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VELUX w pierwszej dziesiątce rankingu firm odpowiedzialnych społecznie 

W połowie czerwca, podczas gali w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, zostały 

ogłoszone wyniki XIII Rankingu Odpowiedzialnych Firm (ROF). Grupa VELUX znalazła się  

w top 10 najlepiej ocenianych firm pod kątem jakości systemu zarządzania 

odpowiedzialnością społeczną.  

„Cieszy nas fakt, iż VELUX znalazł się w ścisłej czołówce w rankingu firm odpowiedzialnych społecznie. 

CSR to podstawa naszej działalności przejawiająca się w podejściu do pracowników, kontrahentów  

i klientów, naszej polityce środowiskowej, jak również zaangażowaniu społecznym czy rozwoju 

lokalnych społeczności. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu to szereg korzyści dla firmy i jej 

interesariuszy, jak również wzmocnienie konkurencyjności” – mówi Agnieszka Kamińska, kierownik ds. 

komunikacji korporacyjnej i CSR w Grupie VELUX. 

Firma VELUX uplasowała się również na 3 miejscu w zestawieniu branżowym w ramach ROF, 

obejmującym produkcję przemysłową. Warto podkreślić, iż koncepcja społecznej odpowiedzialności 

firmy VELUX opiera się na zasadach Przedsiębiorstwa Modelowego, które zostały sformułowane przez 

jej założyciela Villuma Kann Rasmussena ponad 50 lat temu, na długo przed tym jak praktyki z 

zakresu CSR stały się powszechne. Firma Modelowa, rozumiana jest 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. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmie VELUX ma bardzo praktyczny wymiar. Każdy element 

działalności jest starannie monitorowany i optymalizowany pod kątem wpływu na otoczenie  

i interesariuszy. Poczynając od produktów, które zapewniają światło dzienne i naturalną wentylację, 

poprzez procesy produkcyjne, gospodarkę odpadami i logistykę, na sieci sprzedaży kończąc. Każdy 

pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko, w swojej pracy realizuje ideę i tworzy 

Przedsiębiorstwo Modelowe, które dba o swoje otoczenie. Więcej informacji na temat polityki 

społecznej odpowiedzialności VELUX można znaleźć na stronie: Odpowiedzialny Biznes – VELUX 

https://www.velux.pl/csr 

Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod 

kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. Łącznie w Rankingu 

Odpowiedzialnych Firm wzięło udział już ponad 200 firm działających na polskim rynku. Ranking 

umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest 

cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.  

Od 2018 roku organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym 

jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację odpowiada Deloitte, zaś partnerem medialnym 

jest Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są Profesor Bolesław Rok z Centrum Badań 

https://www.velux.pl/csr


 

Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, 

redaktor i wydawca. Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest ankieta, 

którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej.  

Szczegółowe wyniki rankingu na: http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/ 
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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 1,98 mld zł. Zatrudniają około 4300 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 trzech lat (2016-2018) Grupa VELUX i 
spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 220 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w 
Polsce od ponad 29 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności 
lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 131 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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