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Kobiety z branży dekarskiej dzielą się swoimi historiami 

 

8. marca, w Międzynarodowym Dniu Kobiet, firma VELUX ogłosiła rozpoczęcie wyjątkowego 

projektu. Jego celem jest wspieranie aktywnych zawodowo kobiet z branży dekarskiej i 

budowlanej. Firma chce podnosić ich kompetencje oraz budować pewność siebie, co z 

pewnością przyczyni się do rozwoju branży dekarskiej w duchu różnorodności. Projekt zakłada 

wzajemną współpracę i integrację kobiet z biznesu budowlanego. 

W ramach projektu uruchomiono stronę internetową, na której można obejrzeć filmy o Asi z kujawsko-

pomorskiego oraz Basi z województwa świętokrzyskiego, które motywują inne Panie do działania. Obie z 

sukcesem od wielu lat współprowadzą firmy dekarskie.  

Basia razem z mężem prowadzi firmę dekarską pod Kielcami. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem biura, 

ale również obróbką i cięciem drewna, którą jak twierdzi kocha. Wózkiem widłowym jeździ lepiej niż niejeden 

mężczyzna. „Moim zdaniem, cokolwiek dziewczyny chcecie to, to osiągniecie. Tylko trzeba chcieć. Przede 

wszystkim nie bać się próbować i sprawdzić, czy mi się to podoba. Mnie się właśnie dekarstwo spodobało” – 

mówi Barbara Michalska z firmy Mich-Bud.  

Asia Gąsecka prowadzi dużą firmę dekarską pod Bydgoszczą. Wspólnie z mężem produkują i wysyłają w całą 

Polskę dachy. Zapewniają również ekipy dekarskie do kompleksowego wykonania dachów. Jest świetnym 

menedżerem, doskonale organizuje pracę ludzi i uwielbia z nimi pracować. „Uważam, że wspieranie kobiet 

jest bardzo ważne, wtedy są one pewniejsze siebie i mogą zrobić wszystko” – mówi Joanna Gąsecka z firmy 

Tom Drew.  

„Wiele biznesów dekarskich to firmy rodzinne. Pracując z dekarzami poznałam bardzo wiele Pań, które 

współprowadzą firmy wraz z mężami, partnerami, braćmi lub ojcami. Często pozostają one trochę w cieniu, a 

jednocześnie wnoszą bardzo wiele do rodzinnych biznesów. Chciałabym, aby ich praca była bardziej 

doceniana i mogły się dalej rozwijać. A także, aby poznały inne koleżanki z branży, by wzajemnie się 

wspierać w codziennych wyzwaniach. To zainspirowało mnie do opowiedzenia historii silnych kobiet” – mówi 

Justyna Ściesiek – pomysłodawczyni inicjatywy.  

„Oczywiście wiemy, że dekarze są podstawą branży i jako firma VELUX wspieramy ich działalność przez wiele 

aktywności. Zaobserwowałam, że Panowie są dumni ze swoich Pań i też chcieliby je wspierać. Zatem liczę, 

że zachęcą je do aktywnego uczestnictwa w tej inicjatywie” – dodaje Justyna Ściesiek.  

Te dwie historie pokazują, że kobiety doskonale dają sobie radę w wielu profesjach, również tych 

postrzeganych za typowo męskie. Branża budowlana czy dekarska jest miejscem pracy i realizacji ambicji 
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zawodowych kobiet. Wiele Pań z powodzeniem prowadzi lub współprowadzi firmy wnosząc wiele świeżości i 

empatii do budowlanego świata. Jeśli jesteś związana z branżą i chciałabyś się przyłączyć do tej inicjatywy 

wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań na stronie internetowej i zapiszesz się: 

https://www.velux.pl/historiekobiet 

Firma VELUX jest od 2019 roku sygnatariuszem międzynarodowej Karty Różnorodności, która właśnie 

obchodzi swoje 10-lecie w Polsce. Jest ona zobowiązaniem, podpisywanym przez firmy, które decydują się 

na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji 

różnorodności. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i 

równości społecznej.  

 

*** 

Pytania dziennikarzy: 
 
Agnieszka Kamińska                                           
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej                 
Grupa VELUX i spółki siostrzane                             
tel.: (+48) 502 410 414, (22) 33 77 053                 
e-mail: Agnieszka.Kamińska@velux.com                  
 

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 5600 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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