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VELUX & POLSKA

Jørgen Tang–Jensen
CEO Grupy VELUX

Historia firmy VELUX zaczęła się blisko 75 lat temu (1941 r.) od wizji jednego człowieka – inżyniera Villuma Kann Rasmussena – wynalazcy współczesnego okna do
poddaszy. To właśnie on sformułował już w latach 60-tych ubiegłego wieku koncepcję Przedsiębiorstwa Modelowego, która do dziś określa nasze cele i wartości.
Zgodnie z filozofią firmy, każdego dnia tworzymy produkty potrzebne społeczeństwu
jednocześnie dbając bardziej niż inne przedsiębiorstwa o naszych klientów, dostawców, pracowników i udziałowców. Dzięki tej wizji udało się stworzyć silną globalną
firmę. Posiadamy fabryki w 10 krajach i przedstawicielstwa handlowe w blisko 40,
a nasza marka jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych w branży budowlanej.
Jednym z krajów, który ma dla nas strategiczne znaczenie jest właśnie Polska,
gdzie jesteśmy obecni już od 25 lat. Intensywnie rozwijamy tutaj nie tylko działalność handlową, ale również produkcję i eksport na rynki Europy. W ciągu ostatnich 3 lat Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały ponad 350 mln złotych
w fabryki w Polsce. Inwestycje objęły przede wszystkim modernizację linii produkcyjnych okien Nowej Generacji. Planowane dalsze inwestycje są wyrazem zaufania do polskich pracowników, a także docenieniem efektywności i jakości ich pracy.
To wszystko pozwoliło nam zbudować pozycję najsilniejszego producenta w sektorze
polskiej stolarki budowlanej, będącego jednocześnie największym jej eksporterem.
Nasze podejście do biznesu, zakorzenione w koncepcji Przedsiębiorstwa Modelowego,
pozwala nam w odpowiedzialny sposób zarządzać wpływem społecznym i ekonomicznym oraz każdego dnia wypełniać naszą misję.

Jacek Siwiński
Dyrektor Generalny VELUX Polska

Od 1990 roku, kiedy w Polsce została założona spółka handlowa przeszliśmy długą drogę: od małego biura na warszawskim Muranowie, do czterech fabryk i pozycji największego w Polsce producenta i eksportera okien. W zakładach Grupy VELUX i jej spółek
siostrzanych pracuje obecnie blisko 3500 osób, czyli co czwarty pracownik zatrudniany na świecie przez Grupę VKR, która jest naszym właścicielem. W Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowach jesteśmy największym pracodawcą i nadal zwiększamy skalę
produkcji, a co za tym idzie również zatrudnienie i eksport. Nasza działalność wpływa
na rozwój i tworzenie miejsc pracy u lokalnych dostawców towarów i usług. Mamy ich
obecnie w Polsce ponad 100, a wielu z nich dzięki współpracy z Grupą VELUX znacznie rozwinęło swoje firmy. Przez te wszystkie lata staliśmy się ważnym członkiem lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie działają nasze fabryki.
Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy działalność na polskim rynku, Polacy nie znali takiego produktu jak okno dachowe, a także standardów energooszczędnego budownictwa.
Nawiązaliśmy współpracę z dystrybutorami i wykonawcami, którzy zaufali nam i razem zaczęliśmy budować rynek okien dachowych, który dziś niczym nie odbiega od innych rynków Europy Zachodniej.
W Polsce prężnie działają również Fundacje VELUX, które finansują realizacje projektów społecznych nakierowanych głównie na walkę z wykluczeniem i wyrównywaniem
szans wśród dzieci i młodzieży. W sumie od 2003 roku przyznały one granty dla polskich organizacji pozarządowych w wysokości przeszło 77 mln zł. Odpowiedzialność
społeczna jest wpisana w DNA naszej firmy. To właśnie ona określa sposób w jaki pracujemy, zarabiamy pieniądze i rozwijamy się.
Gorąco zachęcam do lektury raportu, który przybliży Państwu nasz realny wpływ na polskie środowisko biznesowe, gospodarkę i społeczeństwo.

Kim jesteśmy i jak działamy?

Grupa VELUX i spółki siostrzane w liczbach

Zatrudnienie:

3300

>

osób

co czwarty pracownik Grupy VKR (do której należy Grupa VELUX i spółki siostrzane)
pracuje w Polsce

Roczne przychody:

Inwestycje:

1,4
350 mln zł

>

miliarda zł

zainwestowane m.in.
w produkcję w Polsce okien
Nowej Generacji

w latach 2012-2014
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Powierzchnia hal produkcyjnych i magazynów:

200

>

Granty dla organizacji
pozarządowych

77

mln zł

od 2003 roku

tys. m2

100
1000

>

>

polskich dostawców

partnerów
handlowych

Wybrane nagrody i wyróżnienia (lata 2009-2015)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowlana Marka Roku (2009, 2012, 2014) w kategorii okna dachowe;
Laur Klienta (Konsumenta) (2009, 2011, 2015) – w kategorii „Okna Dachowe”;
Nagroda Top Builder (2010) za innowacyjne okna do płaskiego dachu – VELUX CFP i CVP;
Superbrands 2012 – firma VELUX otrzymała ten tytuł jako jedyna z branży stolarki budowlanej;
Laureat konkursu „Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2012”;
Złoty Medal targów BUDMA dla okien VELUX GGL z Nowej Generacji (2013);
Nagroda „TOP Builder 2013” dla Nowej Generacji okien VELUX;
Tytuł „Lidera Rynku Stolarki 2013” w kategorii okien dachowych;
Tytuł „Najlepszego Partnera w Biznesie 2013” w kategorii budownictwo;
„Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji” w kategorii „Nauka i Innowacyjność” – dla fabryki w Namysłowie (2014).

Grupa VELUX na świecie
W 1941 roku inżynier Villum Kann Rasmussen założył spółkę specjalizującą się w szklanych konstrukcjach dachowych. Jednym z pierwszych zamówień jakie otrzymała nowa firma było dostarczenie
okien do poddaszy dla kilku szkół, których strychy miały zostać
zaadaptowane na sale szkolne. Założyciel wyznaczył swojej firmie
następujące zadanie: „Stworzyć okno do poddaszy, które będzie
równie dobre co najlepsze okno pionowe”. Okna dostarczone do

szkół wyprodukowano z drewna i wyposażono w zewnętrzne okładziny z cynku. Były one wodoszczelne i nie wymagały konserwacji,
co idealnie sprawdzało się w przypadku spadzistych dachów.
Na fakturze Kann Rasmussen napisał odręcznie „VELUX” jako wynik połączenia łacińskich „VE” –„wentylacja” i „LUX” światło.
Znak towarowy VELUX został zarejestrowany w 1942 roku.
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Dzięki ciągłym innowacjom i wprowadzaniu nowych rozwiązań
okna VELUX pojawiały się na kolejnych rynkach. Obecnie jesteśmy
jedną z najsilniejszych na świecie marek budowlanych, a logo firmy
zarejestrowane jest w stu krajach. Posiadamy zakłady produkcyj-

ne w dziesięciu krajach, zaś spółki handlowe w blisko czterdziestu.
Prowadzimy globalną sieć sprzedaży, produkcji i usług oraz posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucji, co sprawia że nasze produkty
są łatwo dostępne na całym świecie.

biura VELUX na świecie
spółki handlowe VELUX na świecie

Struktura firmy
Właścicielem Grupy VELUX jest VKR Holding AS, który również został założony przez Villuma Kann Rasmussena. Do holdingu należą
firmy działające między innymi w obszarach: produkcji okien dachowych i świetlików oraz okien pionowych, a także wykorzystywania
energii słonecznej. W Polsce VKR jest właścicielem następujących spółek: NB Polska – prowadzącej fabryki okien w Gnieźnie i Namysłowie, Dovista – prowadzącej fabrykę okien w Wędkowach koło Tczewa oraz VELUX Polska i Altaterra, czyli spółek zajmujących się
sprzedażą okien. W dalszej części tej publikacji wszystkie te firmy będą najczęściej nazywane jako Grupa VELUX i spółki siostrzane.

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce
Gniezno
W pierwszej stolicy Polski działają dwa zakłady należące do spółki
NB Polska. Przy ulicy Słonecznej, znajduje się fabryka okien drewnianych, a przy ulicy Kolejowej fabryka okuć. Grupa VELUX jest
największym pracodawcą w mieście, zatrudniającym ponad 750
osób. Fabryka przy ulicy Kolejowej to wyłączny producent metalowych komponentów do okien dachowych VELUX, w zakładzie
wytwarzane jest ponad 500 różnego rodzaju produktów. Grupa
VELUX jest aktywnym uczestnikiem lokalnego życia społecznego.
Od wielu lat wspiera m.in. największe wydarzenie sportowe na terenie miasta – „Bieg Europejski”.

W 2013 roku firma świętując 15-lecie swojej
obecności w Gnieźnie, otrzymała od ówczesnego
prezydenta medal milenijny.
Namysłów
Fabryka okien i kołnierzy aluminiowych w Namysłowie zatrudnia
około 700 osób, a jej powierzchnia – blisko 80 tysięcy metrów
kwadratowych zajmuje obszar kilkunastu boisk piłkarskich. Zakład
w Namysłowie jest cenionym miejscem pracy. W 2013 roku został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji,
przyznawanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach
w kategorii „Załoga – wspólny sukces”. Fabryka otrzymała także tytuł „wiodącego przedsiębiorstwa we wdrażaniu procesów
ciągłego doskonalenia” podczas Międzynarodowego Kongresu
Gemba Kaizen. W Namysłowie znajduje się również centrum dystrybucji Grupy VELUX na rynek polski i europejski.
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do
Wędkowy k. Tczewa
Na pomorzu działa należący do spółki Dovista zespół 6 fabryk,
z których każda posiada swój własny profil wyrobów. Ze względu
na zajmowany obszar – 40 hektarów, liczbę zatrudnionych osób
- blisko 2000 oraz charakter produkowanych wyrobów, miejsce to
nosi nazwę „Wioski Okiennej”. W Wędkowach produkowanych jest
rocznie łącznie ponad 600 tysięcy najwyższej jakości okien drewnianych.

