
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – 
ZOBACZ TO, CZEGO NIE WIDAĆ OD RAZU

Raport społecznej odpowiedzialności

Od niemal trzech dekad firma VELUX dba o komfort w polskich domach, od dwudzie-
stu lat intensywnie rozwijając produkcję w Polsce. Nasze fabryki w Wielkopolsce, na 
Opolszczyźnie i Pomorzu zatrudniają przeszło 4250 osób. Jako największy produ-
cent okien w kraju, wypracowujemy około ¼ wartości polskiego eksportu w branży. 
Odpowiedzialność biznesu jest mocno zakorzeniona w naszych wartościach, czego 
wyrazem między innymi jest fakt, iż właścicielem firmy są FUNDACJE VELUX, które 
finansują wiele społecznie ważnych projektów.

Komfort polskich poddaszy od 1990 roku.
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Raport „Odpowiedzialność – zobacz to, czego nie widać od razu” to już druga publi-
kacja podsumowująca działania CSR Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce. 
Jest rezultatem wspólnego wysiłku i zaangażowania pracowników Grupy, którzy 
z pasją dzieląc się wiedzą i informacjami, wspólnie tworzyli raport, który oddajemy 
w Państwa ręce. Wierzymy, że będzie on stanowił inspirację do dalszego, wspólnego 
z naszymi interesariuszami, rozwoju w obszarze odpowiedzialności. Jednocześnie 
pragniemy zachęcić wszystkich odbiorców raportu do dzielenia się z nami swoimi 
refleksjami na temat naszych działań CSR oraz samego raportu.

Agnieszka Kamińska 
Regionalny Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i CSR

Niniejszy raport stanowi podsumowanie działań Grupy VELUX i spółek siostrzanych 
w Polsce, koncentrując się przede wszystkim na latach 2016-2017.

Współpraca na rzecz 
osiągania wyników

Rozwijanie zrównoważonych 
produktów i usług

Pasja wobec ludzi 
i naszej działalności

Odpowiedzialność 
i wspieranie 
społeczeństwa



Zobaczyć 
odpowiedzialność
Wywiad z Jackiem Siwińskim, 
Prezesem VELUX Polska

Jaką rolę w Grupie VELUX odgrywa pojęcie społecznej 
odpowiedzialności biznesu?

Społeczna odpowiedzialność jest fundamentem wszelkich 
działań Grupy VELUX – zgodnie z koncepcją Przedsiębiorstwa 
Modelowego. Wierzymy, że branie odpowiedzialności za nasz 
wpływ na środowisko, społeczności lokalne oraz pracowników 
oznacza jedyne właściwe podejście do prowadzenia biznesu. 
To również wymierne korzyści dla firmy, w postaci oszczęd-
ności, zaangażowania zespołu czy bezpieczeństwa i dobrej 
atmosfery pracy, co w konsekwencji przekłada się na dostar-
czanie naszym klientom jeszcze lepszych produktów, w coraz 
bardziej efektywny sposób. 

Mamy wiele do zaoferowania w obszarze energo-
oszczędnego i zdrowego budownictwa. Właśnie dlatego 

w centrum naszego modelu odpowiedzialności kor-
poracyjnej jest koncepcja zrównoważonego życia 

w budynkach. Realizujemy ją nie tylko poprzez 
oferowane przez nas produkty, ale również po-

przez aktywnie prowadzoną edukację konsumentów w zakresie 
tworzenia zdrowych warunków do życia i oszczędności energii. 

Mimo iż podstawy naszej społecznej odpowiedzialności 
mają już ponad 50 lat, wciąż są aktualne, doskonale wpisując 
się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte w 2015 roku 
przez kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

W jakim celu został stworzony Raport społecznej odpo-
wiedzialności Grupy VELUX za lata 2016-2017?

Chcieliśmy w kompleksowy sposób pokazać, co stoi za 
jakością oferowanych przez nas produktów i usług, a także 
naszą pozycją na rynku. Odpowiedzialność można zobaczyć 
tylko patrząc na konkretne działania i ich efekty, przynoszące 
wartość nam i naszym klientom. Chcemy, by raport stanowił 
cenne źródło wiedzy o nas i naszym podejściu dla wszystkich 
naszych interesariuszy i był inspiracją do praktycznego roz-
woju społecznej odpowiedzialności w Polsce, a szczególnie 
w branży stolarki. Również sam proces przygotowywania ra-

Odpowiedzialność można zobaczyć tylko patrząc na kon-
kretne działania i ich efekty, przynoszące wartość nam 

i naszym klientom.
portu był dla nas bardzo istotny, tworząc okazję do wymiany 
wiedzy wewnątrz organizacji.

W jaki sposób Grupa VELUX wpływa na polską gospodarkę? 
Jako duży pracodawca mamy istotny wpływ na rozwój re-

gionów, w których ulokowaliśmy nasze zakłady. Jako lider pro-
dukcji i eksportu okien przyczyniliśmy się do tego, że Polska jest 
największym eksporterem stolarki okiennej w Europie. Jako 
duży producent i inwestor daliśmy możliwość rozwoju około 
100 lokalnym dostawcom, którzy budowali swe kompetencje 
we współpracy z nami. Tworzymy dobre miejsca pracy, zarów-

no bezpośrednio, jak również dzięki współpracy z polskimi 
dostawcami. Wymienione aspekty naszej działalności 

traktujemy jako integralną część strategii odpowie-
dzialności społecznej. 
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Kluczowe fakty 
i liczby

K oncepcja społecznej odpowiedzialności firmy VELUX 
opiera się na zasadach Przedsiębiorstwa Modelowego, 
które zostały sformułowane w 1965 roku przez jej za-
łożyciela Villuma Kann Rasmussena. Firma Modelowa, 

rozumiana jest jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecz-
nie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, 

ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowni-
ków i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji.

%

Redukcja emisji

w odniesieniu do  
wartości produkcji

odpadów jest 
wykorzystywana 
ponownie

Gospodarka obiegu 
zamkniętego

Środowisko

Kierujemy się 6 kluczowymi zasadami do-
tyczącymi polityki środowiskowej: nieustannym 

minimalizowaniem naszego wpływu na środowi-
sko, proekologicznym projektowaniem produktów, 

efektywnym użytkowaniem surowców, energii i wody, 
utrzymywaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa 
pracy, współpracą z dostawcami, klientami i innymi part-
nerami biznesowymi na rzecz osiągnięcia najwyższych 
standardów ochrony środowiska oraz poszukiwaniem 
rozwiązań, które pozwolą uczynić nasze produkty dużo 
bardziej przyjaznymi środowisku, niż wymagają tego ze-
wnętrzne normy.

77 %97 

Miejsce pracy

Naszym kluczowym zasobem są pracownicy. Dbamy o ich rozwój zawodowy 
i osobisty, bezpieczeństwo i stabilizację zatrudnienia oraz bezpieczeństwo 

i higienę pracy. Tworzymy przyjazną atmosferę, opartą na skandy-
nawskiej kulturze pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Wspieramy naszych pracowników poprzez Fundację Pracowniczą. 

pracowników na 
świecie to Polacy

pracowników
4250

Grupa VELUX i spółki siostrzane posiadają prospo-
łeczny model biznesowy – właścicielami firmy w 90% 
są FUNDACJE VELUX, zaś w 10% rodzina założyciela. 
Dążymy do tego, aby tworzyć jak największą wartość 
produkcji i eksportu, z której zyski wracają w dużej mie-
rze do budżetu Polski i społeczności lokalnych.

Wkład w gospodarkę  
i zaangażowanie społeczne

FUNDACJE VELUX 
udzieliły grantów na

inwestycji w ciągu 3 lat

przychody 
w 2017 roku 

okien VELUX w polskich domach

107

309

1,9

~2,5

mln zł

mln zł

mld zł

mln
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Lider Rynku Stolarki 2017

Firma VELUX otrzymała nagrodę Lider Rynku Stolarki 
2017 w kategorii „Okna dachowe”. Nagroda została przyzna-
na przez Centrum Analiz Branżowych na podstawie analizy 
przychodów przedsiębiorstw branży stolarki budowlanej.

Laur Konsumenta 2017

Marka VELUX zdobyła 76% głosów, a co za tym idzie 
uplasowała się na I miejscu w XIII edycji ogólnopolskiego ple-
biscytu popularności „Laur Konsumenta 2017” w kategorii 
„Okna dachowe”. Trzykrotne najwyższe podium w konkursie 
daje firmie VELUX najwyższe odznaczenie w konkursie Laur 
Konsumenta Grand Prix 2017.

Top Kaizen 2017

W 2017 roku fabryka VELUX w Namysłowie otrzymała 
nagrodę Top Kaizen Award, przyznaną przez Kaizen Institute 
za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z wyjątkową 
pasją i otwartością podczas działań organizowanych przez 
Kaizen Institute Poland.

Supply Chain Designer 2017

Fabryka VELUX w Namysłowie otrzymała nagrodę głów-
ną badania Supply Chain Designer za program poszukiwania 
optymalnego przepływu w łańcuchu dostaw realizowany 
w namysłowskiej fabryce.

Mecenas Polskiej Kultury 2016 i 2017

Zakłady VELUX w Gnieźnie otrzymały miano i wyróżnie-
nie Mecenasa Polskiej Kultury od Prezydenta Miasta Gniezna 
za wkład w rozwój kultury, będąc nieodzownym partnerem 
lokalnych projektów, m.in. „Miasto Królów”, „Koronacja 
Królewska” czy „Bieg Europejski”.

Employer Branding Excellence  
Awards 2017

Spółka handlowa VELUX Polska otrzymała wyróżnienie 
w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2017 
w kategorii „Wewnętrzna kampania wizerunkowa 2017”. 
Konkurs jest organizowany przez Instytut HRM.

Profil 
organizacyjny

Nagrody i wyróżnienia 

Grupa VELUX na świecie

W  1941 roku inżynier Villum Kann Rasmussen 
założył spółkę specjalizującą się w szklanych 
konstrukcjach dachowych. Jednym z pierw-
szych zamówień jakie otrzymała nowa firma 

było dostarczenie okien do poddaszy dla kilku szkół, któ-
rych strychy miały zostać zaadaptowane na sale lekcyjne. 
Założyciel wyznaczył swojej firmie następujące zadanie: 
„Stworzyć okno do poddaszy, które będzie równie dobre 
co najlepsze okno pionowe”. Okna dostarczone do szkół 
wyprodukowano z drewna i wyposażono w zewnętrz-
ne okładziny z cynku. Były one wodoszczelne i nie  
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wymagały konserwacji, co idealnie sprawdzało się w przypad-
ku spadzistych dachów. Na fakturze Villum Kann Rasmussen 
napisał odręcznie „VELUX” jako wynik połączenia łacińskich 
słów „VE” – wentylacja i „LUX” – świa-
tło. Znak towarowy VELUX został zare-
jestrowany w 1942 roku. W ten sposób 
firma VELUX zmieniła oblicze europejskiej 
architektury, rozpoczynając nową erę, w której 
poddasza domów mogły zacząć być przeznaczane 
na cele mieszkalne i użytkowe.

Właścicielem Grupy VELUX jest VKR Holding AS, któ-
ry również został założony przez Villuma Kann Rasmussena. 
Do holdingu należą firmy działające między innymi w obsza-
rach produkcji okien dachowych i świetlików oraz okien pio-
nowych, a także wykorzystywania energii słonecznej. Firma 
VELUX zaprojektowała pierwsze nowoczesne okna dachowe 
w latach 40. XX wieku, zaś nazwa „VELUX” została zastrze-
żona w Danii 3 października 1942 roku. Pierwsi konkurenci 
pojawili się na rynku w latach 60. XX wieku, kiedy to popyt 
na okna dachowe gwałtownie wzrósł.

Dzięki ciągłym innowacjom i wprowadzaniu nowych 
rozwiązań okna VELUX pojawiały się na kolejnych rynkach. 
Obecnie jesteśmy jedną z najsilniejszych na świecie marek 
budowlanych, a logo firmy zarejestrowane jest w stu krajach. 
Jesteśmy obecni na wszystkich rynkach, gdzie zasadna (ze 
względu na odpowiednie warunki klimatyczne) jest sprzedaż 

F irma VELUX jest obecna w Polsce od 1990 roku. 
W 1998 roku rozpoczęła intensywny rozwój produk-
cji, zarówno na rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne. 
W 2018 roku Grupa VELUX obchodzi 20-lecie obec-

ności produkcji w Polsce. Holding VKR jest właścicielem 
następujących spółek w Polsce: NB Polska Sp. z o.o. – pro-
dukującej okna dachowe oraz okucia VELUX w dwóch fa-
brykach w Gnieźnie i jednej w Namysłowie, DOVISTA Polska 
Sp. z o.o. – produkującej okna fasadowe oraz drzwi marek 
VELFAC i Rationel w Wędkowych koło Tczewa oraz VELUX 
Polska Sp. z o.o. i Altaterra Polska Sp. z o.o., czyli spółek zaj-
mujących się sprzedażą okien dachowych. W dalszej części 
tej publikacji wszystkie te firmy będą najczęściej określane 
jako Grupa VELUX i spółki siostrzane. Grupa VELUX i spółki 
siostrzane to największy producent okien dachowych w kraju, 
który łącznie wypracowuje ok. ¼ polskiego eksportu okien.

okien dachowych. Posiadamy zakłady produkcyjne w dzie-
więciu krajach, zaś spółki handlowe w ponad czterdziestu. 
Prowadzimy globalną sieć sprzedaży, produkcji i usług oraz 
posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucji, co sprawia, że na-
sze produkty są łatwo dostępne na całym świecie. 

Rola zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce 
w globalnym systemie produkcyjnym firmy VELUX syste-
matycznie rośnie. Polska stanowi strategiczne zaplecze pro-
dukcyjne dla Grupy VELUX i spółek siostrzanych globalnie. 
Większość produktów które wytwarzamy, jest sprzedawa-
na na rynkach eksportowych, a najważniejszymi z nich są: 
Skandynawia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja oraz Włochy.

Grupa VELUX i spółki 
siostrzane w Polsce

Na fakturze Villum Kann Rasmussen na-
pisał odręcznie „VELUX” jako wynik 

połączenia łacińskich słów „VE” – 
wentylacja i „LUX” – światło.

Informacje o zakładach Grupy VELUX 
i spółek siostrzanych w Polsce

Gniezno

W pierwszej stolicy Polski działają dwa zakłady należące 
do spółki NB Polska. Przy ulicy Słonecznej znajduje się fabry-
ka okien drewnianych, zaś fabryka przy ulicy Kolejowej to 
producent metalowych komponentów do okien dachowych 
VELUX. Grupa VELUX jest największym pracodawcą w mieście, 
zatrudniającym blisko 1000 osób, oraz aktywnym uczestni-
kiem lokalnego życia społecznego. Od wielu lat wspiera m. in. 
największe wydarzenie sportowe na terenie miasta – „Bieg 
Europejski” i festiwal kulturalny „Miasto Królów”.

Wędkowy k. Tczewa

Na Pomorzu działa spółka DOVISTA – największy w Polsce 
producent okien drewnianych i drewniano-aluminiowych. 
Zajmuje się produkcją i projektowaniem okien fasadowych 
i drzwi. Ze względu na zajmowany obszar – 32 hektary, licz-
bę zatrudnionych osób – ponad 2400 oraz charakter produ-
kowanych wyrobów, miejsce to nosi nazwę „Wioski Okiennej”. 
W Wędkowych produkowanych jest rocznie łącznie ponad 650 
tysięcy najwyższej jakości okien.

Warszawa

W spółce handlowej VELUX w Warszawie zatrudnio-
nych jest ponad 100 osób, ponad połowa zespołu pracuje 
w różnych zakątkach Polski. Tutaj znajduje się również tzw. 
centrum usług wspólnych. Zespół tworzą władający biegle 
kilkoma językami wysokowykwalifikowani specjaliści, wspie-
rający procesy finansowo-księgowe, podatkowe oraz kadrowe 
dla 51 spółek Grupy VELUX z 22 państw. Pracownicy spółki 
VELUX Polska odpowiadają za sprawy handlowe i komuni-
kację marki VELUX na polskim rynku. Prowadzimy sprzedaż 
okien dachowych VELUX do sieci hurtowni, a także hiper-
marketów budowlanych. Działamy również w segmencie  
e-commerce, oferując klientom indywidualnym bogatą gamę 
rolet w naszym sklepie internetowym.

Namysłów

Fabryka okien i kołnierzy aluminiowych w Namysłowie 
zatrudnia ponad 800 osób, a jej powierzchnia – blisko 70 
tysięcy metrów kwadratowych – zajmuje obszar kilkuna-
stu boisk piłkarskich. Zakład w Namysłowie jest cenionym 
miejscem pracy. Fabryka otrzymała także tytuł „Wiodącego 
przedsiębiorstwa we wdrażaniu procesów ciągłego doskona-
lenia” podczas Międzynarodowego Kongresu Gemba Kaizen. 
W Namysłowie znajduje się również centrum dystrybucji 
Grupy VELUX na rynek polski i europejski.

