75 lat z pasją do światła dziennego
i świeżego powietrza
1 kwietnia 2016 roku to szczególna data, właśnie wtedy przypada 75-lecie założenia firmy przez
duńskiego wynalazcę współczesnego okna dachowego Villuma Kann Rasmussena. Przez cały jubileuszowy rok będziemy celebrować tę wyjątkową okazję, podkreślając swoją wizję, wspominając historię oraz najważniejsze wydarzenia związane z naszą działalnością. Motorem naszych
działań od zawsze było tworzenie lepszych warunków do życia poprzez zapewnianie dostępu
do światła słonecznego i świeżego powietrza. W tym roku chcielibyśmy to zaakcentować w szczególny sposób angażując się w jubileuszową akcję społeczną.

Światło dla afrykańskich rodzin
Dla wielu osób światło po zachodzie słońca jest wciąż nieosiągalnym luksusem.
Około 1,2 miliarda ludzi na całym świecie nie ma dostępu do energii elektrycznej.
Z okazji jubileuszu Grupa VELUX, wspólnie z organizacją społeczną Little Sun
opracowała specjalną lampę solarną. Po zapadnięciu zmroku dostarcza ona stałe,
pewne i tak bardzo potrzebne światło. Może być ona wykorzystywana podczas gotowania lub odrabiania lekcji, a co ważne, jest znacznie bezpieczniejsza od
lampy naftowej. Projekt lampy stworzyli młodzi designerzy z Argentyny, którzy
wygrali w ubiegłym roku konkurs studencki. Grupa VELUX razem z organizacją
pozarządową Plan International przekazała do Afryki 14 500 lamp, po jednej
od każdego pracownika.
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Biznes to sztuka odpowiedzialnego wyboru
Wywiad z Jackiem Siwińskim,
dyrektorem generalnym VELUX Polska
Jak w Grupie VELUX rozumiane jest pojęcie społecznej
odpowiedzialności biznesu?
Społeczna odpowiedzialność to koncepcja, która stanowi podstawę naszej działalności biznesowej. W rozumieniu VELUX CSR oznacza 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 zaoferować konkretne
rozwiązania dla społeczeństwa w odpowiedzi na te problemy. Jako największy producent i eksporter okien w Polsce mamy wiele do zaoferowania w obszarze energooszczędnego i zdrowego budownictwa. Właśnie dlatego w centrum naszego modelu
odpowiedzialności korporacyjnej jest koncepcja zrównoważonego życia w budynkach. Model ten prezentuje zarówno kluczowe aspekty CSR, jak i narzędzia, dzięki
którym udaje nam się realizować założone cele.

Dlaczego zdecydowaliście się na publikację polskiego
raportu CSR?
Raport CSR jest dokumentem, który w kompleksowy sposób przedstawia działania
społeczne, środowiskowe i ekonomiczne firmy. Grupa VELUX od kilku lat publikuje
globalny raport odpowiedzialności korporacyjnej, dlatego zależało nam, aby również
interesariusze na polskim rynku mieli dostęp do informacji na temat polityki CSR
w firmie VELUX. W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz, świętujemy 75
rocznicę istnienia Grupy VELUX. To doskonała okazja, by podsumować nasze aktywności w obszarze odpowiedzialnego biznesu, które wpisane są zarówno w misję firmy VELUX jak i koncepcję Przedsiębiorstwa Modelowego.
Jesteśmy przekonani, że dzięki procesowi raportowania możemy nie tylko budować przewagę konkurencyjną, ale również wyznaczać
trendy. Jako pierwsi w branży stolarki zdecydowaliśmy się na publikację raportu CSR, dlatego naszą ambicją jest edukacja w tym obszarze
kluczowych interesariuszy. Chcemy przekonywać, że odpowiedzialność społeczna jest ważną częścią biznesu i może przynosić realne
korzyści dla przedsiębiorstwa.

W ubiegłym roku firma VELUX świętowała 25-lecie w Polsce, jaki jest wkład firmy VELUX
w rozwój ekonomiczny oraz jakościowy kraju?
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 polskich zakładach Grupy VELUX i jej spółek
siostrzanych pracuje obecnie ponad 3 500 osób. 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 nie odbiega od innych rynków Europy Zachodniej. Perspektywa tych 25 lat na polskim rynku pokazuje, że biznes zawsze oznaczał sztukę wyboru. Jestem przekonany, że właśnie
dzięki odpowiedzialnym wyborom udało nam się tak wiele osiągnąć.
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Profil
organizacyjny
Nasz założyciel pochodzi
z Danii, jednak po ponad 26
latach działania z sukcesem,
według mnie jesteśmy dzisiaj
polską firmą. Cyfry mówią same
za siebie. Ponad 3500 Polaków
zatrudnionych w Grupie VELUX
i spółkach siostrzanych
w Polsce, swoją codzienną pracą
buduje sukces firmy. Z tego w Gnieźnie pracuje ponad
800 osób w naszych dwóch zakładach. Kolejne dziesiątki
tysięcy znajdują zatrudnienie w ponad 100 polskich
firmach kooperujących z nami, rozsianych na terenie całej
eksportu i przekłada się na pozytywny wynik dla budżetu
państwa. Z ponad 4 mld złotych wartości tego eksportu,
aż 25% wypracowała Grupa VELUX i spółki siostrzane.
Zawsze staramy się promować nasze wysokie standardy
prowadzenia biznesu w wielu obszarach: m.in. dbałości
o pracowników, środowisko, bezpieczeństwo pracy,
jakości, innowacyjności i ciągłego samodoskonalenia.
Dzięki takiemu podejściu zbudowaliśmy pozycję
najsilniejszego producenta w sektorze polskiej stolarki
budowlanej oraz największego eksportera. Wierzymy
również we współpracę z lokalnymi społecznościami
i samorządami, jesteśmy przekonani, że warto i trzeba
dzielić się swoimi sukcesami.
Robert Purol
dyrektor fabryki okuć i komponentów w Gnieźnie

Grupa VELUX i spółki siostrzane w liczbach

Zatrudnienie:

3500

>

osób

co czwarty pracownik Grupy VKR, do której należy Grupa VELUX
pracuje w Polsce

Roczne przychody:

Inwestycje:

1,5 mld zł
~ 500 mln zł

>

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

w latach 2012-2015

Powierzchnia hal produkcyjnych i magazynów:

85

Wartość grantów
FUNDACJI VELUX
dla polskich organizacji
pozarządowych

>

mln zł

>

w latach 2003-2015
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226

>

tys. m2

100
1000

polskich dostawców

partnerów
handlowych

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.

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 produkcyjne

w dziewięciu 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.

spółki handlowe
spółki produkcyjne

75 lat z pasją do światła dziennego i świeżego powietrza
W 2016 roku obchodzimy 75 rocznicę istnienia Grupy VELUX.
To wyjątkowy jubileusz idei dostarczania światła dziennego, świeżego powietrza i rozwiązań, które służą poprawie warunków życia
ludzi. Przez cały rok będziemy wspominać naszą historię i najważniejsze wydarzenia związane z działalnością Grupy. Rok jubileuszu
upłynie pod znakiem wydarzeń inspirowanych naszą misją oraz
opartych na założeniach Przedsiębiorstwa Modelowego, które są

naszym kierunkowskazem w prowadzeniu biznesu. Jubileusz jest
także okazją do tego, aby spojrzeć
w przyszłość, umocnić wzajemne relacje oraz kontakty z naszymi klientami.
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Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce
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 Holding VKR jest właścicielem nastę-

pujących 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.

Wędkowy

Gniezno
Warszawa

Namysłów
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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 800
osób. Fabryka przy ulicy Kolejowej to 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”.

Namysłów
Fabryka okien i kołnierzy aluminiowych w Namysłowie zatrudnia około 700 osób, a jej powierzchnia – blisko 70 tysięcy metrów kwadratowych zajmuje obszar kilkunastu boisk piłkarskich.
Zakład w Namysłowie jest cenionym miejscem pracy. 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.

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.

Foto: White Star Real Estate Sp. z o.o.

Warszawa
Warszawa - w spółce handlowej VELUX zatrudnionych jest blisko
100 osób, ponad połowa zespołu pracuje w różnych zakątkach
Polski. Tutaj znajduje się również tzw. centrum usług wspólnych.
Wysokowykwalifikowani polscy specjaliści władający biegle wieloma
językami, wspierają procesy operacji finansowo-księgowych oraz
podatkowych dla 51 spółek Grupy VELUX, ulokowanych w 22
państwach. Pracownicy spółki VELUX Polska odpowiadają za
sprawy handlowe i komunikację marki VELUX na polskim rynku.
Prowadzimy sprzedaż okien dachowych VELUX do sieci hurtowni,
a także hipermarketów budowlanych na terenie całej Polski. Działamy również w segmencie e-commerce, oferując klientom indywidualnym bogatą gamę rolet w naszym sklepie internetowym.
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W jakich obszarach zostaliśmy docenieni w 2015 roku?
Nagrody i wyróżnienia
I miejsce w konkursie „Pracodawca
– organizator pracy bezpiecznej”
Fabryka okien i kołnierzy w Namysłowie zajęła I miejsce w konkursie
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, przyznawanym przez
Państwową Inspekcję Pracy, wśród przedsiębiorstw zatrudniających
powyżej 250 pracowników w województwie opolskim. Docenione
zostały zarówno działania związane bezpośrednio z poprawą bezpieczeństwa pracy w ciągu ostatnich 3 lat, jak również przestrzeganie prawa pracy i świadczenia socjalne dla pracowników.

