rodzaju publikacji internetowych

4 z 10 respondentów uważa, że internet światłowodowy to 
nowoczesne, niskoemisyjne rozwiązanie

1/3 mieszkańców Regionów NEXERY czuje się dobrze 
poinformowana, a  także może utrzymywać kontakty 
z bliskimi dzięki dostępowi do internetu

W Regionach o #Regionach

Raport #RegionyNEXERY po raz kolejny przyniósł dużo konkretnej wiedzy 
na temat wpływu światłowodu na poziom życia gmin i powiatów objętych 
siecią. Najciekawsze wnioski z opracowania stały się dla nas inspiracją 
do dyskusji podczas spotkań regionalnych w Kielcach, Toruniu, Olszty-
nie i Łodzi.

Lepsze życie w Regionach z NEXERĄ

Ogromnie cieszy nas, że za sprawą światłowodu NEXERY różnice w jako-
ści życia pomiędzy dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami coraz 
bardziej się zacierają. Najnowszy raport potwierdza to zjawisko.

42%

55%

57%
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NEXERA jest EKO,
czyli jak dbamy o środowisko

Jako odpowiedzialny operator telekomunikacyjny myślimy o naszym oto-
czeniu także w kontekście ochrony klimatu. Takie podejście do realizowa-
nych projektów sprawiło, że w 2022 roku NEXERA została uhonorowana 
certyfikatem Ekologiczna Firma. 

Technologia sprzyja 
ochronie środowiska

Światłowód umożliwia rozwój cyfrowego społeczeństwa, 
co stanowi kluczowy element w dążeniu do neutralności 
klimatycznej do 2050 roku, zgodnie z założeniami Euro-
pejskiego Zielonego Ładu. Jesteśmy dumni, że możemy 
dostarczać mieszkańcom naszych Regionów tak proeko-
logiczne, nowoczesne rozwiązanie, przyczyniając się w ten 
sposób do pozytywnej, korzystnej dla wszystkich zmiany. 
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Sieć zasilana zieloną energią

Od 1 marca 2022 roku energia potrzebna NEXERZE do świadczenia 
usług na swojej sieci jest zielona. To oznacza, że korzystanie z usług na-
szej infrastruktury może być neutralne pod względem emisji CO2. Ponad 
800 punktów poboru mocy, z których korzystamy, jest zasilanych energią 
elektryczną wytworzoną w sposób przyjazny dla środowiska, przy rocz-
nym zużyciu na poziomie 2 GWh.

Codzienna troska

Pamiętamy również o proekologicznych rozwiązaniach w naszym naj-
bliższym otoczeniu. Niebawem będziemy produkować firmowe gadżety, 
wykorzystując zużyte bannery outdoorowe, a  taka forma recyklingu 
zgodna jest z koncepcją #zerowaste. Do naszych codziennych działań 
należy również edukowanie pracowników w zakresie proekologicznych 
postaw i zachowań oraz wpływu aktywności w internecie na środowisko 
(tzw. śmieci cyfrowe).

Czy wiesz, że…

Według Raportu FTTH Council sieci w pełni światłowodowe 
są jednym z najbardziej efektywnych energetycznie sposo-
bów przesyłania danych. To czyni je obecnie najpewniej-
szym i najbardziej przyjaznym środowisku źródłem dostępu 
do internetu.

Justyna Chmielewska, doradca ds. ESG w NEXERZE

W naszych aktywnościach prospołecznych akcentujemy 
aspekt ekologiczny – zarówno na zewnątrz, jak 

i wewnątrz firmy. W ramach współpracy z zarządcą 
budynku w całym biurze umieściliśmy karteczki dla 

pracowników, zachęcające m.in. do oszczędzania wody 
i światła. Ekologiczne podejście stosujemy również 

w przypadku naszej floty, której dużą część stanowią 
samochody hybrydowe. Jednocześnie raportujemy 
stale nasz ślad węglowy i wciąż szukamy sposobów, 
jak możemy go zmniejszyć, bo wierzymy, że tak jak 
w przypadku idei NEXERA Heroes, liczy się suma 

małych kroków. 
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