Spółka Dovista została nagrodzona
między innymi Diamentem Forbesa
2014 oraz tytułem Lidera Stolarki
Okiennej w Polsce

240

Magazyn w Namysłowie
może pomieścić nawet

tysięcy sztuk okien

HISTORIA WSPÓŁPRACY
Rozpoczęcie sprzedaży
okien do poddaszy
przez VELUX Polska

1990
1995

Otwarcie pierwszej
fabryki VELUX w Gnieźnie
przy ulicy Słonecznej

1998
2000

Rozpoczęcie produkcji
okien VELUX w Namysłowie

Organizacja pierwszego cyklu
szkoleń dla dekarzy
– w zajęciach uczestniczy
kilka tysięcy osób

2003

Realizacja pierwszej
w historii branży
kampanii reklamowej
w telewizji

Utworzenie VELUX Team
– pierwszego w Polsce
programu integrującego branżę
dekarzy. Jego kontynuacją jest
program Rekomendowany
Wykonawca
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Rozpoczęcie działalności
Fundacji VELUX w Polsce
– pierwszy grant dla Szkoły
Integracji Społecznej
Barka w Poznaniu

Otwarcie fabryki okuć
w Gnieźnie
przy ulicy Kolejowej

2004
Budowa „Wioski Okiennej”
- zespołu hal produkcyjnych
w Wędkowach k. Tczewa

Modernizacja i rozbudowa
fabryk w Namysłowie
i Gnieźnie – Grupa VELUX
inwestuje 200 mln zł
i rozpoczyna w Polsce
produkcję okien Nowej
Generacji wykorzystujących
ThermoTechnologyTM

Rozbudowa fabryki okuć
w Gnieźnie – zakład przy
ul. Kolejowej zostaje jedynym
na świecie producentem
komponentów metalowych
do okien dachowych VELUX

2007
2012
2013

2015

Utworzenie społeczności
sprzedawców „Strefa VELUX”

VIVE Tauron Kielce zajmuje
trzecie miejsce w VELUX EHF
Champions League

VELUX oficjalnym
sponsorem Mistrzostw
Europy w Piłce Ręcznej
– Polska 2016

Grupa VELUX i spółki siostrzane
na tle branży okiennej*

* część opracowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Charakterystyka branży okiennej1
1.1. Ogólne informacje o branży
Produkcją okien w Polsce zajmuje się około 1800-1900 przedsiębiorstw. Są to głownie podmioty z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP). Wolumenowo niemal 3/4 wytwarzanych w Polsce okien są to okna z PVC, czyli takie których ramy
wytwarzane są z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu).
Wartościowo udział okien PVC w produkcji szacować należy
na około 60 procent. Niespełna 1/4 liczby wytwarzanych okien
to okna drewniane, a udział ich w wartości produkcji szacuje
się na około 33 procent. Pozostała, marginalna, część produkcji to okna których ramy wytwarzane są z metalu, a wśród nich
przede wszystkim z aluminium.

Największym krajowym producentem okien jest spółka NB Polska,
funkcjonująca w ramach Grupy VELUX. Jej zakłady produkcyjne
działają w Gnieźnie i Namysłowie i zajmują się wytwarzaniem okien
dachowych. W 2014 roku NB Polska według szacunków Centrum
Analiz Branżowych miał 8,5 udziału w krajowej produkcji okien oraz
około 25 procent udziału w krajowej produkcji okien drewnianych.
Drugim pod względem wartości wyprodukowanych okien krajowym
producentem jest firma Dovista Polska, którą określić można mianem spółki siostrzanej Grupy VELUX. Dovista zajmuje się produkcją okien elewacyjnych. Udział Dovisty według szacunków Centrum
Analiz Branżowych w produkcji okien w Polsce wyniósł w 2014 roku 7 procent, a w produkcji okien drewnianych – około 20 procent.

Wykres 1.1. Udziały największych producentów w wartości produkcji okien w Polsce w 2014 roku (proc.)
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Źródło: Centrum Analiz Branżowych

Połowa wartości okien w Polsce wytwarzana jest przez 13 największych producentów. 40 największych przedsiębiorstw branży okiennej realizuje około 2/3 wartości produkcji. W przypadku tej branży
mówić można zatem o stosunkowo wysokim stopniu koncentracji
produkcji. Na rynku obserwowane są ponadto procesy konsolidacyjne, które trwać będą również w nadchodzących latach.

Stosunkowo wysoki stopień koncentracji produkcji nie miał wpływu
na działanie mechanizmów rynkowych w branży. Jednym z ich efektów była konkurencja między producentami prowadząca do poprawy jakości okien, a także do obniżania ich cen. W latach 2010-2014
ceny producentów stolarki budowlanej obniżyły się o 0,2 proc.
Dla porównania wzrost inflacji konsumenckiej (CPI) wyniósł w tym
samym okresie 9,2 proc.2

1 Rozdział opracowany na podstawie raportu Rynek okien w Polsce 2012-2014. Prognoza 2015-2016, Centrum Analiz Branżowych, lipiec 2015 oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego.
2 Ceny w gospodarce narodowej w 2014 r. GUS, Warszawa 2015.
* NB Polska + Dovista Polska.

1.2. Wielkość produkcji i wartość sprzedaży
W 2014 roku wyprodukowano w Polsce łącznie 12,4 miliona okien
o wartości 7,35 miliarda złotych. W ujęciu wartościowym oznacza
to wzrost o 6,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wolumenowo przyrost liczby wyprodukowanych w 2014 roku okien
wyniósł 5,8 procent. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszych siedmiu miesiącach 2015 roku liczba wy-

produkowanych w Polsce okien z tworzyw sztucznych zwiększyła
się o 3,3 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a liczba okien drewnianych wzrosła w tym samym
okresie o 6,4 procent. Świadczy to o dobrej koniunkturze w branży, zwłaszcza biorąc pod uwagę stagnacyjną tendencję, panującą
w 2015 roku na szerzej definiowanym rynku materiałów budowlanych.

Wykres 1.2. Wielkość i wartość produkcji okien w Polsce w latach 2011-2014
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Źródło: Centrum Analiz Branżowych.

Osobliwością polskiego przemysłu okiennego jest fakt, że połowę
wielkości produkcji okien drewnianych stanowi produkcja okien dachowych. Wynika to z umiejscowienia w Polsce zakładów produkcyjnych największych światowych wytwórców okien dachowych.

1.3. Handel zagraniczny
Polska jest drugim największym po Niemczech eksporterem stolarki otworowej w Unii Europejskiej oraz największym eksporterem

okien z PVC i okien drewnianych. Działalność eksportową prowadzą zarówno największe firmy branży, jak i wiele małych i mikroprzedsiębiorstw.
W 2014 roku wyeksportowano z Polski łącznie 5,45 miliona okien.
W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to przyrost o 10,6
procent. Udział eksportu w całkowitej produkcji zwiększył się tym
samym do prawie 44 procent. W ostatnich latach eksport okien
cechował się wysoką dynamiką, a udział produkcji eksportowej
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w całkowitym wolumenie produkcji systematycznie wzrastał.
Liczba sprzedanych za granicą polskich okien w 2014 roku była
4,5-krotnie wyższa niż w 2004 roku. Tendencja wzrostowa w ciągu ostatniej dekady zakłócona została tylko raz – w roku 2009, tj.

wraz z początkiem globalnego kryzysu gospodarczego. Jednak nawet wówczas eksport zmniejszył się tylko o 4 procent, podczas
gdy sprzedaż w Unii Europejskiej zmniejszyła się o około 15 procent. Fakt ten może świadczyć o sile i konkurencyjności polskiej
branży okiennej.

Tablica 1.1. Eksport okien wyprodukowanych w Polsce w latach 2011-2014

Rok

Wielkość eksportu
(mln sztuk)

Dynamika eksportu
(rok poprz. = 100)

Udział eksportu w wielkości
produkcji (proc.)

2011

4,0

107,6

32,3

2012

4,4

110,0

36,7

2013

4,9

112,1

42,0

2014

5,5

110,6

43,9

Źródło: Centrum Analiz Branżowych.
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Wykres 1.3. Struktura polskiego eksportu okien w latach 2011-2014 (mln zł)
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Wzrost eksportu okien jest również widoczny w ujęciu wartościowym obejmującym branżę produkcji okien i drzwi wraz z ramami
i progami drzwiowymi. W tak zdefiniowanej branży okna stanowią
zdecydowanie największą grupę produktową, zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym.

Drugą ilościowo – po oknach wytwarzanych z PCV - grupę w eksporcie stanowią okna drewniane. W 2014 roku wyeksportowano ich
z Polski około 1,8 miliona sztuk, co stanowiło 33 procent wolumenu eksportu okien. W porównaniu z 2014 rokiem przyrost eksportu
wyniósł 14 procent, a udział produkcji eksportowej w łącznym wolumenie produkcji zwiększył się do prawie 60 procent.

Tablica 1.2. Eksport, import i saldo obrotów w branży okiennej (wraz z drzwiami) w mln złotych, ceny bieżące

2011

2012

2013

2014

Dynamika
2011=100%

Eksport ogółem

3 227,0

3 583,4

4 107,5

4 548,8

141%

Drzwi, okna i ich ramy oraz
progi drzwiowe z tworzyw
sztucznych

1 846,0

2 067,2

2 157,4

2 386,5

129%

Okna, okna balkonowe
i ich ramy z drewna

1 164,7

1 249,9

1 623,0

1 693,0

145%

Drzwi, okna i ich ramy oraz
progi drzwiowe z aluminium

216,2

266,2

327,1

469,2

217%

Import ogółem

134,3

118,6

135,5

158,2

118%
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Drzwi, okna i ich ramy oraz
progi drzwiowe z tworzyw
sztucznych

44,5

43,7

47,6

54,5

122%

Okna, okna balkonowe i ich
ramy z drewna

48,0

43,1

51,6

49,9

104%

Drzwi, okna i ich ramy oraz
progi drzwiowe z aluminium

41,8

31,8

36,3

53,8

129%

Saldo – nadwyżka eksportu

3 092,6

3 464,8

3 972,0

4 390,6

142%

Drzwi, okna i ich ramy oraz
progi drzwiowe z tworzyw
sztucznych

1 801,5

2 023,5

2 109,8

2 332,1

129%

Okna, okna balkonowe
i ich ramy z drewna

1 116,7

1 206,9

1 571,4

1 643,1

147%

174,5

234,4

290,8

415,4

238%

Drzwi, okna i ich ramy oraz
progi drzwiowe z aluminium
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Z uwagi na różny poziom cen okien z drewna, PVC i aluminium
odmiennie kształtuje się struktura obrotów tych grup produktów w zależności od ujęcia w jednostkach fizycznych (sztukach)
lub wartościowo. Polega to przed wszystkim na większym udziale

okien z metalu w ujęciu wartościowym niż ilościowym. Okna metalowe stanowią bowiem przeciętnie najdroższą grupę produktów
sektora, tańsze są okna drewniane, a średnia cena okien z tworzyw
sztucznych jest najniższa.

