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Światowe marki inwestują w Polsce na coraz większą skalę. Sprzyja im dobrze rozwijająca 

się gospodarka, wykształcona kadra, a także stosunkowo duży rynek wewnętrzny. Polska 

przestaje być traktowana jak miejsce robienia biznesu opartego jedynie na niższych 

kosztach. Zmieniają się jej priorytety: coraz większego znaczenia nabiera innowacyjność, 

pojawiają się nowe obszary działalności gospodarczej związane z nowymi technologiami. 

Rośnie znaczenie współpracy ośrodków naukowych i akademickich z przemysłem, 

stopniowo zmienia się struktura szkolnictwa bardziej nakierowanego na potrzeby 

współczesnego biznesu. 

 

Zmiany dokonujące się w Polsce wynikają zarówno z potrzeb gospodarki, jak  

i z przeobrażeń dokonujących się na świecie, szczególnie w Unii Europejskiej. UE kładzie 

większy nacisk, niż we wcześniejszych programach rozwojowych, na nowe technologie  

i zwiększenie konkurencyjności gospodarek Starego Kontynentu. W ślad za nowymi akcentami 

w polityce strukturalnej idą unijne fundusze, których wykorzystanie jest uzależnione od 

dostosowania się Polski do priorytetów Brukseli. Zmiana akcentów w krajowej polityce 

gospodarczej wynika w dużym stopniu ze zmian, jakich dokonała sama Unia Europejska. 

Przede wszystkim Polska 

Polska w kolejnych perspektywach budżetowych będzie miała coraz bardziej ograniczony 

dostęp do unijnych funduszy. Powodem jest stopniowe odrabianie przez nasz kraj dystansu 

do Zachodu. Pierwszeństwo do korzystania z unijnych pieniędzy uzyskają kraje mniej 

zamożne od nas. Według Christophera Dembika, dyrektora ds. analiz makroekonomicznych  

w duńskim Saxo Banku, fundusze europejskie niezwykle Polsce pomogły, ale od następnej 

dekady będą miały znacznie mniejszy wpływ na wzrost PKB. Nie jest też wcale pewne czy 

UE nie będzie potrzebowała więcej pieniędzy np. na ochronę granic i na walkę z cyber 

zagrożeniami, niż na wspieranie gospodarek. Do tego, środków w unijnym budżecie będzie 

mniej z powodu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Kolejna perspektywa unijna może być 

uboższa dla całej UE o kilkanaście miliardów euro. 

 

Zmniejszenie dystansu rozwoju gospodarczego Polski do średniej Unii Europejskiej jest 

jednym z celów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020  

(z perspektywą do 2030 r.)” - SOR, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. 

Najważniejszy zakładany rezultat Strategii to „zwiększenie przeciętnego dochodu 

gospodarstw domowych do 76-80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie 

do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji  

w dochodach między poszczególnymi regionami. Poziom PKB na mieszkańca Polski 

mierzony parytetem siły nabywczej sięgnie 75-78 proc. średniej unijnej w 2020 r. (a około 

95 proc. w 2030 r.). W perspektywie długookresowej zmieni się struktura PKB Polski  

w wyniku zwiększenia roli innowacji w jego tworzeniu”. 
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Zdając sobie sprawę z zagrożeń, na jakie narażona jest Unii Europejska, a także ze zmian 

dokonujących się w Europie, polska gospodarka musi budować swoją wewnętrzną siłę, 

szukając dla siebie miejsca na przemysłowej mapie Starego Kontynentu. Budowanie  

w oparciu o kurczące się już w niedalekiej przyszłości fundusze z UE byłoby błędem,  

na który żadne państwo nie może sobie pozwolić. Jedynym rozwiązaniem jest wspieranie 

rozwoju tutaj, na miejscu, podmiotów generujących liczące się zyski, zdobywających – 

dzięki wytwarzaniu atrakcyjnych i konkurencyjnych produktów – zagraniczne rynki, 

dających zatrudnienie polskim pracownikom i płacących w Polsce podatki. 

Zrównoważony rozwój 

W takiej koncepcji gospodarczej, której cechą wyróżniającą jest zrównoważony rozwój, 

przedsiębiorstwo – niezależnie od kapitału jego pochodzenia – musi przestrzegać jasnych 

reguł, opartych na fundamentach biznesowych i społecznych: musi zarabiać, zdobywać rynek 

krajowy i zagraniczny, konkurować z liczącymi się podmiotami, a także dawać nie tylko 

zatrudnienie, ale oferować je w taki sposób, by stwarzało ono poczucie bezpieczeństwa. 

Jednym z poważniejszych problemów polskiej gospodarki jest drenaż kadr, wyjazdy 

zagraniczne polskich pracowników, którzy szukają dla siebie dobrze płatnych, intratnych 

posad w Niemczech, Skandynawii, Francji czy w Wielkiej Brytanii. Według danych 

opublikowanych w ubiegłym roku przez GUS, za granicą czasowo przebywa ok. 2,4 mln 

Polaków. Dobrze płatna praca w Polsce ma zapobiec emigracji zarobkowej, a ponieważ 

jeszcze długo, przynajmniej w większości branż, pensje w kraju nie dorównają pensjom na 

Zachodzie, dużą rolę będą spełniać działania pracodawców wspierające więzi firmy  

z pracownikiem, promujące aktywność na rzecz społeczności lokalnych czy wspieranie określonych 

zachowani budujących etos pracy, poczucie obowiązku i odpowiedzialność za inne osoby. 

 

W tym sensie koncepcja zrównoważonego rozwoju – poza oczywistymi walorami 

społecznymi i socjalnymi – ma fundamentalne znaczenie ekonomiczne. Zrównoważony 

rozwój nie tylko uaktywnia niepartycypujące lub partycypujące w minimalnym stopniu  

w profitach grupy społeczne i zawodowe, a także pomijane do tej pory regiony w Polsce, 

ale również tworzy – bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, regionu i kraju – 

sprzyjające warunki do rozwoju gospodarczego. Przeciwstawia się także wykluczeniu 

społecznemu, które prowadzi prostą drogą, jak piszą Daron Acemoglu i James A. Robinson 

w książce „Dlaczego narody przegrywają”, do erozji demokracji: wykluczeni z reguły nie 

biorą udziału w wyborach, nie uczestniczą w życiu politycznym, z czego zwykle korzystają 

klasy uprzywilejowane, dbające przede wszystkim o zachowanie status quo. 

