
JACEK CZERNUSZENKO został powołany po raz pierwszy w skład rady nadzorczej Netii w dniu 
28 czerwca 2013 r., a następnie w dniu 21 maja 2014 r. Pan Czernuszenko jest doświadczonym 
managerem w obszarze sektora telekomunikacyjnego, specjalizującym się w transformacji 
biznesu oraz technologii. W latach 2006-2008 współtworzył, a następnie zarządzał obszarem 
systemów informatycznych w P4 Sp. z o.o., operatorze sieci PLAY. Kierował również pracami 
technologicznymi, po stronie operatora P4, dla uruchomienia usług mobilnych dla Netia S.A. 
Następnie w latach 2009-2011 kierował projektami zmian w spółce P4, które miały na celu 
poprawę wyników finansowych grupy P4 m.in. kierował projektem połączenia spółek Germanos 
Sp. z o.o. oraz P4 Sp. z o.o.. 

Uprzednio pracował w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (operatorze sieci Era (obecnie T-
Mobile)), gdzie odpowiadał za rozwój systemów sprzedaży i obsługi klienta (CRM). Jako 
manager firmy konsultingowej AT Kearney pracował na projektach w Polsce, Niemczech i 
Wielkiej Brytanii dla firm z sektora technologicznego, transportu oraz bankowości. W latach 
1997-2000 wdrażał system SAP (ERP) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w obszarach 
finansów, logistyki oraz kapitału ludzkiego. W latach 1994-1997 pracował w Dziale Audytu i 
Business Consulting w firmie Arthur Andersen, gdzie zajmował się audytem finansowym oraz 
doradztwem w zakresie strategii przedsiębiorstw i systemów finansowych w bankach, firmach 
energetycznych oraz produkcyjnych FMCG. 

Jacek Czernuszenko jest absolwentem University of Mississippi oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego w dziedzinie matematyki. Posiada on również dyplom MBA Manchester 
Business School (University of Manchester) oraz University of Wales. 

Pan Jacek Czernuszenko jest członkiem zarządu EU Sp. z o.o., używającej marki REISS Group, 
specjalizującej się w doradztwie w zakresie transformacji biznesu oraz rozwoju technologii w 
Europie. Jako członek zarządu komplementariusza zarządza on również spółką COTIS EU Sp. z 
o.o. S.K.A. specjalizującej się w rozwiązaniach technologicznych w obszarze informatyki 
medycznej (eHealth). Jacek Czernuszenko prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie 
realizacji programów i projektów. Jacek Czernuszenko jest również członkiem Rady Fundacji 
Rehabilitacji Dostępnej TRANGO. 

 