Foto: White Star Real Estate Sp. z o. o.
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Grupa VELUX i społki siostrzane na tle 
branży stolarki

W 2016 roku w Polsce wyprodukowano 13,5 mln 
okien i ponad 8,6 mln sztuk drzwi; i w jednym 
i w drugim przypadku było to około 5% więcej 
niż w 2015 roku, jak wynika z danych Centrum 

Analiz Branżowych, cytowanych przez dziennik Rzeczpospolita. 
Od 2004 roku wartość produkcji okien i drzwi w Polsce zwięk-
szyła się 2,5-krotnie. Sektor nadal dynamicznie się rozwija. 
Eksport stolarki ma duże znaczenie dla polskiego handlu za-
granicznego i dodatniego bilansu handlowego. Okna są jedną 
z polskich specjalności eksportowych. 

Stolarka budowlana jest polską specjalnością eksporto-
wą – Polska zajmuje w Unii Europejskiej miejsce lidera jako 
eksporter okien i drzwi, kierując swoją sprzedaż głównie 
do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Beneluksu 
i Skandynawii. Zakłady należące do Grupy VELUX i spółek 
siostrzanych są największym producentem okien w Polsce. 
Ich przychody ze sprzedaży stanowią około jednej czwartej 
całego polskiego eksportu okien.

Najwięki eksporterzy stolarki w UE w 2016 roku, w mld euro

Przychody ze sprzedaży w 2016 roku, w tys. zł

Źródło: Forum 100: Polska branża stolarki otworowej. Podsumowanie 

2016 roku. Perspektywy na 2017 rok. Warszawa, 26.04.2017 r.

Źródło: Lista 500, Rzeczpospolita 26.04.2017 r.

Zaangażowanie Grupy VELUX 
w inicjatywy zewnętrzne 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) działa od roku 
2000, podejmując liczne inicjatywy umożliwiające dialog 
i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego bizne-
su i zrównoważonego rozwoju pomiędzy czterema grupami 
interesariuszy: firmami, przedstawicielami władz publicz-
nych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem 
akademickim. Grupa VELUX przystąpiła w marcu 2016 roku 
do Programu Partnerstwa FOB i jest członkiem jako jedyna 
firma z sektora stolarki budowlanej.

Związek Pracodawców Producentów 
Materiałów dla Budownictwa

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla 
Budownictwa to organizacja skupiająca 22 przedsiębiorstwa. 
Reprezentuje ponadbranżowe interesy swoich członków wo-
bec środowisk zewnętrznych, w tym naukowo-technicznych, 
organów administracji państwowej i samorządowej. Celem 
Związku jest występowanie w imieniu członków wobec 
władz państwowych i lokalnych oraz przeciwdziała-
nie nieuczciwej konkurencji. Związek angażuje się 
w problemy całego budownictwa, od gospo-
darki przestrzennej, przez prawo budowlane, 
instrumenty finansowe aż po wymogi eks-
ploatacyjne (świadectwa energetycz-
ne). Organizacja czynnie uczestniczy 
w tworzeniu i modyfikacji aktów 
prawnych oraz norm i wymagań 
technicznych na poziomie kra-
jowym i międzynarodowym.

Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan jest wpływową polską organizacją 
biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce 
i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowa-
dzenia biznesu, dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze pra-
wo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie 
kapitału społecznego. Lewiatan skupia ponad 4200 firm 
zatrudniających w sumie ponad milion osób.

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki 

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki (SNB) to orga-
nizacja wsparcia eksperckiego dla administracji rządowej 
w procesie stanowienia prawa. SNB skupia się na anali-
zie obowiązującego prawa oraz proponowaniu rozwiązań 
optymalnych z punktu widzenia funkcjonowania branży 
budowlanej i użytkowników, przy zachowaniu najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. Organizacja promuje nowo-
czesne rozwiązania prawne, które mają na celu stosowanie 
nowych technologii w budownictwie.

United Nations Global Compact 
Network Poland

United Nations Global Compact to największa, światowa 
inicjatywa skupiająca firmy wdrażające ideę zrównoważone-
go rozwoju. Zachęca i pomaga podmiotom biznesowym i po-
zabiznesowym kreować strategie w oparciu o uniwersalne, 
zasady z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony 
środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także podejmować 
działania stanowiące realizację Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ (UN SDGs).
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Angażujemy się również w prace następujących inicjatyw:

Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych, w celu re-
prezentowania interesów firm prowadzących produkcję prze-
mysłową w Polsce. Firmy członkowskie zabiegają o lepsze 
warunki prowadzenia działalności produkcyjnej, biorą udział 
w dialogu społecznym z przedstawicielami rządu i związków 
zawodowych, opiniują projekty legislacyjne dotyczące ich 
obszarów działalności, wspierają inicjatywy ważne społecz-
nie. Jacek Siwiński, Dyrektor Generalny VELUX Polska, jest 
Członkiem Rady Nadzorczej Związku.

Platforma Zrównoważona Energia, utworzona przez 
Ministerstwo Energii. Podejmuje działania i promuje rozwią-
zania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju oraz ograniczenie wpływu sektora energetycznego 
na środowisko. Zrzesza firmy oraz organizacje pozarządowe, 
które podejmują działania na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej, redukcji emisji C02 oraz zużycia nieodnawial-
nych źródeł energii. 

Grupa robocza ds. etyki i standardów odpowiedzial-
nego prowadzenia biznesu, powołana przy Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju. Grupa ma na celu tworzenie standardów 
i ram prawnych dla budowania jak najwyższych standardów 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ponadto podej-
muje działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym, które 
mają zachęcać przedsiębiorców do wdrażania jak najwyższych 
standardów etycznych w biznesie. 

Zespół do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym przy 
Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Celem ze-
społu jest opracowanie Mapy drogowej transformacji w kie-

runku gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Zespół doradczy Ministerstwa Infrastruktury 

i Budownictwa ds. warunków techniczno – bu-
dowlanych. Zespół zajmuje się tworzeniem no-

wych warunków techniczno-budowlanych, które 
będą obowiązywać po wejściu w życie nowe-

go Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global 
Compact w Polsce

W grudniu 2018 roku w Katowicach przywódcy 
kilkuset krajów świata spotkają się na Szczycie 
Klimatycznym ONZ (COP 24) by ustalić harmo-
nogram działań na rzecz wdrożenia polityki kli-

matycznej. Cel to pilna poprawa kondycji naszego wspólnego 
domu – planety Ziemia. Jednym z kluczowych wyzwań global-
nych, które pojawi się na Szczycie Klimatycznym, jest poprawa 
jakości powietrza. Z powodu wysokiego poziomu zanieczysz-
czeń, każdego roku na świecie umiera przedwcześnie 3 miliony 
ludzi. W samej Europie jest to 500 tysięcy osób, a w Polsce nie 
mniej niż 48 tysięcy. W ramach United Nations Global Compact 
trwa praca z sektorem prywatnym, aby poprawić sytuację i za-
angażować biznes w prowadzenie działań na rzecz zmiany na 
lepsze. Dzieje się to także w Polsce z udziałem firmy VELUX i ta-
kich działań jak cykliczny raport „Barometr zdrowych domów”. 
Raport ten to nie tylko solidna wiedza ekspercka, ale także moż-
liwość dobrego skonstruowania rekomendacji dla decydentów, 
choćby w obszarze norm budowlanych, klas energetycznych 

Fakt, że 97% odpadów produkcyj-
nych jest przetwarzanych przez 
firmę VELUX na miejscu, cieszy 
zwłaszcza w obliczu globalnego 
kryzysu odpadowego. 

budynków, czy procesów związanych z termomodernizacją. 
Doceniamy także zaangażowanie firmy VELUX we wdrażanie 
rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to 
trend silnie wspierany przez ONZ, cieszy mnie to że także firmy 
obecne w Polsce nie tylko ten trend śledzą, ale także wdrażają 
go z sukcesem do swojej praktyki działania, przy okazji gene-
rując oszczędności. Fakt, że 97% odpadów produkcyjnych jest 
przetwarzanych przez firmę VELUX na miejscu, cieszy zwłasz-
cza w obliczu globalnego kryzysu odpadowego. 

Podejście do 
zarządzania
CSR wpisany w DNA firmy
Przedsiębiorstwo Modelowe

H istoria firmy VELUX zaczęła się 75 lat temu od wi-
zji jednego człowieka – Villuma Kann Rasmussena, 
wynalazcy okna do poddaszy – rozwiniętej przez 
jego współpracowników przez kolejne ćwierć wieku. 

Już w 1965 roku, na długo przed rozwojem koncepcji społecz-
nej odpowiedzialności biznesu (CSR – ang. corporate social 
responsibility) i zrównoważonego rozwoju, założyciel Grupy 
VELUX postawił sobie za cel stworzenie Firmy Modelowej, 
rozumianej jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, 
które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, 
ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowni-
ków i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji. 
Efektem tej wizji jest prospołeczny model biznesowy – 
właścicielami firmy w 90% są FUNDACJE VELUX, 
zaś w 10% rodzina założyciela. Te założenia do 
dziś są fundamentem działalności naszej firmy.

2015
50 lat istnienia i funk-

cjonowania koncepcji 
Przedsiębiorstwa Modelowego

2006
Koncepcja „tworzenia wspólnej wartości” 

przedstawiona przez Michaela E. Portera 
i Marka R. Kramera

1987
Raport Brundtland przedstawia definicję 

„zrównoważonego rozwoju”

1965
Założyciel VELUX, Villum Kann Rasmussen, opi-

suje koncepcję „Przedsiębiorstwa Modelowego”

1961
Koncepcja „Odpowiedzialnej firmy” przedsta-

wiona przez Georga Goydera

1979
„Piramida CSR Carrolla” z czterema pozio-

mami: ekonomicznym, prawnym, etycznym 
i filantropijnym

1994
John Elkington prezentuje „potrójną linię prze-

wodnią” z aspektami ekonomicznymi, środowisko-
wymi i społecznymi

2012
Powstaje koncepcja „Net positive” 
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Model odpowiedzialności korporacyjnej

Nasza wizja „Tam, gdzie jest światło, 
tam jest życie”

U  podstaw działalności Grupy VELUX leży przekona-
nie, że „Tam gdzie jest światło, jest życie”. Oferujemy 
produkty, które zapewniają dopływ naturalnego 
światła i świeżego powietrza do wnętrza budyn-

ków. Chcemy ciągle ulepszać jakość, funkcjonalność i ener-
gooszczędność naszych produktów. Nieustannie poszukujemy 
nowych pomysłów, którymi możemy wyznaczyć trendy na 
rynku, a naszym klientom zapewnić jeszcze większy komfort. 

Realizacja naszej wizji nie byłaby możliwa bez systemo-
wego podejścia do zarządzania. Spółki Grupy VELUX realizują 
wszelkie działania na podstawie długoookresowych strategii, 
obejmujących kwestie ładu korporacyjnego, wypracowywa-
nia wartości ekonomicznej, dbałości o pracowników i środo-
wisko naturalne oraz zaangażowania społecznego. Postępy 
w realizacji strategii są poddawane regularnej, okresowej 
ewaluacji na każdym poziomie działania.

Zrównoważone Życie 
w Budynkach

Nasze zobowiązania wobec 
ludzi i naszej planety

Współpraca na rzecz osiągania wyników

 ∙ Interakcja z klientami

 ∙ Dążenie do zrównoważonego łańcucha dostaw

 ∙ Przeciwdziałanie korupcji

Rozwijanie zrównoważonych produktów i usług

 ∙ Dostarczanie zrównoważonych produktów

 ∙ Innowacje poprawiające cykl życia naszych rozwiązań

 ∙ Zapewnienie trwałych produktów o wysokiej jakości

Odpowiedzialność i wspieranie społeczeństwa

 ∙ Bycie liderem w doskonaleniu projektowania 
budynków

 ∙ Konkurowanie zgodnie z zasadami rynkowymi

 ∙ Tworzenie wartości dla społeczeństwa

Pasja wobec ludzi i naszej działalności

 ∙ Angażowanie, inspirowanie i rozwijanie pracowników

 ∙ Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy

 ∙ Redukcja wpływu naszych działań na środowisko

Etyka w biznesie

K odeks Postępowania Grupy VELUX jest oparty 
o dziesięć zasad Global Compact ONZ oraz o warto-
ści VELUX. To przewodnik, który pomaga nam podej-
mować właściwe decyzje, kiedy mamy wątpliwości 

co do własnych wyborów lub zachowań współpracowników. 
Kodeks opisuje główne zasady etycznego zachowania i na-
szych oczekiwań wobec każdego pracownika Grupy VELUX 
w następujących obszarach: prawa człowieka oraz pracownika, 
przeciwdziałanie korupcji i etyka biznesu, środowisko i klimat, 
zdrowie i bezpieczeństwo oraz informacje i dane osobowe.

W artości VELUX tworzy 5 kluczowych założeń, 
które określają kim jesteśmy, jak pracujemy 
i w jaki sposób kształtujemy wpływ społecz-
ny. Nasze wartości decydują o wyjątkowości 

firmy, i co najważniejsze pomagają nam coraz lepiej wykony-
wać codzienną pracę.

Polityka Zgłaszania Naruszeń

W szelkie zachowania które są niezgodne z pra-
wem lub poważnie naruszają nasze zasa-
dy, polityki lub Kodeks Postępowania (czy 
podejrzenie takich zachowań) mogą być 

zgłoszone przełożonemu, lokalnemu Działowi Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi lub poprzez zewnętrzny system zgłasza-
nia naruszeń SpeakUp, który zapewnia możliwość zgłoszenia 
w sposób anonimowy.

Zaangażowanie
Wspólnie dążymy do osiągania najlepszych rezultatów

Wzajemny szacunek
Traktujemy innych tak, jak byśmy chcieli być traktowani

Doskonalenie
Pracujemy tak, aby doskonalić się każdego dnia

Inicjatywa lokalna
Podejmujemy działania i współpracujemy, by osiągnąć nasze cele

Sumienność
Wkładamy w naszą pracę odpowiedni wysiłek, w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie

Nasze wartości
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Zrównoważony rozwój, zgodny z wysokimi 
standardami etycznymi

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
(UN Sustainable Development Goals)

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju i wierzymy, 
że Grupa VELUX może mieć pozytywny wpływ na ich reali-
zację. Z perspektywy naszej działalności w Polsce, kluczowe 
są dla nas następujące Cele:

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom 
w każdym wieku zdrowe życie oraz 
promować dobrobyt.

Tworzenie zdrowych i komfortowych 
wnętrz mieszkalnych jest podstawą biz-
nesu Grupy VELUX. Dzięki naszym pro-
duktom przyczyniamy się do powstania 
jasnych i zdrowych budynków, w któ-
rych ludzie mogą mieszkać, pracować, 
uczyć się i bawić. Edukujemy konsumen-
tów oraz decydentów, między innymi 
publikując doroczny raport Barometr 
Zdrowych Domów.

Cel 8: Promować stabilny, zrów-
noważony i inkluzywny wzrost 
gospodarczy, pełne i produktywne 
zatrudnienie oraz godną pracę dla 
wszystkich ludzi.

Grupa VELUX stwarza godne wa-
runki pracy dla przeszło 4250 osób 
w Polsce. Będąc największym producen-
tem w kraju, który odpowiada również 
za 25% eksportu w branży, aktywnie 
przyczyniamy się do rozwoju polskiej 

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludz-
kie bezpiecznymi, stabilnymi, zrów-
noważonymi oraz sprzyjającymi 
włączeniu społecznemu.

Produkty VELUX są częścią roz-
wiązania umożliwiającego tworzenie 
zrównoważonych miast i społeczności. 
Efektywność energetyczna, dostęp 
do światła dziennego oraz dobry kli-
mat w pomieszczeniach są ważnymi 
elementami zapewniającymi zdrowe 
i zrównoważone mieszkalnictwo dla 
milionów ludzi.

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównowa-
żonej konsumpcji i produkcji.

Starannie zarządzamy śladem 
środowiskowym naszej działalności. 
Nasze zakłady produkcyjne i magazyny 
są certyfikowane zgodnie z normą za-
rządzania środowiskowego ISO 14001. 
Naszym celem jest zero odpadów 
w produkcji i zarządzanie wpływem 
naszych produktów na środowisko 
poprzez oceny cyklu życia. 

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz pro-
mować zrównoważone użytkowanie 
ekosystemów lądowych, zrównowa-
żone gospodarowanie lasami, zwal-
czać pustynnienie, powstrzymywać 
i odwracać proces degradacji gleby 
oraz powstrzymać utratę różnorod-
ności biologicznej.

Pozyskując surowiec drzewny do 
produkcji, przykładamy szczególną 
uwagę do tego, aby pochodził ze zrów-
noważonych źródeł. 100% drewna 
wykorzystywanego w naszej produkcji 
w Polsce pochodzi z certyfikowanych 
lasów. Stale optymalizujemy wykorzy-
stanie drewna w produkcji. 

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp 
do źródeł stabilnej, zrównoważonej 
i nowoczesnej energii po przystęp-
nej cenie.

Zakłady Grupy VELUX w Gnieźnie 
i Namysłowie są certyfikowane zgod-
nie z normą zarządzania energią ISO 
50001. Nieustannie inwestujemy w pro-
jekty dotyczące efektywności energe-
tycznej i wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w naszych zakładach. 
Prowadzimy działania upowszechnia-
jące wiedzę na temat oszczędzania 
energii oraz zwiększania efektywności 
energetycznej budynków, między inny-
mi poprzez prawidłową instalację oraz 
wymianę stolarki okiennej. 

gospodarki oraz rynku pracy. Budując 
długofalowe relacje z naszymi dostaw-
cami, przyczyniamy się do ich rozwoju 
biznesowego w tym, również pośrednio, 
wzrostu zatrudnienia.