 

Przedsiębiorstwo, żeby uczestniczyć w rozwoju gospodarczym na wszystkich poziomach – 

od podstawowego, mając na względzie dobro materialne rodziny, po region i kraj – nie 

może traktować państwa, w którym funkcjonuje, jak terytorium podlegającego jedynie 

eksploatacji, inwestującego zyski poza jego obszarem, unikającego płacenia podatków  

czy podejmowania jakichkolwiek zobowiązań wobec pracowników i obywateli. Niezależnie 

od tego, jakie jest źródło pochodzenia kapitału - krajowe czy zagraniczne - przedsiębiorstwo 

ma zobowiązania wobec regionu, na terytorium którego działa. 

http://www.wei.org.pl/
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Odpowiedzialność międzynarodowych marek 

Szczególna rola przypada pod tym względem światowym markom. Ich rola będzie rosła,  

w miarę kurczenia się wielkości funduszy unijnych napływających do Polski. Według 

raportu „Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress–testy polskiej gospodarki  

w 2017 r.”, przygotowanego przez DNB i Deloitte, średnio w roku napływa do Polski  

40 mld zł w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (foreign direct investment – 

FDI). FDI pochodzą niemal wyłącznie z UE (96 proc.) i przewyższyły otrzymane w tym 

okresie środki unijne strukturalne i spójności. 

 

Znane i liczące się marki współuczestniczą w tworzeniu zrównoważonej polskiej 

gospodarki, a także budują pozycję Polski w świecie. W wielu dziedzinach udało się już to 

osiągnąć, np. w obszarach związanych z motoryzacją, produkcją sprzętu AGD, 

budownictwem i przemysłem meblarskim. W Polsce powstają kolejne centra koncernów 

motoryzacyjnych, np. wielkie fabryki VW czy Toyoty. Ostatnie, liczące się osiągnięcia,  

z października 2016 roku, to zapowiedź Toyoty, która w fabryce w Wałbrzychu będzie 

produkować hybrydowe skrzynie biegów, a w Jelczu-Lasowicach dwa typy silników 

benzynowych. Z kolei koncern Daimler ma wybudować w dolnośląskim Jaworze fabrykę 

silników samochodowych, a LG Chełm - fabrykę akumulatorów. Inwestycje tego typu 

zapewniają nie tylko dopływ kapitału, dają nowe miejsca pracy, ale również budują opinię  

o Polsce jako o miejscu ważnym i bezpiecznym dla inwestorów. Eksport staje się 

synonimem nowoczesności, wykorzystania nowych technologii i transferu najnowszych 

pomysłów do polskiej gospodarki.  

 

Przedsiębiorstwa działające w Polsce mają do spełnienia ważne zadania z punktu widzenia 

interesów gospodarczych naszego kraju. Według „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju”, „dotychczasowe czynniki rozwoju i wzrostu gospodarki, do których należy 

zaliczyć m.in. niskie koszty pracy, napływ inwestycji zagranicznych, wzrost wykształcenia, 

przekształcenia gospodarki wynikające z członkostwa w UE, muszą zostać uzupełnione 

zwiększeniem roli w procesach gospodarczych wytwarzanej w kraju wiedzy i technologii, 

rozwojem i dalszą ekspansją polskich podmiotów gospodarczych, budową systemu 

oszczędności oraz podwyższeniem jakości funkcjonowania instytucji i ich interakcji  

ze społeczeństwem. Jednocześnie, dla oparcia konkurencyjności kraju o stabilne i trwałe 

podstawy, konieczne jest zwrócenie większej niż dotychczas uwagi na zagadnienia 

włączania w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych i wszystkich terytoriów”. 

 

Globalne marki mają takie same obowiązki do spełnienia, jak każde inne przedsiębiorstwo 

działające w Polsce. Z racji na posiadany potencjał produkcyjny, możliwości eksportowe  

i know how ich zobowiązania są nawet większe niż rodzimych przedsiębiorstw, o często 

znacznie krótszej historii i mniejszym doświadczeniu na globalnych rynkach. 

 

http://www.wei.org.pl/
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Velux jest marką globalną, obecną w Polsce od ponad 27 lat. Marka Velux to synonim okna 

dachowego, którego współczesna wersja powstała w latach 40. XX wieku. W latach 50. i 60. 

okna dachowe upowszechniły się na szeroką skalę, dzięki działalności Grupy Velux. 

 

Koncepcja stworzona przez Grupę wykreowała nie tylko nową gałąź przemysłu,  

ale pozwoliła poprawić komfort życia, zwiększając powierzchnię umożliwiającą godziwą 

egzystencję – poddasza i strychy, do tej pory bezużyteczne ze względu na brak 

wystarczającego oświetlenia, zyskały walor powierzchni mieszkalnej, którą można 

wykorzystywać tak samo, jak każde inne pomieszczenie. Technologie opracowane przez 

Grupę Velux są użyteczne i społecznie wartościowe, tworzące dodatkową powierzchnię 

mieszkalną.  

 

Patrząc na działalność Grupy z tej perspektywy, można stwierdzić, że podąża ona  

za współczesnymi trendami nie tylko biznesowymi, poprawiającymi efektywność produkcji, 

ale również społecznymi, preferującymi produkty proekologiczne, oszczędzające energię 

potrzebną do ogrzania mieszkań, a tym samym pozytywnie wpływające na klimat  

i środowisko naturalne. 

Egalitarne źródła 

Cechą specyficzną firmy Velux było i nadal jest bardzo mocne sprzężenie biznesu z ideą 

służby dla dobra wspólnego. Idea narodziła się wraz z powstaniem koncepcji okna 

dachowego i nosi nazwę Przedsiębiorstwa Modelowego. Zgodnie z jego filozofią, Grupa 

Velux każdego dnia tworzy produkty potrzebne społeczeństwu jednocześnie dbając  

o klientów, dostawców, pracowników i udziałowców. Jest to idea przewodnia firmy, bardzo 

wyraźnie eksponowana w materiałach sygnowanych przez Grupę Velux, przeznaczonych 

zarówno dla pracowników, jak i klientów czy współpracowników firmy. 

