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Największa fabryka okien w Polsce z nowym Centrum Dystrybucyjnym
W poniedziałek, 5 marca br. w Wiosce Okiennej DOVISTA na Pomorzu, odbyło się
uroczyste zakończenie budowy Centrum Dystrybucyjnego. Inwestycja wpłynie znacząco
na usprawnienie procesów logistycznych i tym samym efektywność produkcji. Fabryka w
Wędkowych od lat dynamicznie się rozwija, jest największym zakładem produkującym
okna drewniane w Polsce i obecnie zatrudnia 2400 pracowników. Zakład należy do tej
samej Grupy kapitałowej, co producent okien dachowych VELUX.
Centrum dystrybucyjne mieści się w nowej hali o powierzchni 11 000 m2, która jednorazowo pomieści
około 4000 palet okien. Dzięki inwestycji powierzchnia hal magazynowych w Wiosce Okiennej
DOVISTA zwiększyła się o 50 %. Dodatkowo powstało ponad 1000 m 2 nowoczesnej powierzchni
biurowej, gdzie pracować będzie 100 osób. Łączna wartość inwestycji to 22 mln zł.
Jej głównym celem jest poprawa procesów logistycznych poprzez konsolidację zamówień na okna
VELFAC oraz magazynowanie komponentów w jednym miejscu. Inwestycja wpłynie znacząco na
zmniejszenie ilości palet dostarczanych do klientów, a tym samym na obniżenie kosztów logistycznych
Ograniczony zostanie również transport kołowy, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO 2.
„Nowa inwestycja to kolejny ważny krok w rozwoju Wioski Okiennej DOVISTA. Tym razem
koncentrujemy się na poprawie procesów logistycznych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Mamy nadzieję, że odczują to wyraźnie nasi klienci, chociażby w mniejszych ilościach palet, czy innych
materiałach opakowaniowych. Dzięki nowoczesnej powierzchni biur, która powstała w ramach
inwestycji 100 pracowników biurowych zyska jeszcze bardziej przyjazne miejsce do pracy - mówi
Wojciech Baszkowski, Dyrektor Zarządzający Wioski Okiennej DOVISTA Polska.
Symbolicznego

otwarcia

inwestycji

dokonali:

Wicemarszałek

Senatu

Bogdan

Borusewicz,

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski, Prezydent Miasta Tczew Mirosław
Pobłocki, Dyrektor Zarządzający wioską okienną DOVISTA Polska Wojciech Baszkowski i Prezes VELUX
Polska Jacek Siwiński.
„Kilkanaście lat biznesowej działalności w Polsce przyniosło wymierne efekty. Stworzyliście Państwo
tysiące miejsc pracy, czynnie włączyliście się w rozwój gospodarczy kraju, zachowując przy tym
stabilny model zarządzania firmą. Pomorze to region otwarty na inwestycje, charakteryzujący się
znakomitymi warunkami do prowadzenia biznesu” – skomentował inwestycję Dariusz Drelich,
Wojewoda Pomorski.

Największa fabryka okien w Polsce
Na terenie Wioski Okiennej DOVISTA znajduje się w sumie 8 hal produkcyjnych zlokalizowanych na
powierzchni 32 ha. Jest to największa z czterech polskich fabryk Grupy VELUX i spółek siostrzanych i
jednocześnie największa fabryka okien w Polsce. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017) firma
DOVISTA zainwestowała 100 mln zł w rozwój Wioski Okiennej, a większość kwoty została
przeznaczona na modernizację parku maszynowego oraz rozbudowę i rozwój zakładów produkcyjnych.
W Wędkowych produkowane są drewniane okna fasadowe z okładzinami aluminiowymi marki Rationel
i VELFAC. Rocznie w fabryce zużywanych jest 7 mln metrów bieżących drewna i około 1 milionów m 2
szyb. Najwyższej jakości produkty trafiają do klientów z Europy Zachodniej i Skandynawii.
„Jesteśmy ekspertem w produkcji okien drewnianych i pod względem wysokości przychodów (ponad
1,6 mld) największym producentem okien w Polsce. Cieszę się, że nasza spółka siostrzana DOVISTA
rozwija się równie dynamicznie, jak Grupa VELUX w Polsce. Jestem szczególnie dumny, że nasza
grupa kapitałowa wypracowuje łącznie blisko ¼ wartości polskiego eksportu okien. Przez ten fakt
istotnie przyczyniamy się do rozwoju stolarki jako polskiej specjalności eksportowej, a także wzrostu
produktu krajowego brutto” – podsumowuje Jacek Siwiński – Prezes VELUX Polska.
Ważny pracodawca w regionie
W ciągu ostatnich trzech lat liczba pracowników zwiększyła się o ponad 500 osób i obecnie w Wiosce
Okiennej DOVISTA pracuje około 2400 osób. To jeden z największych pracodawców w regionie.
Ponad 40 % zatrudnionych stanowią kobiety. Firma jest otwarta na rozwój i zdobywanie przez kobiety
nowych kompetencji, również na stanowiskach produkcyjnych. Jest to możliwe dzięki ciągłej poprawie
ergonomii stanowisk pracy. Firma DOVISTA gwarantuje swoim pracownikom umowę o pracę i bogaty
pakiet socjalny obejmujący m.in.: opiekę medyczną, darmowy transport, wyprawki szkolne dla dzieci
czy też możliwość uczestniczenia w szkoleniach doskonalenia umiejętności zawodowych oraz nauki
języka angielskiego. Firma przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia najwyższych standardów
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
Zaangażowanie lokalne
W Wiosce Okiennej 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 przekazuje
również środki na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
„Jesteśmy częścią społeczności lokalnej już prawie 30 lat. Ważne jest dla nas, aby zarówno
pracownicy, jak i mieszkańcy okolicznych gmin i powiatów oraz wszelkie instytucje i organizacje
społeczne mogły rozwijać się razem z nami. Dlatego pragniemy wspierać wartościowe projekty, które
nam w tym pomogą” – mówi Wojciech Baszkowski, Dyrektor Zarządzający Wioski Okiennej DOVISTA
Polska.

Do tej pory Fundacja pracownicza przeznaczyła ponad 750 tys. zł na pomoc dla pracowników i drugie
tyle na wsparcie organizacji działających w okolicy Wędkowych. W samym 2017 roku dzięki Fundacji
został zakupiony sprzęt dla 3 szkół, 2 przedszkoli, jak również udało się wspomóc 9 różnych
stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji, jak również straż pożarną.
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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 ponad 4000
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 (20122016) 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.

