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Transfer dachowy – Grzegorz Barycki nowym dyrektorem 

handlowym VELUX 

16 sierpnia br. stanowisko dyrektora handlowego w spółce VELUX Polska objął Grzegorz 

Barycki, który od blisko 25 lat jest związany z branżą dachową oraz markami Braas oraz 

Icopal. Dzięki jego długoletniemu doświadczeniu oraz znajomości branży struktury 

handlowe VELUX zostały istotnie wzmocnione.  

Grzegorz Barycki jest menadżerem z ponad 15-letnim doświadczeniem, w swojej karierze zarządzał 

zespołami handlowymi, ale także marketingu oraz obsługi klienta. W Grupie Monier Braas zrobił 

spektakularną karierę od specjalisty ds. marketingu, po dyrektora tego działu, a następnie dyrektora 

handlowego, by finalnie objąć stanowisko prezesa zarządu. Od 2018 roku w spółce BMI Polska należącej 

do międzynarodowego koncernu dachowego pełnił funkcję dyrektora handlowego oraz członka zarządu i 

odpowiadał za sprzedaż dystrybucyjną oraz biuro obsługi klienta.     

Grzegorz Barycki jest absolwentem wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Opolskiej, a także 

podyplomowych studiów nt. badań marketingowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zarządzania w 

Modelu Europejskim w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.  

 „Sprzedaż okien VELUX na polskim rynku systematycznie rośnie i wierzę, że przyczynię się do 

zwiększenia tego tempa. Jednak krótkookresowo rynek stawia nieco inne wyzwania. W tym roku branża 

walczy o zachowanie ciągłości dostaw, zapewnienie dostępności produktów, co za tym idzie wymagana 

jest doskonała komunikacja z klientami biznesowymi, co do terminów dostaw i ustalonych warunków 

handlowych. Na początku mojej pracy będę koncertował się właśnie na tym obszarze. Zdobycie nowych 

klientów i nawiązanie nowych relacji handlowych to kolejne kroki, które zamierzam realizować w dłuższej 

perspektywie” – mówi Grzegorz Barycki, dyrektor handlowy VELUX Polska. 

„Jako VELUX jesteśmy znani z innowacji i nowoczesnego podejścia do rynku. W naszej strategii stawiamy 

na dalszy dynamiczny rozwój i w przyszłości również zamierzamy pozytywnie zaskakiwać naszych 

partnerów nowymi rozwiązaniami. Dlatego niezmiernie cieszę się, że Grzegorz zdecydował się na 

dołączenie do naszej organizacji. Jego bogate i przekrojowe doświadczenie handlowe oraz marketingowe 

połączone ze  znajomością branży z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju rynku i sprzedaży 

rozwiązań marki VELUX w Polsce” – komentuje Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.  
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Informacje o Grupie VELUX 
Od blisko 80 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 16 000 pracowników. Grupa VELUX 
należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina 
założyciela. W 2020 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,9 mld euro, a FUNDACJE VELUX przekazały 
na cele charytatywne 178 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 2 mld zł. Zatrudniają ponad 4000 
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 dziesięciu lat Grupa VELUX i spółki siostrzane 
zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od 
30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 140 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 prezentowane są w regularnie publikowanych 
raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl 
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