W 2014 roku okna wyprodukowane w Polsce eksportowane były do
110 krajów. Zdecydowana większość z nich trafia do państw Unii
Europejskiej. Prawie 1/3 sprzedanych za granicą okien polskiej produkcji kupiona została w Niemczech. Niemcy są największym odbiorcą produkowanych w Polsce okien zarówno drewnianych, jak i z PVC
oraz metalowych.
Drugim największym importerem wyprodukowanych w Polsce
okien jest Francja. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu znajduje
się Wielka Brytania. Zaznaczyć warto, że do Wielkiej Brytanii eksportowane są niemal wyłącznie okna drewniane, a udział tego kraju
w eksporcie z Polski okien drewnianych wyniósł ponad 23 procent.
Krajowy import okien stanowi marginalną część rynku. W latach

2010-2013 udział okien importowanych szacowany jest na około
2 procent całkowitej sprzedaży, przy wielkościach wahających się
w granicach 135-150 tysięcy sztuk rocznie.
Wysoka wartość polskiego eksportu okien, wynosząca ponad 4,5
mld złotych w 2014 roku, oraz wysoka nadwyżka eksportu nad
importem pokazują duże znaczenie branży okiennej w polskiej gospodarce. Z kolei utrzymywanie się w bieżącej dekadzie wysokiej
dynamiki sprzedaży za granicę świadczy o tkwiącym w tej branży dużym potencjale rozwojowym. Ponadto znaczący udział okien
wyprodukowanych w Polsce na europejskim rynku czyni branżę
okienną jedną z krajowych specjalności eksportowych.

Wykres 1.4. Kierunki eksportu okien z Polski w 2014 roku (mln sztuk, proc.)
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Źródło: Centrum Analiz Branżowych.

1.4. Krajowy rynek okien
Całkowita wartość sprzedanych w Polsce okien (elewacyjnych
i dachowych) wyniosła w 2014 roku około 3 miliardów złotych,
a łącznie sprzedanych zostało 7,15 miliona sztuk okien, co oznaczało wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,7 procent.
Zarówno w kategoriach ilościowych, jak i wartościowych wzrost
odnotowany w 2014 roku był zbyt niski, by odrobić straty z lat poprzednich.
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Wykres 1.5. Wielkość
i wartość sprzedaży okien w Polsce w latach 2011-2014
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Źródło: Centrum Analiz Branżowych.

Grupa VELUX
i spółki siostrzane na tle branży
Grupa VELUX i spółki siostrzane prowadzą w Polsce działalność
wytwórczą w czterech zakładach produkcyjnych. Dwie fabryki, zlokalizowane w Gnieźnie i Namysłowie, zajmują się produkcją drewnianych okien dachowych, fabryka mieszcząca się w Wędkowach
produkuje okna pionowe, a w czwartej fabryce, zlokalizowanej również w Gnieźnie, wytwarza się okucia do okien, czyli akcesoria metalowe i z tworzywa sztucznego, które znajdują się w skrzydłach
i ościeżnicach okien. Zakłady w Gnieźnie i Namysłowie należą do
Grupy VELUX i działają jako spółka NB Polska, a fabryka w Węd-

kowach jest własnością duńskiej grupy VKR, działa jako spółka Dovista Polska i określana jest jako spółka siostrzana firmy VELUX.
Przychody ze sprzedaży Grupy VELUX i spółek siostrzanych wyniosły w 2014 roku 1,43 miliarda złotych i były wyższe od odnotowanych rok wcześniej o 4 procent3. Pomimo zawirowań rynkowych
i kryzysu na rynku budowlanym, nie tylko w Polsce ale i w Europie
Zachodniej, wartość przychodów od lat cechuje się dodatnim tempem wzrostu.

3 Ze względu na odmienne zdefiniowanie zakresu produkcji, liczby podawane w tym rozdziale mogą się różnić od pochodzących z raportu Centrum Analiz Branżowych.

Wykres 1.6. Przychody ze sprzedaży Grupy VELUX i spółek siostrzanych w latach 2010-2014 (mln zł)
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Źródło: VELUX
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Przychody ze sprzedaży okien Grupy VELUX i spółek siostrzanych
są nieco niższe i w 2014 roku wyniosły około 1,40 miliarda złotych (wzrost o 4,6 procent w porównaniu do 2013 roku). Wynika
to z faktu, że część przychodów Grupa VELUX uzyskuje ze sprzedaży materiałów i surowców – np. odpady produkcyjne sprzedawane są producentom płyt wiórowych. W 2014 roku prawie 52
procent przychodów ze sprzedaży okien generowane było przez
spółkę NB Polska (okna dachowe), a pozostała część przez spółkę
Dovista Polska (okna pionowe).

Zakłady należące do Grupy VELUX i spółek siostrzanych są największym producentem okien w Polsce. Łączny ich wartościowy
udział w krajowej produkcji w 2014 roku wynosił 15,6 procent i był
ponad dwukrotnie wyższy niż udział drugiego pod względem wartości producenta. Ze względu na wyspecjalizowanie się w produkcji okien drewnianych, udziały Grupy VELUX i spółek siostrzanych
w krajowej produkcji okien z drewna są jeszcze wyższe. W 2014 roku łączny udział NB Polska i Dovista Polska w produkcji okien drewnianych wynosił 45 procent i był prawie trzykrotnie wyższy niż
udział drugiego pod względem wartości producenta okien z drewna.

Wykres 1.7. Udziały największych producentów w wartości produkcji okien drewnianych w Polsce
w 2014 roku (proc.)
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Źródło: Centrum Analiz Branżowych
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* NB Polska + Dovista Polska

Okna wytwarzane w Polsce przez NB Polska i Dovista Polska przeznaczone są głównie na eksport. W ramach Grupy VELUX działa
również spółka VELUX Polska, która prowadzi sprzedaż okien na
rynku polskim. Część z nich pochodzi z polskiej produkcji, ale
ze względu na specjalizację fabryk działających w ramach międzynarodowej Grupy VELUX, w obecnych warunkach rynkowych, produkowane w Polsce okna sprzedawane są przede wszystkim
w krajach Europy Zachodniej.

Wartość eksportu Grupy VELUX i jej spółek siostrzanych utożsamiać należy zatem z wartością ich przychodów ze sprzedaży
produktów gotowych. W 2014 roku było to, jak wspomniano wcześniej około 1,4 miliarda złotych, z czego prawie 53% przypadało na
okna dachowe, a ponad 47% na okna pionowe. Wartości te sprawiają, że firma VELUX jest niekwestionowanym liderem polskiego
eksportu stolarki okiennej, zarówno biorąc pod uwagę udział w całości eksportu tej branży, jak i patrząc na segment eksportu okien
drewnianych, czy okien dachowych.
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Wykres 1.8. Wartość eksportu okien przez Grupę VELUX i spółki siostrzane w latach 2011-2014 (mld zł)
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Rynek pracy
Istotnym elementem działalności firmy VELUX w Polsce jest dbałość o wizerunek dobrego pracodawcy. Przejawia się to nie tylko
w kreowaniu popytu na pracę na tych lokalnych rynkach pracy, na
których firma jest obecna, ale także w dbałości o podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Na koniec roku 2014 w Grupie VELUX i spółkach siostrzanych zatrudnionych było ponad 3300 osób. W stosunku do roku poprzedniego oznacza to wzrost poziomu zatrudnienia o 5,6 procent.
Natomiast w porównaniu z rokiem 2010 zatrudnienie wzrosło o prawie 25 procent. Ten znaczący wzrost zatrudnienia, znacznie wyż-

szy niż średnio w przemyśle w tym samym okresie, jest przede
wszystkim pochodną wzrostu produkcji i rozwoju firmy. Warto
podkreślić, że firma VELUX zwiększa poziom zatrudnienia pomimo coraz większej automatyzacji produkcji i zakupu nowoczesnych
maszyn, z których niektóre zastępują pracę nawet kilkudziesięciu
osób.
Przeważająca część zatrudnionych pracuje w zakładach produkcji
okien, zatrudnienie w firmach zajmujących się zarządzaniem i obsługą administracyjną Grupy VELUX oraz w firmach prowadzących działalność handlową i zarządczą to niecałe 100 osób.

Wykres 1.9. Liczba zatrudnionych w Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w latach 2010-2014
(stan na koniec grudnia)
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Źródło: VELUX.

Choć liczba zatrudnionych nie stawia Grupy VELUX w gronie największych krajowych pracodawców, to firma ma duże znaczenie
dla lokalnych społeczności jako znaczący pracodawca na regionalnych rynkach pracy. Dobrym przykładem jest liczące 70 tys.
mieszkańców Gniezno – miasto w którym działają dwie fabryki
Grupy VELUX (NB Polska) – w pierwszej z nich produkowane są
okna, w drugiej okucia okienne. W obu zakładach zatrudnionych
jest łącznie około 750 osób5. Oznacza to, że Grupa VELUX jest
5 Stan zatrudnienia na wrzesień 2015

największym pracodawcą na lokalnym gnieźnieńskim rynku pracy. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Gnieźnie znajduje
się siedem przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 250 osób.
Druga pod tym względem firma TREPKO zajmująca się produkcją
maszyn i urządzeń pakujących zatrudnia około 350 osób, a trzeci Zakład Produkcji Obuwia Kornecki nieco ponad 300 osób, podobna liczba osób pracuje w zakładzie produkcji koszul męskich
Polanex.

Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna

Miasto Gniezno to jeden z tych ośrodków, który nieustannie zabiega o nowe miejsca pracy i szeroko rozumiany rozwój. Przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze, które miały miejsce w Polsce
po 1989 roku nie pozostały bez znaczenia także dla Pierwszej Stolicy Polski. Nie ma co ukrywać,
że lata 90. XX wieku były dla Gniezna i okolic okresem trudnych przeobrażeń, które miały i mają swoje odbicie w rynku pracy i ogólnej kondycji gospodarczej naszego miasta. Z tym większym
uznaniem i nadzieją parzyłem i patrzę na osiągnięcia firmy VELUX. Obecność tego przedsiębiorstwa stanowi nie tylko istotne odciążenie dla problemów gnieźnieńskiego rynku pracy, ale pozostaje wymownym symbolem rodzącego się rozwoju i postępujących przeobrażeń. Szczególnie
cieszy mnie fakt, że Państwa przedsiębiorstwo nie tylko dzierży zaszczytną rolę lokalnego lidera
przedsiębiorczości i pracodawcy, ale równie chętnie i aktywnie włącza się w różnego rodzaju
projekty społeczne i gospodarcze. Wierzę, że stanowi to doskonałą prognozę na przyszłość, w której rola i znaczenie firmy VELUX okażę się nieocenione: dla nas, dla naszych mieszkańców, dla
społecznej i gospodarczej przyszłości Gniezna.

Tablica 1.3. Najwięksi pracodawcy na rynku pracy w Gnieźnie
FIRMA, RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

LICZBA ZATRUDNIONYCH6

Grupa VELUX (NB Polska) – dwie fabryki
– produkcja okien i okuć okiennych

750

TREPKO – produkcja maszyn i urządzeń pakujących

350

Kornecki – produkcja obuwia

300

Polanex – produkcja koszul męskich

300

Panasonic Energy Poland – produkcja baterii

275

URBIS – gospodarowanie odpadami,
oczyszczanie miasta

200

Tompla Koperty – produkcja opakowań
papierowych

150

AKWA – produkcja armatury przemysłowej

130

MPK Gniezno – usługi transportowe

120

Euroverlux – obróbka i zdobienie opakowań szklanych

100
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Źródło: IBnGR - dane uzyskane bezpośrednio w przedsiębiorstwach, które udzieliły informacji

Podobnie wygląda sytuacja w liczącym około 16 tys. mieszkańców
Namysłowie w województwie opolskim. Grupa VELUX posiada tam
drugą fabrykę okien oraz kołnierzy aluminiowych. Także tam Grupa
VELUX jest największym pracodawcą na lokalnym rynku pracy, na
którym działa jako jedyna firma zatrudniająca ponad 250 osób. W na6 Stan zatrudnienia na wrzesień 2015

mysłowskiej fabryce Grupy VELUX zatrudnionych jest około 700
osób. Kolejni, pod tym względem, pracodawcy, którymi są Namysłowskie Centrum Zdrowia oraz Browar Namysłów, zatrudniają po około
200 osób

Tablica 1.4. Najwięksi pracodawcy na rynku pracy w Namysłowie
FIRMA, RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

LICZBA ZATRUDNIONYCH7

VELUX (NB Polska) – produkcja okien i okuć okiennych

700

Namysłowskie Centrum Zdrowia – opieka zdrowotna

210

Browar Namysłów – produkcja piwa

200

Metalowiec – produkcja sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego

80

Źródło: IBnGR - dane uzyskane bezpośrednio w przedsiębiorstwach, które udzieliły informacji

Istotnym aspektem działalności każdej firmy, który jest warunkiem
realizacji długookresowych celów rozwojowych jest zapewnienie
wysokiej jakości kapitału ludzkiego. W podmiotach związanych
z Grupą VELUX rokrocznie wielu pracowników przechodzi szkolenia z zakresu technologii produkcji, obsługi nowoczesnych maszyn
oraz bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Każdego roku w szkoleniach uczestniczy od 1300-1500 pracowników firmy. Kilkudziesięciu
pracowników odbywa każdego roku staże i szkolenia w zagranicznych zakładach Grupy VELUX.

Ważnym elementem działalności podmiotów zgrupowanych pod
marką VELUX jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
w miejscu pracy. W tym celu w fabrykach Grupy VELUX na całym
świecie realizowany jest od kilku lat Program Doskonałego Bezpieczeństwa (The Safety Excellence Programme), którego efektem
jest znaczny spadek liczby wypadków przy pracy. W roku 2014 odnotowano najmniejszą liczbę wypadków przy pracy w całej historii
działalności firmy VELUX – w 17 fabrykach na całym świecie było
ich zaledwie 11. Rok wcześniej, w 2013 roku, odnotowano 33 wypadki, a więc spadek wyniósł dokładnie 2/3.

średnia liczba wypadków na mln roboczogodzin

Średnia liczba wypadków przy pracy na 1 milion roboczogodzin w latach 2010-2014 w polskich fabrykach
Grupy VELUX
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W fabrykach Grupy VELUX na świecie, w tym także w Polsce, wykorzystywane są obecnie maszyny i urządzenia posiadające najwyższy stopnień bezpieczeństwa, których konstrukcja i zaprojektowane
w nich mechanizmy zabezpieczające w zasadzie wykluczają możliwość poszkodowania obsługujących je pracowników. Jednak aby
jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko wypadku pracownicy przy maszynach pracują rotacyjnie. Oznacza to, że jeden pracownik w ciągu
7 Stan zatrudnionych na wrzesień 2015
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* Na podstawie danych szacunkowych
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
w oparciu o dane GUS.

dnia pracuje na kilku różnych maszynach. Taka procedura ma na celu
wyeliminowanie czynnika rutyny i znużenia co, jak wiadomo, często
staje się przyczyną wypadków przy pracy. Przy okazji, taka rotacja
i posiadanie przez nich umiejętności obsługi kilku maszyn zapewnia
ciągłość procesu produkcyjnego w przypadku choroby danego pracownika czy jego nieobecności z innego powodu.
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Ważnym elementem programu poprawy bezpieczeństwa jest nie tylko wprowadzanie i przestrzegania odpowiednich norm i procedur
obowiązujących w procesie produkcji, ale także tworzenie swoistej
kultury bezpieczeństwa w zakładach i budowanie w pracownikach
poczucia osobistej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zarówno
swoje, jak i współpracowników. Elementem budowania kultury bezpieczeństwa są między innymi liczne akcje edukacyjne wśród pracowników oraz zwyczaj uroczystego wspólnego świętowania z dyrekcją
zakładów kolejnych okrągłych rekordów liczby dni bez wypadku.
Ta pozytywna tendencja widoczna jest także w polskich zakładach
należących do Grupy VELUX. W 2014 roku odnotowano w nich zaledwie 3 wypadki przy pracy, co oznacza średnio 1,3 wypadku
na 1 milion godzin pracy. W krajowym przemyśle przetwórczym
wskaźnik ten w 2012 roku kształtował się na poziomie 17,9.

W polskich fabrykach Grupy VELUX, na 1000 godzin pracy jedynie 0,5 godziny tracone jest z powodu wypadku w miejscu pracy.
W ciągu ostatnich czterech lat, w statystykach wypadków przy
pracy w polskich zakładach Grupy VELUX nastąpiła wyraźna poprawa. W roku 2010 zanotowano bowiem 19 wypadków, co oznaczało 10 wypadków na 1 milion godzin pracy oraz średnio 1,8
godziny na 1000 godzin pracy straconej z tego powodu. W latach
2010-2014 liczba wypadków zmniejszyła się więc sześciokrotnie,
a w przeliczeniu na godziny pracy niemal ośmiokrotnie. W skali całego kraju liczba wypadków przy pracy w przemyśle przetwórczym
w tym samym czasie zmniejszyła się o zaledwie około 11 procent.
Polskie fabryki Grupy VELUX, pod względem liczby wypadków
przy pracy prezentują się obecnie korzystniej niż fabryki duńskie
czy francuskie.

Inwestycje i innowacyjność
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Wartość wydatków, jakie dana firma przeznacza na cele inwestycyjne jest jednym z najistotniejszych wskaźników obrazujących jej
rozwój. Inwestycje są bowiem przejawem ciągłego rozwoju firmy
– z jednej strony powiększania rynków zbytu i rozszerzania zakresu
działalności, a z drugiej rozwoju technologicznego i unowocześniania sposobu prowadzenia działalności. W nowoczesnej gospodarce, bez zachowania ciągłości procesów inwestycyjnych nie jest
możliwe skuteczne konkurowanie, a firmy, które inwestują najwięcej, wdrażając przy tym innowacje, najczęściej stają się liderami
w swoich branżach.

W latach 2010-2011 wydatki inwestycyjne w polskich zakładach
Grupy VELUX oscylowały w okolicach 30 milionów złotych rocznie. W 2012 roku wzrosły ponad siedmiokrotnie, osiągając rekordową w analizowanym okresie wartość ponad 200 milionów
złotych. W kolejnych dwóch latach wydatki obniżyły się, co wynika
z naturalnej logiki cyklu inwestycyjnego obserwowanego w przedsiębiorstwach.
W ciągu ostatnich trzech lat (2012-2014) Grupa VELUX na świecie przeznaczyła na inwestycje kwotę 228 milionów euro. W tym

czasie firmy należące do Grupy VELUX i spółki siostrzane wydały
w Polsce na inwestycje 350 milionów złotych.
Tak znacząca kwota wydatków na cele inwestycyjne – 350 milionów złotych w latach 2012-2014 – w polskich zakładach należących do Grupy VELUX i spółek siostrzanych jest wynikiem wdrożenia
szeroko zakrojonego programu innowacji produktowej, którego
końcowym efektem jest wprowadzenie do produkcji Nowej Generacji okien dachowych. Przy ich produkcji wykorzystana została innowacyjna technologia ThermoTechnologyTM, dzięki czemu okno
przepuszcza więcej światła słonecznego oraz ma lepsze właściwości izolacyjne. Nowe okna mają lepszy bilans energetyczny, dzięki
większym zyskom z pasywnej energii słońca i jednocześnie lepszym parametrom izolacyjnym.
Wprowadzenie tak dużej innowacyjnej zmiany produktowej wymagało przygotowania i wdrożenia szeroko zakrojonego kilkuletniego planu inwestycyjnego. W jego ramach wymieniono 80 procent
maszyn wykorzystywanych do produkcji okien, zakupiono i wdrożono do produkcji nowe linie technologiczne wyposażone w nowoczesne urządzenia do mierzenia, cięcia i klejenia drewna.

