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Prestiżowe wyróżnienie „Wektor 2022” dla firmy VELUX 

Firma VELUX Polska otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Wektor 2022 za 

„wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie wdrażania strategii 

zrównoważonego rozwoju oraz za tworzenie użytecznych, nowoczesnych i 

przyjaznych środowisku rozwiązań”. Nagroda została przyznana przez organizację 

Pracodawcy RP i wręczona podczas uroczystej Gali, która odbyła się 14 stycznia 2023 

roku w Warszawie. Statuetkę odebrał Jacek Siwiński, prezes firmy VELUX Polska.  

Wektory to prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez organizację Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej od 2002 roku. Nagrody otrzymują „wybitne osobistości ze świata 

biznesu, polityki, kultury i mediów, które w szczególny sposób wpływają na rozwój polskiej 

gospodarki, wskazują nowatorskie rozwiązania oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego i 

kulturalnego w Polsce oraz prowadzą działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej 

gospodarce i tworzą klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości” 

„Nagroda „Wektor 2022” to ogromne wyróżnienie dla firmy VELUX. Jesteśmy zaszczyceni, że 

znaleźliśmy się w gronie tak wspaniałych laureatów. Chciałbym również podziękować całemu 

zespołowi odpowiedzialnemu za opracowanie i wdrażanie  strategii zrównoważonego rozwoju. 

Jesteśmy w drodze do ambitnego celu, a przyznana nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że 

zmierzamy we właściwym kierunku" - powiedział Jacek Siwiński, prezes firmy VELUX Polska. 

Podczas uroczystej Gali połączonej z Balem Pracodawców, która odbyła się 14 stycznia 2023 roku 

w Warszawie nagrodę Wektory 2022 otrzymali również Artur Czepczyński (Czepczyński Family 

Foundation ), prof. Mateusz Hołda (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum), Michał 

Mierzejewski (Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie), 

Marian Owerko, (Prezes Zarządu FoodWell Sp. z o.o.) - oraz firmy MSD Polska i Polregio. 

Dodatkowo Wektorem Serca został uhonorowany Jacek Furman. Przyznano także Super Wektora 

2022. Wyróżnieniem tym uhonorowano Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Ołeksandrowycza 

Zełeńskiego „za niezłomną postawę, odwagę i postępowanie godne naśladowania w tych 

najtrudniejszych czasach dla Ukrainy oraz całego narodu ukraińskiego”.  

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX 2030  

W 2020 roku Grupa VELUX ogłosiła nową inicjatywę i zobowiązanie, w ramach których osiągnie 

Dożywotnią Neutralność Węglową do 100. rocznicy założenia firmy przypadającej na rok 2041. 

Część tego celu zostanie zrealizowana przy współpracy z organizacją WWF (The World Wide Fund 

for Nature – Światowym Funduszem na rzecz Przyrody). Efektem tej współpracy będzie 

neutralizacja historycznego śladu węglowego, w ramach projektów ochrony lasów prowadzonych 

przez WWF. To 5,6 mln ton CO2 (zakres 1 i 2) wyemitowanych od 1941 r.  

Z myślą o przyszłości Grupa VELUX zobowiązuje się też znacząco obniżyć emisje dwutlenku węgla 

w ramach działalności firmy i łańcucha dostaw (emisje z zakresu 1, 2 i 3) zgodnie z najbardziej 

ambitnym celem porozumienia paryskiego zakładającego ograniczenie wzrostu temperatury do 

maksymalnie 1,5°C. 
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Informacje o Grupie VELUX 
Od ponad 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 38 krajach, zatrudniamy 
około 12 500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są 
organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2021 roku VKR Holding osiągnął 
przychody w wysokości 26, 1 mld DKK , a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 244  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 2,5 mld zł. Zatrudniają ponad 
4790 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 latach 2020-2021 Grupa VELUX 
i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 286 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest 
obecna w Polsce od ponad 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu 
społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 172 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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