Interesariusze Grupy VELUX

I nteresariusze to wszelkie organizacje, instytucje i osoby, 
które mają istotny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz 
pozostają pod wpływem jej działań. Pierwszym etapem 
nawiązania relacji z interesariuszami jest ich poprawne 

zdefiniowanie. Dokonując mapowania naszych interesariuszy 
bierzemy pod uwagę grupy, które funkcjonują zarówno w ob-
szarze biznesowym jak i pozabiznesowym. Dzięki szczegóło-
wej identyfikacji możemy dobrze zaplanować proces dialogu.

Komunikacja z naszymi interesariuszami

P rowadzenie dialogu z interesariuszami to jeden z klu-
czowych elementów koncepcji Przedsiębiorstwa 
Modelowego, która zakłada, że traktujemy naszych 
klientów, dostawców, pracowników i współudzia-

łowców lepiej niż większość innych firm. Badamy potrzeby 
i oczekiwania interesariuszy, angażujemy ich w dyskusje na 
różnych płaszczyznach oraz dostarczamy informacji na temat 
zrównoważonego życia w budynkach. Wiedza, którą w ten 
sposób uzyskujemy, pozwala nam kreować nowe trendy oraz 
wyznaczać kierunki rozwoju.

Zaangażowani możemy więcej

Dialog, który procentuje

Poniższy wykres przedstawia mapę interesariuszy Grupy 
VELUX, która obrazuje wpływ i zainteresowanie interesariu-
szy Grupą VELUX. Takie ujęcie zagadnienia relacji z naszy-
mi interesariuszami pozwala zidentyfikować i wdrażać 
najbardziej adekwatne formy komunikacji i pielęgno-
wania relacji z nimi. To z kolei umożliwia spraw-
ną, skuteczną współpracę, maksymalizującą  
obopólne korzyści. 
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Grupa interesariuszy Istotne kwestie dla interesariuszy w relacjach z firmą VELUX

Pracownicy
 ∙ Stabilna i bezpieczna praca w oparciu o umowę o pracę
 ∙ Satysfakcjonujące wynagrodzenie
 ∙ Możliwości rozwoju zawodowego 

Sprzedawcy

 ∙ Atrakcyjna oferta produktowa
 ∙ Jasność i dostępność informacji na temat produktów 
 ∙ Transparentne warunki handlowe i akcje promocyjne, korzystne marże
 ∙ Realizacja dostaw na czas 

Dostawcy
 ∙ Terminowe płatności za usługi
 ∙ Długofalowa współpraca 
 ∙  Możliwość własnego rozwoju dzięki współpracy z firmą VELUX 

Użytkownicy
 ∙ Funkcjonalność, estetyka, energooszczędność produktów
 ∙ Wysoka jakość i trwałość produktów na długie lata
 ∙ Odpowiednia cena produktów 

Instalatorzy
 ∙ Wysoka jakość produktów
 ∙ Jasność i dostępność informacji technicznych 
 ∙ Szybka reakcja wsparcia technicznego ze strony firmy 

Deweloperzy
 ∙ Funkcjonalność i energooszczędność produktów
 ∙ Atrakcyjna cena produktów
 ∙ Wsparcie techniczne w procesie realizacji inwestycji 

Architekci  ∙ Funkcjonalność, estetyka i energooszczędność produktów 
 ∙ Dostępność narzędzi architektonicznych wspierających projektowanie

Politycy i administra-
cja rządowa

 ∙ Płatności podatków na czas
 ∙  Przestrzeganie przepisów prawa
 ∙ Stabilność inwestowania i zatrudnienia
 ∙ Wkład firmy w rozwój polskiej gospodarki 

Władze lokalne 
i samorządowe

 ∙ Przestrzeganie przepisów prawa
 ∙ Wspieranie inicjatyw lokalnych
 ∙  Stabilność inwestowania i zatrudnienia

Społeczności lokalne
 ∙ Dbałość o środowisko naturalne
 ∙ Stabilność zatrudnienia
 ∙ Wsparcie inicjatyw lokalnych

Organizacje pozarzą-
dowe i grupy interesu

 ∙ Wsparcie finansowe inicjatyw lokalnych
 ∙ Długoterminowa współpraca 
 ∙ Rozwój infrastruktury lokalnej 

Media
 ∙ Rzetelna informacja na temat firmy, produktów oraz branży 
 ∙ Jasność i przejrzystość komunikacji
 ∙ Szybka reakcja ze strony działu komunikacji 

Kwestie istotne dla interesariuszy 
w relacjach z Grupą VELUX Zaangażowanie na 

rzecz społeczeństwa
Wsparcie FUNDACJI VELUX 

F UNDACJE VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX 
FONDEN) są organizacjami non-profit powołanymi do 
działania przez Villuma Kann Rasmussena latach 70. 
i 80. ubiegłego wieku. Granty FUNDACJI przeznaczane 

są na cele z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, 
technicznych, zdrowotnych i społecznych. FUNDACJE VELUX 
działają również w Polsce. Każdego roku polskie organizacje 
pozarządowe mogą składać do nich wnioski o przyznanie 
grantu na realizację zaproponowanych projektów. W Polsce 
wsparcie trafia przede wszystkim na projekty związane 
z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży zagrożonej lub 
wykluczonej społecznie, a także rozwój i podnoszenie jakości 
szkolnictwa zawodowego. FUNDACJE VELUX są w 90% wła-
ścicielami Grupy VKR (10% należy do rodziny założyciela), co 
oznacza że ta część wypracowanej wartości, która nie jest 
reinwestowana w rozwój Grupy, jest przeznaczana na granty 
służące celom społecznym i środowiskowym. 

 ilość udzielonych grantów tyle środków przekazały FUNDACJE 
VELUX od początku swojej działalności

średnia wysokość grantu

31 107

3,5

mln zł*

mln zł

* Dotacje FUNDACJI VELUX przyznawane są w duńskich koronach. Ich dokładna wartość 
w złotówkach zależy od zastosowanego kursu wymiany walut. Do obliczeń zastosowano 
kurs na 31 grudnia roku, w którym dotacja została przyznana.

Więcej informacji:
 http://veluxfoundations.dk/en 
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Przykładowe projekty zrealizowane 
dzięki wsparciu FUNDACJI VELUX

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy 
w Grzybowie

Stowarzyszenie Ziarno działa na rzecz ochrony środowi-
ska, propagowania idei Uniwersytetów Ludowych i rozwoju 
terenów wiejskich. Dzięki dofinansowaniu FUNDACJI VELUX 
Stowarzyszenie mogło pokryć koszty budowy nowego bu-
dynku Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, odnowienia 
już istniejących oraz przeprowadzenia dwóch dwuletnich 
kursów rolnictwa ekologicznego dla młodych doro-
słych. Kursy obejmowały 14 miesięcy praktyk oraz 
ponad 100 dni nauki stacjonarnej w Ekologicznym 
Uniwersytecie Ludowym oraz w kilkunastu do-
świadczonych gospodarstwach ekologicz-
nych w Polsce.

Wartość grantu: 4,3 mln zł

Ewa Smuk-Stratenwerth i Peter Stratenwerth, 
założyciele Stowarzyszenia Ziarno

Wsparcie Fundacji VELUX pomogło naszej orga-
nizacji osiągnąć zupełnie nowe horyzonty. Nie 
tylko zbudowaliśmy Ekologiczny Uniwersytet 
Ludowy, z internatem, pracowniami rzemiosła 

i salą do zajęć, ale mogliśmy wypróbować innowacyjną meto-
dę edukacji młodych dorosłych. Dzięki współpracy z Fundacją 
VELUX stało się to możliwe, a jednocześnie trafiło w swoistą 
niszę. Większość osób, które zgłosiły się na nasze kursy, mó-
wiło: od zawsze szukałem, szukałam takiego kursu. Trafiliście 
w dziesiątkę! Projekt pozwolił kilkudziesięciu osobom z całej 
Polski zmierzyć się z trudami ekologicznego gospodarowania, 

Mamy świadomość, że dzięki 
wsparciu FUNDACJI VELUX prze-
tarliśmy zupełnie nowe ścieżki 
w edukacji łączącej kształcenie 
zawodowe (rolnik ekologiczny) 
z najlepszymi tradycjami uniwersy-
tetów ludowych.
o czym marzyli od lat. Większość naszych absolwentów albo 
rozpoczęło prowadzenie ekologicznego gospodarstwa albo 
w inny sposób związało się z rolnictwem ekologicznym, a po 
naszym ogłoszeniu o naborze na trzeci kurs natychmiast mie-
liśmy komplet chętnych! Mamy świadomość, że dzięki projek-
towi VELUX przetarliśmy zupełnie nowe ścieżki w edukacji 
łączącej kształcenie zawodowe (rolnik ekologiczny) 
z najlepszymi tradycjami uniwersytetów ludowych.

dr Monika Sajkowska – Prezes Zarządu Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę

W latach 2017-2019 Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę stworzy, dzięki wsparciu Fundacji VELUX, 
cztery Centra Pomocy Dzieciom Jedna z nich, 
w Starogardzie Gdańskim, już działa. Działania 

drugiej – w Warszawie – inaugurujemy lada dzień. Kolejne 
dwa centra uruchomimy w Białymstoku i Głogowie. 

Bardzo ważne jest również przygotowanie specjalistów, 
którzy będą pomagać dzieciom i ich opiekunom. Wsparcie 
Fundacji VELUX dotyczy również tego obszaru. 

FUNDACJE VELUX realnie zmie-
nią systemową pomoc dzieciom 
krzywdzonym w Polsce.

Centra Pomocy Dzieciom

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszyst-
kie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane 
z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Celem pro-
jektu jest wdrożenie najskuteczniejszych standardów poma-
gania dzieciom w sytuacjach przemocy i wykorzystywania 
seksualnego. Aby zrealizować ten cel, tworzone są specjalne 
Centra Pomocy Dzieciom na podstawie modelu Barnahus, 
umożliwiające zapewnienie kompleksowego wsparcia psy-
chologicznego, medycznego i prawnego dzieciom i ich opie-
kunom – pod jednym dachem. Centra będą działały także na 
rzecz podnoszenia kompetencji profesjonalistów pracujących 
z dziećmi krzywdzonymi, zwiększania świadomości na temat 
problemu przemocy wobec dzieci oraz promowanie idei przy-
jaznego przesłuchiwania dzieci-świadków i wspierania ich 
w procedurach prawnych. Rezultaty projektu będą udostęp-
niane innym organizacjom – aby inspirować je do tworzenia 
podobnych placówek w różnych miastach w Polsce. 

Głównymi partnerami w realizacji projektu są władze lo-
kalne i dwie organizacje pozarządowe. Rzecznik Praw Dziecka 
objął projekt swoim patronatem. 22 września 2017 roku 
otworzono pierwszą placówkę tego typu – Centrum Pomocy 
Dzieciom w Starogardzie Gdańskim. 

Wartość grantu: 8,9 mln zł

Wdrażamy projekt w czerech miastach, ale już teraz odzy-
wają się do naszej fundacji zainspirowane samorządy innych 
miast, które chcą u siebie tworzyć centra bazujące na takim 

samym modelu. I to daje mocną nadzieję, że realizacja pro-
jektu finansowanego przez FUNDACJE VELUX realnie 

zmieni systemową pomoc dzieciom krzywdzonym 
w Polsce.
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Edukacja rynku jako element odpowiedzialnej 
komunikacji Grupy VELUX

G rupa VELUX prowadzi swoje działania marketingo-
we w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i otwar-
ty na dialog z konsumentami, chcąc budować 
zaufanie do naszej marki w długiej perspektywie. 

O wszelkich właściwościach naszych produktów informujemy 
w sposób rzetelny i uczciwy. Znaczną uwagę przykładamy do 
edukacji rynku i klientów.

Nasz nowy dom

„Nasz nowy dom” to program Telewizji POLSAT, w którym 
w ciągu 5 dni przeprowadzane są metamorfozy domów za-
mieszkałych przez najbardziej potrzebujące polskie rodziny. 
Firma VELUX aktywnie wspiera realizację programu spon-
sorując okna dachowe, za każdym razem gdy w odcinku re-
montowany jest dom z poddaszem.

Promujemy Polską Architekturę

Grupa VELUX została doceniona przez Miesięcznik 
„Builder” za zaangażowanie w realizację programu promo-
cyjnego i edukacyjnego „Promujemy Polską Architekturę”. 
Celem programu jest promowanie polskich architektów, pro-
jektantów, prezentowanie i popularyzowanie ich dorobku 
i twórczych osiągnięć, a w przypadku młodych wchodzących 
na rynek – ich entuzjazmu.

Konkurs International 
VELUX Award

Firma VELUX jest organizatorem międzyna-
rodowego konkursu International VELUX Award 
(IVA) dla studentów architektury. Konkurs odbywa 
się co dwa lata i jest organizowany w ścisłej współ-
pracy z Międzynarodowym Związkiem Architektów. Od 
pierwszej edycji, w 2004 roku, wzięło w nim udział 4500 
zespołów studenckich z 350 uczelni i 80 krajów. Konkurs urósł 
do rangi największego tego rodzaju wydarzenia dla studentów 
architektury. W edycji IVA 2016 zespół studentów z Politechniki 
Poznańskiej zdobył nagrodę regionalną w pierwszym etapie 

konkursu. Ich projekt „Light Scattering Window” (Okno roz-
praszające światło) okazał się najlepszy w regionie Europa 

Wschodnia i Bliski Wschód w kategorii „Światło natu-
ralne w budynkach”. Natomiast w piątej edycji stu-

denci z Politechniki Krakowskiej otrzymali trzecią 
nagrodę za projekt „Światło – medium przeła-

mujące strukturalizm wertykalny”.

Promocja zrównoważonego budownictwa

F irma VELUX od wielu lat zajmuje się aktywną promo-
cją nowoczesnego i energooszczędno budownic-
twa. Naszym zdaniem potrzebne są rozwiązania, 
które nie tylko będą optymalizowały wydaj-

ność energetyczną budynków, ale również uwzględ-
nią zdrowie i samopoczucie ludzi.

Barometr zdrowych domów

Grupa VELUX zainicjowała trzy lata temu i od tego cza-
su koordynuje powstawanie ogólnoeuropejskiego raportu 
„Barometr zdrowych domów”. Celem corocznego raportu 
jest opisanie zależności między warunkami mieszkaniowymi 
a zdrowiem ludzi. Z raportów możemy dowiedzieć się jaką 
różnicę wnoszą w życie Polaków oraz ogólnie Europejczyków 
zdrowe domy oraz jaki wpływ na ich zdrowie mają budynki, 
w których mieszkają.

Nie trać energii 

Grupa VELUX jest współorganizatorem kampanii „Nie trać 
energii”, której misją jest przybliżenie idei domów komforto-
wych, obalenie mitów na temat ich budowy oraz edukowanie 
o korzyściach sprawdzonych i łatwo dostępnych rozwiązań 
stosowanych w domach energooszczędnych.

W ramach kampanii został opublikowany raport 
„Budownictwo energooszczędne oczami Polaków” dostęp-
ny na stronie internetowej kampanii, prowadzone są także 
działania komunikacyjne na Facebooku – strona „Nie trać 
energii” a także na kanale YouTube „Dom z klimatem”.

Więcej informacji: www.nietracenergii.pl

Aplikacja VELUX MyDaylight

Wiele rodzin zastanawia się nad lepszym doświetleniem 
swoich domów. Często jednak rozważania te nie wychodzą 
poza sferę idei, bo trudno wyobrazić sobie, jak wyglądałoby 
okno zamontowane w dachu oraz jaką różnicę zapewniłoby 
dodatkowe światło w pomieszczeniu. Grupa VELUX stworzy-
ła aplikację VELUX MyDaylight, dzięki której można umieścić 
wirtualne okno dachowe we własnym domu. 
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Sponsor konkursu „Remont roku” 

Grupa VELUX jest sponsorem strategicznym konkursu 
Murator „Remont roku”, którego celem jest przedstawie-
nie najciekawszych propozycji dotyczących remontu domu 
lub mieszkania.

G rupę VELUX tworzy zespół ludzi, którzy mają bezpo-
średni wpływ na kształtowanie firmy i rozwój pro-
duktu. Obdarzamy ich zaufaniem i jesteśmy otwarci 
na kreatywne pomysły oraz inicjatywy. Wiemy, że 

nasi pracownicy są ważną częścią lokalnej społeczności, dlate-
go wszystkim nam zależy na wzajemnym rozwoju i wspieraniu 
się. Właśnie dlatego w 1991 roku Villum Kann Rassmussen 
założył Fundację Pracowniczą, której celem jest świadczenie 
pomocy finansowej na rzecz członków naszego zespołu i ich 
rodzin, a także rozwoju społeczności lokalnych, w których 
funkcjonujemy na codzień. Pomoc może dotyczyć dwóch 
celów: kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu 
medycznego, operacji pracownika lub jego rodziny 
bądź edukacji akademickiej dzieci pracowni-
ka. Środki te są niezależne od funkcjonu-
jącego w Grupie VELUX Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Pracowniczych. 

edukacja dzieci pracowników: 
60 grantów

lokalne projekty: 235 grantów

wsparcie pracowników: 
185 grantów

łączna wartość grantów

403

2,04

1,78

4

tys. zł

mln zł

mln zł

mln zł

Więcej informacji: www.employeefoundation.com/en/

Fundacja Pracownicza

Dane za okres 1991 – 2017 (stan na 31.12.2017 roku). Dotacje Fundacji Pracowniczej 
przyznawane są w duńskich koronach. Ich dokładna wartość w złotówkach zależy od 
zastosowanego kursu wymiany walut. Do obliczeń zastosowano kurs z dnia 22 lutego 
2018 roku.