Zyski ciepła

Straty ciepła

(współczynnik g)

(współczynnik Uw)

Bilans
energetyczny

Innowacyjność jest cechą charakterystyczną działalności firmy
VELUX, tak na świecie, jak i w Polsce. Strategia firmy zakłada
wprowadzanie regularnie nowych innowacyjnych produktów, które w znaczący sposób różnią się od produktów wcześniej sprzedawanych. Wdrażane i stosowane w produktach VELUX innowacyjne

rozwiązania mają na celu podniesienie jakości produktów, zwiększenie ich walorów użytkowych i estetycznych oraz poprawę komfortu użytkowania. Z drugiej strony innowacje produktowe mają
na celu bardziej efektywne wykorzystanie surowców i półproduktów oraz poprawę efektów oddziaływania produktów na środowisko. Dzięki regularnie wprowadzanym innowacjom produktowym,
firma VELUX jest światowym liderem branży produkcji okien dachowych i wyznacza trendy, które z czasem kopiują konkurenci.
Dwadzieścia pięć lat obecności w Polsce jest wystarczającym
dowodem dużego zaangażowania Grupy VELUX na polskim rynku,
a poniesione w ciągu ostatnich trzech lat duże nakłady inwestycyjne świadczą o tym, że Grupa VELUX wiąże z rozwojem w Polsce
duże nadzieje na kolejne dziesięciolecia. Wieloletnia obecność
marki VELUX w Polsce, systematyczny rozwój i powiększanie skali
działania w minionym okresie oraz ambitne plany dalszego rozwoju w przyszłości to wynik oddziaływania wielu pozytywnych czynników zachęcających do inwestowania i rozwoju produkcji okien
w Polsce.
Przede wszystkim wskazać tu należy na względnie szybki i stabilny
rozwój polskiej gospodarki – sprzyjające uwarunkowania makroekonomiczne mają bowiem kluczowe znaczenie dla każdego inwestora
i każdego przedsiębiorstwa. Trwały wzrost gospodarczy, powiązany zawsze z poprawą sytuacji dochodowej ludności, gwarantuje bowiem stabilny rozwój rynków produktowych, przez co umożliwia
ekspansję ekonomiczną dostawcom dóbr i usług.
Dla firmy VELUX, działającej w szeroko rozumianym sektorze budowlanym, dodatkowym czynnikiem zachęcającym do inwestowania i rozwoju działalności w Polsce były duże potrzeby mieszkaniowe
odziedziczone jeszcze po okresie PRL-u. Deficyt mieszkaniowy oraz
niska jakość mieszkań i domów na początku lat 90-tych stwarzały
doskonałe szanse rozwoju dla producentów nowoczesnych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Obecnie, z uwagi na fakt, że
duża część zaległości rozwojowych w obszarze mieszkalnictwa została nadrobiona, znacznie tego czynnika jest mniejsze, ale nadal odgrywa on pewną rolę.
Ważnym czynnikiem decydującym o zaangażowaniu Grupy VELUX
w Polsce jest dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej przy jednoczesnym niższym koszcie pracy niż w krajach Europy Zachodniej.
Duże znacznie ma też łatwy dostęp do dużych ilości dobrej jakości
drewna – jednego z podstawowych surowców przy produkcji okien.
Do dalszego inwestowania w Polsce zachęca także poprawiająca się
infrastruktura drogowa wpływająca na ograniczenie czasu i kosztów
transportu zarówno gotowych produktów do odbiorców, jak i surowców oraz półproduktów do zakładów, w których produkowane są
okna VELUX.
Wśród czynników zwiększających atrakcyjność Polski jako miejsca do inwestowania wymienić należy na końcu być może najistotniejszy – naszą obecność w Unii Europejskiej. Po pierwsze,
przynależność Polski do UE zapewnia inwestorom, z uwagi na obowiązywanie przepisów unijnych, większe bezpieczeństwo instytucjonalne niż w krajach nienależących do Unii. Po drugie, daje
łatwiejszy dostęp do całego dużego europejskiego rynku, co jest
szczególnie istotne dla przedsiębiorstw, takich jak firma VELUX,
które dużą część swojej produkcji eksportują.
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Relacje gospodarcze z innymi branżami
Ważnym i istotnym z punktu widzenia wpływu na gospodarkę
aspektem działalności Grupy VELUX i spółek siostrzanych są relacje gospodarcze z poddostawcami. Grupa VELUX, ze względu na
dużą skalę swojej działalności, kreuje popyt na towary i usługi oferowane przez wiele różnorodnych branż polskiej gospodarki i przez
to pozytywnie wpływa na rozwój krajowych przedsiębiorstw działających w tych branżach.

Poddostawcami firmy VELUX są przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w takich sektorach polskiego przemysłu jak produkcja opakowań, produkcja drewna, przemysł chemiczny,
produkcja artykułów metalowych, produkcja artykułów z aluminium, produkcja wyrobów z plastiku i uszczelek oraz produkcja
szkła.

Tablica 1.10. Branże będące największymi poddostawcami Grupy VELUX
Pozostałe

Produkcja
szkła
Produkcja
z plastiku
i uszczelek

Produkcja
wyrobów
aluminiowych
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Produkcja
wyrobów
metalowych

12,4%

27,8

3,5%
4,1%

%

Produkcja
opakowań
Udział branży
w zakupach
Grupy VELUX
w 2014 r. (proc.)

7,3%
7,8%

19,4

%

18,8

%

Przemysł
chemiczny

Przemysł
drzewny

Źródło: VELUX

Porównując sytuację Grupy VELUX z 2010 roku, liczba lokalnych
dostawców wzrosła 4 razy, a wolumen zakupów w Polsce zwiększył się prawie 5-krotnie.
Grupa VELUX współpracuje w Polsce z ponad 110 dostawcami.
Niemal 90 procent towarów dostarczonych jest przez przedsiębiorstwa zgrupowane w siedmiu sektorach. Z uwagi na rozwój firmy VELUX w Polsce skala tej współpracy rok rocznie się zwiększa.
W 2010 roku Grupa VELUX współpracowała z 25 polskimi dostawcami. Wzrost liczby polskich kooperantów grupy oraz wzrost
wartości nabywanych u nich produktów wynikał z jednej strony ze
wzrostu produkcji Grupy VELUX w Polsce, co w oczywisty sposób
zwiększało zapotrzebowanie na produkty poddostawców, a z drugiej strony z coraz lepszej oferty krajowych dostawców, którzy dostosowali jakość swoich wyrobów do potrzeb firmy VELUX.
Oprócz wymienionych powyżej branż przemysłowych, z którymi
w toku produkcji swoich wyrobów współpracuje Grupa VELUX,

wskazać należy także na współpracę z branżami o charakterze
usługowym. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba transport i logistykę, a w dalszej kolejności takie branże jak reklama, poligrafia
czy ochrona mienia.
Kluczowym elementem współpracy firm z Grupy VELUX ze swoimi
poddostawcami jest zachowanie przez tych ostatnich wymaganych
przez odbiorcę wysokich standardów jakościowych. Między innymi
dzięki wysokim wymaganiom stawianym przez firmę VELUX, poddostawcy wdrażają w swoich zakładach innowacyjne rozwiązania
technologiczne, które pozwalają produkować nowoczesne i dobre jakościowo produkty. Tym śladem podążać muszą także branżowi konkurenci poddostawców Grupy VELUX, dzięki czemu
poprawia się konkurencyjność nie tylko firm współpracujących
z Grupą VELUX, ale całych branż, w których działają jego poddostawcy. W efekcie pozytywny efekt poprawy konkurencyjności,
wymuszany wysokimi wymaganiami i standardami firmy VELUX,
przynosi pozytywne efekty całej polskiej gospodarce.

Wpływ na środowisko naturalne
Firma VELUX w swojej globalnej strategii przykłada dużą wagę do
ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej przez siebie
działalności na środowisko naturalne. W równym stopniu dotyczy
to polskiego oddziału grupy i jej spółek siostrzanych. Grupa VELUX
postawiła sobie za cel obniżenie do roku 2020 emisji dwutlenku
węgla o 50 procent w stosunku do roku 2007. W ramach realizacji
tej strategii środowiskowej, do roku 2014 emisja dwutlenku węgla
w zakładach Grupy VELUX została już obniżona o jedną trzecią. Liderem pod tym względem jest Dania – tamtejsze fabryki VELUX
od 2007 roku obniżyły emisję dwutlenku węgla o 52%.
W Polsce największą redukcję emisji dwutlenku węgla osiągnięto
dzięki instalacji kotła na biomasę w 2011 roku. W roku 2015, w po-

równaniu do roku 2010, emisja ta zmniejszyszła się o 36 procent.
Działania firmy VELUX mające na celu ochronę środowiska naturalnego nie kończą się jedynie na ograniczaniu emisji dwutlenku
węgla, ale prowadzone są na każdym etapie produkcji oraz
dystrybucji okien. Drewno wykorzystywane do produkcji pochodzi w ogromnej większości (96 procent) z kontrolowanych, certyfikowanych upraw, a jego zużycie jest ograniczane poprzez
optymalizację wykorzystania surowca. Jest to możliwe dzięki
wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn programujących
cięcie drewna (skanerów wizyjnych) w taki sposób, aby ilość odpadów była jak najmniejsza. Te, które pozostają po cięciu drewna, nie są marnotrawione, ale odsprzedawane producentom płyt
wiórowych.

Ocena Cyklu Życia Produktu

29

Elementem polityki środowiskowej firmy VELUX są także produkty przyjazne środowisku naturalnemu. Grupa VELUX prowadzi
tzw. Ocenę Cyklu Życia Produktu, z której wynika, że w całym cyklu
życia, a więc od produkcji poprzez montaż i użytkowanie, aż do
utylizacji, okna VELUX mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Okna VELUX w prawie 95 procentach podlegą recyklingowi
– wykonane są z takich komponentów jak drewno, szkło i alumi-

nium. Jak zostało już wspomniane powyżej, innowacje produktowe wprowadzane przez firmę VELUX mają na celu poprawę
bilansu energetycznego okien. Dzięki lepszemu doświetleniu pomieszczeń w budynkach, w których okna te są zainstalowane, zużywa się mniej energii elektrycznej. Z kolei większa szczelność
okien daje możliwość ograniczenia zużycia ciepła.