Lider rynku stolarki 2015
Grupa VELUX i spółki siostrzane otrzymały trzy tytuły Lidera
Stolarki, w następujących kategoriach: rynek okien dachowych,
produkcja okien drewnianych, eksport okien. „Lider Rynku Stolarki”
to prestiżowy ranking organizowany przez Centrum Analiz Branżowych, firmę badawczą, która specjalizuje się w analizie rynku stolarki
budowalnej w Polsce. Tytuły Lider Rynku Stolarki są przyznawane
w oparciu o wyniki sprzedaży firm z sektora stolarki.

Wyróżnienie za działalność eksportową
przez redakcję "Rzeczpospolitej"
W ramach plebiscytu zorganizowanego przez redakcję „Rzeczpospolitej” Grupa VELUX została wyróżniona w kategorii najbardziej
innowacyjny eksporter. Blisko pół tysiąca przedsiębiorców typowało
firmy wyróżniające się w działalności eksportowej. Wydarzenie
jest objęte honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
oraz patronatem Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Złoty Laur Konsumenta
W 2015 roku Klienci zdecydowali, że to właśnie firma VELUX
otrzyma Laur Konsumenta. Jest to wyróżnienie szczególne, ponieważ przyznawane przez samych Konsumentów. W sondażu wskazują oni te produkty, których jakość weryfikują każdego dnia i którym
ufają. Ich werdykt znajduje odzwierciedlenie w decyzjach zakupowych. Zwycięzcy „Lauru Konsumenta” wyłaniani są cyklicznie.
Najlepsi, wzorem olimpijskim, otrzymują złoto, srebro i brąz.
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Nasze
podejście
W naszej firmie
CSR działał w praktyce na
długo przed tym, jak go
powszechnie zdefiniowano.
My nazywamy to
założeniami Przedsiębiorstwa
Modelowego, a spisano je
w latach 60-tych. Dlatego
też, nasze podejście do kwestii odpowiedzialności
korporacyjnej jest bardzo głęboko zakorzenione
we wszystkich naszych działaniach, ale także
w umysłach pracowników. Cenimy i kultywujemy
również nasze wartości: zaangażowanie, wzajemny
szacunek, sumienność i ciągłe doskonalenie.
W naszym rozumieniu, firma powinna działać
odpowiedzialnie we wszystkim co robi – a nie tylko
na pokaz. Zawsze staramy się traktować wszystkich
naszych interesariuszy, klientów, pracowników,
dostawców lepiej niż inne firmy.
To chyba prawda, bo słyszałam, że u jednego
z naszych dostawców, opiekunowie klienta, byli
wyróżniani faktem, że mogą nas obsługiwać.
To wpływa również na to w jaki sposób działamy
i komunikujemy się z naszymi interesariuszami.
Nigdy nie obiecujemy więcej niż możemy zrobić,
ale często robimy więcej niż obiecaliśmy.
Agnieszka Kamińska
PR Manager, VELUX Polska

CSR wpisany w DNA firmy
Przedsiębiorstwo Modelowe
Historia firmy VELUX zaczęła się 75 lat temu od wizji jednego
człowieka – Villuma Kann Rasmussena, wynalazcy okna do poddaszy – rozwiniętej przez jego współpracowników przez kolejne
ćwierć wieku. Już w 1965 roku założyciel Grupy VELUX postawił
sobie za cel stworzenie Firmy Modelowej, rozumianej jako
przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko

dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje
swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców
lepiej niż większość innych korporacji. Efektem tej wizji jest prospołeczny model biznesowy - właścicielami firmy w 90% są fundacje,
zaś w 10% rodzina założyciela. Te założenia do dziś są mocnym
fundamentem, na którym opiera się działalność naszej firmy.

Nasza wizja „Tam, gdzie jest światło, tam jest życie”
Kierunek naszej działalności wytyczają twórcze wizje. Oferujemy
produkty, które zapewniają dopływ naturalnego światła i świeżego powietrza do wnętrza budynków. U podstaw działalności Grupy
VELUX leży przekonanie, że „Tam gdzie jest światło, jest życie”.
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.

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
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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

„Rzeczy warte zrobienia, warto zrobić dobrze”
Nasze wartości
Wartości VELUX tworzy 5 kluczowych założeń, które określają kim
jesteśmy, jak pracujemy i w jaki sposób kształtujemy wpływ spo-

łeczny. Nasze wartości decydują o wyjątkowości firmy, i co najważniejsze pomagają nam coraz lepiej wykonywać codzienną pracę.

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

Projekt rewitalizacji wartości
Ponieważ świat szybko się zmienia, w firmie VELUX chcemy mieć
pewność, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by sprostać
nowym wymaganiom. Właśnie dlatego zainicjowaliśmy projekt
Rewitalizacji, który ma na celu ożywienie naszych wartości poprzez
zmianę ich definicji. Co ważne, nowe definicje nie są sparafrazowaną wersją poprzednich tekstów – to wynik gruntownych prac. Najpierw nasze wartości zostały ocenione i omówione przez ponad
100 managerów wyższego szczebla podczas szkoleń rozwojowych,

następnie przedstawili oni propozycje nowych definicji, które zostały opracowane na podstawie uwag i komentarzy przekazanych
przez ich zespoły. Ostatnim etapem było zatwierdzenie nowych
definicji wartości przez Grupę Zarządzającą VELUX w kwietniu
2015 roku. Dzięki temu ponadczasowe wartości nabrały bardziej
aktualnego wymiaru i mogą być jeszcze większym wsparciem podczas realizacji naszych wspólnych celów.
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Etyka w biznesie
Jako Przedsiębiorstwo Modelowe mamy ambicję, aby prowadzić nasze działania profesjonalnie, uczciwie i transparentnie. Jak pokazują
liczne badania satysfakcji klientów oraz reputacji marki, takie podej-

ście to nasza wizytówka i jednocześnie element przewagi konkurencyjnej. Etyka wyrasta wprost z wartości VELUX i jest wpisana
zarówno w nasze procesy zarządcze, jak i naszą kulturę organizacyjną.

Kodeks etyczny
Uczciwe i transparentne postępowanie to zasada obowiązująca
w firmie VELUX od jej początków i znana wszystkim pracownikom.
Istnieją jednak sytuacje, w których pracownicy mogą mieć wątpliwości, czy postępują właściwie i czy podejmują optymalną decyzję.

Właśnie w tym celu powstał kodeks etyczny, który definiuje i precyzuje wiele norm, rozumianych do tej pory intuicyjnie. Co ważne,
kodeks dotyczy wszystkich pracowników niezależnie od stanowiska,
charakteru i miejsca pracy.

Kodeks etyczny VELUX definiuje następujące obszary

OTOCZENIE SPÓŁKI VELUX POLSKA
		 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
		 • Ochrona środowiska

ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI VELUX
		 • Wobec pracowników
		 • Wobec klientów i dostawców

ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKÓW
		 • Ochrona aktywów spółki VELUX
		 • Współpraca z klientami
		 • Właściwe relacje z podmiotami zewnętrznymi
		 • Właściwe zachowanie w przypadku przyjmowania
			 i oferowania korzyści majątkowych i prezentów
		 • Ochrona danych i informacji wewnętrznych
		 • Postępowanie w przypadku konfliktu interesów
		 • Standard wyglądu pracowników

Żyjąc zgodnie z wartościami VELUX
Formą promocji kodeksu etycznego jest nagroda „Żyjąc z wartościami VELUX”. Konkurs pozwala każdemu pracownikowi na
nominację osoby, której postępowanie w szczególny sposób
wypełnia jedną z kluczowych wartości VELUX. W ten sposób
możemy motywować się wzajemnie do osiągania coraz lepszych
wyników.

Nagrodzeni w 2015 roku pracownicy: od lewej Aleksandra Zybała,
Aleksandra Wawer, Irma Głowińska-Czarny, Waldemar Czarnocki.
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Zaangażowani możemy więcej
Interesariusze firmy VELUX
Interesariusze to grupy, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz pozostają pod dużym wpływem jej działań. Pierwszym etapem nawiązania relacji z interesariuszami jest ich poprawne
zdefiniowanie. Dokonując mapowania naszych interesariuszy bie-

rzemy pod uwagę grupy, które funkcjonują zarówno w obszarze biznesowym jak i pozabiznesowym. Dzięki szczegółowej identyfikacji
możemy dobrze zaplanować proces dialogu.
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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 firma 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.
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Dialog, który procentuje
Jak komunikujemy się z naszymi interesariuszami
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.