Rewitalizacja zieleńca w Namysłowie

W 2016 roku Fundacja Pracownicza Grupy świętowała 
25-lecie swojej działalności na świecie. Chcąc uczcić ten jubi-
leusz, postanowiła przyznać dotację kilku specjalnym projek-
tom. Jednym z nich został wybrany projekt dofinansowania 
rewitalizacji zieleni i budowy placu zabaw w Namysłowie. Na 
ten cel przeznaczono ok. 85 000 zł.

Zakup sprzętu dla ochotniczej straży 
pożarnej w Rychnowie

W 2017 roku z pomocą grantu Fundacji Pracowniczej fir-
ma VELUX pomogła staży pożarnej zakupić niezbędny sprzęt: 
drabinę i wąż strażacki. W działania OSP w Rychnowie zaan-
gażowani są również nasi pracownicy.

Pomoc dla Ośrodka w Kłecku

Obie fabryki VELUX w Gnieźnie angażują się w świątecz-
ną akcję Święty Mikołaju Przyjdź, pomagając wychowankom 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku. 
Fundacja Pracownicza wsparła Ośrodek w remoncie podda-
sza, pracownicy VELUX w ramach wolontariatu zamontowali 
okna dachowe. W uznaniu za pomoc niesioną w 2016 i 2017 
roku, fabryki VELUX w Gnieźnie otrzymały nagrodę „Anioł 
dobrego serca”.

Wsparcie Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Bierutowie 

We wrześniu 2017 roku pracownicy fabryki VELUX 
w Namysłowie, wspólnie z pracownikami i podopiecznymi 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie zor-
ganizowali porządkowanie terenu wokół Placówki. Stare 
zabawki zostały odmalowane, a te które nie nadawały się 
już do użycia, zostały zdemontowane. Dzięki wspólnemu 
wysiłkowi powstało piękne miejsce do wypoczynku. Z kolei 
w okresie Bożego Narodzenia pracownicy zbierali do specjal-
nych skrzyń na prezenty zabawki, kosmetyki, książki i inne 
artykuły papiernicze, które później zostały przekazane pod-
opiecznym Placówki. 

W latach 1991 – 2017 Fundacja przeznaczyła po-
nad 2,04 mln zł na wsparcie działalności typu 
non-profit na terenach zlokalizowanych w po-
bliżu zakładów produkcyjnych VELUX. Środki te 

przeznaczane są m.in. na realizacje takich projektów jak: zakup 
wyposażenia w postaci mebli, sprzętu komputerowego, spor-
towego, medycznego dla lokalnych szkół, przedszkoli czy też 
ośrodków sportowych oraz placówek medycznych.
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Robert Purol, Dyrektor fabryk VELUX 
w Gnieźnie

Z aangażowanie społeczne jest jednym z fundamentów 
Grupy VELUX, nie tylko poprzez wsparcie finansowe 
konkretnych projektów udzielane przez FUNDACJE 
VELUX, ale również w postaci troski o bycie dobrym 

sąsiadem w społecznościach, w których działamy. W 2018 
roku będziemy obchodzić 20-lecie rozpoczęcia produkcji 
w zakładzie w Gnieźnie. Przez ostatnie pięć lat zarówno ska-

Nasze zaangażowanie zostało 
docenione przez Prezydenta 
Miasta Gniezno, który przyznał 
nam nagrodę Mecenasa Kultury.

Jako aktywny członek społeczności lokalnych wspieramy 
szereg aktywności społecznych w regionach, w których 
ulokowane są nasze zakłady i współpracujemy z wła-
dzami samorządowymi na rzecz rozwoju tych regionów. 

Nasza Fundacja Pracownicza wspiera wiele organizacji i insty-
tucji lokalnych – przykłady wsparcia Fundacji zostały przedsta-
wione na poprzedniej stronie. 

la naszej produkcji jak i liczba zatrudnionych pracowników 
zwiększyła się o około jedną trzecią. Staliśmy się ważną czę-
ścią na mapie miasta i czujemy wielką odpowiedzialność, aby 
wspólnie z przedstawicielami władz miejskich przyczyniać się 
do rozwoju społeczności lokalnych, dzięki czemu realizujemy 
też wartości, które towarzyszą nam od początku istnienia 
firmy. Pomagamy w realizacji ważnych projektów kultural-
nych, sportowych i społecznych takich jak: Bieg Europejski, 
wsparcie ośrodka w Kłecku pod Gnieznem, czy współpra-
ca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie 
w zakresie organizowania wycieczek, szkoleń i praktyk 
uczniowskich. Nasze zaangażowanie zostało doce-
nione przez Prezydenta Miasta Gniezno, który 
przyznał nam nagrodę Mecenasa Kultury.

Współpraca lokalna

Źródło: Biegeuropejski.pl

Rozbudowa fabryki okuć VELUX 
w Gnieźnie

W czerwcu 2016 roku zakończyła się rozbudowa fabryki 
okuć VELUX w Gnieźnie, dzięki czemu powierzchnia produk-
cyjna zakładu zwiększyła się aż o 20% i wynosi obecnie 20 
tys. m2. To pozwoliło istotnie zwiększyć zarówno asortyment 
produkowanych komponentów do okien, jak i moc produk-
cyjną. Wyrazem tego jest 65% wzrost liczby metalowych 
komponentów produkowanych tygodniowo oraz niemal 
dziewięciokrotne zwiększenie godzin produkcyjnych. Po roz-
budowie zakładu liczba zatrudnionych zwiększyła się o 80 
osób. W związku z inwestycją powstał również nowy dział 
Research and Development, gdzie zatrudnieni są inżynierowie, 
którzy wymyślają nowe rozwiązania i testują prototypy przed 
wdrożeniem ich do masowej produkcji.

Bieg Europejski w Gnieźnie

Bieg Europejski w Gnieźnie to cykliczna impreza, organizo-
wana nieprzerwanie od 2003 roku. Impreza integruje lokalną 
społeczność i jest świetną okazją do wspólnego spędzania czasu 
w aktywny sposób. Trasa biegu liczy 10 km i z roku na rok bierze 
w nim udział coraz więcej osób – obecnie ponad 1500. Grupa 
VELUX jest sponsorem strategicznym Biegu. Co roku w biegu 
startuje ponad 100 osobowa drużyna pracowników VELUX.

Dni Otwarte w fabrykach VELUX

W maju i czerwcu 2017 roku fabryki VELUX w Gnieźnie 
i Namysłowie zorganizowały Dni Otwarte dla wszystkich 
chętnych, którzy chcieli zobaczyć, jak wygląda produkcja okien. 
Zwiedzający mogli poznać z bliska proces produkcji, jak rów-
nież warunki i specyfikę pracy w zakładzie, zaś osoby zaintere-
sowane pracą mogły poznać szczegóły dotyczące aktualnych 
wakatów i warunków zatrudnienia. Dni Otwarte były dla firmy 
VELUX okazją do przybliżenia mieszkańcom swoich zakładów – 
ważnego pracodawcy w tych miejscowościach, a przy okazji dać 
możliwość rodzinom na poznanie miejsca pracy swoich bliskich.

Źródło: Biegeuropejski.pl
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Współpraca ze szkołami

Fabryki VELUX współpracują ściśle ze szkołami zawodo-
wymi w zakresie organizowania wycieczek, szkoleń i praktyk 
uczniowskich, podczas których uczniowie mogą doskonalić 
swoje umiejętności i nabywać kometencje potrzebne do zdo-
bycia pracy w przyszłości.

Mecenat projektu Miasto Królów

Firma VELUX objęła mecenatem projekt kulturalny Miasto 
Królów, będący częścią Królewskiego Festiwalu Artystycznego 
w Gnieźnie. Szczególną częścią festiwalu jest widowisko ple-
nerowe Koronacja Królewska, które w 2017 roku obejrzało po-
nad 20 000 osób, z czego niemal 2/3 przyjechało do Gniezna 
w tym celu.

Źródło: Archiwum Miasta Gniezna

Produkty Grupy VELUX
Jak powstaje drewniane 
okno dachowe VELUX?

Tartak 

Fabryka i magazynUżytkownik końcowy

Drewno jest cięte i suszone w certyfikowanym tartaku.Drewno pozyskiwane jest z certyfikowanych, zrównoważo-
nych lasów, w których na miejsce wyciętych drzew sadzi się 
i pielęgnuje (zgodnie z określonymi zasadami) nowe tak, by 
nie uszczuplać leśnych zasobów.

Wszystkie fabryki i magazyny Grupy VELUX posiadają 
certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) lub PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification), 
zaś drewno poddawane jest szczegółowej kontroli.

97% odpadów produk-
cyjnych jest ponownie 
wykorzystywana.

Cykl życia 
40 lat

Ponad 90% części okna nada-
je się do recyklingu na koniec 
jego okresu eksploatacji.

Okno dachowe VELUX może służyć nawet 40 lat, pozwa-
lając zaoszczędzić energię. Dzięki ogrzewającym dom pro-
mieniom słonecznym okna VELUX ograniczają emisję CO2.
Oszczędność CO2 jest większa niż emisja powstała przy 
produkcji okna.
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Zrównoważone pozyskiwanie drewna

W Polsce w Grupie VELUX 100% drewna uży-
wanego do produkcji okien dachowych jest 
certyfikowane i pochodzi z odpowiedzialnych 
źródeł. Ale co właściwie oznacza „certyfiko-

wane drewno” i jak możemy zagwarantować, że łańcuch do-
staw jest zrównoważony od posadzenia lasu do wstawienia 
ramy okna w twoim domu?
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Wpływ społeczny produktów VELUX

W Grupie VELUX wierzymy, że budynki są dla 
ludzi i powinny im służyć. Okna dachowe po-
magają w tworzeniu zdrowego klimatu w do-
mach, ponieważ zapewniają dostęp do światła 

słonecznego i świeżego powietrza. Grupa VELUX mocno 
angażuje się w edukację społeczeństwa na temat poprawy 
jakości warunków mieszkaniowych, m.in. poprzez publikację 
badania Barometr Zdrowych Domów, kampanie edukacyjne 
oraz liczne artykuły prasowe. 

Według badania „Barometr zdrowych domów 2017”, 
w Polsce liczba osób narzekających na zdrowie mieszkających 
w domach niedoświetlonych jest aż o 61% wyższa w stosun-
ku do osób mieszkających w domach doświetlonych. Okna 
VELUX w oczywisty sposób gwarantują dostęp do naturalne-
go światła słonecznego, co poprawia komfort mieszkańców. 

Regularna wymiana powietrza w pomieszczeniach jest 
niezbędna dla naszego zdrowia, samopoczucia i bezpieczeń-
stwa. Europejczycy, którzy w ogóle nie wietrzą domów są 
dwukrotnie bardziej narażeni na brak energii życiowej niż ci, 

Produkty VELUX mogą także, w długim okresie, korzyst-
nie wpływać na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powie-
trza i zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego, zapobiegając 
powstawaniu tych problemów. Przestarzała stolarka okienna 
w wielu polskich budynkach jednorodzinnych, z powodu swo-
jej niskiej szczelności skutkuje tym, iż dużo ciepła ucieka na 
zewnątrz budynku. Zużycie większej ilości opału (np. węgla, 
drewna) powoduje większe koszty dla mieszkańców jak i więk-
szą emisję zanieczyszczeń powietrza, co jest jedną z przyczyn 
smogu w Polsce. Z badań przeprowadzonych przez Institute 
for Security, Energy and Climate Studies (ISECS) wynika, iż 
budynki jednorodzinne o niskim standardzie energetycznym 
oraz przestarzałym systemem grzewczym są w 40% odpowie-
dzialne za powstawanie smogu i złą jakość powietrza w Polsce. 
Inwestycja w ich modernizację bardzo szybko przyniosłaby 
efekt w postaci redukcji zużycia energii i obniżenia kosztów eks-
ploatacji budynku, a także długookresowo poprawę jakości 
powietrza. Sama wymiana stolarki okiennej i drzwi może 
przyczynić się do 10-15% oszczędności energii ciepl-
nej. Innymi istotnymi elementami termomodernizacji 
budynków są: termoizolacja ścian zewnętrznych 
i dachu oraz ocieplenie stropu nad nieogrzewa-
ną piwnicą.

Więcej informacji:  
https://www.velux.pl/zdrowedomy

Wietrzenie pomieszczeń zapobie-
ga szerzeniu się alergenów, zaraz-
ków i nadmiernemu zawilgoceniu.

którzy wietrzą je 2-4 razy dziennie. Wietrzenie pomieszczeń 
zapobiega szerzeniu się alergenów, zarazków i nadmiernemu 
zawilgoceniu. Niedobór czystego i świeżego powietrza powo-
duje osłabienie całego układu oddechowego, co zwiększa jego 
podatność na różne choroby, a nawet może skutkować innymi 
dolegliwościami. Należy jednak pamiętać o tym, aby w okresie 
szczególnie wysokich stężeń smogu ograniczyć wpuszczanie 
powietrza z zewnątrz.

Innowacje produktowe i nowości

Mamy świadomość, że funkcjonalność poddasza zale-
ży od właściwego doboru typów i rozmiarów okien 
do pomieszczenia. Okna dachowe, jakie oferujemy 
naszym klientom, zapewniają więcej światła, moż-

liwość wentylacji nawet gdy są zamknięte i doskonały komfort 
użytkowania. Co ważne, wszystkie produkty firmy VELUX są 
zaprojektowane z myślą o optymalizacji zużycia energii na eta-
pie pozyskania surowców, produkcji, użytkowania i utylizacji.

Grupa VKR, której największą część stanowi Grupa 
VELUX, globalnie jest w posiadaniu 1823 patentów (stan na 
01.01.2018 roku). Aż około 90% złożonych wniosków paten-
towych dotyczących naszych nowych technologii i rozwiązań 
produktowych uzyskuje aprobatę jednostek uprawnionych 
co oznacza, że wypracowane przez nas innowacje są istotne 
i unikalne. 

Okna trzyszybowe

W 2017 roku firma VELUX wprowadziła do oferty ener-
gooszczędne okna dachowe z pakietem trzyszybowym. Nowe, 
drewniane okna gwarantują wysoką jakość, doskonały kom-
fort użytkowania i mniejsze zużycie energii. Jest to idealne 
rozwiązanie dla inwestorów, którzy poszukują energooszczęd-
nych rozwiązań w korzystnych cenach.

Okna do płaskiego dachu

Sferyczny Moduł Szklany VELUX to nowe rozwiązanie na 
rynku okien do płaskiego dachu, która doprowadza do pomiesz-
czenia jeszcze więcej światła. Produkt wyróżnia wyjątkowy de-
sign, unikalna technologia i zastosowanie zakrzywionego szkła, 
które skutecznie odprowadza wodę z powierzchni okna. Okno 
otrzymało prestiżową nagrodę archiproducts Design Award 
2017 oraz nagrodę iF Design Award 2018.

Okna drewniano-poliuretanowe

Elegancki profil okienny został wykonany w innowacyjnej 
technologii ThermoTechnologyTM – rdzeń z drewna modyfiko-
wanego termicznie pokryto ciśnieniowo odpornym na wodę 
poliuretanem pomalowanym na biało. Inaczej niż w przypadku 
okien z PCV, poliuretanowa konstrukcja jest uformowana w jed-
nej części. Jego naroża są gładkie i bez połączeń, przez co nie 
gromadzi się na nich kurz i brud. Doskonałe właściwości termo-
izolacyjne osiągnięto dzięki zastosowaniu nowoczesnych pa-
kietów szybowych składających się z trzech tafli szkła i dwóch 
komór wypełnionych argonem.
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Testy

Weryfikacja przez Dział 
Aprobat i Certyfikacji 

Produktów

Dopuszczenie do 
produkcji i sprzedaży

Efekty

Wnioski

Standardy jakości w Grupie VELUX

„Jeden eksperyment wart więcej niż 
tysiąc ekspertyz” 

D bałość o najwyższą jakość jest fundamentem 
działalności Grupy VELUX. Realizacja kluczowych 
założeń polityki jakości ma bezpośredni wpływ na 
każdy obszar naszego funkcjonowania i determinuje 

pracę zespołu specjalistów ds. jakości, a także pracowników 
produkcyjnych i działu zaopatrzenia. Systemowe podejście 
do procesu wytwarzania i postrzeganie go jako wzajemnie 
powiązanych zjawisk pozwalają na ciągłe doskonalenie 
w całej organizacji.

Polityka jakości zgodna z normą ISO 
9001

P olityka jakości VELUX realizowana jest zgodnie z mię-
dzynarodową normą ISO 9001 oraz wewnętrznymi 
standardami. Każda fabryka posiada certyfikat speł-
nienia normy oraz odrębny dział zarządzania jako-

ścią. Na każdym wydziale produkcyjnym pracują specjaliści 
ds. jakości, którzy czuwają nad tym, aby jakość każdego 
wyrobu spełniała restrykcyjne normy na każdym etapie jego 
realizacji, gdyż od tego zależy efekt końcowy. Produkt podle-
ga 100 % weryfikacji jakościowej w procesie wytwarzania. 
Kontrola wbudowana jest w proces i jest wykonywana przez 
pracowników podczas rutynowych czynności realizowanych 
na stanowiskach pracy. Dodatkowo półprodukty przechodzą 
szereg testów jakościowych weryfikujących funkcjonalność 
kompletnego wyrobu. Wszystkie zakłady wytwarzają produk-
ty według tych samych, sprawdzonych specyfikacji technicz-
nych, jednolitych bez względu na kraj wytworzenia produktu. 
Okna dachowe wyprodukowane w każdej z fabryk przechodzą 
wyrywkową, opartą na próbie statystycznej, kontrolę jakości 

finalnego produktu. Polega ona na losowym wybraniu kil-
ku sztuk z każdej partii i poddaniu weryfikacji według 

ściśle określonych procedur i testów.