 

Idea ma źródła zarówno osobiste, wynikające z przekonań założyciela firmy - Villuma Kann 

Rasmussena, jak i kulturowe, mające związek z krajem pochodzenia Grupy Velux,  

czyli z Danią, gdzie funkcjonuje specyficzny model ekonomiczno-społeczny, opierający się 

na egalitaryzmie. Model ten, jak twierdzą autorzy raportu „Potencjał innowacyjny 

gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy” wydanego przez NBP w 2016 r., 

sprzyja innowacyjności, która jest rozumiana w Danii szeroko, jako umiejętność 

nowatorskiego rozwiązywania problemów ekonomicznych i społecznych. „Rezultatem jest 

między innymi – często stawiany innym krajom za wzór – duński model rynku pracy, 

charakteryzujący się wysokim stopniem elastyczności zatrudnienia i jednocześnie 

bezpieczeństwa socjalnego oraz znaczącą rolą aktywnych form polityki zatrudnienia, 

określany jako flexicurity. Towarzyszy mu relatywnie wysoka stopa zatrudnienia i niewielki 

http://www.wei.org.pl/
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odsetek osób wykluczonych społecznie”. Cechą charakterystyczną jest również wysoka 

innowacyjność i konkurencyjność. „Innowacje powstają tam w sposób stopniowy  

z wykorzystaniem uczenia się przez praktykę, użytkowanie i interakcje firm z klientami  

i dostawcami” – piszą autorzy raportu NBP.  

 

Zarówno historia firmy, jak i jej bieżąca działalność biznesowa i społeczna ma wyraźnie 

sprecyzowane, egalitarne źródła. 

Struktura grupy na świecie… 

Grupa Velux działa w ramach dużego, globalnego holdingu. Firma należy do VKR Holding 

A/S, którego właścicielem są dwie fundacje i rodzina założyciela (90 proc. jest własnością 

fundacji, a 10 proc. spadkobierców założyciela). Przychody grupy w zeszłym roku wyniosły 

18,1 mld koron duńskich DKK (około 10,3 mld zł) i były wyższe niż przed rokiem o 2 proc.  

  

Grupa Velux jest obecna na całym świecie, posiada fabryki w dziesięciu krajach  

i przedstawicielstwa handlowe w ponad 40. Produkuje okna do poddaszy oraz świetliki 

wraz z rozwiązaniami przeznaczonymi do płaskiego dachu, oferuje różnego rodzaju rolety 

wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Jest 

jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku materiałów budowlanych. Jej logo 

zarejestrowane jest w 100 krajach. 

 

Holding prowadzi działalność w kilku obszarach: za okna dachowe i świetliki odpowiada 

Velux Group, z siedzibą w północnej Kopenhadze, oraz Altaterra Kft, z centralą na 

Węgrzech. Okna pionowe to domena Dovisty, której podlega kilka brandów: VELFAC, 

Rationel, O.H. Industri, SP Fönster, Traryd Fönster, Mockfjärds, Snidex, Natre, Lian and West 

Port. W holdingu funkcjonuje również pion energetyki solarnej i odpowiedzialny za systemy 

klimatyzacyjne i wentylacyjne. 

 

Model struktury własności funkcjonujący w VKR Holding jest w Danii dość popularny. 

Gwarantuje on spadkobiercom udziały w zyskach, bez naruszenia gwarancji rozwoju Grupy. 

Struktura i oparcie jej na etosie fundacji, pozwala bez przeszkód podejmować działania 

przynoszące wymierne korzyści społeczne. W rezultacie część wypracowanych przez Grupę 

Velux zysków inwestowana jest rozwój produktów, a część trafia do Velux Foundations, 

wspierających działalność charytatywną. Taki mechanizm funkcjonuje w całej grupie,  

w tym oczywiście w Polsce, gdzie działalność na rzecz społeczności nie jest dodatkowym 

elementem aktywności firmy, ale integralnym jej składnikiem.  

 

Pierwsza fundacja charytatywna Velux o nazwie Villum Kann Rasmussen Fonden powstała 

w 1971 roku, natomiast kolejna Velux Fonden – w 1981. Fundacje Velux wspierają 

aktywności naukowe, kulturalne i społeczne oraz badania nad wykorzystaniem światła 

dziennego, a także inicjatywy skierowane do starszych ludzi.  

http://www.wei.org.pl/
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…i w Polsce  

Fundacje Velux są właścicielem holdingu VKR, który z kolei jest właścicielem Grupy Velux, 

do której należą: Velux Polska i Altaterra – spółki handlowe zajmujące się sprzedażą okien 

oraz NB Polska – spółka produkcyjna, prowadząca fabryki okien w Gnieźnie i Namysłowie. 

Fabryka w Wędkowach jest własnością holdingu VKR, działa jako spółka Dovista Polska  

i określana jest jako spółka siostrzana Grupy Velux. 

 

Spółka handlowa Velux Polska działa w Warszawie, została założona w 1990 r. Firma 

prowadzi sprzedaż okien dachowych marki Velux do sieci hurtowni w Polsce (spółka Velux 

Polska sprzedaje okna w większości wyprodukowane za granicą – wynika to ze specjalizacji 

produkcji fabryk w konkretnych typach okien). Spółka odpowiada za komunikację marki  

na polskim rynku. Działa również w segmencie e-commers (za pośrednictwem sklepu 

internetowego veluxshop.pl) oraz zatrudnia doradców technicznych. W strukturach spółki 

funkcjonuje również Centrum Usług Wspólnych, obsługujące firmy należące do Grupy 

(pracują w nim specjaliści z zakresu prawa podatkowego i księgowości). W Warszawie 

zatrudnionych jest prawie 100 osób.  

 

W Gnieźnie działają dwa zakłady należące do spółki NB Polska. Przy ulicy Słonecznej mieści 

się fabryka dachowych okien drewnianych, a przy ulicy Kolejowej fabryka okuć do okien, 

akcesoriów metalowych i z tworzywa sztucznego, stosowanych w skrzydłach i ościeżnicach 

okien (w zakładzie wytwarzane jest ponad 500 różnego rodzaju produktów). Grupa Velux 

jest największym pracodawcą w mieście, zatrudniającym ponad 900 osób.  