Wybrane sposoby komunikacji z interesariuszami

Spotkania
bezpośrednie

Pracownicy
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Społeczności
lokalne
Organizacje
pozarządowe
i grupy interesu
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Badania
satysfakcji

Szkolenia
webinaria

Konferencje
i wydarzenia
społecznościowe
branżowe
Media

Intranet

Infolinia
/kontakt
telefoniczny

Zaangażowanie
na rzecz
społeczeństwa
FUNDACJE VELUX
poprzez swoją działalność
z dumą realizują ideę
Villuma Kanna Rasmussena,
założyciela naszej firmy.
Dzięki systemowi grantowemu
od wielu lat skutecznie
wspieramy projekty organizacji
pozarządowych. FUNDACJE VELUX działają na wielu
polach, wpierają m.in. naukę, kulturę oraz ochronę
środowiska, jednak w Polsce koncentrują się głównie
na pomocy społecznej, skierowanej do dzieci
i młodzieży. Jest to grupa, którą otaczamy szczególną
troską. Nasz program grantowy promuje przemyślane
i długookresowe projekty. Chcemy pracować
z organizacjami, które są innowacyjne, kreatywne
i myślą poza schematami. Bardzo ważnym kryterium
jest wpływ, jaki w perspektywie długoterminowej
wywierają na otoczenie wspierane przez nas
projekty. W ten sposób mamy pewność, że inicjatywy
zrealizowane dzięki grantom FUNDACJI VELUX
powodują trwałą i istotną zmianę społeczną.
Lidia Mikołajczyk-Gmur,
konsultant FUNDACJI VELUX w Polsce

Edukujemy w obszarze zdrowego budownictwa
Od wielu lat zajmujemy się aktywną promocją nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Mamy świadomość, że istnieje potrzeba rozwiązań, które nie tylko będą optymalizowały wydajność

energetyczną budynków, ale również uwzględnią zdrowie i samopoczucie ludzi. Ze względu na profil naszej działalności jest to
obszar, któremu poświęcamy szczególnie dużo uwagi.

Model „Zrównoważone Życie w Budynkach”
obejmuje 4 perspektywy

Planeta

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

Budynki

Zrównoważone życie w budynkach
to nasze zobowiązanie wobec ludzi
i planety

Właśnie dlatego prowadzimy
dialog z naszymi interesariuszami

Produkty

i dostarczamy produkty oraz
rozwiązania

Ludzie

których celem jest poprawa
ludzkiego zdrowia i ograniczanie
wpływu na środowisko

Dom Aktywny – przyszłość zrównoważonego budownictwa?
lobbujące na rzecz Domów Aktywnych. Celem inicjatywy jest promocja efektywnych energetycznie i neutralnych pod względem
emisji CO2 budynków. Wdrażając wizję Domów Aktywnych firma
VELUX już od 2009 roku realizuje projekt „Model Home 2020”.
Do tej pory w 12 krajach powstało 21 domów referencyjnych
(22 dom znajduje się fazie realizacji - patrz strona 19). Co warto
podkreślić, Domy Modelowe poddawane są regularnym pomiarom
zużycia energii, które następnie służą do wprowadzania udoskonaleń w produktach oraz w projektowaniu całych budynków.
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Świat stoi obecnie w obliczu wielu wyzwań ekologicznych. Jest to
przede wszystkim wyczerpywanie się zasobów naturalnych oraz
konwencjonalnych źródeł energii, a także globalne ocieplenie. Jednocześnie, istnieje silna potrzeba zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka do zdrowych, komfortowych warunków życia.
Odpowiedzią na te wyzwania jest Koncepcja Domów Aktywnych,
która zakłada równowagę trzech głównych elementów: niskiego
zużycia energii, zdrowego klimatu wnętrza i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Koncepcja Domów Aktywnych
została stworzona przez Active House Alliance – Porozumienie
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budynków występuje
tzw. syndrom chorego
budynku „nieodpowiedni
klimat i słaba jakość powietrza
w pomieszczeniach”

Wspieramy ekologiczne inicjatywy
Energetyczny Autobus
Liczne badania pokazują, że w Polsce znacznie wzrasta świadomość społeczna dotycząca zmian klimatu. Niestety wciąż brakuje
wiedzy jak poprzez codzienne czynności każdy z nas może zapobiegać tym negatywnym trendom. Ponieważ troska o środowisko jest
na stałe wpisana w naszą działalność biznesową, zawsze chętnie

wspieramy inicjatywy, których celem jest edukacja ekologiczna.
Przykładem takiej akcji jest kampania społeczna – Energetyczny
Autobus – organizowana przez Krajową Agencję Poszanowania
Energii. Firma VELUX pełni rolę partnera kampanii.

Energetyczny Autobus to miejski autobus zaadaptowany na salę
warsztatowo – edukacyjną. Wnętrze pojazdu jest wyposażone w liczne urządzenia, które pokazują odwiedzającym, jak w prosty sposób
można przyczynić się do ochrony środowiska. Celem kampanii jest dotarcie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin
i poszerzanie wiedzy ekologicznej w różnych grupach społecznych
– od reprezentantów władz samorządowych, przedsiębiorców,

aż po dzieci i młodzież. Podczas spotkań przekazywany jest również
szereg praktycznych wskazówek, jak w prosty sposób przeciwdziałać
zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy,
w szkole oraz lokalnym środowisku. Autobusem podróżują eksperci,
którzy tworzą grupę doradczą oferując najbardziej aktualne informacje na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością
energetyczną.

Efektywna energetycznie modernizacja budynków
Jako uczestnicy dialogu na temat polityki energetycznej podkreślamy, że szczególnie istotne jest skierowanie uwagi w stronę remontów istniejących już obiektów i dostosowanie ich do aktualnych
norm energetycznych. 90% budynków, z których będziemy korzystać w roku 2050, już powstało. Większość z nich wymaga moder-

nizacji, tak aby zwiększyć komfort użytkowania przestrzeni i poprawić
efektywność energetyczną. Kładziemy również duży nacisk na to,
aby nowe i zmodernizowane budynki były zdrowe, dobrze doświetlone i z dostępem do świeżego powietrza.

Projekt RenovActive to przykład dostępnej cenowo i przyjaznej środowisku renowacji
domu bliźniaka w Brukseli. Koncept ma być inspiracją dla termomodernizacji budynków
na szeroką skalę.
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Otwieramy okno na lepszy świat
Fundacje VELUX
Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) są organizacjami non-profit powołanymi do działania przez Villuma Kanna
Rasmussena latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Granty Fundacji
przeznaczane są na 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 do nich wnioski o przyznanie grantu na realizację zaproponowanych projektów.
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Zuzanna Janaszek–Maciaszek
prezes Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”

Z Fundacjami VELUX współpracujemy od 2013 roku. Dzięki wsparciu, które otrzymaliśmy w formie grantu, możemy realizować 5-letni projekt „Akademia Życia”. Polega on na tworzeniu odpowiednio przystosowanych mieszkań treningowych, w których osoby niepełnosprawne ruchowo
mogą przez pół roku pod okiem specjalistów nabierać kompetencji do samodzielnego życia.
Warty podkreślenia jest fakt, że absolwenci naszego programu stają się z czasem trenerami
innych podopiecznych – działamy więc nie „dla niepełnosprawnych”, ale „wspólnie z nimi”.
Zbieżność założeń i celów sprawiła, że współpraca z Fundacjami VELUX okazała się bardzo
owocna – jest to partnerstwo na najwyższym poziomie. Dzięki zaufaniu oraz zrozumieniu
potrzeb, jakim nas obdarzono, możemy aktywnie pomagać i wywoływać pozytywny wpływ
społeczny. Gorąco zachęcam inne organizacje do współpracy z Fundacjami VELUX oraz do
udziału w programie grantowym.
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Rodzaje projektów objętych wsparciem

Wyrównywanie
szans

Edukacyjne

6,9 mln zł

50,6

mln zł

Pozostałe

3,7 mln zł

23,8 mln zł
Pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym

W sumie od 2003 roku FUNDACJE VELUX przekazały

85 mln zł na realizację 27 grantów

*

ArtHostel – projekt na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
Jedną z inicjatyw, które otrzymały wsparcie w programie grantowym,
było powstanie ArtHostel. Projekt zgłoszony przez Fundację Innowacji Społecznej uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln zł.
Idea powstania hotelu została oparta na założeniu, że będzie to
placówka komercyjna zapewniająca zatrudnienie wychowankom
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Młodzi ludzie, których
start w dorosłe życie jest utrudniony, mogą zdobyć doświadczenie

zawodowe w przyjaznym i inspirującym środowisku. Młodzież uczy
się zawodu pod okiem profesjonalistów, poznając warunki pracy
na różnych stanowiskach. Jest to pierwszy w Trójmieście hotel,
który łączy orientację rynkową z odpowiedzialnością społeczną.
Zysk ze sprzedaży oferty obiektu jest reinwestowany w samofinansowanie się działalności hotelu oraz wspieranie edukacji zawodowej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
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Dotacje FUNDACJI VELUX 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.

Promujemy dobrą architekturę
Jako największy producent i eksporter okien w Polsce jesteśmy
mocno zaangażowani w promocję zdrowego i energooszczędnego
budownictwa wśród architektów. Chcemy dostarczać studentom
i absolwentom tego kierunku wiedzę i narzędzia, które mogą inspi-

rować do twórczych rozwiązań. Szczególną rolę przykładamy do
kwestii wykorzystania naturalnego światła i świeżego powietrza
w budynkach. Wierzymy, że zrównoważone budownictwo, to przyszłość nowoczesnej architektury.

