
Informacja prasowa 
Warszawa, 4 kwietnia 2022 r. 
 

 

 

Grupa VELUX z tytułem Etyczna Firma 2021 

W tegorocznym konkursie Etyczna Firma, który promuje najlepsze wzorce postępowania 

w biznesie, wśród wyróżnionych znalazła się Grupa VELUX - producent okien dachowych. 

Nagroda ta jest docenieniem przyjętego przez firmę sposobu prowadzenia biznesu 

zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i szacunku do wszystkich interesariuszy, w 

trosce o ludzi i planetę, podejmując często pionierskie działania będące inspiracją dla 

innych. 

Celem konkursu Etyczna Firma jest promowanie tych wzorców i nagradzanie firm, dla których kodeks 

etyki nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania dla 

całej organizacji. Podstawowymi kryteriami konkursu jest etyka i uczciwość. Może w nim wziąć udział 

firma, która postępuje zgodnie z prawem i normami etycznymi, odnosi się z szacunkiem do partnerów 

biznesowych, stosuje zasady uczciwej konkurencji, buduje wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między 

pracownikami, angażuje się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy. Konkurs Etyczna Firma 

organizowany jest od ośmiu lat, a udział w konkursie jest bezpłatny.  

„Cieszę się, że kapituła konkursu Etyczna Firma, postanowiła wyróżnić Grupę VELUX, dla której etyka i 

uczciwość w prowadzeniu biznesu, szacunek i wsparcie okazywane pracownikom i pozostałym 

interesariuszom są podstawowymi wartościami, na których budujemy sukces naszej firmy” – 

skomentował Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska. 

„Ostatnie dwa lata często wymagały podejmowania trudnych decyzji, ale jednocześnie były okazją do 

weryfikacji standardów zachowania w biznesie. Tym bardziej w imieniu swoim i partnerów: kancelarii 

PwC Legal, PKN Orlen, Banku Gospodarstwa Krajowego serdecznie gratuluję znalezienia się w tak 

prestiżowym gronie” – napisał  Grzegorz Nowacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu w liście 

gratulacyjnym.  

Grupa VELUX w sposób szczególny troszczy się o swoich pracowników zapewniając im nie tylko 

bezpieczne i stabilne miejsce pracy, ale dba również o ich rozwój i zdrowie. Niemały udział ma w tym 

Fundacja Pracownicza, która pomaga pracownikom w chorobie, rehabilitacji, edukacji dzieci, a także 

zachęca do zdrowego stylu życia. W 2021 r. przyznała granty o wartości 2,3 mln zł. Warto również 

podkreślić, iż mimo obaw związanych z niepewną sytuacją wywołaną pandemią, Grupa VELUX zgodnie 

z zapowiedzią, nie zwolniła w związku z pandemią żadnego pracownika. Wręcz przeciwnie – otworzyła 

nowe rekrutacje i objęła pracowników dodatkowym wsparciem, tworząc w ramach Fundacji 

Pracowniczej specjalny fundusz pomocowy, z którego skorzystało wiele osób oraz organizacji.   



Niepewna sytuacja w gospodarce, turbulencje, wywołane na rynkach światowych spowodowane 

pandemią, nie zniechęciły firmy do włączenia się w globalną walkę na rzecz przeciwdziałania zmianie 

klimatu. Grupa VELUX opracowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju, w której założyła ambitny 

plan osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2030 roku, ale również zobowiązała się zneutralizować 

swoją historyczną emisję CO2. Firma inwestuje w efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę obiegu 

zamkniętego, ekologiczne surowce, produkty i opakowania. Pracuje ze swoimi dostawcami nad 

zeroemisyjnością i redukcją śladu węglowego produktów o połowę. Prowadzi również szereg działań 

edukacyjnych o zrównoważonym budownictwie i ekologii. A wszystko w trosce o ludzi i środowisko.   

W tegorocznej edycji konkursu Etyczna firma wzięło udział 154 firmy, a laureatów wyróżniono w 

trzech kategoriach. Więcej informacji na temat przebiegu konkursu oraz nagrodzonych firm znajduje 

się na stronie etycznafirma.pb.pl 
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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 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 

http://etycznafirma.pb.pl/
http://www.velux.com/