 

Fabryka okien i kołnierzy aluminiowych w Namysłowie zatrudnia ponad 800 osób.  

W Namysłowie znajduje się centrum dystrybucji Grupy Velux na rynek polski i europejski. 

 

W Wędkowach koło Tczewa (Dovista) działa zespół sześciu fabryk, z których każda posiada 

swój własny profil wyrobów. Pracuje tam ponad 2000 osób. W Wędkowach 

produkowanych jest rocznie łącznie ponad 600 tys. pionowych okien drewnianych. 

 

Między spółkami nie występują obroty handlowe, Grupa Velux i spółki siostrzane nie 

posiadają wyników skonsolidowanych (Grupa Velux jest nazwą używaną w komunikacji). 

Każda fabryka specjalizuje się w konkretnym typie okien; okna wyprodukowane w Polsce 

stanowią niewielki odsetek sprzedaży na naszym rynku.  

Premia pierwszeństwa 

Holding zatrudnia w swoich fabrykach około 14,1 tys. osób, w tym 3  783 w Polsce (według 

stanu na koniec 2016 r.).  

 

Działalność Grupy w naszym kraju ma charakter długofalowy, czego efektem jest tworzenie 

nowych miejsc pracy, budowanie nowych zakładów, inwestowanie wypracowanych 

środków, a także prowadzona na szeroką skalę działalność społeczna. Grupa Velux 
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regularnie powiększa potencjał produkcyjny. W 2016 roku zakończono między innymi 

budowę nowej hali w fabryce w Namysłowie, rozpoczęto produkcję komponentów  

z tworzyw sztucznych w fabryce okuć w Gnieźnie oraz otwarto nowoczesną malarnię 

proszkową o powierzchni 11 tys. m kw. w spółce Dovista w Wędkowach k. Tczewa. W latach 

2010-2011 wydatki inwestycyjne w Grupie Velux i w spółkach siostrzanych wynosiły około 

30 mln zł rocznie, by w 2012 r. wzrosnąć do ponad 200 mln zł (w 2012 zmodernizowano  

i rozbudowano fabryki w Namysłowie i Gnieźnie, rozpoczęła się w Polsce produkcja okien 

Nowej Generacji wykorzystujących ThermoTechnologyTM).  

 

Łączna wartość inwestycji w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła 583 mln zł, a w 2016 roku 

ponad 83 mln zł. W 2016 roku liczba pracowników w Grupie Velux w Polsce wzrosła  

o 280 osób (o 8 proc.). W ciągu pięciu lat Grupa zwiększyła zatrudnienie w naszym kraju  

o jedną trzecią. Zakłady Velux zatrudniają najwięcej pracowników wśród producentów 

okien i drzwi w Polsce.  

 

Według informacji firmy, w 2017 r. Grupa zamierza kontynuować inwestycje w polskie 

zakłady pod kątem rozwoju produkcji na eksport. W planach jest także zwiększenie 

zatrudnienia na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. 

 

Wykres 1 - Liczba pracowników zatrudnionych przez producentów stolarki. 

 

 
 
Źródło: Lista 2000, Rzeczpospolita, 24.11.2016 r. 

 

W Polsce funkcjonują fundacje Grupy Velux, które w ciągu ostatnich 10 lat przekazały 

ponad 100 mln zł między innymi na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty 

zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.  

 

http://www.wei.org.pl/


 

 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   10 

Rozwój firmy przebiegał płynnie, między innymi dzięki temu, że marka Velux korzystała  

w Polsce z tzw. premii pierwszeństwa - first mover advantage. Kiedy firma rozpoczynała 

działalność na naszym rynku, Polacy nie znali takiego produktu jak okno dachowe, a także 

standardów energooszczędnego budownictwa. Grupa Velux zaoferowała produkt 

całkowicie nowy, a do tego spełniający wysokie normy jakościowe. Ponieważ firma 

regularnie wprowadza nowe produkty, jej marka kojarzy się z nowoczesnością i jakością. 

 

Według zapewnień kierownictwa firmy, Grupa Velux związała się z Polską na stałe, traktując 

ten rynek jak rodzimy. Polska jest dla Grupy liczącym się polem aktywności biznesowej,  

o dużym potencjale wzrostu. Choć okna marki Velux trafiają w zdecydowanej większości na 

eksport, Polska ma dla firmy znaczenie nie tylko jako miejsce produkcji, ale również jako 

obszar na którym branża budowlana będzie szybko się rozwijać. Można założyć,  

że w perspektywie kilku lat, Polska stanie się jednym z ważniejszych miejsc zbytu towarów 

produkowanych przez Grupę Velux na całym świecie.  
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W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 13,5 mln okien i ponad 8,6 mln sztuk drzwi;  

i w jednym i w drugim przypadku było to około 5 proc. więcej niż w 2015 r., wynika  

z danych Centrum Analiz Branżowych, cytowanych przez Rzeczpospolitą. Sektor ma się 

świetnie. Po kryzysie wywołanym problemami branży finansowej, który odbił się poważnie na 

koniunkturze w Europie Zachodniej – głównym odbiorcy produktów wytwarzanych w Polsce - 

producenci okien i drzwi (tzw. stolarki otworowej) systematycznie zwiększają sprzedaż.  

Okna i drzwi: rewelacyjne wyniki 

Od 2004 roku wartość produkcji okien i drzwi w Polsce zwiększyła się 2,5-krotnie. Ten 

imponujący wzrost to głównie efekt rosnącego eksportu, podobnie jak AGD czy kolejnej 

sztandarowej polskiej branży – meblarskiej. Wszystkie te sektory działają na zbliżonych 

rynkach – budowlanym i wyposażenia mieszkań, w podobny sposób zależnych od 

koniunktury w Polsce i w Europie. Każda z nich czerpie gros zysków ze sprzedaży za granicę: 

w przypadku okien udział eksportu w sprzedaży wynosi 46 proc, drzwi – 34 proc. (według 

informacji Forum 100, opartych na danych Centrum Analiz Branżowych za 2015 r.), AGD – 

87 proc. (w 2016 r. według Związku Pracodawców AGD CECED Polska), a mebli – 65 proc. 