Mecenas programu „Promujemy Polską Architekturę” i konkursu dla Młodych Architektów
Firma VELUX jest jednym z mecenasów programu promocyjno-edukacyjnego „Promujemy Polską Architekturę.” Celem przedsięwzięcia
jest przede wszystkim edukacja młodych architektów i przekonanie
ich do stosowania nowoczesnych materiałów i rozwiązań technologicznych. Elementem programu jest m.in. konkurs architektoniczny

dla młodych architektów, w którego jury zasiadają najbardziej znani polscy architekci. Konkursowi towarzyszy cykl warsztatów Dzień
Młodego Architekta, podczas których można zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami w budownictwie, a także pogłębić wiedzę
i umiejętności projektowe.

Konkursy dla studentów architektury
Już od 12 lat zapraszamy studentów architektury do udziału w międzynarodowym konkursie International VELUX Award. Celem jest
zaangażowanie młodych osób w prace nad tym, jak wykorzystać
światło dzienne jako główne źródło energii i oświetlenia oraz jak
zapewnić zdrowe i dobre warunki życia ludziom, którzy mieszkają

i pracują w budynkach. Kilkunastoletnią tradycję ma również orgaznizowany przez firmę VELUX konkurs dla studentów architektury,
w którym główną nagrodą jest wakacyjny staż w naszym biurze
w Danii.

Wojciech Motyka,
Wojciech Motyka, laureat konkursu na staż w Danii

Od początku studiów byłem zafascynowany skandynawskim
designem, który jest oszczędny w środkach, funkcjonalny
i mocny w przekazie. Podczas dwumiesięcznego pobytu
w Kopenhadze miałem okazję wziąć udział m.in. w tworzeniu zrównoważonego energetycznie projektu domu, a także
pracować przy projekcie rewitalizacji i rozbudowy zabytkowego duńskiego domku letniskowego. Innowacyjne spojrzenie
firmy VELUX do zrównoważonej architektury zainspirowało
mnie i zmieniło moje podejście do projektowania. Zachęcam
innych studentów do udziału w konkursie – warto inwestować w siebie i uczyć się od najlepszych.
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Jesteśmy blisko społeczności lokalnych
Firma VELUX to również znaczący pracodawca na regionalnych
rynkach pracy. W Gnieźnie, liczącym prawie 70 tysięcy mieszkańców, działają dwie nasze fabryki. W pierwszej z nich produkowane
są okna, w drugiej okucia okienne. W obu zakładach zatrudniamy
łącznie około 800 osób – co daje nam pozycję największego pra-

codawcy w mieście. Podobnie jest w Namysłowie, gdzie znajduje
się fabryka okien oraz kołnierzy aluminiowych, zatrudniająca około 700 osób. Jako aktywny członek społeczności lokalnej wspieramy szereg aktywności społecznych w regionie i współpracujemy
z władzami samorządowymi.

Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna

Obecność firmy VELUX w Gnieźnie stanowi nie tylko istotne odciążenie dla problemów naszego rynku pracy, ale pozostaje wymownym symbolem rodzącego się
rozwoju i postępujących przeobrażeń. Szczególnie cieszy mnie fakt, że firma
VELUX nie tylko dzierży zaszczytną rolę lokalnego lidera przedsiębiorczości i pracodawcy, ale równie chętnie i aktywnie włącza się w różnego rodzaju lokalne
projekty. 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.

Współpraca ze szkołami
i uczelniami w Namysłowie
Od wielu lat współpracujemy z Zespołem Szkół
Mechanicznych w Namysłowie. Organizujemy
w szkole zajęcia praktyczne i dofinansowaliśmy
wyposażenie placówki. Dodatkowo, umożliwiamy uczniom odbycie praktyk zawodowych
w naszej firmie. Organizujemy liczne wycieczki
edukacyjne po naszym zakładzie, również dla
innych szkół z Namysłowa i okolic. Współpracujemy również z Politechniką Opolską – nasi
pracownicy prowadzą wykłady na uczelni dzieląc się ze studentami wiedzą m.in. z obszaru
Lean Management.

Bieg Europejski
Od wielu lat jesteśmy sponsorem strategicznym Biegu Europejskiego – czyli wielkiego święta sportowców w historycznym mieście,
jakim jest Gniezno.

Andrzej Krzyścin,
dyrektor Biegu Europejskiego

Bieg Europejski w Gnieźnie to cykliczna impreza, którą organizujemy nieprzerwanie od
2003 roku. Trasa biegu liczy 10 km, a frekwencja wciąż rośnie – jesteśmy przygotowani na 1200-1400 osób w każdej edycji. Impreza integruje lokalną społeczność i jest
świetną okazją do wspólnego spędzania czasu w aktywny sposób. Mimo iż przyjeżdżają do nas zawodnicy z całej Polski – około 30 proc. startujących to mieszkańcy
Gniezna, w tym pracownicy firmy VELUX, która jest naszym wieloletnim partnerem
strategicznym. Wsparcie firmy – największego pracodawcy w mieście – to dla nas nie
tylko prestiż, ale również szereg bezcennych pomysłów, dzięki którym ciągle doskonalimy imprezę. Motywem przewodnim każdego biegu jest jeden z krajów Unii Europejskiej. Tegoroczny, XIV Bieg Europejski odbył się pod hasłem „Dania”, a patronat nad
imprezą objęła Ambasada Danii w Polsce. Jest to nasz ukłon w stronę firmy VELUX.
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Produkty
Jeden eksperyment
jest wart więcej niż tysiąc
opinii ekspertów” to hasło
przewodnie Villuma Kanna
Rasmussena, którym kierujemy
się na co dzień realizując
działania w ramach polityki
jakości. Wychodzimy
z założenia, że każdą tezę dotyczącą produktu trzeba
sprawdzić w praktyce, by upewnić się, że spełni on
oczekiwania klienta. Jesteśmy przekonani o konieczności
ciągłego doskonalenia naszych umiejętności, procesu
produkcyjnego, a także rozwoju samych produktów.
Nigdy nie stoimy w miejscu. Co ważne, oprócz testów
potwierdzających jakość, na każdym etapie produkcji
prowadzimy nadzór nad gotowymi produktami oraz
inspekcję końcową. Każde okno musi spełniać najwyższe
standardy techniczne, estetyczne i bezpieczeństwa.
Co roku weryfikujemy nasz system zarządzania
jakością pod kątem zachowania ciągłości doskonalenia
procesów w przedsiębiorstwie. Pomaga nam w tym
norma ISO 9001, która spełnia wobec naszej firmy
funkcję zewnętrzną i wewnętrzną. Po pierwsze, dzięki
certyfikacji ISO stajemy się konkurencyjni na rynku,
wyróżniamy się polityką jakości spośród konkurentów.
Po drugie, zapewniamy, że produkty, które dostarczamy
na rynek spełniają najwyższe standardy jakości
i zostały wytworzone w sposób kontrolowany
wg. międzynarodowych wytycznych. Dzięki takiemu
podejściu udaje się nam spełniać oczekiwania klientów
i tym samym wypełniać misję VELUX.
Maria Kamińska,
Manager ds. jakości w firmie VELUX

Portfolio produktowe
Mamy świadomość, że funkcjonalność poddasza zależy od właściwego doboru typów i rozmiarów okien do pomieszczenia. Okna
dachowe, jakie oferujemy naszym klientom zapewniają więcej
światła, dobrą wentylację nawet gdy są zamknięte i doskonały

komfort użytkowania. Co ważne, wszystkie produkty firmy VELUX
są zaprojektowane z myślą o optymalizacji zużycia energii na etapie
pozyskania surowców, produkcji, użytkowania i utylizacji.

W swojej ofercie posiadamy następujące produkty:
Okna dachowe

Szeroka gama energooszczędnych, drewnianych i drewniano-poliuretanowych okien połaciowych do wszystkich rodzajów budynków ze skośnym dachem i każdego pomieszczenia, m.in. z górnym
i dolnym otwieraniem, a także elektrycznie sterowanych.

Okna do płaskiego dachu

Okna VELUX do płaskich dachów pozwalają uzyskać nową jakość
przestrzeni w pokoju, kuchni, łazience czy przedpokoju pod płaskim
dachem, doświetlając je naturalnym światłem i umożliwiając naturalną wentylację. Znajdą one również zastosowanie w przestrzeniach komercyjnych: biurach, hotelach i restauracjach.

Świetliki tunelowe

Doprowadzają naturalne światło do pomieszczeń poprzez specjalnie
zaprojektowany tunel prowadzący od dachu budynku do sufitu. Mogą
być stosowane zarówno w domach o dachach płaskich, jak i skośnych.
W efekcie powstają jaśniejsze i wygodniejsze przestrzenie mieszkalne,
gdzie można ograniczyć korzystanie z energii elektrycznej.

Rolety dekoracyjne i zewnętrzne

Różnego rodzaju rolety zapewniają skuteczną ochronę przeciwsłoneczną przed nagrzewaniem poddasza, gwarantują prywatność domowników i spokojny sen. Występują one w wersjach manualnych,
zasilanych elektrycznie lub ekologicznych – na baterie solarne.

