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Grupa VELUX wspiera polską kulturę 

Firma VELUX objęła mecenatem projekt kulturalny Miasto Królów, będący częścią 

rozpoczętego szóstego czerwca, w Gnieźnie, Królewskiego Festiwalu Artystycznego. 

Angażowanie się w życie społeczności lokalnej poprzez wsparcie projektów społeczno-

kulturalnych to ważny element misji firmy będącej największym pracodawcą i 

producentem w regionie.  

„Cieszę się, że możemy wesprzeć to niezwykłe wydarzenie, które wpisało się w kalendarz ważnych 

imprez dla Gniezna i regionu. Dzięki różnorodności projektów – edukacyjnych, kulturowych, 

sportowych we wspaniały sposób angażuje mieszkańców Gniezna i gości. Festiwal pozwala na szerokie 

uczestnictwo i przeżywanie polskiej kultury, którą pragnie wspierać firma VELUX. Takie inicjatywy 

nabierają jeszcze większego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, że jesteśmy w mieście Królów, 

Pierwszej Stolicy Polski” – mówi Robert Purol, dyrektor fabryki okuć VELUX w Gnieźnie. 

Firma VELUX obecna jest w Gnieźnie od 18 lat. Wszystko rozpoczęło się od produkcji okuć do okien 

przy ul. Słonecznej, gdzie teraz odbywa się produkcja okien VELUX. Wraz z rozwojem zakładu 

produkcja okuć została przeniesiona na ul. Kolejową. Gniezno to bardzo ważny punkt na mapie 

inwestycji Grupy VELUX i spółek siostrzanych, które w ciągu ostatnich 4 lat (2012-2015) 

zainwestowały w rozwój produkcji w Polsce prawie 500 mln zł. Duża część z tych inwestycji dotyczyła 

modernizacji i rozbudowy gnieźnieńskich fabryk VELUX, dzięki czemu zwiększyliśmy asortyment oraz 

potencjał produkcyjny. Sukcesywnie rosło również zatrudnienie. Dwa zakłady produkcyjne VELUX 

zatrudniają prawie 800 osób. Produkty z gnieźnieńskich fabryk trafiają głównie na eksport do krajów 

Europy Zachodniej. 

Działalność Grupy VELUX w Polsce to nie tylko inwestycje, lecz także wsparcie lokalnych społeczności 

oraz organizacji społecznych m.in. dzięki działającym w Polsce Fundacjom VELUX i Fundacji 

Pracowniczej, wspierającej lokalne projekty społeczne. Od 2003 roku przekazały one 85 mln zł na 

wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci 

i młodzieży. Ponadto w ostatnim czasie wsparcie otrzymały następujące instytucje w Gnieźnie: 

Młodzieżowy Klub Pływacki „Kontra” (zakup sprzętu sportowego); Centrum Kształcenia Praktycznego 

przy ul. Słowackiego (remont i wyposażenie pracowni do zajęć praktycznych); Przedszkole nr 6 „Polne 

kwiaty” przy ul. Wiosennej (meble do szatni); Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (remont 

pracowni fizyki i wyposażenie jej w pomoce naukowe). 

 Jako kluczowy pracodawca i największy zakład produkcyjny w regionie firma VELUX chce być 

aktywnym członkiem gnieźnieńskiej społeczności i razem z urzędem miasta dbać o rozwój 

gospodarczy i społeczny Gniezna i regionu. „Od wielu lat jesteśmy sponsorem strategicznym Biegu 



 

 

Europejskiego – czyli wielkiego święta sportowców. Możliwość włączenia się w Królewski Festiwal 

Artystyczny traktujemy jako kolejne ważne doświadczenie doskonale wpisujące się w realizację naszej 

misji. Mam nadzieję, na owocną i długofalową współpracę również przy tym projekcie” – mówi Robert 

Purol. 

W tym roku Królewski Festiwal Artystyczny rozpoczyna się 6 czerwca i potrwa do końca sierpnia. Na 

uczestników czeka ponad 50 różnych wydarzeń. Szczegółowy program festiwalu na stronie 

www.KFA.Gniezno.eu 
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Informacje o Grupie VELUX 
Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy 
dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy 
oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, 
zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, 
idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa 
handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, 
którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie 
www.velux.com. 
    
 
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem 
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,5 mld zł. Zatrudniają w sumie  
ponad 3500 osób, w tym większość w czterech zakładach 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 czterech lat (2012-
2015) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce prawie 500 mln zł w modernizację i rozwój fabryk 
oraz dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 
25 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które od 2003 roku przekazały 85 mln zł na wsparcie organizacji społecznych 
realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy 
VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały przedstawione w lokalnym 
raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. Więcej informacji na 
www.velux.pl. 
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