 

Rynek produkcji okien i drzwi jest mocno uzależniony od koniunktury na świecie, przede 

wszystkim w Europie Zachodniej. Rynek wyraźnie rósł do 2007 roku, w tempie przekraczającym 

10 proc. rocznie, w latach 2008-2009 załamał się z powodu pogorszenia koniunktury. Po okresie 

spadku tempa, sektor wrócił na ścieżkę wzrostu, czego wyrazem był imponujący skok eksportu: 

w ciągu 11 lat sprzedaż polskiej stolarki zwiększyła się 5-krotnie, z 315 mln euro w 2004 r. 

do 1,55 mld euro w 2015 r. i 1,67 mld euro w 2016 r. (według danych Forum 100). 

 

Polska zajmuje w Unii Europejskiej miejsce lidera jako eksporter okien i drzwi. Pod względem 

produkcji już tak mocni nie jesteśmy (w tej kategorii silniejsi są od nas Niemcy,  

a także Brytyjczycy, Włosi czy Francuzi). Produkcyjnym liderem jesteśmy, owszem, ale jedynie 

w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zostawiając daleko w tyle takie państwa 

jak Czechy, Rumunia, Estonia, Słowacja, Węgry czy Litwa. Region odpowiada jednak tylko za 

około jedną ósmą całej produkcji okien i drzwi: przypada na niego 5,2 mld euro, podczas  

gdy dla całej Unii jej wartość wynosiła w 2015 r. aż 42,7 mld euro (dane za Forum 100).  

 

Natomiast w eksporcie regularnie pokonujemy nawet głównego konkurenta – Niemcy:  

w zeszłym roku, według danych Forum 100, wartość naszego eksportu wzrosła o 7,5 proc, 

podczas gdy Niemiec spadła o 3,2 proc. Rok wcześniej tempo było jeszcze większe: polski 

eksport skoczył aż o 13 proc., natomiast Niemiec spadł o 18 proc. Ofensywa polskich firm 

produkujących okna i drzwi przełożyła się – według najnowszej, kwietniowej prezentacji 

Forum 100 - na wzrost naszych udziałów w łącznej wartości eksportu w UE – z 21 proc.  

do 22 proc. w 2016 r. Eksport stał się koniem pociągowym polskiej branży stolarki 

otworowej, nadając jej tempo, tworząc nowe rynki i stawiając przed nią kolejne wyzwania, 

z którymi sektor radzi sobie coraz lepiej. O ile w 2011 roku eksport stanowił 29 proc. 

produkcji, to w zeszłym roku już 43 proc.  
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Bardziej szczegółowe dane, przedstawione w ubiegłorocznej prezentacji Forum 100, 

dotyczącej 2015 roku (Polska branża stolarki otworowej. Wyniki 2015. Perspektywy na 

2016.), pokazują, że polski eksport w niektórych kategoriach praktycznie nie ma sobie 

równych: na przykład w stolarce PVC wartość udziałów liczonych w euro sięga 38 proc.,  

a w eksporcie okien drewnianych – 35 proc. Najwyższą dynamiką wykazał eksport stolarki 

PVC (14 proc.), nieco mniejszą – 12 proc. – okien drewnianych. Praktycznie każda kategoria 

związana ze stolarką otworową – w tym drzwi drewniane i ślusarka metalowa – pod 

względem dynamiki były na solidnych plusach. 

 

Wykres 2 - Najwięksi eksporterzy stolarki w UE 2016 r., mld euro. 

 

 
 
Źródło: Forum 100: Polska branża stolarki otworowej. Podsumowanie 2016 roku. Perspektywy na 2017 rok. 
Warszawa, 26.04.2017.  

 

Tabela 1 – Kierunki eksportu stolarki z Polski w 2016 r. 

 

Kraj Wartość w mln euro Zmiana proc. 2016 v. 2015 

Niemcy 551 8,7 

Wlk. Brytania 176 -2,3 

Francja 175 8,4 

Włochy 107 12,9 

Belgia 101 6,3 

Czechy 80 10,2 

Słowacja 80 20,6 

Norwegia 59 34,6 

Szwecja 50 -4,9 

Holandia 34 24,3 
 
Źródło: Forum 100: Polska branża stolarki otworowej. Podsumowanie 2016 roku. Perspektywy na 2017 rok. 
Warszawa, 26.04.2017. 
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Okna głównie na eksport 

Największy udział w sprzedaży stolarki otworowej mają pod względem wielkości produkcji 

okna. Ich udział wynosi około 61 proc. Według raportu przygotowanego na potrzeby 

Branżowego Programu Promocji Stolarki Okiennej i Drzwiowej, w wolumenie sprzedaży 

dominują (około 74 proc.) okna plastikowe, 24 proc. należy okien drewnianych, a pozostałą 

część (2 proc.) stanowią aluminiowe i stalowe. Nieco inaczej układają się proporcje  

pod względem wartości sprzedaży: okna z PVC (z polichlorku winylu) to około 60 proc.,  

a drewniane - 33 proc. 

 

Wykres 3 - Produkcja okien i drzwi w Polsce, w mln sztuk. 
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Źródło: Forum 100: Polska branża stolarki otworowej. Wyniki 2015. Perspektywy na 2016; Dane za 2016 r. 
(produkcja okien i drzwi): Forum 100: Polska branża stolarki otworowej. Podsumowanie 2016 roku. 
Perspektywy na 2017 rok. Warszawa, 26.04.2017; dane o produkcji okien w 2016: Rzeczpospolita, 6.02.2017. 

 

Wykres 4 - Udział eksportu okien w wolumenie produkcji w proc. 

 

 
Źródło: Raport Velux & Polska. Biznes, ekonomia, społeczeństwo. Raport z okazji 25-lecia działalności VELUX  
w Polsce; Forum 100: Polska branża stolarki otworowej. Wyniki 2015. Perspektywy na 2016. 
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Według raportu, na polskim rynku działa około 2,5 tys. producentów okien i drzwi.  

