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Więcej mocy – zakończenie rozbudowy fabryki okuć VELUX w Gnieźnie 

W poniedziałek 5 czerwca w fabryce okuć w Gnieźnie odbyło się spotkanie dyrekcji, 

przedstawicieli władz oraz mediów poświęcone podsumowaniu rozbudowy zakładu. 

Inwestycja ta znacząco wpłynęła na poszerzenie asortymentu oraz zwiększenie mocy 

produkcyjnych. Zakład jest największym na świecie producentem metalowych oraz 

plastikowych elementów do okien VELUX.   

Produkcja okuć w Gnieźnie rozpoczęła się 19 lat temu na ul. Słonecznej, a w 2004 roku została 

przeniesiona na ul. Kolejową. W ciągu ostatnich 5 lat Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały 

w sumie ponad 583 mln zł w modernizację i rozwój produkcji w polskich zakładach, w tym w 

rozbudowę fabryki okuć, gdzie istotnie zwiększył się asortyment i skala produkcji. Obecnie Grupa 

VELUX i spółki siostrzane są największym producentem i eksportem okien w Polsce. Zakłady w 

Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowach k. Tczewa wypracowują przychody na poziomie ponad 1,6 mld zł 

rocznie i zatrudniają blisko 4000 osób.  

Rozbudowa fabryki okuć w Gnieźnie polegała na budowie nowej hali do przechowywania i konserwacji 

narzędzi, połączeniu dwóch hal produkcyjnych, rozbudowie magazynu, oraz dobudowie nowej części 

administracyjnej. Dzięki czemu znacząco wzrosła powierzchnia produkcyjna zakładu, która zwiększyła 

się o 20 proc. i wynosi obecnie 20 tys. m2. 

Ostatnia inwestycja wpłynęła istotnie na zwiększenie asortymentu metalowych komponentów do 

okien, jak i plastikowych elementów. Obecnie w fabryce okuć produkuje się m.in. zawiasy obrotowe, 

zamki, systemy sprężyn utrzymujące skrzydło, kątowniki montażowe, elementy rolet 

przeciwsłonecznych, zaczepy, zabezpieczenia transportowe, kliny i wiele innych.  

Rozbudowa fabryki wpłynęła również na wzrost mocy produkcyjnej, czego wyrazem jest niemal 

dziewięciokrotne zwiększenie godzin produkcyjnych (z 25 000 h przed rozbudową na 215 000 h po 

rozbudowie) w części gdzie produkowane są elementy plastikowe. Inwestycja wpłynęła również na 

większe zużycie stali o 78 proc. tygodniowo (ze 140 do 250 ton), co natomiast przekłada się na wzrost 

ilości wyprodukowanych metalowych elementów o 65 proc. (z 1 700 mln sztuk do 2 800 mln sztuk 

tygodniowo).  

„Zakończona inwestycja to bardzo ważny kamień milowy w rozwoju naszego zakładu. W kolejnych 

latach planujemy skupiać się na optymalizacji produkcji i poprawie jej efektywności” – mówi Robert 

Purol, dyrektor fabryki okuć VELUX. 



 „Warto wiedzieć, że jesteśmy największą fabryką komponentów w Grupie VELUX. Niemal każde okno 

dachowe ma w sobie jakiś element, który powstał w Gnieźnie. Zależy nam na tym, aby były one 

najwyższej jakości. Jest to cel i jednocześnie wyzwanie, które realizujemy z naszymi pracownikami 

każdego dnia” – dodaje dyrektor. 

Zatrudnienie i warunki pracy 

Po rozbudowie zakładu liczba zatrudnionych zwiększyła się o 80 osób i obecnie w fabryce okuć VELUX 

pracuje blisko 300 osób. W związku z inwestycją powstał również nowy dział Research and 

Development, gdzie zatrudnieni są inżynierowie, którzy wymyślają nowe rozwiązania i testują 

prototypy przed wdrożeniem ich do masowej produkcji.  

Firma VELUX gwarantuje swoim pracownikom umowę o pracę i bogaty pakiet socjalny obejmujący 

m.in.: opiekę medyczną, ubezpieczenie czy możliwość uczestniczenia w szkoleniach doskonalenia 

umiejętności zawodowych oraz nauki języka angielskiego. Firma przywiązuje szczególną wagę do 

zapewnienia najwyższych standardów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa prac i prowadzi w tym 

zakresie szereg działań, zachęcając również samych pracowników do zgłaszania ciągłych usprawnień z 

zakresu BHP. 

Zaangażowanie lokalne 

Warto również dodać, iż w zakładzie prężnie działa Fundacja pracownicza, która wspiera pracowników 

w trudnych sytuacjach życiowych, np. w finansowaniu specjalistycznego leczenia pracownika lub 

członków najbliżej rodziny, a także pomaga w dofinansowaniu edukacji dzieci i młodzieży. Fundacja 

pracownicza przekazuje również środki na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. W latach 1991-2016 

Fundacja przeznaczyła ponad 1,85 mln zł na wsparcie działalności typu non-profit na terenach 

zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych VELUX. Około jedna trzecia tych środków została 

przekazana na realizacje projektów w Gnieźnie, takich jak: zakup wyposażenia w postaci mebli, 

sprzętu komputerowego, sportowego, medycznego dla lokalnych szkół, przedszkoli czy też ośrodków 

sportowych oraz placówek medycznych.  

„Chcemy angażować się w rozwój miasta, gdyż mieszkańcy Gniezna i ich codzienne sprawy są dla nas 

bardzo ważne. Jesteśmy częścią tej społeczności i pragniemy wspierać wartościowe projekty, które 

przyczyniają się do jej rozwoju. Zależy nam również na stwarzaniu możliwości do rozwoju 

zawodowego gnieźnieńskiej młodzieży i zdobycia doświadczeń zawodowych w zakładzie 

produkcyjnym” – mówi Robert Purol, dyrektor fabryki okuć VELUX. 

Fabryka okuć współpracuje ściśle z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie w zakresie 

organizowania wycieczek, szkoleń i praktyk uczniowskich, podczas których uczniowie mogą doskonalić 

swoje umiejętności i nabywać kompetencji potrzebnych do zdobycia pracy w przyszłości. 

Tydzień temu gnieźnieńskie fabryki otworzyły swoje podwoje dla mieszkańców, w sobotę można było 

wybrać się na wycieczkę do fabryki, aby zwiedzić produkcję.  
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Informacje o Grupie VELUX 
Od ponad 75 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej 
światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system 
doświetleń modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne 
oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy 
i zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z 
przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 9500 
pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit 
(FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2016 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,4 mld 
euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 155 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 1,6 mld zł. Zatrudniają ok. 3800 

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 czterech lat (2012-
2016) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz 
dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 27 lat. 
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które w ciągu ostatnich 10 lat przekazały ponad 100 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 zostały 
przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. 
Więcej informacji na www.velux.pl. 
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