Etapy rozwoju produktu

25 

40

tys.
razy zamykamy i otwieramy okno, 
aby sprawdzć jego wytrzymałość

testów przechodzi 
każdy nowy produkt

Jakim testom poddawane są produkty 
VELUX w dziale R&D?

Rodzaj testu Opis

śniegowo-lodowy sprawdzamy, jak okna wytrzymają ekstremalne warunki pogo-
dowe, takie jak śnieg, mróz i roztopy przez cały okres zimowy

przyśpieszonej ekspozycji na 
promieniowanie UV 

sprawdzamy zachowanie okna przy długotrwałym 
nasłonecznieniu

odporności na uderzenie 50-kilogramowe wahadło symuluje bardzo mocne uderzenie 
w szybę

wodoszczelności 
i wytrzymałości 

test w tunelu aerodynamicznym, gdzie prędkość wiatru osiąga 
144 km/h i symulowane są opady atmosferyczne

wytrzymałości okuć każde testowane okno jest otwierane i zamykane 25 tys. razy

cech technicznych istotnych 
z punktu widzenia redukcji 
emisji CO2

sprawdzamy energooszczędność produktów i ich zdolność do 
pozyskiwania energii słonecznej

72 %

* Próba badawcza wyniosła 600 respondentów – inwestorów indywidualnych, decydentów 
w zakresie wyboru i zakupu okien dachowych na potrzeby budowy/remontu poddasza we wła-
snym domu. Badania przeprowadzone przez GFK Polonia oraz CE Business & Social Research 
w październiku 2017 roku.

respondentów wskazało markę VELUX 
jako markę wysokiej jakości, co stanowiło 
najlepszy wynik w branży*
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Marek Tynka, właściciel firmy Zakład 
Blacharsko-Dekarski i Usługi Ogólnobudowlane 
Marek Tynka, prezes małopolskiego oddziału 
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

W spółpracuję z firmą VELUX już od wielu lat, 
właściwie od momentu kiedy pojawiła się na 
polskim rynku. Relacje z dyrektorami regionu 
i doradcami technicznymi, tymi którzy pra-

cowali kiedyś i tymi którzy pracują dziś, układają się bardzo 
dobrze. Chętnie integrują się ze środowiskiem dekarskim, są 
zawsze dostępni pod telefonem, służą radą i pomocą, zawsze 
można liczyć na ich wsparcie, wykazują się dużą wiedzą tech-
niczną, są bardzo kompetentni. 

 Dla mnie jako wykonawcy bar-
dzo ważna jest też łatwa i szybka 
dostępność produktów VELUX 
u wielu dystrybutorów, a w razie 
potrzeby szybka i sprawna reali-
zacja zamówień nietypowych. 

Firma VELUX posiada bardzo szeroki asortyment okien 
do każdego rodzaju pokrycia dachowego oraz systemowych 
akcesoriów – rolety, markizy. Wprowadzając na rynek nowe 
produkty czy technologie, organizuje szkolenia, podczas któ-
rych wykonawcy mogą się zapoznać „na żywo” z nowymi 
rozwiązaniami. 

Na polskim rynku firma VELUX prowadzi dobre działania 
marketingowe. Ich reklamy, strona internetowa, katalogi, in-
formatory, ulotki, sponsoring sportowy sprawiają, że marka 
VELUX jest kojarzona przez klientów, a nie wyłącznie przez 

ludzi z branży. Dla mnie jako wykonawcy bardzo ważna jest 
też łatwa i szybka dostępność produktów VELUX u wielu 
dystrybutorów, a w razie potrzeby szybka i sprawna 
realizacja zamówień nietypowych. Warto zazna-
czyć, że nowe okna zachowują standardowe roz-
miary i w przypadku wymiany starych okien 
można zastosować nowe w tym samym 
rozmiarze, przez co unikamy konieczno-
ści dużego niszczenia pokrycia dachu 
i wymiany szpalet okiennych.

Współpraca z dostawcami 
i partnerami handlowymi

W spółpraca Grupy VELUX z dostawcami ma 
charakter długookresowy: z większością kluczo-
wych dostawców kooperacja trwa od ponad 10 
lat. Od tego czasu liczba polskich dostawców 

wzrosła blisko 10-krotnie. W tym samym czasie obroty han-
dlowe pomiędzy polskimi firmami a Grupą VELUX zwiększyły 
się ponad 40-krotnie. 

W 2016 i 2017 roku liczba polskich dostawców Grupy wy-
nosiła około 100 podmiotów, co oznacza ponad 10% wzrost 
w porównaniu do 2015 roku. Na podstawie wartości obrotów 
handlowych pomiędzy polskimi dostawcami a Grupą VELUX 
można oszacować, że dzięki tej współpracy w latach 2016 
i 2017 w polskiej gospodarce funkcjonowało ponad 1000 
dodatkowych miejsc pracy w branżach powiązanych z pro-
dukcją metalu, drewna, opakowań, substancji chemicznych 
i szkła.

Skracanie łańcucha dostaw

Z akład w Namysłowie podejmuje liczne działania, aby 
skracać swój łańcuch dostaw i usprawniać procesy 
produkcyjne. Właściwe planowanie zapasów i szyb-
ka dostępność materiałów i komponentów stają się 

kluczowymi elementami naszej współpracy z dostawcami. 
Nadrzędnym celem jest dla nas optymalizacja procesu pla-
nowania i dostarczania produktów naszym klientom, przy 
jednoczesnym minimalizowaniu naszych zapasów.

Jednym z przykładów innowacyjnych rozwiązań w skra-
canie łańcucha dostaw jest inwestycja w budowę nowej hali 
magazynowo-produkcyjnej w 2016 roku w Namysłowie, 
która wpłynęła na usprawnienie 
procesu produkcji, ograniczenie emisji 
CO2, poprawę warunków pracy i niższe 
koszty magazynowania komponentów. 
Uruchomiono proces zaopatrywania linii 
montażowej komponentami w systemie Just-
in-time (dokładnie na czas). Wymagało to reor-

ganizacji procesów wewnętrznych, a także automatyzacji 
monitorowania poziomu komponentów na każdym stanowi-
sku pracy. Dzięki wdrożonej innowacji procesowej udało się 
uzyskać konkretne oszczędności. Długość dróg transporto-
wych została zmniejszona o równowartość około 14 000 km 
rocznie, co jest w przybliżeniu ekwiwalentem 1/3 długości 
równika. Ograniczenie pokonywanego dystansu przekłada się 
bezpośrednio na redukcję zasobów w postaci ilości wózków 
i koszów z nimi związanych, rodzaju używanego sprzętu, zu-
życia energii, codziennej obsługi oraz efektywności współpra-
cy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi. 

Dzięki wdrożonej innowacji procesowej  
udało się uzyskać spore oszczędności.
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wzrost liczby 
dostawców

wzrost obrotów 
z dostawcami
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Nasze okna składają się z surowców niemal w 100% zdat-
nych do recyklingu – drewna, szkła, stali i aluminium. 

Główne kategorie zakupowe w 2017 roku

Supply Chain Designer 2017 

Grupa VELUX i spółki siostrzane w swoich fabrykach 
w Namysłowie, Gnieźnie oraz Wędkowych k. Tczewa realizu-
ją założenia szczupłego zarządzania tzw. Lean Management, 
które pozwala produkować wysokiej jakości okna i kompo-
nenty w sposób efektywny kosztowo. 7 grudnia 2017 roku 
w Warszawie podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji 
rozdane zostały nagrody w VI edycji badania Supply Chain 
Designer. Firma VELUX otrzymała nagrodę główną za projekt 
„Poszukiwanie optymalnego przepływu na przykładzie reorga-
nizacji dostaw”, który dotyczył procesu reorganizacji dostaw 
komponentów produkcyjnych i rozbudowy zakładu produkcyj-
nego w Namysłowie w oparciu o zasadę poszukiwania ciągłe-
go przepływu.

Współpracujemy tylko z odpowiedzialnymi 
dostawcami

W firmie VELUX współpracujemy tylko z dostaw-
cami, którzy podzielają nasze zaangażowanie na 
rzecz odpowiedzialnych praktyk biznesowych. 
Wspieranie wysokich standardów pracy, ochro-

ny środowiska, praw człowieka i walki z korupcją to integralna 
część prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na kon-
cepcji Przedsiębiorstwa Modelowego. Wszystkie wymagania 
dotyczące współpracy przedstawiliśmy w Kodeksie postępo-
wania dla dostawców. Co ważne, dzięki regularnym kontrolom 
możemy sprawdzać, czy dostawcy działają zgodnie z przyjętą 
polityką odpowiedzialności.

Kodeks Postępowania 
dla Dostawców

Warunki pracy

dostawca jest zobowiązany szanować prawa czło-
wieka, unikać dyskryminacji i zapewniać bezpiecz-
ne środowisko pracy

Środowisko naturalne

wymagamy od dostawców wprowadzenia 
polityki środowiskowej

Okresowe kontrole

dostawca pozwala firmie VELUX na monitoro-
wanie zgodności jego działalności z Kodeksem 
Postępowania Dostawców

Kodeks ten podpisywany jest każdorazowo z nowym 
dostawcą, jest też częścią każdej umowy ramowej, 
wieloletniej. Weryfikowanie jego zapisów następuje 
podczas każdej wizyty terenowej u dostawcy lub 
usługodawcy, natomiast okresowo tj. raz na kil-
ka lat wykonuje się audyty sprawdzające.
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Leszek Ciesek, Prezes Zarządu, Effect Glass S.A. 
 – dostawca szyb do okien VELUX

P oczątek współpracy firm Effect Glass S.A. i DOVISTA 
– spółki siostrzanej dla Grupy VELUX miał miejsce 
w styczniu 2013 roku – od tego momentu minęło 
ponad 5 lat. Ta firma to dynamiczny, wiarygodny 

i odpowiedzialny partner w biznesie. W czasie tej współ-
pracy Effect Glass m.in. rozbudował swój park maszynowy 
i zaimplementował nowoczesne rozwiązania technologiczne. 

Nasze przedsiębiorstwo dokonało rów-
nież szeregu inwestycji, które popra-

wiły bezpieczeństwo produkcji oraz 
komfort pracy.

Nasze przedsiębiorstwo dokonało również szeregu inwestycji, 
które poprawiły bezpieczeństwo produkcji oraz komfort pra-
cy. Współpraca zainspirowała nas m.in. do jeszcze większej 
dbałości o ochronę środowiska, zaangażowania w działa-
nia służące pracownikom oraz podejmowanie inicjatyw 
o charakterze lokalnym. Dziś – przy współpracy z wie-
loma podmiotami zewnętrznymi – na szeroką skalę 
wykorzystujemy możliwości recyklingu materia-
łów, które kiedyś stanowiły odpad produkcyjny. 
Takie działania wpływają jednocześnie na 
wzrost naszej konkurencyjności. 

Zakład produkcyjny firmy Effect Glass jest położony 
w Wędkowych, 700 metrów od zakładu spółki DOVISTA, co 
pozwala na maksymalną redukcję kosztów, również środowi-
skowych, dostaw szyb do produkcji okien.

Źródło: Effect Glass S.A.

Tomasz Stybel, dyrektor operacyjny, SOLVERA 
Gawel Technology S.A. – dostawca metalowych 
elementów złącznych dla różnych fabryk Grupy 
VELUX w Polsce i na świecie.

Obecnie mija 20 lat od rozpoczęcia współpracy z firmą 
VELUX i należy przyznać, że był to czas w którym 
mocno rozwinęliśmy portfel naszych produktów oraz 
technologię wytwarzania.

W strategii SOLVERA Gawel Technology koncentrujemy się 
na spełnieniu wymagań i potrzeb naszych odbiorców, co powo-

Nasze wspólne działania nigdy nie ograniczały 
się do samego produktu i w interesie obu 
stron od zawsze było dbanie o środowi-
sko oraz bezpieczeństwo pracy.

duje, że relacje budowane są na poziomie partnerskim a dostaw-
ca staje się ważnym ogniwem nie tylko w łańcuchu dostaw, ale 
także i w zakresie rozwoju produktu finalnego.

Z perspektywy kilkunastu lat współpracy tak właśnie 
oceniam nasze relacje z firmą VELUX. Dzięki kilkunasto-
letniej kooperacji poprzez wspólne projekty mieliśmy 

okazję doskonalić nasze wyroby, aby spełnić wysoko stawiane 
wymagania jakościowe. Firma VELUX niejednokrotnie poprzez 
innowacyjność swoich produktów była dla nas inspiracją do 
szukania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie 
produkcji elementów złącznych jak również stosowanych 
pokryć antykorozyjnych.

Nasze wspólne działania nigdy nie ograniczały się do sa-
mego produktu i w interesie obu stron od zawsze było dbanie 
o środowisko oraz bezpieczeństwo pracy. 

To co wyróżnia firmę VELUX w relacjach biznesowych to na 
pewno zaufanie co do powodzenia naszych wspólnych przedsię-
wzięć, transparentność stawianych nam wymagań oraz wspar-
cie techniczne w dążeniu do doskonałości naszych produktów.
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Maciej J. Stec, Prezes Zarządu, Seeger Dach 
Spółka z o.o. – dystrybutor okien VELUX

F irma VELUX oferuje nam, dystrybutorom, znakomity, 
nowoczesny, stale rozwijany produkt na atrakcyjnych 
warunkach handlowych. To umożliwia budowę dłu-
gofalowej strategii biznesowej opartej na stabilnej 

i przewidywalnej współpracy, pozwalającej na osiąganie go-
dziwych zysków i korzyści. Zasady współpracy są przejrzyście 
sformułowane, równe dla wszystkich, premiują profesjona-
lizm i potencjał dystrybutora, wpływając znacząco na pod-
wyższanie standardów w handlu materiałami budowlanymi.

W relacjach handlowych firma VELUX nie nadużywa 
swojej silnej pozycji, bierze pod uwagę nasze opinie i oceny, 
także te krytyczne. Mamy poczucie, że jesteśmy współauto-
rami zmian produktowych i marketingowych wprowadzanych 
przez firmę VELUX – zwykle idą one w oczekiwanym przez 
nas kierunku.

W relacjach handlowych firma 
VELUX nie nadużywa swojej silnej 
pozycji, bierze pod uwagę nasze 
opinie i oceny, także te krytyczne. 

Bardzo istotna jest również elastyczność współpracy, 
uwzględniająca lokalną specyfikę rynku oraz indywidual-
ne potrzeby dystrybutora: globalny koncern działa także 
w skali lokalnej.

Cechą wyróżniającą firmę VELUX jest też pozytywne 
podejście do swoich kontrahentów, co sprawia, że kontakt 
z jej przedstawicielami na różnych szczeblach jest znakomity, 
a sposób i czas reakcji na zgłaszane problemy można uznać 
za wzorowy.

T ransparentne warunki handlowe i uczciwe praktyki 
rynkowe we współpracy z dystrybutorami sprawia-
ją, że jesteśmy postrzegani przez nich jako dobry 
partner biznesowy.

1000

92%
polskich partnerów handlowych 
określiło firmę VELUX jako „firmę, 
do której mam zaufanie”* 

partnerów handlowych

* Coroczne badanie satysfakcji przeprowadzone 
na zlecenie Grupy VELUX na losowej próbie 230 
dystrybutorów w styczniu 2017 roku

Współpraca z partnerami 
handlowymi Dbałość 

o środowisko

Polityka zarządzania wpływem  
na środowisko

W  swojej globalnej strategii przykładamy szcze-
gólną wagę do ograniczania negatywnego 
wpływu prowadzonej przez nas działalności 
na środowisko naturalne. W równym stopniu 

dotyczy to polskiego oddziału Grupy i jej spółek siostrzanych. 
Nasza aktywność w tym obszarze jest widoczna na każdym 
etapie produkcji i dystrybucji okien VELUX.

W 2017 roku opracowaliśmy nowe narzędzie do oceny 
środowiskowej produktów. Nowe narzędzie opiera się na ak-
tualnych i przyszłych regulacjach UE. Przyjmuje perspektywę 
„od kołyski aż do grobu” w zakresie opracowywania pro-
duktów, koncentrując się na pięciu parametrach: emisje 
CO2, bilans energetyczny, zrównoważone pozyskiwa-
nie surowców, utylizacja i odzyskiwanie surowców 
wycofanych z eksploatacji i emisje chemiczne.

W trosce o planetę

Nowe produkty, technologie i urzą-
dzenia produkcyjne są poddawane 
ocenie środowiskowej już na etapie 
projektowania, w celu zmniejszenia 
ich wpływu na środowisko. Nasza 
strategia ochrony środowiska przyj-
muje zintegrowane podejście do 
zrównoważonych produktów i pro-
dukcji, koncentrując się na emisjach 
dwutlenku węgla, wykorzystaniu za-
sobów naturalnych i gospodarowaniu 
odpadami. Kodeks Postępowania dla 
Dostawców VELUX wymaga, aby nasi 
dostawcy również stosowali systemy 
zarządzania środowiskiem.