Podsumowanie
VELUX, jako firma obecna w Polsce od dwudziestu pięciu lat, posiada ugruntowaną pozycję zarówno w swojej branży, jak i w całej
polskiej gospodarce. Dynamiczny wzrost sprzedaży, duża rozpoznawalność marki oraz znaczący udział eksportu w sprzedaży
sprawiają, że firmę można uznać za lidera branży okiennej w Polsce.
Wartość eksportu spółek działających w Grupie VELUX i spółek siostrzanych sprawiają, że są one niekwestionowanym liderem polskiego eksportu stolarki okiennej, zarówno biorąc pod uwagę udział
w całości eksportu tej branży, jak i patrząc na segment eksportu okien drewnianych, czy okien dachowych. Dzięki corocznemu
zwiększaniu eksportu, Grupa VELUX i spółki siostrzane pozytywnie oddziałują na poprawę salda międzynarodowej wymiany handlowej polskiej gospodarki.
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Wydatki inwestycyjne w wysokości 350 milionów złotych w latach
2012 – 2014 i związany z tym rozwój oraz modernizacja zakładów
produkcyjnych pokazują, że firma na trwałe wiąże swoje plany rozwojowe z Polską. Wprowadzenie na rynek w roku 2013 zupełnie
Nowej Generacji okien dachowych wpisuje się w wieloletnią strategię firmy, która zakłada wdrożenia regularnie przełomowej innowacji produktowej. Czyni to z VELUX firmę innowacyjną, która
w Polsce, podobnie jak i na całym świecie, wyznacza nowe trendy
na rynku okien i staje się wzorem do naśladowania dla konkurencji.
Firma VELUX, rozwijając swoją produkcję w Polsce, zatrudnia ponad 3300 osób, przez co staje się znaczącym pracodawcą. Jest to
szczególnie widoczne na lokalnych rynkach pracy – tam gdzie firma posiada swoje zakłady produkcyjne. Zarówno w Gnieźnie, jak

i w Namysłowie, gdzie pracuje ponad 700 osób, a także w Wędkowach koło Tczewa.. Zakłady VELUX są liderem pod względem
liczby zatrudnionych osób. Firma VELUX jest cenionym pracodawcą, ponieważ dba o rozwój swoich pracowników zapewniając im
liczne staże i szkolenia, w tym odbywające się w zagranicznych zakładach należących do Grupy VELUX. Istotnym elementem dbałości o pracowników jest też obowiązująca w firmie wysoka kultura
bezpieczeństwa pracy – dzięki nowoczesnym, zapewniającym bezpieczeństwo maszynom oraz licznym szkoleniom, wypadki zdarzają się bardzo rzadko.
Ważnym elementem działalności firmy VELUX jest troska o środowisko naturalne – widoczne jest to na każdym etapie produkcji - począwszy od pozyskiwania drewna z certyfikowanych upraw,
poprzez maksymalizację wykorzystania surowca aż do minimalizacji zanieczyszczeń przy transporcie produktów przez zastosowanie
innowacyjnego systemu pakowania produktów. Ochrona środowiska naturalnego jest także jednym z kryteriów wdrażania innowacji w produktach VELUX – Nowej Generacji okna projektowane są
tak, aby dostarczać więcej światła naturalnego (przez co zmniejsza się zużycie energii elektrycznej) oraz lepiej chronić przed stratami ciepła.
Obecność Grupy VELUX na polskim rynku okien przyczynia się do
wzmacniania konkurencji między producentami, czego efektem jest
stałe podnoszenie jakości okien i stabilizacja poziomu cen, bądź nawet
okresowe ich spadki, na czym w pierwszej kolejności korzystają krajowi konsumenci. Obecność Polski w czołówce europejskich producentów i eksporterów okien jest w dużej mierze zasługą Grupy VELUX.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
w Grupie VELUX

Wyjątkowa kultura zarządzania w firmie VELUX
Przedsiębiorstwo modelowe
Podejście do prowadzenia biznesu w odpowiedzialny i zrównoważony sposób znajduje odzwierciedlenie już na etapie struktury
własnościowej Grupy VELUX. Jej właścicielami w 90% są fundacje, zaś w 10% rodzina założyciela. Ten dosyć nietypowy, jak
na polskie warunki, pro-społeczny model biznesowy to efekt wizji
Villuma Kann Rasmussena, który w 1965 roku postawił sobie
za cel stworzenie przedsiębiorstwa modelowego. Jako przedsię-

biorstwo modelowe rozumiemy firmę, która tworzy produkty potrzebne społeczeństwu traktując swoich klientów, dostawców,
pracowników i współudziałowców lepiej niż większość innych firm.
W ten sposób część wypracowanych przez firmę przychodów powraca do społeczeństwa, dzięki czemu posiada ona wpływ na poprawę warunków w których funkcjonuje.

Kim jesteśmy? Jak się zmieniamy?
Nasze wartości

Życie pełne światła
Nasza wizja

Wartości VELUX to pięć kluczowych założeń określających, kim jesteśmy, jak pracujemy i w jaki sposób kształtujemy wpływ społeczny. Są one ponadczasowe, ale sposób ich interpretacji zmieniał
się z biegiem lat. Właśnie dlatego w tym roku przy wsparciu ponad
100 managerów zaktualizowaliśmy rozumienie naszych wartości.
Dzięki temu możemy być pewni, że jesteśmy dobrze przygotowani
by sprostać nowym oczekiwaniom, które stawia przed nami zmieniający się świat.

U podstaw działalności Grupy VELUX leży przekonanie, że „Tam
gdzie jest światło, jest życie”. Dążymy do rozwoju nowych, lepszych rozwiązań, które służą poprawie warunków życia. Chcemy
dostarczać więcej światła dziennego i świeżego powietrza do domów ciągle ulepszając parametry i energooszczędność naszych
produktów. Nieustannie poszukujemy nowych pomysłów, które pozwolą nam utrzymać czołową pozycję na rynku, a naszym klientom zapewnić jeszcze większe korzyści.
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Zaangażowanie

Wspólnie dążymy do osiągania najlepszych rezultatów

Wzajemny szacunek

Traktujemy innych tak, jak byśmy chcieli być traktowani

Doskonalenie

Pracujemy tak, by doskonalić się każdego dnia

Inicjatywa lokalna

Podejmujemy działania i współpracujemy, by osiągać nasze cele

Sumienność

Wkładamy w naszą pracę odpowiedni wysiłek,
w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie

Odpowiedzialność wpisana w DNA firmy
CSR określa sposób, w jaki pracujemy i zarabiamy pieniądze
zaoferować konkretne rozwiązania dla społeczeństwa w odpowiedzi na te problemy.
Liczne badania naukowe wskazują, że zdecydowaną większość
czasu spędzamy wewnątrz budynków, które nie zapewniają odpowiednich warunków zdrowotnych dla użytkowników.
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Społeczna odpowiedzialność to koncepcja, która stanowi podstawę naszej działalności biznesowej. W naszym rozumieniu CSR to
nie tylko kierunek wydawania pieniędzy, ale przede wszystkim
sposób, w jaki je zarabiamy. Kluczowe jest więc zdefiniowanie obszarów na które oddziałuje firma, określenie potencjalnych problemów i wreszcie zastanowienie się czy przedsiębiorstwo może
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Budownictwo to obszar w którym jako największy producent i eksporter okien z Polski mamy wiele do zaoferowania. Właśnie dlatego
głównym elementem naszego modelu odpowiedzialności korpora-

cyjnej jest koncepcja zrównoważonego życia w budynkach. Model
ten prezentuje zarówno kluczowe aspekty CSR, jak i narzędzia,
dzięki którym udaje nam się realizować założone cele.

Model odpowiedzialności korporacyjnej

• Interakcja z klientami
• Dążenie do zrównoważonego
łańcucha dostaw
• Przeciwdziałanie korupcji
Współpraca
na rzecz
osiągania
wyników

• Angażowanie, inspirowanie
i rozwijanie pracowników
• Zapewnienie bezpiecznego
i zdrowego miejsca pracy
• Redukcja wpływu naszych
działań na środowisko

Pasja wobec
ludzi i naszej
działalności

Zrównoważone
Życie w Budynkach
Nasze zobowiązania
wobec
ludzi i naszej
planety

Rozwijanie
zrównoważonych
produktów i usług

Odpowiedzialność
i wspieranie
społeczeństwa

• Dostarczanie zrównoważonych
produktów
• Innowacje poprawiające cykl
życia naszych rozwiązań
• Zapewnienie wysokiej jakości
trwałych produktów

• Bycie liderem w doskonaleniu
projektowania budynków
• Konkurowanie zgodnie
z zasadami rynkowymi
• Tworzenie wartości
dla społeczeństwa

Angażowanie interesariuszy
Kapitał, który procentuje
Prowadzenie dialogu z interesariuszami to jeden z kluczowych elementów koncepcji przedsiębiorstwa modelowego, która zakłada,
że traktujemy naszych klientów, dostawców, pracowników i współudziałowców lepiej niż większość innych firm. Badamy potrzeby
i oczekiwania interesariuszy, angażujemy ich w dyskusje na różnych

płaszczyznach oraz dostarczamy informacji na temat zrównoważonego życia w budynkach. Wiedza, którą w ten sposób uzyskujemy pozwala nam kreować nowe trendy oraz wyznaczać kierunki
rozwoju.
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Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok
Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego

O poziomie konkurencyjności na rynku decyduje obecnie umiejętność budowania „etycznego
kapitału interesariuszy”, który określa poziom wzajemnego zrozumienia i zaufania w relacjach
firmy z interesariuszami. To powoduje, że najważniejszym czynnikiem wyróżniającym rzeczywistych liderów społecznej odpowiedzialności biznesu jest aktywne podejście do angażowania
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w proces współzarządzania. Dzięki temu zachodzi
przemiana biernych interesariuszy w aktywnych uczestników zrównoważonego rozwoju. To dlatego VELUX zachęca swoich pracowników m.in. do zgłaszania pomysłów na usprawnienia
produkcyjne. Zastosowanie tych pomysłów w praktyce prowadzi nie tylko do doskonalenia firmy
i jej produktów, ale również do budowania odpowiedzialnych postaw w społeczeństwie.