W sektorze okien funkcjonuje 1,8-1,9 tys. przedsiębiorstw, z tego około 1,4 tys. wysyła je za 

granicę, przede wszystkim do UE. Na podstawie danych za 2015 rok, Forum 100 oszacował,  

że sprzedaż krajowa okien to 54 proc., a eksportowa – 46 proc. Znaczny i ciągle rosnący udział 

polskiego eksportu wynika w dużym stopniu ze struktury naszego rynku, na którym umiejscowili 

się trzej najwięksi na świecie producenci (i eksporterzy) okien dachowych: Grupa Velux, Fakro 

oraz Roto (posiada fabrykę w Lubartowie w woj. lubelskim, zatrudnia 420 pracowników).  

 

W kraju sprzedawane są przede wszystkim okna na potrzeby remontowe, w większości 

wyprodukowane z PVC. Znacznie mniejszą popularnością cieszą się okna drewniane,  

a sprzedaż okien z ramą metalową jest minimalna. 

 

Wykres 5 - Rodzaje kupowanych w Polsce okien, udziały w proc. 
 

 

Dane za 2015 r. Źródło: Rzeczpospolita (dane Centrum Analiz Branżowych). 

 

Wykres 6 - Wykorzystanie okien na polskim rynku, udziały w proc. 
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Dane za 2015 r. Źródło: Rzeczpospolita 
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Branża na fali: program Mieszkanie+ 

Duże znaczenie dla branży w kraju mają planowane inwestycje związane z programem 

Mieszkanie+. Według zapewnień ministra infrastruktury i budownictwa, budowa 

pierwszych tanich mieszkań ma ruszyć w 2018 roku. Wygląda jednak na to, że program 

może być realizowany jeszcze szybciej. Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, 

który zarządza funduszem odpowiedzialnym za część komercyjną programu Mieszkanie+, 

ma już do dyspozycji 5 mld zł. Jego potencjał inwestycyjny jest jednak dużo większy i może 

wynieść docelowo nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Do tej pory BGKN podpisał ponad 

70 umów na budowę prawie 20 tys. lokali. Pod koniec tego roku przewidywane jest 

oddanie pierwszych mieszkań. 

 

Zgodnie z założeniami będą to lokale do wynajęcia, ale z możliwością nabycia do nich 

prawa własności. Według skonkretyzowanych już planów rządu, domy zostaną zbudowane 

w 17 miastach. Program dotyczy osób bez wystarczającej zdolności kredytowej, których jest 

w Polsce około 40 proc. 

Rynek wewnętrzny: okna do wymiany 

Mieszkanie+ to ambitny program rządowy, który przyniesie pozytywne skutki całej branży 

budowlanej. Jednak poza aktywnymi metodami rozwoju sektora, budownictwo w Polsce 

ma naturalne mechanizmy stymulujące jego dynamikę. Wynikają one ze struktury rynku 

budowlanego w Polsce.  

 

Obecnie na tysiąc Polaków przypadają zaledwie 363 mieszkania (według założeń 

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w 2030 r. wskaźnik ten wzrośnie do 435).  

W porównaniu do reszty UE, różnica jest duża: według „Property Index. Overview  

of European Residential Markets" firmy doradczej Deloitte, w 2015 roku średnia dla Unii 

wynosiła 486,5 mieszkania na tysiąc mieszkańców). 

 

Polski rynek dla takich firm jak zakłady Velux jest ważny także z innego powodu: według 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. w Polsce znajdowało się 

ponad 6 mln budynków, w tym przeszło 5,5 mln to budynki zamieszkane (ponad 5 mln – 

jednorodzinne). Aż ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych –  

na 38 mln mieszkańców jest to ok. 19,5 mln, z tego prawie 6,5 mln w miastach i ponad  

13 mln na wsi. Z reguły są to budynki stare, wymagające remontu. Budynków sprzed  

II Wojny Światowej jest nieco ponad 20 proc., a z lat 1945-1988 – ok. 50 proc.  

 

Będą one wymagały napraw i remontów, chociażby ze względu na niskie parametry 

związane z energooszczędnością. Według szacunków, norm energooszczędności i komfortu 

życia nie spełnia w Polsce około 3 mln budynków. Według raportu „Strategia walki  

ze smogiem”, zapotrzebowanie na energię najnowszych domów jest 2,5 razy niższe  

niż wybudowanych stulecie temu. Największy potencjał modernizacyjny posiada 

budownictwo jednorodzinne, powstałe w latach 1918-1970.  
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Raport ujawnia jeszcze jedno zjawisko, istotne dla całej branży budowlanej, w tym 

oczywiście stolarki okiennej: głównym źródłem zanieczyszczeń, wywołujących smog,  

są procesy spalania poza przemysłem, czyli indywidualne ogrzewanie budynków 

mieszkalnych. Udział gospodarstw domowych w krajowej emisji wynosi, w przypadku pyłu 

zawieszonego całkowitego (TSP) 32 proc., benzo(a)pirenu - 78 proc., pyłów PM10 –  

40 proc. oraz pyłów PM2,5 – 41 proc. Autor raportu, dr Krzysztof M. Księżopolski, twierdzi, 

że dotychczas prowadzona polityka publiczna w zakresie podnoszenia efektywności 

energetycznej budynków dotyczyła głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

i użyteczności publicznej. Jednym z zaleceń raportu, skierowanym pod adresem polityki 

publicznej, jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji budynków jednorodzinnych 

na obszarach wiejskich graniczących z miastami oraz niewielkich miast, oraz początkowa 

koncentracja wysiłków w segmencie budynków postawionych przed rokiem 1970. 

 

Modernizacja budynków jednorodzinnych jest konieczna, jeżeli Polska chce ograniczyć 

zużycie energii. Na razie nie wiadomo czy będzie można liczyć na kompleksowy program 

rządowy wspierający modernizację budownictwa jednorodzinnego, jednak nawet jeżeli tak 

się nie stanie, właściciele domów wcześniej czy później będą musieli podjąć się 

niezbędnych remontów. 