Zdalne sterowanie

Oferujemy szeroką gamę silników i akcesoriów elektrycznych, które
są niezwykle pomocne w przypadku okien dachowych, do których
dostęp jest utrudniony lub gdy oczekujemy podwyższonego komfortu. Dzięki nim ręcznie otwierane okna mogą zacząć działać jako elektrycznie lub solarnie zasilane okna dachowe VELUX INTEGRA®
i być sterowane za pomocą dotykowego panelu.
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„Jeden eksperyment wart więcej niż tysiąc ekspertyz”
Standardy jakości w firmie VELUX
Dbałość o najwyższą jakość jest fundamentem działalności Grupy
VELUX. Realizacja kluczowych założeń polityki jakości ma bezpośredni wpływ na każdy obszar naszego funkcjonowania i determinuje pracę zespołu specjalistów ds. jakości, a także pracowników

produkcyjnych i działu zaopatrzenia. Systemowe podejście do procesu tworzenia i postrzeganie go jako wzajemnie powiązanych zjawisk pozwalają na ciągłe doskonalenie.

Polityka jakości zgodna z normą ISO 9001
Polityka jakości VELUX realizowana jest zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001 oraz wewnętrznymi standardami. Każda fabryka posiada certyfikat spełnienia normy oraz odrębny dział
zarządzania jakością. Na każdym wydziale produkcyjnym pracują
specjaliści ds. jakości, którzy czuwają nad tym, aby jakość każdego
komponentu spełniała restrykcyjne normy, gdyż od tego zależy

Etap rozwoju produktu

efekt końcowy. Wszystkie zakłady wytwarzają produkty według
tych samych, sprawdzonych specyfikacji technicznych, jednolitych
bez względu na kraj wytworzenia produktu. Okna wyprodukowane
w każdej z fabryk przechodzą wyrywkową kontrolę jakości finalnego produktu. Polega ona na losowym wybraniu kilku sztuk z każdej
partii i poddaniu weryfikacji według ściśle określonych procedur.

Na etapie rozwoju każdy nowy lub ulepszony produkt przechodzi
gruntowne testy. Na ich podstawie Dział Aprobat i Certyfikacji
Produktów ocenia, czy spełnia on restrykcyjne standardy jakościowe. Jest to warunkiem dopuszczenia do produkcji, a później
do sprzedaży.

TESTY

Efekty

Wnioski

Weryfikacja
przez Dział Aprobat
i Certyfikacji
Produktów

Dopuszczenie
do produkcji
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Jakim testom poddawane są produkty VELUX
w dziale R&D?
Rodzaj testu

Opis

śniegowo-lodowy

sprawdzamy, jak okna wytrzymają ekstremalne warunki pogodowe, takie
jak śnieg, mróz i roztopy przez cały okres zimowy

przyśpieszonej ekspozycji
na promieniowanie UV

sprawdzamy wytrzymałość oblachowania na przestrzeni czasu

odporności na uderzenie

50-kilogramowe wahadło symuluje bardzo mocne uderzenie w szybę

wodoszczelności i wytrzymałości

test w tunelu aerodynamicznym, gdzie prędkość wiatru osiąga 144 km/h

wytrzymałości okuć

każde okno jest otwierane i zamykane 25 tys. razy

cech technicznych istotnych
z punktu widzenia redukcji emisji CO2

sprawdzamy energooszczędność produktów i ich zdolność
do wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Czy wiesz że?
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•

W hali produkcyjnej w Gnieźnie wykorzystywane są najnowocześniejsze piły wizyjne zintegrowane ze skanerami wizyjnymi. Tną one
drewno w taki sposób, by wychwytywać specyficzne wady drewna, np. sęki i pęknięcia. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego
sprzętu produkowane okna zachowują najwyższe parametry jakości. Dodatkowo pozwala to na optymalizację wykorzystania drewna.

•

Przerabianie drewna na jednej linii obydwa się z prędkością 36 km/h.

W trosce o komfort życia
Innowacje produktowe
Produkty firmy VELUX przemyślane są tak, by maksymalizować komfort życia użytkowników. Wprowadzona na rynek wiosną
2013 roku Nowa Generacja okien do poddaszy, cechuje się wyższymi standardami w zakresie efektywności ekologicznej. 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™
Dzięki wykorzystaniu nowej technologii ThermoTechnology™
Nowa Generacja okien do poddaszy VELUX realizuje najwyższe
standardy w zakresie efektywności energetycznej. Poprzez wykorzystanie innowacyjnej konstrukcji, produkty chronią przed
stratami ciepła. Jednym z elementów tej technologii jest polistyren ekspandowany wbudowany w skrzydło i ościeżnicę okna.
Wpłynął on na obniżenie współczynnika przenikania ciepła
okien w stosunku do wcześniej oferowanych modeli. Pozyskanie większej ilości energii cieplnej ze słońca stało się możliwe

- o tyle zwiększyliśmy
powierzchnię szyby
przy zachowaniu tych
samych rozmiarów
zewnętrznych okna
dzięki zwiększeniu powierzchni szyby nawet o 10% przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych okna. W ten sposób nowe okna zyskały lepszy bilans energetyczny.

Nowa Generacja okien VELUX

Konstrukcja ThermoTechnology™ – co oznacza dla Klienta?
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Od pozyskania surowców po utylizację
Odpowiedzialny łańcuch dostaw
Zarządzanie łańcuchem dostaw to jeden z najbardziej wymagających obszarów CSR. Obejmuje on cały Cykl Życia Produktu,
łącznie ze sprzedażą, usługami posprzedażowymi oraz utylizacją. W firmie VELUX dokładamy wszelkich starań, by zapewnić

96

%

transparentność na każdym etapie łańcucha dostaw. Jesteśmy
przekonani, że sposób w jaki pozyskujemy surowce i prowadzimy współpracę z dostawcami decyduje o tworzeniu wartości
dla naszych interesariuszy.

pozyskiwanego przez nas drewna pochodzi
z certyfikowanych upraw

FSC
PEFC

Czy wiesz że?
Podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju 25-27 września 2015 roku w Nowym Jorku zostało uchwalone 17 nowych Celów
Zrównoważonego Rozwoju. Polityka prowadzona przez firmę VELUX w obszarze ochrony zasobów naturalnych jest spójna z Celem nr 15:
„Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, zarządzać lasami w sposób zrównoważony,
zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności”.

Współpracujemy tylko z odpowiedzialnymi dostawcami
W firmie VELUX współpracujemy 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 Przed-

siębiorstwa Modelowego. Wszystkie wymagania dotyczące współpracy przedstawiliśmy w „Kodeksie postępowania dla dostawców”.
Co ważne, dzięki regularnym kontrolom możemy sprawdzać, czy
dostawcy działają zgodnie z przyjętą polityką odpowiedzialności.

Kodeks postępowania dla dostawców

Warunki pracy

dostawca jest zobowiązany
szanować prawa człowieka, unikać
dyskryminacji i zapewniać bezpieczne
środowisko pracy
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Środowisko naturalne
wymagamy od dostawców
wprowadzenia polityki
środowiskowej

Stały nadzór

dostawca pozwala firmie VELUX
na monitorowanie zgodności jego
działalności z Kodeksem Postępowania

Zrównoważone produkty
Wpływ produktu na otoczenie na każdym etapie jego życia jest istotnym aspektem, który determinuje proces produkcji i eksploatacji
okien VELUX. Właśnie dlatego w 2009 roku zainicjowaliśmy strategiczną inicjatywę zakładającą „Zrównoważone Rozwiązania w odniesieniu do Produktów”.

Grupa VELUX opracowała analizę Cyklu Życia Produktu (ang. Life
Cycle Assessments LCA), która uwzględnia wpływ okien VELUX
na klimat i środowisko począwszy od zakupu surowców służących do
ich wyrobu, poprzez użytkowanie, aż po utylizację zużytych
produktów. Jej wynik pozwala pracownikom spojrzeć na produkt
z innej perspektywy i stanowi inspirację do dalszej pracy na rzecz
jego rozwoju i udoskonalania. Dzięki analizie LCA uzyskujemy dane,
które następnie są wykorzystywane do tworzenia oferty na poszczególnych rynkach.
Przykładem zrównoważonych produktów VELUX jest Nowa
Generacja okien dachowych oraz System Doświetleń Modułowych VELUX (VMS). Produkty te ograniczają zużycie energii,
zmniejszają negatywny wpływ na środowisko, jednocześnie poprawiając klimat wnętrz.