Wszystko zaczyna się od pomysłu
Zarządzanie zasobami ludzkimi w VELUX
Grupa VELUX została założona przez ludzi, którzy odważyli się
zapytać: „A co, jeśli...” Ta ciekawość i zaangażowanie wciąż wyznaczają kierunek naszego rozwoju. W naszej firmie ludzie i ich
pomysły otrzymują niepowtarzalną szansę rozwoju. Każdy - od pracownika hali produkcyjnej po sprzedawcę - może zgłosić pomysł na
usprawnienie procesów produkcyjnych, a naszym zadaniem jest
stworzenie możliwości jego realizacji. W ten sposób najlepsze rozwiązania - i wielkie talenty - rozwijają się. Każdego dnia dokładamy
wszelkich starań, aby zapewnić naszym pracownikom inspirujące
i przyjazne środowisko pracy.

Narzędzia komunikacji wewnętrznej
Gazetka wewnętrzna View

Newslettery wewnętrzne
W

2014
roku

dzięki pomysłom
zgłaszanym przez pracowników
zostało wdrożonych

6340

usprawnień BHP i produkcyjnych

Intranet
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Filary strategii HR w VELUX
• Troska o zdrowie pracowników - dbamy o zdrowie pracowników poprzez tworzenie odpowiednich warunków
pracy, działania edukacyjne, opiekę medyczną, ale również takie inicjatywy jak zapewnianie świeżych owoców
w pracy.

Ekrany i tablice informacyjne

• Bogata oferta szkoleń - oferujemy naszym pracownikom
bogaty wachlarz szkoleń zarówno krajowych jak i międzynarodowych, a także kursy e-learningowe z zakresu
obsługi programów komputerowych lub języków obcych.
• Rozmowa rozwojowa - pracownicy Grupy VELUX co roku
przechodzą rozmowę motywującą podczas której wspólnie
z przełożonym ustalają zadania oraz indywidulane cele
rozwojowe na następny rok oraz omawiają dotychczasowe
wyniki.

Badania satysfakcji oraz motywacji pracowników

✓

• Wspieranie młodych talentów - już od ponad 12 lat wspieramy młode talenty przez organizację licznych konkursów
dla absolwentów uczelni wyższych. Na najzdolniejszych
czekają staże zawodowe zarówno w Polsce jak i za granicą.

70%

pracowników fabryki okien VELUX
w Gnieźnie deklaruje wysoki poziom
motywacji do pracy*

8 Badanie satysfakcji pracowników przeprowadzone przez firmę EEI Polska

12

To o
% więcej
niż średnia w Polsce8

Pracownicy ambasadorami naszej firmy
Zangażowany zespół
W Grupie VELUX, wierzymy, że ludzi należy obdarzać zaufaniem
i odpowiedzialnością. Każdy pracownik jest wyjątkowy i ma wpływ
na to, w jakim kierunku chce się rozwijać, tworząc tym samym
swoją ścieżkę kariery. Ponieważ jesteśmy firmą międzynarodową

oraz liderem w branży, dajemy wiele możliwości do poszerzania
swoich kompetencji. Zespół VELUX to pracownicy pełni pasji i zaangażowania, którzy jako nasi ambasadorzy budują niepowtarzalną kulturę organizacyjną.

Zuzanna Smólska
Kierownik Działu Obsługi Dystrybutorów VELUX Polska

Pracę w VELUX rozpoczęłam w 2009 roku na stanowisku asystentki działu obsługi klienta indywidulanego. W 2011 roku przeszłam do działu obsługi dystrybutorów i już po roku awansowałam na kierownika tego działu. Obecnie zarządzam zespołem sześciu specjalistów i biorę udział
w międzynarodowych projektach związanych z obsługą klienta. Moja ścieżka kariery pokazuje
jak bardzo rozwinęłam się zawodowo, a co za tym idzie również osobiście. Jestem przekonana, że każdy kolejny dzień pracy tutaj przyniesie mi nowe, ciekawe wyzwania.

Anna Suchecka
laureatka nagrody Villuma Kann Rasmussena 2015
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Polscy pracownicy Grupy VELUX doceniani są także na świecie.
Anna Suchecka, specjalista ds. obsługi klienta ze spółki VELUX
Polska, została wyróżniona prestiżową nagrodą Villuma Kann Rasmussena, założyciela naszej firmy. Nagroda jest przyznawana

pracownikom za szczególne osiągnięcia w pracy oraz za ich wyjątkowe cechy charakteru w dniu urodzin założyciela. Laureatów
wybiera Rada Fundacji Pracowniczej spośród kandydatów przedstawianych przez poszczególne spółki. Anna została wybrana
jako jeden z 3 pracowników spośród 10 tysięcy osób pracujących
w Grupie VELUX. W tym roku nagroda została przyznana po raz
dwudziesty.

Klienci
Klienci w naszym rozumieniu to zarówno architekci, sprzedawcy oraz instalatorzy, którzy zapewniają profesjonalną obsługę, jak
i końcowi użytkownicy dokonujący bezpośredniego wyboru okien.
Dzięki współpracy, która opiera się na zasadach otwartego dialo-

gu udaje nam się realizować wspólne cele. Naszą ambicją jest, aby
Klienci wyróżniali nas i nasze produkty jako lepsze od innych. Potwierdzeniem zaufania do wysokiej jakości oraz obsługi jaką dostarczamy są wyniki prowadzonych przez nas badań.

Postrzeganie marki i firmy VELUX przez konsumentów:

77%

52%

respondentów
utożsamia markę
z wysoką jakością

respondentów
określa VELUX jako
firmę innowacyjną

71%
respondentów postrzega nas
jako firmę, której można zaufać

39%

respondentów uważa, że jesteśmy
firmą odpowiedzialną społecznie9

Dostawcy
Firma VELUX współpracuje tylko z takimi dostawcami, którzy podzielają nasze zaangażowanie na rzecz odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Wspieranie wysokich standardów pracy, ochrony
środowiska, praw człowieka i walki z korupcją to integralna część

prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na koncepcji przedsiębiorstwa modelowego. Udaje nam się budować długoterminowe relacje w oparciu o wymagania określone w „Kodeksie
postępowania dla dostawców”.

Kodeks postępowania dla dostawców

Warunki pracy

dostawca jest zobowiązany
szanować prawa człowieka, unikać
dyskryminacji i zapewniać bezpieczne
środowisko pracy

Środowisko naturalne
wymagamy od dostawców
wprowadzenia polityki
środowiskowej

Stały nadzór

dostawca pozwala VELUX
na monitorowanie zgodności jego
działalności z Kodeksem Postępowania

9 Na podstawie badania reputacji marki na zlecenie firmy VELUX. Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 18-70 lat.
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Otwieramy okno na lepszy świat
Fundacje VELUX
Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) to organizacje non-profit powołane do działania w latach 70. i 80. ubiegłego wieku przez Villum Kann Rasmussena założyciela firmy VELUX
i innych przedsiębiorstw z Holdingu VKR A/S. Granty Fundacji
VELUX realizują cele z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrod-

niczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych. Fundacje VELUX
działają bardzo aktywnie również w Polsce. Każdego roku polskie
organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do Fundacji VELUX
o przyznanie grantu na realizację zaproponowanych projektów.

Obszary wsparcia

Zasady przyznawania pomocy

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje Fundacji
VELUX na projekty z zakresu ochrony socjalnej, niwelowania różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży, jak również aktywności
zapobiegające wykluczeniu społecznemu np. działalności informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej. Fundacje VELUX wspierają także
projekty poświęcone aktywizacji osób młodych (do 25 roku życia)
z problemami na rynku pracy, w tym np. programy pomagające
zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Innym obszarem może być rozwój
i reformy systemów opieki społecznej oraz szkolnictwa np. tworzenie instytucji modelowych czy poprawa funkcjonowania szkół.
Dotacje przyznawane mogą być na inwestycje infrastrukturalne.

Zależy nam, aby wspierane przez nas projekty zostały dobrze zaplanowane i zrealizowane, a także wygenerowały możliwie największy efekt społeczny. Istotne znaczenie ma fakt, czy organizacje
posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych
lub zbliżonych projektów. Ważnym elementem wniosku jest przedstawienie strategii kontynowania działalności po zakończeniu finansowania ze strony Fundacji VELUX. Koncentrujemy swoje
działania głównie na projektach wieloletnich i wymagających większych nakładów finansowych. Dzięki takiemu systemowi wsparcia
możemy być pewni, że przekazane przez nas środki zostaną mądrze
rozdysponowane i przyczynią się do trwałej zmiany społecznej.

100 %
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Nawet

kosztów netto projektu może wynieść
dofinansowanie przekazane przez Fundacje VELUX

2-4 lat

zwykle trwa projekt, na który
Fundacje VELUX przekazują
wsparcie

300 tys. zł

wynosi minimalna wartość
przekazanej przez Fundacje
VELUX dotacji

Zuzanna Janaszek – Maciaszek
Prezes Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Konin

Fundacje VELUX to dla nas zupełnie nowa jakość realizowania projektów społecznych i partnerstwo przez duże P. Niezwykle ważna jest elastyczność, która gwarantuje dopasowanie działań do
faktycznych potrzeb ich odbiorców, czasem zmieniających się okoliczności, które nie powinny determinować powodzenia działań. Jest to możliwe tylko dzięki wzajemnemu zaufaniu współpracujących stron, którym zależy na właściwym efekcie społecznym. Fundacje VELUX rozumieją, że aby
móc wypracować skuteczne i trwałe rozwiązanie jakiegoś problemu, potrzebny jest czas liczony
w latach, a nie miesiącach. Fundacja PODAJ DALEJ w ramach 5-letniego projektu Akademia Życia przygotowuje osoby z niepełnosprawnością ruchową do samodzielnego życia i pracy. Robimy
to dzięki grantowi Fundacji VELUX w mieszkaniach treningowych użyczonych przez Miasto Konin.