Grupa VELUX prowadzi odpo-
wiedzialną politykę środowiskową, 
stawianą za wzór wielu firmom. W la-
tach 2016-2017 Grupa VELUX nie 
odnotowała przypadków nieprzestrze-
gania prawa i regulacji dotyczących 
ochrony środowiska oraz uchybień 
w stosowaniu wewnętrznej polityki 
dotyczącej środowiska.

6 kluczowych zasad dotyczących 
polityki środowiskowej:

1. Projektujemy produkty tak, by ich 
wpływ na środowisko w całym 
cyklu życia (od wytworzenia po-
przez użytkowanie, do recyklingu) 
był jak najmniejszy.

2. Efektywnie użytkujemy surowce, 
energię i wodę. 

3. Nieustannie pracujemy nad mini-
malizowaniem naszego wpływu 
na środowisko.

4. Utrzymujemy wysoki standard 
bezpieczeństwa pracy.

5. Współpracujemy z dostawcami, 
klientami i innymi partnerami 
biznesowymi na rzecz osiągnię-
cia najwyższych standardów 
ochrony środowiska.

6. Poszukujemy rozwiązań, które 
pozwolą uczynić nasze produk-
ty dużo bardziej przyjaznymi 
środowisku, niż wymagają tego 
zewnętrzne normy.
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Przykład analizy cyklu życia okna dachowego wyprodu-
kowanego i użytkowanego w Europie Centralnej

135 36 -471 -8
-308

surowce 
naturalne

proces produkcji użytkowanie utylizacja

kg

Strategia Klimatyczna VELUX 
Redukcja emisji CO2 i zużycia energii

W ramach systemu zarządzania 
energią nieustannie szukamy rozwiązań, 
które pozwolą nam znacząco zmniejszyć 
jej zużycie. Współpracujemy z konsul-
tantami zewnętrznymi tak, aby mieć 
stały dostęp do najnowszych rozwiązań 
i technologii. Uczestniczymy w szkole-
niach celem poszerzania swojej wiedzy, 
aby stać się ekspertem w tej dziedzinie 
oraz dzielimy się swoim doświadcze-
niem na konferencjach.

Realizujemy projekt redukcji CO2 

do 2020 roku – Strategię Klimatyczną 
VELUX, w ramach którego wybieramy 
rozwiązania, które pozwalają nam na 
jak największą redukcję zużycia energii.
Ograniczamy czas przestoju maszyn 
w trybie gotowości, usprawniamy pro-
ces technologii, aby uchronić się przed 
przestojem produkcji, opracowujemy 
jednolite standardy dla wszystkich fa-
bryk oraz poprawiamy warunki pracy 
tak, aby być w zgodzie ze środowiskiem 
oraz komfortem pracy.

Zakłady Grupy VELUX w Gnieźnie 
i Namysłowie jako pierwsze w bran-
ży stolarki przeszły pozytywnie audyt 
energetyczny i otrzymały certyfikat 
ISO 50001. W praktyce wdrożenie sys-
temu zarządzania energią w fabrykach 
VELUX oznacza stałą i systematyczną 
koncentrację na efektywności energe-
tycznej wszystkich procesów operacyj-
nych, maszyn oraz sprzętu, jak również 

podnoszenie świadomości pracowników 
poprzez system szkoleń, gdyż ich zacho-
wania mają również istotny wpływ na 
wskaźniki zużycia energii.

Globalna strategia Grupy VELUX ogłoszona w 2009 roku, 
która realizowana jest także w zakładach produkcyjnych na 
terenie Polski, zakłada stopniowe ograniczanie emisji CO2. 
To jeden z priorytetów polityki środowiskowej naszej firmy. 
Celem globalnym Grupy VELUX jest obniżenie do roku 2020 
emisji CO2 o połowę w porównaniu z rokiem 2007. W Polsce, 
pomimo znacznego zwiększenia produkcji, emisja CO2 maleje.

%

Redukcja emisji

w odniesieniu do  
wartości produkcji

77

Inwestycje środowiskowe 

Baterie XFC do wózków widłowych

Zakład w Namysłowie przeprowadził innowacyjny, pilo-
tażowy program związany z wdrożeniem baterii nowej ge-
neracji do swoich wózków widłowych. Inwestycja w baterie 
XFC poskutkowała redukcją czasu i kosztów związanych 
z wymianą i ładowaniem baterii (obecnie są one bezobsłu-
gowe). Efektem tej inwestycji jest również obniżenie emisji 

gazów cieplarnianych. Po pozytywnych testach, wyniki 
zostały przedstawione zespołowi zarządzającemu 

i podjęto decyzję o systematycznym zastępowaniu 
zużytych akumulatorów nowymi bateriami XFC 

we wszystkich wózkach widłowych i elektrycz-
nych wózkach ręcznych.

Kotły na biomasę

Fabryka okien VELUX w Gnieźnie stosuje biomasę do uzy-
skania energii na potrzeby procesów produkcyjnych, a także 
ogrzewania hal produkcyjnych. Nowoczesny kocioł opalany 
zrębkami tzw. wiórami (około 2500 ton materiału rocznie), 
które są naturalnym odpadem procesów produkcyjnych po-
zwala na wytworzenie blisko 7400 MWh energii cieplnej, co 
przekłada się na obniżenie zużycia gazu nawet o 70% i tym 
samym ograniczenie emisji CO2 o ok. 6300 ton w skali roku. 
Kocioł pokrywa aż 85% rocznego zapotrzebowania fabryki 
w Gnieźnie na ciepło, przynosząc jednocześnie oszczędności 
na poziomie około 700 tysięcy złotych rocznie. Poprawie 
uległy również warunki pracy w zakładzie ze względu na 
lepiej ogrzewane hale produkcyjne. Pełne wykorzystanie 
surowca wpływa również na zmniejszenie ilości odpadów 
produkcyjnych. 

Również fabryka w Wędkowych posiada kocioł na bioma-
sę, zaś w grudniu 2017 roku uruchomiono podobne rozwią-
zanie w Namysłowie. Szacuje się, iż zużycie gazu ziemnego 
spadnie o 80%, zaś inwestycja zwróci się po 5 latach.

Oświetlenie LED

W zakładzie w Gnieźnie zrealizowano testowo moder-
nizację oświetlenia ogólnego, awaryjnego i stanowiskowe-
go. Główną korzyścią jest poprawa pracy jak i ograniczenie 
zużycia energii o 69% rocznie, co przekłada się na redukcję 
107 ton CO2.

Doświadczenie nabyte przy realizacjach pomogło 
w stworzeniu standardu oświetlenia, który stanowić bę-
dzie wzór do naśladowania dla pozostałych lokalizacji.

Wybierane są produkty sprawdzone, które 
posiadają odpowiednie certyfikaty i deklaracje, 
w tym bardzo ważne badania fotobiologiczne.

%

x

+50

3

oszczędności energii

dłuższa żywotność 
Oświetlenie 
LED

brak szkodliwych substancji (np. rtęci)
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Naturalne lakiery na bazie wody

Stosowanie lakierów, których rozpuszczalnikiem jest woda, 
w istotny sposób ogranicza emisje zanieczyszczeń do atmos-
fery. Ekologiczne zastosowanie substancji w procesie impre-
gnacji, lakierowania oraz posiadane przez zakład w Gnieźnie 
pozwolenie zintegrowane w obszarze Lakierni decydują o bra-
ku konieczności monitoringu – wykonywania pomiarów emisji 
z emitorów Lakierni. 

W zakładzie w Gnieźnie proces dozowania lakierów, im-
pregnatów i klejów odbywa się w cyklu technologicznie za-
mkniętym z wykorzystaniem częściowym procesu recyklingu 
w obszarze lakierowania. Zapewnia to efektywne wykorzysta-
nie substancji, brak awarii i ograniczenie negatywnego wpływu 
na środowisko w postaci ścieków technologicznych. 

Gospodarka ściekowa

Wszystkie odpady ciekłe są gromadzone i oddawa-
ne do utylizacji indywidualnym, uprawnionym odbiorcom. 
Przykładowo, fabryka okien w Gnieźnie rocznie oddaje do 
utylizacji około 300 m3 odpadów ciekłych co, dzięki wpro-
wadzaniu rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamknię-
tego, wynosi ok. 4% w stosunku do ilości ścieków bytowych. 
Tak mała ich ilość oraz zorganizowany proces gromadzenia 

odpadów ciekłych nie obciąża lokalnych instalacji kanaliza-
cyjnych, nie są również traktowane jako ścieki przemysłowe 
a uwodniony odpad. 

Zakład w Gnieźnie nie posiada lokalnej stacji podczyszcza-
nia ścieków, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Jedyny odciek 
przesyłany do gnieźnieńskiej oczyszczalni ścieków to ścieki 
bytowe z obszarów socjalnych.

Opłaty środowiskowe

Roczna wartość ponoszonych opłat z tytułu wprowadzania 
gazów lub pyłów do powietrza w zakładzie w Gnieźnie to około 
21 tys. zł w skali roku; roczne opłaty środowiskowe, ujmujące 
również wody opadowe z powierzchni o trwałej nawierzchni, 
to koszt 5 tys. zł w skali roku. Zbiorcze zestawienie informacji 
o zakresie korzystania ze środowiska wskazuje jednoznacznie 
zaledwie kwotę 26 tys. zł za rok 2016 opłat poniesionych 
przez nasz zakład.

Jest to wartość niewspółmiernie mała w porów-
naniu z innymi zakładami, które lakierują, oraz 
impregnują wykorzystując substancje o pa-
rametrach mniej przyjaznych środowisku.

Kocioł na biomasę w fabryce VELUX 
w Namysłowie wyprodukuje Energii wystarczyłoby dla

mieszkańców gminy 
Namysłów. Kocioł mógłby 
zabezpieczyć ich potrzeby 
energetyczne

Przeciętne polskie 4 – osobowe 
gospodarstwo domowe zużywa
1,9 MWh – 2,1 MWh na rok

9 618 3/4MWh
energii cieplnej w roku

Zrównoważone pozyskiwanie 
i transport surowców

Innowacyjność firmy VELUX zna-
lazła swoje odzwierciedlenie również 
w procesie logistycznym. Tradycyjnie 
okna transportuje się na paletach, na-
tomiast firma VELUX stworzyła CUBE 

– bezpaletowy system pakowania i trans-
portu okien. Dzięki systemowi CUBE 
w jednym transporcie przewożonych 
jest więcej okien niż przy użyciu palet. 
Potrzebnych jest więc mniej przejazdów, 
co przekłada się na oszczędność paliwa, 
a tym samym redukcję emisji CO2. Ma to 
znaczące konsekwencje dla środowiska, 
ponieważ w skali roku zmniejsza łączną 
liczbę przebytych kilometrów o ok. 2,5 

miliona. Oszczędność paliwa stanowi 
równowartość 800 000 litrów paliwa, 
którą zużywa się na transport gotowych 
produktów do odbiorców oraz powrót 
z paletami. W skali europejskiej ozna-
cza to ograniczenie emisji CO2 o 2 000 
ton rocznie. Oszczędności dotyczą też 
wykorzystywanych surowców, ponie-
waż system eliminuje drewniane palety 
potrzebne do tradycyjnego przewozu 
okien. Zakłady produkcyjne zyskują 
dodatkową powierzchnię magazy-
nową i wygodny system wyso-
kiego składowania.

System pakowania CUBE – rozwiązanie zastosowane 
w fabryce VELUX w Gnieźnie
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Transport drewna

W związku z wprowadzeniem na przełomie 2015 i 2016 
roku outsourcingu w procesie rozkroju i suszenia tarcicy własno-
ści fabryki w Gnieźnie, jesteśmy w stanie transportować jedno-
razowo aż 40 m3 tarcicy suchej na jednym aucie. W przeszłości, 
kiedy tarcica tylko wstępnie była obrabiana poza zakładem, 
a dopiero główny proces rozkroju wraz z suszeniem odbywał się 
w fabryce w Gnieźnie, tarcicę mokrą mogliśmy transportować 
z całego kraju tylko w ilości 20 m3/ładunek.

10

2 000

800 000

2 500
7 14lub

ton emisji CO2

litrów ropy naftowej

mln kilometrów %

Dzięki systemowi CUBE rocznie 
na transporcie oszczędzamy 

okien zawiera jedno opakowanie 
typu CUBE

Dzięki systemowi pakowania 
i transportu CUBE zwiększa-
my efektywność powierzchni 
magazynowej

Recykling drewna

Podczas procesu produkcyj-
nego oddzielamy powstałe odpady 
drewniane na wióry (które trafiają do 
silosów a następnie do kotłów na bioma-
sę) oraz klocki (które trafiają do kontenerów). 
Grupa VELUX organizuje załadunek tych odpa-
dów, odbiorcą natomiast są firmy, które przetwa-
rzają je na celulozę i pelet.

Recykling odpadów stalowych

Wszelkie odpady stalowe są zbierane na bieżąco we 
wszystkich obszarach produkcyjnych, w jakich powstają. 
Współpracujemy z profesjonalną firmą zewnętrzną, któ-
ra odkupuje od nas wszystkie odpady stalowe. Firma 
ta ma podpisane kontrakty z przedsiębiorstwami 
(m.in. huty, odlewnie metali), które zajmują się 
przetwarzaniem zebranych materiałów jako 
surowców wtórnych użytych ponownie 
w procesie. W podobny sposób zago-
spodarowywane są również inne 
elementy metalowe (np. na-
rzędzia metalowe, elementy 
infrastruktury), które się 
u nas pojawiają.

Drewno z odpowiedzialnych źródeł

drewna wykorzystywanego 
w przemyśle pochodzi  
z certyfikowanych  
zrównoważonych upraw

 Globalnie tylko

30100

99,5

%%

%

pozyskiwanego przez Grupę VELUX 
drewna w Polsce pochodzi  

z certyfikowanych upraw 

pozyskiwanego przez VELUX 
globalnie drewna pochodzi 

z certyfikowanych upraw 

odpadów jest 
wykorzystywana 
ponownie%97 

Gospodarka obiegu 
zamkniętego

Dbałość o środowiskoDbałość o środowisko 4746 Dbałość o środowisko46



Certyfikaty w fabrykach VELUX

U zyskanie certyfikatu to dla nas nie tylko potwier-
dzenie najwyższych norm i standardów, ale rów-
nież szansa na ciągłe doskonalenie. Polskie fabryki 
VELUX posiadają 5 certyfikatów, na których opie-

rają się nasze polityki bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony 
środowiska naturalnego.

Certyfikat  
bezpieczeństwa 
OHSAS 18001

(Occupational Health and 
Safety Assessment Series) – do-
tyczy on zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Jest to norma 
uznana w ponad 80 krajach.

Certyfikat zgodności 
produkcji z zasadami 
ekologii ISO 14001

Podstawowym zadaniem 
normy jest wspomaganie 
ochrony środowiska i zapobiega-
nie zanieczyszczeniom w spo-
sób uwzględniający potrzeby 
społeczno-ekonomiczne (w myśl 
idei zrównoważonego rozwoju).

Certyfikaty  
odpowiedzialnej  
gospodarki leśnej 
FSC oraz PEFC

(Forest Stewardship 
Council oraz Programme for 
the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) – umoż-
liwiają weryfikację pochodzenia 
drewna na każdym etapie jego 
przetworzenia i przepływu.

Certyfikat jakości 
ISO 9001

Międzynarodowa norma 
określająca wymagania, jakie 
powinien spełniać system 
zarządzania jakością w organi-
zacji. Do głównych wymagań 
normy należą m.in.: wprowa-
dzenie nadzoru nad dokumenta-
cją i zapisami, zaangażowanie 
kierownictwa w budowanie 
systemu zarządzania jakością, 
usystematyzowanie zarządza-
nia zasobami, dokonywanie 
systematycznych pomiarów.

Certyfikat  
energetyczny  
ISO 50001

Międzynarodowa norma 
dotycząca systemu zarządzania 
energią, opracowana na podsta-
wie europejskiego standardu 
EN 16001.

Grupa VELUX jako 
miejsce pracy

D bałość o dobre relacje w firmie VELUX czerpie 
swoje źródła z naszej filozofii działania – czyli wi-
zji Przedsiębiorstwa Modelowego. Zdajemy sobie 
sprawę, że nasi pracownicy oraz ich umiejętności, 

kompetencje i doświadczenie stanowią o sile naszej firmy. 
Nasze podejście do zarządzania zasobami ludzkimi sprawia, 
iż firma VELUX jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca.

Pracownicy to kapitał stanowiący o naszej konkurencyj-
ności. Grupa VELUX została stworzona przez ludzi, którzy 
odważyli się zapytać: „A co, jeśli…”. Ta ciekawość i zaanga-
żowanie wyznaczają kierunek naszego rozwoju. Promujemy 
entuzjazm i własną inicjatywę, dlatego każdy – od szerego-
wego pracownika po kierownika – może zgłosić pomysł na 
usprawnienie procesów produkcyjnych. W ten sposób po-
wstają najlepsze rozwiązania i rozwijają się talenty. W 2017 
roku w Grupie VELUX i spółkach siostrzanych wdrożyliśmy 
ponad 13 500 usprawnień. Ponad 2900 usprawnień wdro-
żonych w 2017 roku w fabryce okien w Gnieźnie przyniosło 
około 208 tys. zł oszczędności. 

