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Prezes VELUX Polska Jacek Siwiński wziął udział w spotkaniu z Premier 

Beatą Szydło w Kopenhadze 

Pani Premier Beata Szydło, w ramach oficjalnej wizyty w Danii, spotkała się z 

czołowymi duńskimi inwestorami w Polsce. W spotkaniu, które odbyło 9 czerwca 

br. w siedzibie organizacji „Confederation of Danish Industry” - Konfederacji 

Duńskiego Przemysłu, wziął udział Prezes VELUX Polska Jacek Siwiński.  

Spotkanie Pani Premier Beaty Szydło z przedstawicielami przemysłu miało na celu zacieśnianie relacji 

biznesowych pomiędzy Polską a Danią. Jak wynika z najnowszego raportu Polityki Insight „Wpływ 

inwestycji zagranicznych na rozwój polskiej gospodarki”, Skandynawia jest bardzo ważnym partnerem 

handlowym dla naszego kraju. Udział Skandynawii w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych 

stanowi 5,3 %, co plasuje ją na 6 miejscu w rankingu państw i regionów inwestujących w Polsce, 

wyprzedzając m.in. Hiszpanię, Austrię, Szwajcarię, Japonię.   

Podczas spotkania Jacek Siwinski zwrócił uwagę na fakt, że polskie firmy z duńskimi korzeniami, takie 

jak Grupa VELUX mają istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Przekazał na ręce Pani Premier 

najnowszy raport fundacji Warsaw Enterprise Insitute (WEI): „Jak światowe marki włączają się w 

budowanie zrównoważonej gospodarki”. Raport ma na celu zwrócenie uwagi na potencjał podmiotów 

gospodarczych, nie tylko krajowych, ale również zagranicznych w rozwoju rządowej koncepcji 

„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Jest on dostępny w formie elektronicznej na stronie 

www.wei.org.pl 

Podczas spotkania Pani Premier Beata Szydło zwróciła uwagę, że Polskę i Danię łączy bardzo wiele. 

Wyraziła również swoje zadowolenie, że duńskie firmy inwestują i rozwijają się w Polsce, a polskie w 

Danii. Podkreśliła otwartość strony rządowej na dialog z przedsiębiorcami oraz na budowanie 

partnerstwa opartego na zaufaniu i stabilności. 

Grupa VELUX i spółki siostrzane inwestują w rozwój biznesu w Polsce już od 27 lat i w znacznym 

stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiej stolarki okiennej, która jest obecnie jedną z najprężniej 

rozwijających się dziedzin eksportu. Jak piszą eksperci WEI w najnowszym raporcie: ”Eksport stał się 

koniem pociągowym polskiej branży stolarki otworowej, nadając jej tempo, tworząc nowe rynki i 

stawiając przed nią kolejne wyzwania, z którymi sektor radzi sobie coraz lepiej. O ile w 2011 roku 

eksport stanowił 29 proc. produkcji, to w zeszłym roku już 43 proc.”  

„Nasza produkcja o wartości 1,6 mld PLN stanowi około ¼ wartości polskiego eksportu okien. 

Jesteśmy dumni z tego, że mamy tak znaczący wkład w osiągnięcie przez nasz kraj pozycji lidera 

http://www.wei.org.pl/


 

 

eksportu stolarki okiennej w Europie. Jeszcze 2 lata temu ta pozycja należała do naszych zachodnich 

sąsiadów” – dodaje Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.  

Działalność Grupy VELUX i spółki siostrzane opiera się na długofalowej strategii rozwoju. Grupa 

posiada cztery zakłady produkcyjne w Gnieźnie w Namysłowie oraz Wędkowach k. Tczewa. Grupa jest 

czołowym eksporterem okien w Polsce i jednym z liderów na rynku wewnętrznym. Stale odnotowuje 

wzrost przychodów oraz zatrudnienia. Jest pożądanym pracodawcą, przywiązującym dużą wagę do 

stabilności zatrudnienia, bezpieczeństwa pracy, jak również ważnym partnerem biznesowym i 

społecznym dla lokalnych społeczności. Obecnie Grupa VELUX i spółki siostrzane zatrudniają w Polsce 

około 4000 osób.  

W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które w ciągu ostatnich 10 lat przekazały ponad 100 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. 
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Informacje o Grupie VELUX 

Od ponad 75 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej 

światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system 

doświetleń modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne 

oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy 

i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z 

przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 9500 

pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit 

(FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2016 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,4 mld 

euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 155 milionów euro. 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 1,6 mld zł. Zatrudniają ok. 3800 

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-

2016) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz 

dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 27 lat. 

Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. Więcej 

informacji na www.velux.pl. 
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