Czy wiesz że?
10% więcej światła dziennego niż wcześniejsze modele okien VELUX

•

Nowa Generacja okien dachowych VELUX dostarcza do

•

Nowe okna naszej produkcji w 95 procentach zbudowane są w oparciu o materiały (szkło, drewno i metal) pozwalające na ich
łatwe wykorzystanie jako surowców wtórnych

•

dwóch na trzech europejskich konsumentów szukających okien dachowych wybiera okna VELUX

Przykład analizy cyklu życia okna dachowego wyprodukowanego i użytkowanego
w Europie Centralnej
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Nasza
organizacja,
a wpływ na
środowisko
Kluczowym
założeniem firmy VELUX
jest troska o środowisko
naturalne. W ramach
zarządzania środowiskowego
i energetycznego wdrożyliśmy
szereg działań, dzięki którym
ograniczamy negatywny
wpływ procesów produkcyjnych na otoczenie. Pomimo
znacznego zwiększenia produkcji, skutecznie obniżamy
wskaźnik emisji CO2. W jednym z naszych polskich
zakładów zainstalowaliśmy również kocioł na biomasę,
który umożliwia nam wykorzystywanie alternatywnych
źródeł energii. W 2016 roku nasze fabryki otrzymały
czwarty już certyfikat potwierdzający zgodność
z wymogami normy ISO 50001, która mówi
o zastosowaniu w zakładach najwyższych standardów
zarządzania energią.
Wprowadzenie norm ISO wiąże się z kulturą
ciągłego doskonalenia, którą kierujemy się każdego
dnia. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczność
funkcjonowania systemów zarządzania we wszystkich
obszarach – począwszy od kwestii jakościowych,
poprzez bezpieczeństwo naszych pracowników oraz
optymalizację procesów produkcyjnych. Wymogi
poszczególnych norm i narzędzia Lean Manufacturing,
które wspierają ich spełnienie, pozwoliły stworzyć
jeden, zintegrowany system zarządzania, spójny
z wizją i wartościami Grupy VELUX. Stanowi on kodeks
postępowania naszych pracowników i wpływa na
osiąganie coraz ambitniejszych celów we wszystkich
obszarach naszej działalności.
Agata Gandecka-Krupska,
Manager ds. systemów zarządzania, VELUX

W trosce o planetę
Polityka zarządzania wpływem na środowisko
W swojej globalnej strategii przykładamy szczególną wagę do
ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej przez nas działalności na środowisko naturalne. W równym stopniu dotyczy to

polskiego oddziału grupy i jej spółek siostrzanych. Nasza aktywność
w tym obszarze jest widoczna na każdym etapie produkcji i dystrybucji okien VELUX.

6 kluczowych zasad dotyczących polityki środowiskowej:

produkty tak, by ich wpływ na środowisko
 wProjektujemy
całym cyklu życia (od wytworzenia poprzez użytkowanie,
do recyklingu) był jak najmniejszy.

 Efektywnie użytkujemy surowce, wodę i energię.
Nieustannie pracujemy nad minimalizowaniem naszego wpływu
 na
środowisko.

 Utrzymujemy wysoki standard bezpieczeństwa pracy.
Współpracujemy z dostawcami, klientami i innymi partnerami
 biznesowymi
na rzecz osiągnięcia najwyższych standardów
ochrony środowiska.
Poszukujemy rozwiązań, które pozwolą uczynić nasze produkty
 dużo
bardziej przyjaznymi środowisku, niż wymagają tego
zewnętrzne normy.

Czy wiesz że?
Innowacje produktowe, które wprowadzamy, mają na celu poprawę bilansu energetycznego okien VELUX. Dzięki lepszemu doświetleniu
pomieszczeń, a także większej izolacyjności produkowanych przez nas okien w budynkach, w których zainstalowane są nasze produkty,
zużywane jest mniej energii cieplnej.
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Wyniki środowiskowe
Redukujemy własną emisję CO2
Globalna strategia Grupy VELUX ogłoszona w 2009 roku, która
realizowana jest także w zakładach produkcyjnych na terenie
Polski, zakłada stopniowe ograniczanie emisji CO2. To jeden z priorytetów polityki środowiskowej
naszej firmy. Celem globalnym
Od

2010 roku

Grupy VELUX jest obniżenie do roku 2020 emisji CO2 o połowę
w porównaniu z rokiem 2007. W Polsce, pomimo znacznego zwiększenia produkcji, od 2010 roku zmniejszyliśmy emisję CO2 o 16%.

dzięki świadomym decyzjom
zmniejszyliśmy w Polsce emisję CO2

-16 %

2010 roku

Od
dzięki świadomym decyzjom
zmniejszyliśmy w Polsce emisję CO2

-16 %

Emisja CO2 przez Grupę VELUX w odniesieniu do norm światowych i unijnych

9 lat różnicy

Redukcja emisji CO2 przez Grupę VELUX wyprzedza o 9 lat cele ustanowione przez Unię Europejską
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Innowacyjny prostopadłościan
Bezpaletowy system pakowania i transportu CUBE
Innowacje generowane przez firmę VELUX dotyczą nie tylko praktyk w zakresie udoskonalania produktu, ale również samego procesu produkcji i dystrybucji. Jednym z przykładów innowacji, która
wpłynęła na znaczącą poprawę zarządzania produktem, jest CUBE
– bezpaletowy system pakowania i transportu okien. Praktyka po-

lega na pakowaniu produktów poprzez sklejanie 7 lub 14 sztuk folią typu stretch. Dodatkowo środek klejący jest wytwarzany na
bazie wody, przez co spełnia wymogi ekologiczne. W ten sposób
produkty tworzą stabilną, idealnie przygotowaną do transportu
konstrukcję w kształcie prostopodałościanu.

Ograniczamy emisję CO2
Dzięki osiągnięciu optymalnego kształtu przewożonego towaru,
możliwe stało się ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie
liczby przejazdów koniecznych do transportu danej partii towaru.
Wprowadzenie systemu CUBE ma istotny wpływ na efektywność

7 lub 14 okien

zawiera jedno opakowanie
typu CUBE
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wykorzystania powierzchni transportowej. Pozytywne znaczenie
z punktu widzenia ekologii ma również kwestia ograniczenia zużycia drewna, potrzebnego dotąd do wytworzenia palet.

10%

o 10% zwiększamy efektywność
powierzchni magazynowej dzięki
wykorzystaniu systemu pakowania
i transportu CUBE

Wyznaczamy standardy w branży
Polskie fabryki VELUX z certyfikatem ISO 50001
Grupa VELUX w Polsce przeszła pozytywnie audyt energetyczny
i jako pierwsza wśród producentów okien otrzymała certyfikaty
ISO 50001 dla swoich zakładów. Tym samym spełniliśmy wymogi
dyrektywy unijnej w sprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. System ISO 50001 został wprowadzony w trzech polskich

fabrykach VELUX, które mieszczą się w Gnieźnie i Namysłowie.
Jego wdrożenie oznacza stałą i systematyczną koncentrację na
efektywności energetycznej wszystkich procesów produkcyjnych,
które zachodzą w zakładach. Dotyczy to także doboru i wykorzystania maszyn oraz sprzętu, którym dysponujemy.

Jørgen M. Laursen,
dyrektor fabryki okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie

Spodziewamy się, że systematyczne zarządzanie energią szybko się zwróci. W ciągu
pierwszego roku po jego wdrożeniu mamy nadzieję uzyskać na rachunkach za energię oszczędności rzędu 5-10%, na przykład skracając czas pracy maszyn w trybie gotowości i przestoju oraz usprawniając mechanizmy kontroli energii operacyjnej.
W perspektywie kilku najbliższych lat chcemy osiągnąć oszczędności na poziomie
kolejnych 10%, na przykład ustalając wymagania dotyczące efektywności energetycznej nowego sprzętu oraz przeprowadzając regularnie przeglądy projektów technologicznych pod kątem zużycia energii.

Przyznane certyfikaty ISO 50001 w latach 2011-2014

853

certyfikaty

7054

certyfikaty

74

certyfikaty

W Polsce w latach 2011-2014 certyfikat ISO 50001 uzyskały 74 firmy
W tym samym okresie w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii, wydano odpowiednio 7054 oraz 853 certyfikaty
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Certyfikaty w fabrykach VELUX
Uzyskanie certyfikatu to dla nas nie tylko potwierdzenie najwyższych norm i standardów, ale również szansa na ciągłe doskonalenie.
Oprócz niedawno wprowadzonej normy ISO 50001, polskie fabryki VELUX posiadają 5 innych certyfikatów, na których opierają się nasze polityki bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska naturalnego.

Certyfikat jakości ISO 9001

– międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie powinien
spełniać system zarządzania jakością w organizacji.
Do głównych wymagań normy należą m.in.:
wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją
i zapisami, zaangażowanie kierownictwa
w budowanie systemu zarządzania
jakością, usystematyzowanie
zarządzania zasobami,
dokonywanie systematycznych
pomiarów.

Certyfikat zgodności produkcji
z zasadami ekologii ISO 14001
– podstawowym zadaniem normy jest
wspomaganie ochrony środowiska
i zapobieganie zanieczyszczeniom
w sposób uwzględniający potrzeby
społeczno-ekonomiczne
(w myśl idei zrównoważonego
rozwoju).

Certyfikat

Certyfikat

ISO 9001

ISO 14001

Certyfikat

FSC

Certyfikat

ISO 50001

oraz

PEFC
Certyfikat FSC
oraz PEFC

Certyfikat

OHSAS 18001

(Forest Stewardship Council
oraz Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes)
– umożliwiają weryfikację pochodzenia
drewna na każdym etapie jego przetworzenia
i przepływu.

Certyfikat OHSAS 18001

(Occupational Health and Safety Assessment Series)
– dotyczy on zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jest to norma uznana w ponad 80 krajach.
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Certyfikat ISO 50001

– nowa międzynardowa norma
dotycząca systemu zarządzania
energią, opracowana
na podstawie europejskiego
standardu EN 16001.