Pracujemy z pasją, aby osiągać 
najlepsze rezultaty

13500

2900 208=

pomysłów pracowników 
wdrożonych w 2017 roku

usprawnień w fabryce 
okien w Gnieźnie

oszczędności
tys. zł
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Struktura zatrudnienia

Podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie 
VELUX opiera się na czterech filarach:

pracowników pracuje 
z nami ponad

1. Zapewniamy bezpieczne 
i komfortowe warunki pracy 

Edukujemy w obszarze bezpieczeństwa i promuje-
my bezpieczne zachowania. Dzięki programowi Take 
Care, dążymy do ograniczenia wypadków do zera. 
Zachęcamy również pracowników do zgłaszania pomy-
słów na usprawnienia, dzięki którym możemy wspólnie 
doskonalić naszą organizację. Ponieważ dbamy o zdro-
wie naszych pracowników, zapewniamy prywatną 
opiekę medyczną zarówno pracownikom biurowym jak 
i produkcyjnym.

 3. Edukujemy uczniów i studentów
Jako największy producent i eksporter okien 

w Polsce, mamy dużo do powiedzenia w obszarze zrów-
noważonego budownictwa oraz nowoczesnego podej-
ścia do produkcji. Przekazujemy uczniom i studentom 
wiedzę i narzędzia, które mogą wykorzystywać w prak-
tyce. Zachęcamy również do podejmowania pracy w na-
szym zakładzie w trakcie programów stażowych lub po 
zakończeniu nauki.

2. Wspieramy rozwój pracowników
Oferujemy bogatą ofertę szkoleniową (szkolenia sta-

cjonarne oraz na platformach e-learnigowych) a także 
współfinansujemy studia. Zapewniamy również możli-
wość odbycia wyjazdów zagranicznych, podczas których 
nasi pracownicy mogą poznać dobre praktyki w innych 
krajach i podzielić się własnymi doświadczeniami.

4. Prowadzimy dialog z pracownikami
Nasi pracownicy co roku przechodzą rozmowy roz-

wojowe. To moment, w którym podsumowujemy dotych-
czasowe wyniki, ustalamy cele na kolejny rok i wspólnie 
omawiamy plany dalszego rozwoju zawodowego. Co 
dwa lata przeprowadzamy również badania satysfakcji 
pracowników, dzięki którym możemy poznać poziom 
zadowolenia z pracy w firmie VELUX i zidentyfikować 
obszary, które wymagają poprawy.

7lat

Program rozwojowy LEVEL UP!

Program zakłada realizację szkoleń w formie krótkich warsz-
tatów, obejmujących trzy tematyki: 

 ∙ Umiejętności – szkolenia dotyczące naszej współpracy, 
interakcji, umiejętności pracy w zespole, w projektach oraz 
kultury organizacji,

 ∙ Wiedza i narzędzia – warsztaty z zakresu narzędzi IT, wie-
dzy produktowej i procesowej,

 ∙ Zdrowie i styl życia – spotkania dotyczące profilaktyki zdro-
wotnej oraz zagadnień związanych z rozwojem osobistym, 
np. warsztat umiejętności wychowawczych.

W  Grupie VELUX wierzymy, że ludzi należy 
obdarzać zaufaniem i odpowiedzialnością. 
Każdy pracownik jest dla nas wyjątkowy i ma 
wpływ na to, w jakim kierunku chce się rozwi-

jać, budując tym samym swoją ścieżkę kariery. Jeden projekt 
zwykle prowadzi do następnego, stanowiąc kolejny krok do 

nowego stanowiska w organizacji. Nasz zespół tworzą pra-
cownicy pełni pasji, zaangażowani w życie organizacji. 

Jako ambasadorzy firmy budują kulturę organizacyjną 
firmy VELUX. Pracownicy współuczestniczą w po-

dejmowaniu kluczowych decyzji, m.in. w tworze-
niu arkusza oceny pracy.

Satysfakcja i zaangażowanie 
pracowników
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Dzięki tworzeniu zdrowych, komfortowych i przyjaznych 
warunków pracy jesteśmy w stanie nie tylko realizować wizję 
Przedsiębiorstwa Modelowego, ale także poprawiać efektyw-
ność pracy naszego zespołu. W realizacji tego zadania poma-
ga nam specjalnie opracowany program „Healthy Well-being”.

Działania z zakresu programu „Healthy Well-being” skon-
centrowaliśmy wokół 4 obszarów: 

1. Edukacja
Świadomość, odpowiedzialność i dobre nawyki to kluczo-
we elementy wpływające na poprawę warunków pracy 
– lub szerzej – warunków życia. Dlatego dużą uwagę przy-
kładamy do dzielenia się wiedzą. Edukujemy naszych pra-
cowników w zakresie dobrych praktyk, które pozytywnie 
wpływają na zdrowie (np. zdrowe żywienie, aktywność 
fizyczna, profilaktyka), bezpieczeństwo, komfort itp.

2. Komfort i ergonomia
O zdrowie i komfort pracowników dbamy w każdym ob-
szarze pracy – w biurze, w podróży służbowej, w samo-
chodzie. Wszystkim naszym pracownikomgwarantujemy 
ergonomiczne i komfortowe warunki. W biurze każde 
miejsce pracy zaplanowane jest w taki sposób, aby oso-
ba przy nim pracująca miała dostęp do światła dzienne-
go oraz świeżego powietrza (możliwość otwarcia okna). 
Dostępne są też specjalne piłki do siedzenia, wzmacnia-
jące kręgosłup oraz kształtujące prawidłową postawę. 

3. Zdrowie
Codziennie pracownicy mają do dyspozycji świeże owo-
ce i warzywa oraz zestawy herbat oraz ziół. Tygodniowo 
w całej Grupie zamawiamy około 2 tony owoców. 
Przestrzegamy zasady, aby czasie spotkań oferować zdro-
we przekąski, rezygnując ze słodkich ciastek i paluszków. 
Taką praktykę stosujemy także w przypadku spotkań ze-
wnętrznych, jak szkolenia czy konferencje. Opracowaliśmy 
specjalny program edukacyjny „Dieta handlowca”, w któ-
rym pokazujemy jak zorganizować sobie dzień pracy 
z uwzględnieniem posiłków, aby uniknąć np. niezdrowych 
fast–foodów. Cyklicznie przekazujemy informacje na te-

Monika Majewska, Inspektor w dziale kon-
troli jakości w fabryce VELUX w Gnieźnie, 
Przewodnicząca Rady Pracowników, laureatka 
nagrody Villuma Kann Rasmussena 2018 

G rupa VELUX oferuje bardzo szerokie możliwości roz-
woju i awansu pracownikom, tworząc jednocześnie 
taka kulturę i atmosferę pracy, która sprzyja zaan-
gażowaniu w codzienne obowiązki. To pozwoliło mi 

awansować z początkowego stanowiska operatora maszyn na 
inspektora jakości i przewodnika wycieczek po fabryce okien 
w Gnieźnie. Pracodawca wdraża i nagradza nasze pomysły 
na wszelkiego rodzaju usprawnienia w pracy, co sprawia, że 
pracownicy czują się słuchani, docenieni i zmotywowani do 
dalszych wysiłków.

Pracodawca wdraża i nagradza 
nasze pomysły na wszelkiego 
rodzaju usprawnienia w pracy, co 
sprawia, że pracownicy czują się 
słuchani, docenieni i zmotywowa-
ni do dalszych wysiłków.

Możemy korzystać również z szerokiej oferty imprez 
i atrakcji, takich jak odbywające się w Gnieźnie Bieg Europejski, 
Festiwal Kultury Słowiańskiej „Koronacja Królewska” czy Dni 
Otwarte i pikniki dla rodzin pracowników, co pozwala nam nie 
tylko na dobrą zabawę i aktywny odpoczynek po pracy, ale rów-
nież na integrację – co sprzyja dobrej współpracy.

Jako Przewodnicząca Rady Pracowniczej, wspólnie z in-
nymi pracownikami angażuję się w poprawę jakości pra-
cy, organizowanie czasu pracy i współpracę z zarządem 
firmy – dzięki współpracy możemy efektywnie pokonywać 
różnorakie wyzwania.

mat rekomendowanych badań klinicznych lub zabiegów 
pielęgnacyjnych, które polecamy naszym pracownikom. 
Koszt takich badań jest finansowany w ramach pakietów 
medycznych, które otrzymują pracownicy. 

4. Aktywność fizyczna
Angażujemy się w działania o charakterze sportowym 
na wielu poziomach. Z jednej strony wspieramy różne 
dyscypliny sportowe jako sponsor, ale przede wszystkim 
zachęcamy naszych pracowników do podejmowania ak-
tywności fizycznych. Ponad 30-osobowa drużyna VELUX 
regularnie bierze udział w Amatorskim Tour de Pologne. 
Zapalonym biegaczom finansujemy starty w biegach: 
Men Expert Survival, Bieg Europejski w Gnieźnie, 
Warsaw Business Run itp. Możliwe jest też uzyskanie 
indywidualnego grantu dla pracownika na dofinan-
sowanie do treningów lub zawodów sportowych, 
ta możliwość przeznaczona jest dla osób ma-
jących wybitne osiągnięcia w danej dyscy-
plinie sportowej.

Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji 
Lewiatan 

R ynek pracownika i duża konkurencja pomiędzy pra-
codawcami, starzejące się społeczeństwo, wyzwa-
nia polskiego szkolnictwa zawodowego, najniższy 
od 25 lat wskaźnik stopy bezrobocia, wchodząca na 

rynek pracy generacja Z i millenialsi, a także rosnąca potrze-
ba zatrudniania cudzoziemców – to tylko niektóre z wyzwań 
współczesnego pracodawcy. Konfederacja Lewiatan jako or-
ganizacja pracodawców edukuje i wspiera przedsiębiorców 
w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Cieszy nas, że człon-

Cieszy nas, że członkami naszej 
organizacji są firmy takie Grupa 
VELUX, które są cenionymi pra-
codawcami w swoich branżach.

kami naszej organizacji są firmy takie Grupa VELUX, które 
są cenionymi pracodawcami w swoich branżach. Ponadto 
jako Prezydent Konfederacji Lewiatan dostrzegam ich po-
zytywny wkład w budowanie wzorców, dobrych praktyk 
i wyznaczanie wysokich standardów polskiego rynku pracy. 
Jako Polka jestem dumna z tego, że w mamy w kraju coraz 
więcej firm, które do kwestii bezpieczeństwa pracy i spraw 
pracowniczych przykładają bardzo dużą wagę i właśnie na 
tym budują swoją przewagę konkurencyjną. Moim zda-
niem skandynawska kultura biznesowa Grupy VELUX 
i długofalowe podejście do kwestii pracowniczych, 
wciąż stanowi dla wielu firm niedościgniony wzór 
do naśladowania. 
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Więcej informacji na str. 24

Wyrównujemy szanse dla pracowników

P racownicy mogą liczyć na wsparcie Fundacji 
Pracowniczej, jeśli znaleźliby się w trudnych sy-
tuacjach życiowych lub potrzebowali wsparcia 
w nauce dla swoich dzieci.

wsparcie dla pracowników udzielone 
przez Fundację Pracowniczą:
185 grantów

1,78mln zł

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych

Jeden z pracowników działu montażu cierpi z powodu cu-
krzycy. Jednego dnia zranił się w stopę, a rana nie mogła się 
zagoić. W szpitalu stwierdzono, iż należy amputować nogę aż 
pod kolano, z powodu rozwiniętej infekcji. Pracownik otrzymał 
od Fundacji Pracowniczej grant na zakup protezy nogi.

Inny pracownik, brygadzista i operator pras automatycz-
nych, otrzymał dofinansowanie do kosztownej diagnostyki MRI 
po tym, jak wykryto u niego guza mózgu.

Wsparcie edukacji dzieci pracowników

Wielu naszych pracowników korzysta z dofinansowania do 
edukacji swoich dzieci, które są w połowie toku swojej nauki 
dającej zawód w szkole zawodowej lub na studiach wyższych. 
Środki przekazywane są na zakup pomocy dydaktycznych, opła-
cenie czynszu najmu mieszkania, dojazdów do ośrodka akade-
mickiego, czesnego i wielu innych potrzeb, jakie stoją przed 
młodymi ludźmi, chcącymi zdobyć zawód i dobre zatrudnienie 
na rynku pracy.

Różnorodność w miejscu pracy

Równa płaca za taka samą pracę

W  naszych fabrykach traktujemy naszych pra-
cowników w równy sposób. Co roku robimy 
wartościowanie stanowisk pracy i na tej pod-
stawie planujemy podwyżki płac. Robimy to 

w oparciu o wycenę stanowiska pracy, a nie umiejętności 
osoby na nim zatrudnionej. Kobiety i mężczyźni pracujący na 
tych samych stanowiskach mają jednakowe wynagrodzenie. 

Badania satysfakcji pracowników w 2016 roku

+20%
satysfakcji i motywacji więcej 
niż u przeciętnego pracodawcy
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Unowocześnianie stanowisk pracy

Dbamy o bezpieczeństwo i ergonomię, stale udoskonalając 
stanowiska pracy. Prowadzimy liczne działania prowadzące, 
do tego aby stanowiska pracy były jak najbardziej dostępne 
dla każdego pracownika, a wykonywana praca coraz łatwiej-
sza i coraz mniej uciążliwa fizycznie. 

Przykładowo, w fabrykach stosuje się elektryczne wózki 
podnoszące, które nie wymagają dźwigania i dzięki temu pra-
cownikom dużo łatwiej przenosić lub przewozić komponenty 
i półprodukty. Palety drewniane oraz skrzynie zostały wymie-
nione na palety stalowe, które są dużo lżejsze i nie wymagają 
rozkładania i składania.

Na dziale obróbki drewna wprowadzono automatyczny po-
dajnik przy wielopile, co umożliwiło pracę na tym stanowisku 
kobietom, które wcześniej, ze względu na wagę komponen-
tów, nie były w stanie jej podjąć.

Z kolei w dziale zbrojeń i montażu wprowadzono 
usprawnienia pozwalające uniknąć konieczności 
przenoszenia komponentów.

Polityka prorodzinna: co robimy aby 
umożliwić godzenie rodzicielstwa  
z pracą zawodową

Działamy zgodnie z zasadami prawa pracy, pracownicy 
wychowujący małe dzieci (do lat 4) mają możliwość – na pod-
stawie oświadczenia – pracować np. tylko na pierwszej zmianie, 
nie pracują również w godzinach nocnych oraz nie są wysyłani 
do pracy poza naszą fabrykę (delegacje, wyjazdy na kilka dni). 

Każdy rodzic bez przeszkód może korzystać z benefitów 
związanych z posiadaniem dziecka (paczki, zapisy na pikniki, 
wyprawka szkolna), także podczas urlopów rodzicielskich 
i wychowawczych.

Krystian Żurek, Dyrektor fabryki VELUX 
w Namysłowie

W  zakładzie VELUX w Namysłowie stawiamy 
duży nacisk na to, aby ułatwiać wszystkim 
pracownikom wykonywanie swoich zadań, 
tak aby każdy, bez względu na stan spraw-

ności fizycznej, mógł się ich podejmować. Jest to niezwykle 
istotne w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, które 
obecnie stanowią ok. 40% zatrudnionych przez nas pracow-
ników, często wykonując czynności i zawody, które jeszcze do 

Kobiety stanowią obecnie około 
40% pracowników.

niedawna były kojarzone tylko z mężczyznami, np. prowadze-
nie wózków widłowych. Prowadzimy również rozbudowaną 
politykę prorodzinną tak, aby każdy rodzic mógł godzić wy-
chowywanie dziecka z pracą zawodową. Wierzymy, że takie 
podejście przekuwa się na większą satysfakcję z pracy oraz 
wzmacnia nasz wizerunek dobrego pracodawcy. 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy

P odstawą funkcjonowania firmy VELUX są przekona-
nia założyciela i jego wiara w człowieka, nadrzędna 
wartość bezpieczeństwa pracowników ale również 
ich aktywne zaangażowanie w sprawy firmy. Odnosi 

się to również do zaangażowania pracowników w zadania 
BHP nie tylko w obszarze pracy na terenie zakładu, ale rów-
nież dbałości o świadomość bezpieczeństwa pracy w strefie 
prywatnej. Zachęcamy pracowników do przenoszenia pozy-
tywnych nawyków bezpiecznej pracy do własnych domów. 
Głownie odbywa się to poprzez kampanie pokazujące zagroże-
nia i zalecenia ich eliminacji np. unikanie ryzyka poślizgnięcia 
na śliskich nawierzchniach w okresie zimowym, sprawdzanie 
stanu opon w samochodzie, zachowanie bezpieczeństwa pod-
czas pracy w ogrodzie, unikanie ryzyka wtórnego podtopie-
nia w okresie wakacji, przeciwdziałanie przenoszeniu grypy 
i obrona przed wirusami w okresie jesiennym. Część z tych 
kampanii przygotowywana jest również indywidualnie przez 
pracowników obszaru produkcji. Świetnym przykładem lokal-
nych inicjatyw jest opracowany przez pracowników komiks 
dotyczący aspektów BHP, szeroko wykorzystywany w proce-
sie szkoleniowym w zakładzie pracy.

Świętujemy dobre wyniki w bezpieczeństwie poprzez na-
grody indywidualne jak i zbiorowe.