Konkurencyjna branża 

Chociaż na rynku produkcji okien funkcjonuje wiele firm, w istocie jest on mocno 

skoncentrowany, a podmioty na nim działające są stosunkowo silne (połowa produkcji pod 

względem wartości wytwarzana jest przez 13 podmiotów). W branży działają mechanizmy 

rynkowe, prowadzące zarówno do wzrostu efektywności i konkurencyjności,  

jak i poszukiwania innowacji. Według danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 

jednym z efektów gry rynkowej była poprawa jakości okien, a także obniżka ich cen.  

W latach 2010-2014 ceny producentów stolarki budowlanej obniżyły się o 0,2 proc.,  

i to w czasie, gdy wzrost inflacji konsumenckiej (CPI) wyniósł 9,2 proc. 

 

Tabela 2 - Firmy produkujące okna w Polsce. 

 

 

Nazwa 
przedsiębiorstwa 

 

Przychody ze 
sprzedaży 2015 

(w tys. zł) 

Zmiana 
przychodów 

15/14 
(w proc.) 

Wynik 
netto 
2015 

Aktywa 
(w tys. zł) 

2015 

Przeciętne 
zatrudnienie 

2015 

1 
Grupa Velux, 
Gniezno   1 539 119* 7,22 b.d. b.d. 3 503** 

2 
Grupa Fakro, 
Nowy Sącz  1 330 000 2,31 b.d. b.d. 3 300 

3 Drutex SA, Bytów   620 237 18,83 37 726 586 007 2 085 

4 

Grupa Oknoplast 
Sp. z o.o., 
Ochmanów  

525 000 12,74 b.d. b.d. 1 226 

5 
Eko-Okna  
Sp. z o.o., Kornice  

486 566 31,55 33 233 322 036 1 749 
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Nazwa 
przedsiębiorstwa 

 

Przychody ze 
sprzedaży 2015 

(w tys. zł) 

Zmiana 
przychodów 

15/14 
(w proc.) 

Wynik 
netto 
2015 

Aktywa 
(w tys. zł) 

2015 

Przeciętne 
zatrudnienie 

2015 

6 
Rehau Sp. z o.o., 
Baranowo  480 894 -3,59 b.d. b.d. b.d. 

7 

Salamander 
Window & Door 
Systems SA, 
Włocławek  

290 327 24,15 8 302 171 548 b.d. 

8 

Dobroplast 
Fabryka Okien  
Sp. z o.o.,  
Stary Laskowiec    

289 939 0,19 -14 157 236 506 b.d. 

9 
Pozbud T&R SA, 
Lubań  225 059 9,08 10 189 317 705 153 

10 
Nordan Sp. z o.o., 
Wolsztyn  166 461 14,55 23 770 169 829 b.d. 

 
*2016 rok: 1 601 383 tys. zł, **2016 rok: 3 783. Źródło: Lista 2000 Rzeczpospolitej. 

 

Prawidłowość ta dotyczy przede wszystkim rynku krajowego, chociaż cena na Zachodzie 

okien z Polski również jest konkurencyjna. Rynek zdobywają jednak przede wszystkim 

jakością.   

 

Firmy produkujące okna w Polsce posiadają coraz większą umiejętność dopasowywania się 

nie tylko do aktualnych potrzeb rynkowych, ale i do specyfiki poszczególnych krajów oraz 

gustów ich mieszkańców. Na przykład dla Włochów i Francuzów ważny jest design,  

dla Niemców – technologia wykonania i użyteczność, a dla Brytyjczyków liczy się przede 

wszystkim cena, a mniej technologia. Rynek skandynawski zdominowany jest przez okna 

drewniane.  

 

Według opinii działających na zachodnich rynkach przedstawicieli największych firm, polscy 

producenci potrafią wygrywać nawet z lokalnymi graczami dzięki wyjątkowej elastyczności  

i umiejętności szybkiego podejmowania biznesowych decyzji. Technologie stosowane przez 

firmy produkujące okna w Polsce są często bardziej nowoczesne od stosowanych przez 

konkurentów w Niemczech czy we Francji, przede wszystkim z tego powodu, że fabryki  

w naszym kraju powstawały stosunkowo niedawno i od początku przywiązywano dużą 

wagę do energooszczędności i designu.  

 

Eksport jest olbrzymią szansą dla polskich firm z wielu powodów. Liczy się nie tylko 

wielkość takich rynków jak Niemcy czy Włochy, ale również ambitne programy zachodnich 

rządów, wspierające budownictwo. Tak jest na przykład na największym w Europie rynku 

niemieckim. Według Przeglądu Gospodarczego, który OECD co dwa lata przedstawia dla 

każdego z krajów członkowskich, Niemcy przeznaczają na sektor budownictwa 

mieszkaniowego prawie 6 proc. PKB i wyprzedzają pod tym względem najbardziej 

rozwinięte kraje UE. 
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Ważne miejsce w handlu zagranicznym 

Eksport stolarki ma duże znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego: więcej 

eksportujemy okien i drzwi niż importujemy, co przyczynia się do tworzenia dodatniego 

bilansu handlowego. Udział w eksporcie ogółem jest znaczny: w 2015 r. wyniósł on  

0,9 proc., a w przypadku Unii Europejskiej, dokąd trafia zdecydowana większość naszych 

okien i drzwi – nieco ponad 1 proc. (według Rocznika statystycznego handlu zagranicznego 

2016, wartość całego polskiego eksportu w 2015 roku to 179,6 mld euro, a do Unii 

Europejskiej – 142,5 mld euro).  

 

Branża dobrze prezentuje się na tle takich tuzów eksportowych jak producenci mebli:  

8,6 mld euro w 2015 (4,8 proc. udział w eksporcie) czy AGD – 4,5 mld euro (2,5-proc.). 

Prognozy dla całego polskiego eksportu – a tym samym dla czołowych branż eksportowych 

– są dobre. Według Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, eksport w 2017 roku 

wzrośnie o ok. 8,2 proc., do 190,6 mld euro, a w 2018 roku o 9,3 proc. i przekroczy  

208 mld euro. 