Pracownicy
w naszej
organizacji
Pracownicy są
dla firmy VELUX jedną
z najważniejszych grup
interesariuszy.
Mamy świadomość, że to oni
tworzą organizację i od ich
zaangażowania zależy sukces
naszej firmy. Chcemy wiązać
się z pracownikami na dłużej, ponieważ traktujemy
ich jak ambasadorów firmy VELUX. Poszukujemy
osób, które identyfikują się z naszymi wartościami
i kulturą organizacyjną. Dokładamy wszelkich starań,
aby zapewniać bezpieczne i inspirujące środowisko
pracy. Poprzez dopasowaną ofertę szkoleniową
oraz dofinansowywanie edukacji motywujemy
pracowników zarówno do rozwoju zawodowego,
jak i osobistego. Wierzymy, że największe talenty
rodzą się wewnątrz organizacji, dlatego zachęcamy
pracowników w naszych fabrykach do zgłaszania
pomysłów na usprawnienia produkcyjne i związane
z bezpieczeństwem. Dodatkowo, dzięki działalności
Fundacji Pracowniczej, możemy wspierać finansowo
osoby, które z różnych powodów znalazły się
w trudnych sytuacjach życiowych. Takie kompleksowe
podejście do pracownika sprawia, że firma VELUX jest
pożądanym pracodawcą i miejscem, w którym warto
rozwijać swoją karierę zawodową.
Justyna Głowska,
HR Manager w fabryce okuć w Gnieźnie

Pracujemy z pasją aby osiągać najlepsze rezultaty
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie VELUX
Pracownicy to kapitał, stanowiący o naszej konkurencyjności. Grupa
VELUX została stworzona przez ludzi, którzy odważyli się zapytać: „A co, jeśli…”. Ta ciekawość i zaangażowanie wyznaczają kierunek naszego rozwoju. Promujemy entuzjazm i własną inicjatywę,

dlatego każdy – od szeregowego pracownika hali produkcyjnej
po kierownika – może zgłosić pomysł na usprawnienie procesów
produkcyjnych. W ten sposób powstają najlepsze rozwiązania i rozwijają się talenty.

100%

Pracownicy
zatrudnieni
na umowy stałe

Podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie VELUX opiera się na czterech filarach:

 Zapewniamy bezpieczne i komfortowe warunki pracy

edukujemy w obszarze bezpieczeństwa i promujemy bezpieczne
postawy. Dzięki programowi Safety Excellence, dążymy do ograniczenia wypadków do zera. Zachęcamy również pracowników do
zgłaszania pomysłów na usprawnienia z zakresu BHP oraz produkcyjne, dzięki którym możemy wspólnie doskonalić naszą organizację.
Ponieważ dbamy o zdrowie naszych pracowników, zapewniamy
prywatną opiekę medyczną zarówno pracownikom biurowym jak
i produkcyjnym.

Pracownicy
biurowi
Pracownicy
produkcyjni

 Wspieramy rozwój pracowników

oferujemy bogatą ofertę szkoleniową (szkolenia stacjonarne oraz
na platformach e-learnigowych) a także współfinansujemy studia.
Zapewniamy także możliwość odbycia wyjazdów zagranicznych,
podczas których nasi pracownicy mogą poznać dobre praktyki w innych krajach i podzielić się własnymi doświadczeniami.

 Edukujemy uczniów i studentów

jako największy producent i eksporter okien w Polsce mamy dużo
do powiedzenia w obszarze zrównoważonego budownictwa oraz
nowoczesnego podejścia do produkcji. Przekazujemy uczniom i studentom wiedzę i narzędzia, które mogą wykorzystywać w praktyce.
Zachęcamy również do podejmowania pracy w naszym zakładzie
po zakończeniu nauki.

 Prowadzimy dialog z pracownikami

nasi pracownicy co roku przechodzą rozmowy rozwojowe. To moment, w którym podsumowujemy dotychczasowe wyniki, zadania
na kolejny rok i wspólnie omawiamy plany dalszego rozwoju zawodowego. Co dwa lata przeprowadzamy również badania satysfakcji
pracowników, dzięki którym możemy poznać poziom zadowolenia
naszych pracowników z pracy w firmie VELUX i zidentyfikować
obszary, które wymagają poprawy.

40

16%

84%
34

%

Liczba
mężczyzn

Liczba kobiet

66%
32%

Liczba kobiet
w Zarządzie
spółek

Komunikacja z pracownikami
W firmie VELUX stawiamy na stały dialog z naszymi pracownikami. Zależy nam, na budowaniu transparentnej i sprawnej komunikacji,
dopasowanej zarówno do potrzeb pracowników biurowych, jak i produkcyjnych. Udaje nam się realizować te założenia dzięki wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji wewnętrznej.

Zawsze o krok dalej
Dialog w firmie VELUX rozumiemy również jako wzajemne wsłuchiwanie się w swoje potrzeby. Właśnie dlatego oprócz tradycyjnych form komunikacji prowadzimy regularne badania satysfakcji

oraz rozmowy rozwojowe, które pozwalają na interakcję oraz ciągłe
doskonalenie.

Narzędzia komunikacji wewnętrznej
Gazetka wewnętrzna VIEW

Ekrany i tablice informacyjne		

Newslettery wewnętrzne

Spotkania

Intranet

Badania satysfakcji z pracy oraz motywacji pracowników

12

pracowników fabryki okien VELUX
w Gnieźnie deklaruje wysoki poziom
motywacji do pracy*
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Coroczne rozmowy rozwojowe to szansa, by zmotywować zespół
do pogłębiania własnych kwalifikacji oraz zaangażowania w rozwój firmy. Podczas rozmowy pracownik i przełożony wspólnie analizują miniony rok, omawiają dotychczasowe wyniki oraz ustalają
zadania i indywidualne cele na kolejny. Uporządkowanie osiągnięć
i założeń pozwala członkom zespołu sprecyzować obszary, które
sprawiają mu najwięcej satysfakcji oraz elementy, które chciałby
poprawić w nadchodzącym okresie.
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Rozmowy rozwojowe
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niż średnia w Polsce*
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70%

wnętrznej kultury firmy VELUX. Wyniki badań zostały przekazywane dyrektorom każdego oddziału i odegrały kluczową rolę
we włączeniu pracowników w dalsze działania usprawniające.
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W 2014 roku przeprowadziliśmy ogólnoświatową ankietę wśród
pracowników VELUX. Badanie było częścią globalnej inicjatywy
zwanej Rewitalizacją, której celem jest ochrona wyjątkowej, we-
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*Badanie satysfakcji pracowników przeprowadzone przez firmę EEI Polska w roku 2014

Zaangażowani pracownicy
tworzą wyjątkową kulturę organizacyjną
W Grupie VELUX wierzymy, że ludzi należy obdarzać zaufaniem
i odpowiedzialnością. Każdy pracownik jest dla nas wyjątkowy
i ma wpływ na to, w jakim kierunku chce się rozwijać, budując tym
samym swoją ścieżkę kariery. Jeden projekt zwykle prowadzi do

następnego, stanowiąc kolejny krok do nowego stanowiska w organizacji. Nasz zespół tworzą pracownicy pełni pasji, zaangażowania w życie organizacji. Jako ambasadorzy firmy budują kulturę
organizacyjną firmy VELUX.

Zuzanna Smólska,
Kierownik Działu Obsługi Dystrybutorów VELUX Polska

Pracę w firmie 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.

w

2015
roku

wdrożyliśmy
dzięki zaangażowaniu
naszych pracowników
usprawnień produkcyjnych
i BHP

Tomasz Kozłowski,
Inspektor Jakości w fabryce okuć w Gnieźnie

W firmie VELUX pracuję już 17 lat. Zostałem przyjęty na stanowisko kontrolera jakości jako
pierwsza osoba w spółce produkcyjnej w Polsce. Moja obecna praca jako Inspektora Jakości polega między innymi na tworzeniu planów pomiarowych w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie, którego podstaw nauczyłem się na szkoleniach. Jestem również audytorem wewnętrznym
dla systemów ISO. Przeprowadzanie audytów pozwala mi dobrze poznać funkcjonowanie firmy
na różnych płaszczyznach, przez co mam możliwość realnego wpływania na jej działalność. Bardzo ważny jest dla mnie rozwój osobisty, dlatego cieszę się, że Firma wspiera mnie w tych planach. Obecnie kontynuuję naukę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie, na
kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Jestem dumny, że mogę pracować w firmie, która nie
tylko jest liderem na rynku, ale również troszczy się o aspekt społeczny swojej biznesowej działalności.
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Dążymy do doskonałości
Polityka bezpieczeństwa
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy to jedno z kluczowych zadań
odpowiedzialnego pracodawcy. W rozumieniu firmy VELUX zarządzanie tym obszarem polega nie tylko na wprowadzaniu i przestrzeganiu odpowiednich norm oraz procedur obowiązujących w procesie

produkcji, ale także tworzeniu kultury bezpieczeństwa w zakładach. Takie podejście pozwala nam na ciągłe doskonalenie i uzyskiwanie coraz lepszych rezultatów.

