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Grupa VELUX świętowała hucznie swoje 25-lecie w Polsce 

W połowie października odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia firmy 

VELUX w Polsce. W ramach wydarzenia goście uczestniczyli w konferencji 

zatytułowanej „Biznes to sztuka wyboru” oraz w uroczystej gali. 

Zaprezentowano również raport o korzyściach, jakie płyną z działalności 

Grupy VELUX w Polsce.  

Jubileusz odbył się w warszawskim hotelu Sheraton i rozpoczął od konferencji zatytułowanej „Biznes to 

sztuka wyboru”. Gośćmi specjalnymi byli znany ekonomista prof. Witold Orłowski, znawca społecznej 

odpowiedzialności biznesu prof. Bolesław Rok, a także Prezes Zarządu Grupy VELUX – Jørgen Tang-

Jensen. Podczas wystąpień oraz dyskusji eksperci podsumowali ogromne zmiany, jakie zaszły w Polsce 

przez ostatnie 25 lat. Zwrócili również uwagę na osiągnięcia Grupy VELUX i spółek siostrzanych oraz ich 

wkład w ekonomiczny i jakościowy rozwój lokalnych społeczności. Znaczną część dyskusji poświęcono 

odpowiedzialności w biznesie w nawiązaniu do 50-letniej tradycji wdrażania idei Firmy Modelowej w 

Grupie VELUX. Zaprezentowano również specjalny raport „VELUX & Polska”, opracowany przy 

współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.  

„Od 1990 roku, kiedy w Polsce została założona spółka handlowa przeszliśmy długą drogę: od małego 

biura na warszawskim Muranowie, do czterech fabryk i pozycji największego w Polsce producenta i 

eksportera okien. W polskich zakładach Grupy VELUX i jej spółek siostrzanych pracuje obecnie blisko 

3500 osób, czyli co czwarty pracownik zatrudniany na świecie przez Grupę VKR. W Gnieźnie, Namysłowie 

i Wędkowach jesteśmy największym pracodawcą i nadal zwiększamy skalę produkcji, a co za tym idzie 

również zatrudnienie i eksport.” – podsumował rozwój firmy Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX 

Polska.  

Wieczorną galę uświetnił występ popularnej grupy AudioFeels, wykonującej muzykę w stylu Vocal Play. 

Z okazji jubileuszu zespół przygotował i zadedykował wszystkim gościom aranżację znanego utworu 

„Wind of change” zespołu Scoriopions.  

Nie zabrakło również podziękowań, wspomnień i gratulacji. Prezes Jacek Siwiński podziękował 

wszystkim partnerom handlowym, a wręczając firmom statuetki powiedział „Kiedy 25 lat temu 

rozpoczęliśmy działalność na polskim rynku, Polacy nie znali takiego produktu jak okno dachowe, a także 

standardów energooszczędnego budownictwa. Nawiązaliśmy współpracę z dystrybutorami i 

wykonawcami, którzy zaufali nam i razem zaczęliśmy budować rynek okien dachowych, który dziś nie 

odbiega od innych rynków Europy Zachodniej.” 



 

 

Na gali jubileuszowej firma VELUX miała zaszczyt gościć najważniejszych partnerów handlowych, 

dostawców, przedstawicieli mediów i organizacji branżowych, a także administracji z całej Polski. 

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m.in. Jego Ekscelencja Ambasador Królestwa Danii Steen 

Hommel, Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, Wicestarostwa Namysłowski Bartłomiej Stawiarski, 

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński, a także była dyr. generalna VELUX Polska, Pani Lidia 

Mikołajczyk-Gmur.  

Relację wideo z wydarzenia można obejrzeć pod linkiem http://bit.ly/gala25lat 
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Informacje o Grupie VELUX 

Dzięki światłu dziennemu i świeżemu powietrzu, których dostarczają produkty VELUX, powstają lepsze warunki 

mieszkalne. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz świetlików wraz z rozwiązaniami 

przeznaczonymi do płaskiego dachu. VELUX oferuje również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, 

żaluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Grupa VELUX posiada swoje fabryki w 10 krajach, a 

przedstawicielstwa handlowe w blisko 40 krajach. Jest jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku 

materiałów budowlanych, a jej produkty są sprzedawane niemal na całym świecie. W Grupie VELUX zatrudnionych 

jest około 10 tys. osób, a jej właścicielem jest VKR Holding A/S. Więcej informacji na stronie www.velux.com. 

 

Informacja o VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem 

i eksporterem okien dachowych z Polski, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,43 mld zł. Zatrudniają w sumie  

ponad 3300 osób, w tym większość w czterech fabrykach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie 

i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie  

o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dwóch lat VELUX  

i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce ponad 350 mln zł, z czego 250 mln zostało przeznaczone na modernizację 

fabryk i dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Była to największa inwestycja w ponad 20-

letniej historii VELUX w Polsce. Okna Nowej Generacji – bardziej energooszczędne, dostarczające więcej światła, 

zapewniające większy komfort w instalacji i użytkowaniu, zastąpiły całkowicie starą ofertę.  
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