
Informacja prasowa          

 

 

Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska, podjął decyzję o odejściu z firmy. 

Po 10 latach pełnienia funkcji prezesa firmy VELUX Polska, Jacek Siwiński 

podjął decyzję o odejściu z organizacji. Do czasu powołania następcy, 

funkcję dyrektora zarządzającego firmy VELUX Polska Sp. z o.o. będzie 

tymczasowo pełnił Jarosław Obszarski, dyrektor finansowy w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej. Jacek Siwiński pozostanie na stanowisku do 

31 marca 2023 roku.  

Jacek Siwiński określił czas zarządzania spółką, jako okres niezwykle intensywnego rozwoju.  

„10 lat kierowania firmą VELUX Polska, było czasem wielu wyjątkowych wyzwań i sukcesów. 

Objąłem stanowisko w momencie wprowadzania dużej zmiany produktowej. Wdrażaliśmy 

nową strategię rozwoju na trudnym, konkurencyjnym rynku, wprowadzając do Polski Nową 

Generację okien dachowych, co zrealizowaliśmy z ogromnym sukcesem. Przez ostatnią dekadę 

wyznaczyliśmy nowe standardy w branży, włączając do podstawowej oferty energooszczędne 

okna dachowe z pakietem trzyszybowym, dzięki czemu stały się one szeroko dostępne dla 

wszystkich klientów, a dbałość o redukcję zużycia energii w domach stała się powszechną 

praktyką.  

Mijająca dekada to również czas umocnienia firmy VELUX Polska na rynku. Przez ten okres 

notowaliśmy systematyczne wzrosty sprzedaży, wdrożyliśmy wiele innowacyjnych zmian i 

strategię, która zapewniła firmie pozycję lidera na rynku, a także duży wkład w życie 

gospodarcze kraju – Grupa VELUX wypracowuje obecnie 1/5 wartości polskiego eksportu 

okien.  

Przez ostatnie 10 lat miałem ogromną przyjemność pracować z profesjonalnym i 

zaangażowanym zespołem. Jestem dumny z osiągnięć firmy i chciałbym podziękować 

wszystkim pracownikom, a także partnerom biznesowym, którzy darzyli nas zaufaniem przez 

te lata” – dodał Jacek Siwiński.  

Jacek Siwiński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów 

menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej, a także programu Executive MBA w Szkole 

Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą 

budowalną. W latach 1993 – 2013 pracował  na stanowiskach managerskich w spółkach Grupy 

Robert Bosch w Polsce i na Bliskim Wschodzie. W latach 2013-2023 pełnił funkcję prezesa  

firmy VELUX Polska. 
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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 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. 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.p 

 

 

 

 

 