Program Doskonałego Bezpieczeństwa
W 2010 roku wdrożyliśmy w naszych fabrykach na całym świecie
– również w Polsce – Program Doskonałego Bezpieczeństwa
(Safety Excellence Programme). Inicjatywa zakłada budowanie
kultury pracy opartej na bezpieczeństwie. W ramach programu zostały wdrożone procedury i narzędzia, które zapewniają ciągłą poprawę bezpieczeństwa w celu zmniejszenia liczby wypadków do

zera. W ten sposób udało nam się całkowicie zmienić sposób myślenia o bezpieczeństwie w fabrykach. Każdy z pracowników firmy
VELUX czuje się odpowiedzialny za zapewnienie własnego bezpieczeństwa oraz swoich kolegów. Co ważne, te same procedury obowiązują również firmy zewnętrzne, które prowadzą prace na
terenie naszych zakładów produkcyjnych.

W ramach programu pracownicy świętują brak wypadku na wydziale
w miesiącu i roku kalendarzowym, celebrując 500 dni i 1000 dni
bez wypadku na danym wydziale produkcyjnym. Nagradzane są
również najlepsze usprawnienia z zakresu BHP i ochrony zdrowia. Naj-

lepszy wydział pod kątem bezpieczeństwa w fabryce również
otrzymuje nagrodę. Wymieniony system motywacyjny ma na celu
wyróżnienie najlepszych oraz najbardziej aktywnych zespołów
pracowniczych oraz motywowanie do pracy grupowej.
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średnia liczba wypadków na mln roboczogodzin

Średnia liczba wypadków przy pracy na 1 milion roboczogodzin w latach 2010-2015 w polskich fabrykach
Grupy VELUX
20

wskaźnik wypadków w Polsce w 2014 r.

18

17*

Od momentu wdrożenia
programu
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zredukowaliśmy liczbę
wypadków o

62%

* Na podstawie danych szacunkowych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w oparciu o dane GUS.

Czy wiesz że?
•

W naszych fabrykach na całym świecie wykorzystywane są obecnie maszyny i urządzenia posiadające najwyższy stopień
bezpieczeństwa. Ich konstrukcja i zaprojektowane mechanizmy zabezpieczające minimalizują prawdopodobieństwo wypadku
podczas wykonywania obowiązków.

•

Pracownicy przy maszynach pracują rotacyjnie – każdy z nich w ciągu dnia pracuje na kilku maszynach. Pozwala to uniknąć
czynnika rutyny i znużenia, które mogą sprzyjać wypadkom podczas pracy.

Firma VELUX doceniona za bezpieczeństwo pracy
W listopadzie 2015 roku nasza fabryka okien i kołnierzy w Namysłowie zdobyła I miejsce w konkursie „Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy
w Opolu. Zostaliśmy uhonorowani w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników w województwie opolskim.
Organizator konkursu docenił nasze działania związane bezpośrednio
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z poprawą bezpieczeństwa pracy w naszej fabryce w ciągu ostatnich 3 lat, a także przestrzeganie prawa pracy i świadczenia socjalne dla pracowników. Pozytywnie oceniono również promowanie
kultury bezpieczeństwa, nie tylko wśród pracowników zakładu, ale
również ich rodzin i mieszkańców Namysłowa.

Wspieramy pracowników i lokalne społeczności
Fundacja pracownicza
Grupę VELUX tworzy zespół ludzi, którzy mają bezpośredni wpływ
na kształtowanie firmy i rozwój produktu. Obdarzamy ich zaufaniem
i jesteśmy otwarci na kreatywne pomysły oraz inicjatywy. Wiemy,
że każdy pracownik jest wyjątkowy i zasługuje na szczególne traktowanie. Właśnie dlatego w 1991 roku założyliśmy Fundację Pra-

cowniczą, której celem jest świadczenie pomocy finansowej na
rzecz członków naszego zespołu. Pomagamy pracownikom, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji (np. ciężka choroba, trudności z pokryciem kosztów wykształcenia itp.). Co ważne, o wsparcie może
ubiegać się również najbliższa rodzina naszych pracowników.

Dotacje przekazane przez Fundację Pracowniczą VKR w Polsce w latach 1991-2015*
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projekty
Dofinansowanie edukacji
dzieci pracowników

292 tys. zł

134

175
projekty

projekty

Wsparcie działań typu non-profit
na terenach zlokalizowanych w pobliżu
zakładów produkcyjnych VELUX

Wsparcie w trudnych
sytuacjach życiowych

1,37 mln zł

1,6 mln zł

1

projekt
Inne

4 tys. zł

Świętujemy 25 lat istnienia Fundacji Pracowniczej
W 2016 roku Fundacja Pracownicza świętuje 25-lecie swojej działalności. Aby uczcić ten jubileusz, Fundacja Pracownicza Grupy VKR
przygotowała specjalny program grantowy. Chce przyznać dotację

3-5 wyjątkowym projektom z Europy, realizowanym w społecznościach lokalnych. Każdy ze zwycięskich projektów będzie mógł
otrzymać dofinansowanie nawet do 20 000 euro.
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* Dotacje VELUX przyznawane są w duńskich koronach. Ich dokładna wartość w złotówkach zależy od zastosowanego kursu wymiany walut. Do obliczeń zastosowano kurs na 1 marca 2016 roku.

Kluczowe wyniki firmy VELUX
w obszarze społecznej odpowiedzialności

OBSZAR TEMATYCZNY
WSKAŹNIK
WYNIK
		
Profil organizacyjny

Grupa VELUX w liczbach

Zatrudnienie (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.12.2015)

3503

Roczne przychody (w mld zł)

1,539

Inwestycje w Polsce (w latach 2012-2015 w mln zł)

500

Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa
Granty FUNDACJI VELUX

Kwota przekazana przez FUNDACJE VELUX na realizację grantów w Polsce
(od 2003 roku w mld zł)

85

Liczba zgłoszeń patentowych

18

Liczba zastrzeżonych wzorów towarowych

6

Produkty

Nowa Generacja okien VELUX

Jakość

Liczba polskich fabryk VELUX posiadających certyfikat ISO 9001

100%

Nasza organizacja, a wpływ na środowisko

Wyniki środowiskowe

Redukcja własnej emisji CO2 w stosunku do 2010 roku

-16%

Liczba polskich fabryk VELUX posiadających certyfikat ISO 50001

100%

Zakup drewna certyfikowanego FSC lub PEFC

96%

Liczba polskich fabryk VELUX posiadających certyfikat ISO 14001

100%

Pracownicy w naszej organizacji
Średnia liczba wypadków na 1 mln roboczogodzin w polskich fabrykach VELUX
Zdrowie i bezpieczeństwo

46

3,8

Liczba polskich fabryk VELUX posiadających certyfikaty certyfikat QHSAS 18001

100%

Liczba wdrożonych usprawnień produkcyjnych i BHP zaproponowanych
przez pracowników

5539

Równouprawnienie płci

Udział kobiet w Zarządzie spółek

32%

Wsparcie pracowników

Kwota przekazana przez Fundację Pracowniczą Grupy VKR w Polsce
(w latach 1991-2015 w mln zł)

Satysfakcja pracowników

Liczba pracowniów fabryki okien w Gnieźnie, która deklaruje wysoki poziom
zadowolenia z pracy

3,2
70%

O raporcie
Raport „Sztuka odpowiedzialnego wyboru” to pierwsza publikacja podsumowująca działania CSR Grupy VELUX i spółek siostrzanych
w Polsce. Celem raportu jest przedstawienie w przejrzysty sposób naszego podejścia do odpowiedzialnego biznesu, a także zaprezentowanie
kluczowych wyników w tym obszarze. Wierzymy, że przygotowany dokument będzie stanowił cenne źródło informacji dla naszych
interesariuszy. Jednocześnie, ponieważ stawiamy pierwsze kroki w obszarze raportowania CSR, zachęcamy do dzielenia się swoimi
przemyśleniami lub uwagami na temat raportu CSR Grupy VELUX.

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w prace nad powstaniem pierwszego raportu CSR Grupy VELUX w Polsce.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszych pracowników, którzy wspierali zespół redakcyjny w procesie zbierania danych
oraz konsultacji treści. Dziękujemy: Sylwii Dziubdzińskiej, Christel Nygaard Engedal, Agacie Gandeckiej-Krupskiej, Justynie Głowskiej,
Gitte Hemmingsen, Kim Jonasowi, Joannie Kasznia, Tomaszowi Kozłowskiemu, Jorgen M. Laursenowi, Lidii Mikołajczyk-Gmur, Mikkel
Skott Olsenowi, Jerzemu Pęczakowi, Jackowi Siwińskiemu, Zuzannie Smólskiej, Katarzynie Szalbierz.
Dokument nie powstałby również bez udziału naszych interesariuszy zewnętrznych, którzy zgodzili podzielić się swoimi przemyśleniami
Bolesławowi Rok. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i otwartość na dialog.
Dziękujemy również Beacie Głuszcz z Alert Media Communications za współpracę redakcyjną i projekt raportu.

Osoba odpowiedzialna za raport:
Agnieszka Kamińska
PR Manager
Agnieszka.Kaminska@velux.com
VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
+48 22 33 77 053

Grupa VELUX, jako jedyna firma w branży stolarki, jest Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego
Biznesu i aktywnie wspiera działania na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport został wydrukowany na papierze ekologicznym Cyclus Print, który posiada certyfikat FSC. Wydanie II poprawione.
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