Grupa VELUX organizuje w sposób ciągły kampanie mają-
ce na celu zwiększanie świadomości pracowników w zakresie 
bezpiecznej pracy. Jednym z przykładów była Kampania Take 
Care. Jej nadrzędnym zadaniem było uświadomienie jak waż-
ne jest zaangażowanie pracowników w sprawy BHP, reago-
wanie na sytuacje, które stwarzają zagrożenie i tym samym 
przeciwdziałanie wypadkom.

Plakat kampanii informacyjnej BHP: Zostań bohaterem 

i zadbaj o bezpieczeństwo swoje i kolegów
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Dobre praktyki w obszarze BHP

Wspólne testy zabezpieczeń

Unikatową praktyką w obszarze BHP w Grupie VELUX 
jest fakt wspólnych testów zabezpieczeń, odzieży oraz obu-
wia z pracownikami i wprowadzanie nowości po pozytywnie 
przeprowadzonych testach. W tym zakresie cena nie zawsze 
odgrywa rolę, oprócz niej liczy się przede wszystkim komfort 
pracy pracowników. Dlatego również stosujemy kilka ro-
dzajów okularów czy zabezpieczeń słuchu, by każdy znalazł 
komfort w noszeniu ochron. Dzięki temu łatwiej nam również 
przekonać pracowników do stosowania zabezpieczeń.

Naturalne lakiery

Stosowanie naturalnych lakierów, niezawierających chemi-
kaliów, do produkcji okien, ma nie tylko korzyści środowiskowe, 
ale pozytywnie przekłada się na warunki pracy naszych pra-
cowników. Stała kontrola warunków pracy w kwestii lakiero-
wania jednoznacznie wskazuje brak negatywnego wpływu na 
zdrowie pracownika, brak przekroczeń normatywów stężeń, 
a tym samym lepszy komfort pracy (brak konieczności stoso-
wania ciężkiego sprzętu ochronnego).

Proces standaryzacji pracy

Grupa VELUX prowadzi bardzo szeroki proces stan-
daryzacji pracy ujmujący w szczegółach charakterystykę 
zagrożeń przy wykonywaniu konkretnych czynności pracy 
i wskazaniu adekwatnie dobranych i zastosowanych środków 
ochrony indywidualnej.

Od kilku lat Grupa VELUX na całym świecie ujednolica 
swoje standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
dostosowując je do najbardziej restrykcyjnych wymogów 
prawnych obowiązujących w krajach, w których Grupa pro-
wadzi operacje biznesowe.

Rotacja na stanowiskach pracy

Nasi operatorzy są przeszkoleni do pracy na różnych urzą-
dzeniach. W obrębie jednej hali stosujemy pracę rotacyjną na 
różnych maszynach aby uniknąć rutyny, a także by zapewnić 
ciągłość procesu produkcji w razie nieobecności lub choroby 

pracownika. Rotacja następuje na podstawie tzw. matrycy 
umiejętności, która wskazuje poziom zaawansowania 

każdego pracownika i umożliwia sprawne i szybkie do-
pasowanie pracownika do danego stanowiska pracy.

Nasi pracownicy zwykle pracują tylko na 2 zmiany, nie 
pracują w nocy oraz w niedziele, 2-3 razy mają dłuższą prze-
rwę urlopową, w czasie, w którym zakład nie pracuje.

Pracownicy zakładów w Gnieźnie i Namysłowie pracują 
15 minut dłużej dziennie, dzięki czemu mogą mieć 8 dni wol-
nego więcej w ciągu roku.

W historii Grupy VELUX w Polsce nie ma stwierdzonych 
przypadków chorób zawodowych.

Porównanie wskaźników wypadkowości (liczba poszko-
dowanych na 1000 pracujących) dla Grupy VELUX i śred-
niej dla branży przetwórstwa przemysłowego w Polsce 
w 2016 roku.

O raporcie

Wskaźniki profilowe

Niniejszy raport został opracowany zgodnie z wytycznymi 
GRI Standards, poziom Core, opublikowanymi w 2016 roku.

Numer 
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Zakres 
raportowania

Strona/komentarz

Profil organizacyjny

102-1 Nazwa organizacji W całości 5

102-2 Działania, marki, produkty 
i usługi

Częściowo
29 – 31. Więcej informacji na temat produktów 
VELUX można znaleźć na stronie www.velux.pl 
w zakładce „Produkty”.

102-3 Lokalizacja siedziby głównej 
organizacji

W całości 9

102-4 Rozmieszczenie krajów, 
w których działa organizacja

W całości 8, 9

102-5 Charakter własności oraz for-
ma prawna

W całości 8

102-6 Rynki obsługiwane przez 
organizację 

Częściowo 8

102-7 Skala organizacji Częściowo 5

102-8 
Informacje o osobach 
zatrudnionych i innych 
pracownikach

Częściowo 5

102-9 Opis łańcucha dostaw 
organizacji

W całości 29

102-10 Istotne zmiany w organizacji 
i jej łańcuchu dostaw

W całości 
Brak istotnych zmian w organizacji i jej łańcuchu 
dostaw w okresie objętym raportowaniem.

102-11 Zasada przezorności i podej-
ście do niej w organizacji

Częściowo 41

102-12 Zewnętrzne inicjatywy Częściowo 11, 12

102-13 Członkostwo 
w stowarzyszeniach Częściowo 11, 12

Strategia

102-14 
Oświadczenie ze strony naj-
ważniejszych rangą decyden-
tów w organizacji

W całości 2
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Numer 
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Zakres 
raportowania

Strona/komentarz

102-16 Wartości, zasady, standardy 
i normy zachowania

Częściowo 14, 15

Etyka i uczciwość

102-17 Mechanizmy w zakresie naru-
szeń zasad etycznych i prawa

W całości 15

Ład organizacyjny

102-18 Struktura organu zarządzają-
cego organizacji

Częściowo

Organ zarządzający Grupy VELUX i spółek sio-
strzanych w Polsce stanowią dyrektorzy zarzą-
dzający spółek: VELUX Polska sp. z o.o., NB Polska 
sp. z o.o. (fabryk w Gnieźnie oraz Namysłowie), 
DOVISTA Polska sp z o.o. oraz Altaterra Polska 
sp. z o. o. Działalnością każdej ze spółek kieruje 
zespół zarządzający w danej spółce, w którego 
skład wchodzi dyrektor zarządzający oraz dyrek-
torzy funkcjonalni. 

Zaangażowanie interesariuszy

102-40 Lista grup interesariuszy W całości 17

102-41 Zbiorowe układy pracy W całości 
W Grupie VELUX nie ma zbiorowych układów 
pracy.

102-42 Identyfikacja i selekcja 
interesariuszy

Częściowo 17

102-43 Podejście organizacji do an-
gażowania interesariuszy

Częściowo 17

102-44 Kluczowe zagadnienia poru-
szone przez interesariuszy

Częściowo
18. Istotne kwestie dla interesariuszy w relacjach 
z Grupą VELUX zostały określone na podstawie 
bieżącego dialogu.

Sposób przygotowania raportu

102-45 
Podmioty uwzględnione 
w skonsolidowanym sprawoz-
daniu finansowym

Nie 
dotyczy

Grupa VELUX Polska nie sporządza skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego. O podmio-
tach objętych niniejszym raportem jest mowa na 
str. 8.

102-46 Proces definiowania treści 
raportu i granic aspektów

W całości 

Zakres treści i granic aspektów w raporcie został 
sporządzony w wyniku warsztatu strategicznego 
z kluczowymi menedżerami oraz pogłębionych 
wywiadów.

102-47 Lista istotnych aspektów Częściowo

Do istotnych aspektów zidentyfikowanych pod-
czas procesu definiowania treści raportu należą: 
satysfakcja pracowników, współpraca z dostaw-
cami, efektywność energetyczna, BHP, wsparcie 
lokalne i jakość produktów.

102-48 Ponowne przedstawienie 
informacji

W całości 
W okresie raportowania nie zaszły znaczące 
zmiany w zakresie przedstawianych informacji. 

Numer 
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Zakres 
raportowania

Strona/komentarz

102-49 Zmiany w sposobie przygoto-
wania raportu

W całości Nie zaszły istotne zmiany w tym zakresie. 

102-50 Okres objęty raportowaniem W całości 01.01.2016 roku – 31.12.2017 roku

102-51 Data poprzedniego raportu W całości Kwiecień 2016 roku

102-52 Cykl raportowania W całości Dwuletni

102-53 
Osoba kontaktowa w zakresie 
pytań dotyczących raportu 
i jego treści

W całości 
 Agnieszka Kamińska, Regionalny kierownik 
ds. komunikacji korporacyjnej i CSR, Agnieszka.
Kaminska@velux.com

102-54 Informacje zgłoszone zgodnie 
ze standardami GRI

W całości 
59 – 64. Niniejszy raport został opracowany 
zgodnie z wytycznymi GRI Standards, poziom 
Core, opublikowanymi w 2016 roku.

102-55 Indeks treści W całości 59 – 64

102-56 Weryfikacja zewnętrzna W całości
Grupa VELUX w Polsce nie poddaje publikowa-
nych raportów weryfikacji zewnętrznej.

Kategoria ekonomiczna

Numer 
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Zakres 
raportowania

Strona/komentarz

Wyniki ekonomiczne

201-1 
Bezpośrednia wartość 
ekonomiczna wytworzona 
i podzielona

Częściowo 5, 35

201-4 Pomoc finansowa uzyskana 
od państwa

W całości 
Brak pomocy finansowej uzyskanej od państwa 
w raportowanym okresie.

Pośredni wpływ ekonomiczny

103-1 Uzasadnienie istotności 
aspektu i jego zakresu

Częściowo 16

103-2 Podejście do zarządzania i jego 
elementy

Częściowo 14

103-3 Ewaluacja podejścia do 
zarządzania

Częściowo 14

203-1 Rozwój oraz wpływ inwesty-
cji na infrastrukturę i usługi

Częściowo 5, 25, 26, 27

 Praktyki zakupowe

103-1 Uzasadnienie istotności 
aspektu i jego zakresu

W całości 37
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Numer 
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Zakres 
raportowania

Strona/komentarz

103-2 Podejście do zarządzania 
i jego elementy

Częściowo 35, 37

103-3 Ewaluacja podejścia do 
zarządzania

Częściowo 35, 37

204-1 

Odsetek wydatków na lokal-
nych dostawców w głównych 
lokalizacjach prowadzenia 
działalności

Częściowo

Dostawcy z Polski stanowią 46% ogółu dostaw-
ców dla Grupy VELUX globalnie (ze względu 
na globalny system zakupów w Grupie, nie jest 
możliwe podanie wartości dla Polski). 

Kategoria środowiskowa

Kategoria społeczna

Numer 
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Zakres 
raportowania

Strona/komentarz

Energia

103-1 Uzasadnienie istotności 
aspektu i jego zakresu

W całości 16, 42

103-2 Podejście do zarządzania 
i jego elementy

Częściowo 4, 41, 42

103-3 Ewaluacja podejścia do 
zarządzania

Częściowo 14

302-4 Zmniejszenie zużycia energii Częściowo 43, 44

Emisje

103-1 Uzasadnienie istotności 
aspektu i jego zakresu

W całości 42

103-2 Podejście do zarządzania 
i jego elementy

Częściowo 4, 41, 42

103-3 Ewaluacja podejścia do 
zarządzania

Częściowo 42

305-4 Intensywność emisji gazów 
cieplarnianych

Częściowo
12 kg CO2 na 1000 zł przychodu ze sprzedaży 
w roku 2017.

305-5 Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych

Częściowo
Spadek emisji CO2 o 3613 ton między rokiem 
2007 a 2017.

Ścieki i odpady

306-2

Całkowita waga odpadów 
według rodzaju odpadu 
oraz metody postępowania 
z odpadem

Częściowo 4, 29, 47

Numer 
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Zakres 
raportowania

Strona/komentarz

Bezpieczeństwo i higiena pracy

103-1 Uzasadnienie istotności 
aspektu i jego zakresu

W całości 5, 49

103-2 Podejście do zarządzania 
i jego elementy

Częściowo 50

103-3 Ewaluacja podejścia do 
zarządzania

Częściowo 50

403-2 

Rodzaj urazów oraz wskaźnik 
urazów, chorób zawodowych, 
dni straconych i nieobecności 
w pracy oraz wypadków 
śmiertelnych związanych 
z pracą, z podziałem na 
regiony i płeć

Częściowo 58

403-3 

Pracownicy często zapada-
jący na choroby zawodowe 
lub szczególnie narażeni na 
choroby zawodowe

W całości 
Brak stwierdzonych przypadków chorób zawo-
dowych w historii funkcjonowania Grupy VELUX 
w Polsce.

Szkolenia i edukacja

103-1 Uzasadnienie istotności 
aspektu i jego zakresu

W całości 5, 49

Numer 
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Zakres 
raportowania

Strona/komentarz

Zgodność z przepisami środowiskowymi

307-1
Przypadki nieprzestrzegania 
prawa i regulacji dotyczących 
ochrony środowiska

W całości
Grupa VELUX nie odnotowała przypadków 
nieprzestrzegania prawa i regulacji dot. ochrony 
środowiska w raportowanym okresie.

Ocena środowiskowa dostawców

103-1 Uzasadnienie istotności 
aspektu i jego zakresu

W całości 37

103-2 Podejście do zarządzania 
i jego elementy

Częściowo 37

103-3 Ewaluacja podejścia do 
zarządzania

Częściowo 37

308-1

Procent nowych dostawców, 
którzy zostali dobrani pod 
kątem spełnienia kryteriów 
środowiskowych

W całości 37
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Numer 
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Zakres 
raportowania

Strona/komentarz

103-2 Podejście do zarządzania 
i jego elementy

Częściowo 14

103-3 Ewaluacja podejścia do 
zarządzania

Częściowo 14

404-2 

Programy rozwoju umie-
jętności menedżerskich 
i kształcenia ustawicznego, 
które wspierają ciągłość 
zatrudnienia pracowników 
oraz ułatwiają zarządzanie 
końcem kariery zawodowej

Częściowo 51

Różnorodność i równe szanse

405-1

Różnorodność w najwyż-
szym organie zarządzającym 
i w kadrze pracowniczej

Częściowo 50

Społeczności lokalne

103-1 Uzasadnienie istotności 
aspektu i jego zakresu

Częściowo 5, 16, 26

103-2 Podejście do zarządzania 
i jego elementy

Częściowo 24, 26

103-3 Ewaluacja podejścia do 
zarządzania

Częściowo 14

413-1 

Zakłady z wdrożonymi 
programami zaangażowania 
lokalnej społeczności, oce-
nami wpływu i programami 
rozwoju

Częściowo 24, 25, 26, 27

Ocena społeczna dostawców

103-1 Uzasadnienie istotności 
aspektu i jego zakresu

W całości 37

103-2 Podejście do zarządzania 
i jego elementy

Częściowo 14

103-3 Ewaluacja podejścia do 
zarządzania

Częściowo 14

414-2 

Nowi dostawcy, którzy 
zostali dobrani pod kątem 
spełnienia kryteriów wpływu 
na społeczeństwo

W całości 37

Podziękowania

Osoba odpowiedzialna 
za raport

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączy-
ły się w prace nad powstaniem raportu CSR Grupy VELUX 
i spółek siostrzanych w Polsce. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszych 
pracowników, którzy wspierali zespół redakcyjny w pro-
cesie zbierania danych oraz konsultacji treści. Dziękujemy: 
Jackowi Siwińskiemu, Krystianowi Żurek, Robertowi Purol, 
Adamowi Ambrozik, Sylwii Dziubdzińskiej, Monice Sawczuk-
Petrov, Katarzynie Szalbierz, Sylwii Szymańskiej, Magdalenie 
Witaszczyk, Robertowi Kazeckiemu, Joannie Nowickiej, 
Łukaszowi Rojewskiemu, Lechowi Nowakowi, Sławomirowi 
Goździńskiemu, Indze Różyckiej, Pawłowi Krawieckiemu, 
Annie Dudzińskiej, Agacie Gandeckiej-Krupskiej, Monice 
Majewskiej, Beacie Wiszniewskiej-Ksel, Mai Ziółkowskiej, 
Kindze Kitrasiewicz, Monice Łebedyńskiej, Arkadiuszowi 
Skowronkowi, Annie Serafin i wszystkim osobom, które 
wsparły nas w powstawaniu raportu.

Dokument nie powstałby również bez udziału naszych 
interesariuszy zewnętrznych, którzy zgodzili podzielić się 
swoimi przemyśleniami na łamach raportu. Dziękujemy: 
Henryce Bochniarz, Kamilowi Wyszkowskiemu, Ewie Smuk-
Stratenwerth i Peterowi Stratenwerth, Monice Sajkowskiej, 
Markowi Tynka, Leszkowi Ciesek, Tomaszowi Stybel oraz 
Maciejowi Stec. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie 
i otwartość na dialog.

Dziękujemy również Patrycji Romaniuk, Łukaszowi 
Makuchowi oraz Marcinowi Tischnerowi z SUSTAINERS 
za opracowanie merytoryczne i redakcyjne raportu, a także 
Sebastianowi Lisowi i Kseni Tracz ze studia LOGOTOMIA za 
oprawę graficzną.

Agnieszka Kamińska

Regionalny Kierownik ds. komunikacji 
korporacyjnej i CSR
Agnieszka.Kaminska@velux.com
+48 22 33 77 053
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