Rodzaje projektów objętych wsparciem

Wyrównywanie
szans

Edukacyjne

47

Pozostałe

mln zł

3,7 mln zł

19,4 mln zł

6,9 mln zł

Pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym

W sumie od 2003 roku przekazaliśmy

77 mln zł na realizację 22 grantów

10

Wspieramy pracowników i lokalne społeczności
Fundacja Pracownicza
39
W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, z którymi trudno poradzić sobie emocjonalnie i finansowo. Mogą one być różnej natury: ciężka choroba, trudności z pokryciem kosztów wykształcenia,
etc. Właśnie wtedy szczególnie przydaje się szybkie wsparcie finansowe. W 1991 r. Grupa VKR założyła Fundację Pracowniczą,
której celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pra-

cowników Grupy na całym świecie. Dziś, wszyscy pracownicy firmy i ich najbliższe rodziny mogą ubiegać się o wsparcie Fundacji
Pracowniczej. To samo dotyczy stowarzyszeń i instytucji, które
chcą uzyskać pomoc finansową na rzecz lokalnych społeczności,
wśród których działa firma należąca do Grupy VKR.

Dofinansowanie opieki zdrowotnej
pracowników i ich rodzin
Wsparcie działań typu non-profit
na terenach zlokalizowanych w pobliżu
zakładów produkcyjnych VELUX

Dofinansowanie edukacji
dzieci pracowników

Suma przekazanych dotacji w Polsce w zł w latach 2010 -2014
150 000

120 000

20111

121 150

2010

80 149

0

129 430

3 0000

86 821

60 000

102 500

90 000

2012

2013

2014

10 Dotacje Fundacji przyznawane są w duńskich koronach. Ich dokładna wartość w złotówkach zależy od zastosowanego kursu wymiany walut. Do obliczeń zastosowano kurs na 31 grudnia roku,
w którym dotacja została przyznana.

„Jeden eksperyment wart jest więcej niż tysiąc ekspertyz”
Standardy jakości w firmie VELUX
Jakość jest fundamentem działalności firmy VELUX. To właśnie
dzięki zapewnianiu najwyższej jakości produktów możemy realizować naszą misję oferowania nowych możliwości w zakresie dostarczania światła dziennego i świeżego powietrza do wnętrza
budynków. Polityka jakości w Grupie VELUX realizowana jest

zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001 oraz wewnętrznymi
standardami. Takie systemowe podejście pozwala zarówno na
identyfikację, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi
procesami, jak również ciągłe doskonalenie.

Testy kluczem do sukcesu
Zanim nasze okno trafi do sprzedaży, przechodzi gruntowne testy
jakościowe na etapie rozwoju produktu. O to, by każdy nowy produkt dopuszczony do produkcji spełniał odpowiednie standardy
jakościowe, dba Dział Aprobat i Certyfikacji produktów znany powszechnie jako PAV (ang. Product Approval & Validation). Nasze
produkty przechodzą również testy w tunelu aerodynamicznym,
gdzie sprawdza się m.in. wodoszczelność, wytrzymałość i trwałość okien przy naporze wiatru sięgającym nawet siły huraganu.
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40 testów
25 000 x

przechodzi każdy nowy
produkt zanim trafi do
masowej produkcji
zamyka się i otwiera okno
w celu sprawdzenia jego
wytrzymałości

Jakość na każdym etapie produkcji
Również na etapie produkcji wysokie standardy i jednorodna jakość mają kluczowe znaczenie. Wszystkie fabryki wytwarzają nasze produkty według tych samych, sprawdzonych i wypróbowanych
specyfikacji technicznych. Wyroby gotowe we wszystkich zakładach przechodzą wyrywkowe kontrole. Oznacza to, że z partii produkcyjnej wybiera się losowo kilka sztuk i poddaje weryfikacji
jakości według ściśle określonych procedur. Cześć produktów może zostać przesłana bezpośrednio do naszych laboratoriów w celu
przetestowania pod kątem trwałości, szczelności, wytrzymałości
przy użyciu identycznych metod jak w procesie rozwoju produktu.

Innowacje zwiększają komfort naszego życia
Nowa Generacja okien VELUX
Wiosną 2013 roku wprowadziliśmy na rynek Nową Generację
okien do poddaszy, która cechuje się wyższymi standardami w zakresie efektywności energetycznej. Dzięki innowacyjnej technologii

konsumenci zużywają mniej energii i mogą lepiej doświetlić swoje
wnętrza. Tym samym mieszkanie na poddaszu stało się dużo bardziej komfortowe.

Konstrukcja ThermoTechnology™

Nowa Generacja okien dachowych dostarcza

Osiągnięcie korzystniejszego bilansu energetycznego stało się możliwe poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii ThermoTechnology™. Warto pamiętać, że światło słoneczne wpadające do
wnętrza może nie tylko je oświetlać, ale także ogrzewać, wykorzystując darmową energię. Nowe standardowe okna dachowe VELUX
lepiej chronią przed stratami ciepła. Jednym z elementów tej innowacji jest polistyren ekspandowany wbudowany w skrzydło i ościeżnicę okna, który wpłynął na obniżenie współczynnika przenikania
ciepła Uw do 1,3 W/m2K. Pozyskanie energii cieplnej ze słońca
udało się dzięki zwiększeniu powierzchni szyby nawet o 10 % przy
zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych okna. Dla użytkowników, zwiększona powierzchnia przeszklenia to więcej światła
i lepszy komfort życia na poddaszu oraz niższe rachunki.

więcej światła
do
dziennego niż wcześniejsze modele
okien VELUX

10 %

95%

są
Nowe okna w
zbudowane w oparciu o materiały pozwalające
na ich łatwe wykorzystanie jako surowców
wtórnych – szkło, drewno, metal

Proste rozwiązania generują duże zmiany
Przykładem dobrej praktyki w obszarze innowacji, która wdrożyliśmy również w Polsce jest ekologiczny, bezpaletowy system
pakowania i transportu okien. Opiera się on na prostej koncepcji zmiany sposobu pakowania okien. Zamiast układać je na drewnianych paletach, okna są sklejane po 7 lub 14 sztuk specjalnym środkiem produkowanym na bazie wody. Taki zestaw jest następnie oklejany folią typu strech. Konstrukcja przyjmuje kształt stabilnego sześcianu i stąd też pochodzi jej angielska nazwa
– CUBE. Głównym miernikiem korzyści z zastosowania ekologicznego systemu pakowania okien jest redukcja emisji CO2 wynikająca z ograniczenia ilości pojazdów transportujących okna. Mierzymy również uzyskaną powierzchnię magazynową w zakładach
produkcyjnych oraz w pojazdach transportujących okna. Pod uwagę brane są także oszczędności drewna potrzebnego do produkcji palet oraz dotyczące zasobów koniecznych do zarządzania paletami.
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Budownictwo przyszłości
Zrównoważone życie w domu z oknami VELUX
Na budynki przypada 40% światowego zużycia energii i 36% emisji
gazów cieplarnianych. Liczby te wyraźnie pokazują, że w modernizacji budynków kryją się olbrzymie możliwości. Od wielu lat zajmujemy się aktywną promocją oszczędzania energii w budynkach.
Niestety, wydajność energetyczna zyskuje się często kosztem po-

Już od kilku lat promujemy inicjatywę „Zrównoważone Życie w Budynkach” (z ang. Sustainable Living in Buildings), która stanowi nasze zobowiązanie wobec ludzi i planety. We współpracy z naszymi
interesariuszami dostarczamy produkty i rozwiązania, dzięki którym możemy minimalizować wpływ na środowisko, generując przy
tym pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie.

gorszenia klimatu panującego w pomieszczeniach. Istnieje zatem
wyraźna potrzeba rozwiązań, które nie tylko będą optymalizowały
wydajność energetyczną budynków, ale również uwzględniały
zdrowie i samopoczucie ludzi. Jest to obszar, któremu Grupa
VELUX poświęca szczególnie dużo uwagi.

2010 roku

Od
dzięki świadomym decyzjom
zmniejszyliśmy w Polsce emisję

Model „Zrównoważone Życie w Budynkach”
obejmuje 4 perspektywy
Planeta

Zrównoważone życie w budynkach
to nasze zobowiązanie wobec ludzi
i planety
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Budynki

Właśnie dlatego prowadzimy dialog
z naszymi interesariuszami

Produkty

i dostarczamy produkty oraz
rozwiązania

-36 %

Ludzie

których celem jest poprawa
ludzkiego zdrowia i ograniczanie
wpływu na środowisko

Grupa VELUX na Konferencji Klimatycznej
ONZ w Polsce w 2013 roku
Aktywnie zabieramy głos w obszarach, w których możemy
dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jednym z takich tematów była właśnie kwestia zrównoważonego budownictwa omawiana podczas Konferencji Klimatycznej
ONZ. Polska występowała w roli gospodarza wydarzenia
w 2013 roku. Wśród uczestników konferencji znaleźli się
prezes Grupy VELUX Jørgen Tang–Jensen oraz dyrektor
marketingu Michael K. Rasmussen. VELUX Polska reprezentował dyrektor generalny Jacek Siwiński. Podczas dyskusji
panelowych oraz spotkań biznesowych z politykami, czołowymi przedstawicielami biznesu oraz dziennikarzami udało nam się omówić sytuację klimatyczną kraju i wymienić
przemyśleniami. Jesteśmy przekonani, że dzięki tego typu
inicjatywom możemy tworzyć nie tylko budynki przyszłości,
ale również Polskę przyszłości. Z okazji Konferencji przygotowaliśmy również wystawę modeli domów „Zielony Klimat”, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Wędkowy

Gniezno
Warszawa

Namysłów

Fabryka okien dachowych

Fabryka okien dachowych i kołnierzy

Fabryka okuć

Fabryka okien pionowych

ul. Słoneczna 29
62-200 Gniezno
tel.: 61 423 95 00
sloneczna@velux.com

ul. Kolejowa 7
62-200 Gniezno
tel.: 61 423 96 00
kolejowa@velux.com

ul. Oleśnicka 12
46-100 Namysłów
tel.: 77 403 71 00
olesnicka@velux.com

Wędkowy
83-115 Swarożyn
tel.: 58 530 77 01
sekretariatwv@dovista.com

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15A
02-273 Warszawa
tel. 22 33 77 000
fax 22 33 77 090
kontakt@velux.pl
www.velux.pl

Raport z okazji 25-lecia działalności VELUX w Polsce podsumowujący wpływ
ekonomiczno – społeczny spółki. Dokument opracowany we współpracy
z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