 

W strukturze eksportu stolarki otworowej ważny jest podział na sprzedaż wartościową  

i ilościową (w sztukach). Za granicę trafią zdecydowana większość okien drewnianych  

i z aluminium, które są droższe od okien PVC, sprzedawanych w kraju. Taka struktura 

sprzedaży: z najdroższymi oknami z metalu, tańszymi (ale nadal drogimi) z drewna  

i najtańszymi (średnio) z tworzyw sztucznych sprawia, że nawet niewielki wzrost sprzedaży 

pierwszej i drugiej grupy winduje wartość eksportu.  

 

W tym kontekście warto pamiętać o Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedają się niemal wyłącznie 

polskie okna drewniane (udział tego kraju w eksporcie z Polski okien drewnianych wyniósł 

w 2014 roku ponad 23 proc.). Wielka Brytania jest trzecim, po Niemczech i Francji, 

odbiorcą naszych okien. Zbliżający się Brexit i wystąpienie Brytyjczyków z UE może 

pozostawić jakiś ślad w wynikach polskiego handlu oknami. Na razie nie jest to widoczne, 

bo spadek sprzedaży do Wielkiej Brytanii o 2,3 proc. w zeszłym roku nie odbił się na 

wynikach całego sektora. Zmniejszenie eksportu nie jest raczej objawem kurczącego się 

brytyjskiego rynku, lecz raczej dystansu polskich producentów okien, którzy obawiają się 

zmian reguł gry w przyszłości.  

 

Stolarka jest polską specjalnością eksportową, choć na razie nie może liczyć na takie 

poparcie rządowe, jakim cieszą się na przykład producenci mebli, których w ekspansji 

zagranicznej wspiera Polski Fundusz Rozwoju. Takie poparcie zapewniał Branżowy Program 

Promocji ”POLSKIE OKNA i DRZWI”, promujący działalność eksportową polskich 

producentów. Program był finansowany przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki  

i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wzbudził zresztą krytykę niemieckiego związku 

producentów okien – Verband Fenster+Fassade – VFF – który zarzucał mu subsydiowanie 

eksportu). 
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Organizacyjny pat 

W Polsce nie ma tak mocnych organizacji branżowych, jakimi dysponują Niemcy. Owszem, 

producenci okien i drzwi są członkami liczących się zrzeszeń polskich przedsiębiorców,  

ale żadna z nich nie reprezentuje bezpośrednio interesów branży. Nie mają one 

wystarczająco dużej siły przebicia, by podejmować partnerski dialog na przykład  

z ustawodawcą w kwestiach istotnych dla środowiska.  

 

Ważne i potrzebne funkcje pełni Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla 

Budownictwa czy Związek Polskie Okna i Drzwi (zrzesza ponad 100 podmiotów, 

zajmujących się m.in. produkcją okien, drzwi, bram, szyb zespolonych, systemów 

okiennych, uszczelek, okuć czy też chemii budowlanej). Ciekawą płaszczyznę wymiany 

informacji i opinii wśród managerów z firm z branży stolarki otworowej proponuje Klub 

Forum 100, ma on jednak nieformalny charakter. Istotne dla branży jest również Polskie 

Stowarzyszenie Dekarzy, które należy do Międzynarodowej Federacji Dekarzy IFD, DAFA - 

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, SSO - Stowarzyszenie na Rzecz 

Systemów Ociepleń czy Stowarzyszenie Dom Drewniany. Każde z tych przedsięwzięć jest 

istotne dla poszczególnych segmentów branży budowlanej, reprezentuje jednak wąską 

grupę biznesu. Producenci okien działają na o wiele większą skalę, funkcjonują  

na zagranicznych rynkach, a ich doświadczenia i problemy są charakterystyczne tylko dla 

nich. Reprezentacja organizacyjna pozwoliłaby na szerszą ekspansję ich biznesu nie tylko  

za granicą, ale również w kraju. 

2017 też będzie udany 

Zwłaszcza, że perspektywy dla branży są dobre, i to zarówno w Polsce, jak i na innych 

rynkach, nie tylko europejskich. Według najnowszych szacunków Forum 100, 

przedstawionych w kwietniu, eksport okien i drzwi wzrośnie w tym roku o 6-9 proc.,  

a ich sprzedaż w Polsce o 2-4 proc. Produkcja stolarki otworowej ma przekroczyć kolejną 

barierę – tym razem 23 mln sztuk. 

 

Krajowy rynek będzie się rozkręcał przede wszystkim za sprawą coraz lepszych wskaźników 

makroekonomicznych, widocznych już w pierwszym kwartale tego roku, dzięki: 

spadającemu bezrobociu, wzrostowi produkcji sprzedanej przemysłu czy wzrostowi 

produkcji budowlano-montażowej i poprawiającym się nastrojom konsumentów. Analitycy 

spodziewają się rosnących systematycznie inwestycji, które powinny nadać gospodarce 

jeszcze większy dynamizm.  

 

W 2015 roku przychody producentów okien i drzwi wyniosły około 11,5 mld zł,  

a w ubiegłym roku na pewno wzrosły one o 5 proc., gdyż szczególnie mocno zwyżkował 

eksport, który jest bardziej opłacalny niż sprzedaż krajowa – mówił Rzeczpospolitej 

Maksymilian Miros, analityk rynku CAB (6.02.2017). Cytowany przez dziennik Abakus, 

producent okien z tworzyw sztucznych, poinformował, że zwiększył ubiegłoroczną sprzedaż 

o 10 proc., Urzędowski, produkujący okna drewniane, aż o 60 proc., jednocześnie około  
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40 proc. produkcji skierował na rynki zagraniczne. Oknoplast podał z kolei, że w ubiegłym 

roku zanotował około 20-proc. wzrost sprzedaży w ujęciu wartościowym, przede wszystkim  

w wyniku przejmowania udziałów w polskim rynku oraz zwyżki eksportu, zwłaszcza  

do Włoch, Niemiec i Francji.  

 

Wyniki czołowych firm potwierdzają, że ubiegły rok był dla nich bardzo udany; wysoki 

wzrost przychodów zanotowała Grupa Velux, przychody Fakro – według Listy 500 

Rzeczpospolitej (edycja 2017) – wyniosły ponad 1,3 mld zł i były wyższe w stosunku  

do 2015 r. o 1,5 proc., Drutex poprawił wynik o 18,2 proc. (733, 3 mln zł), a Oknoplast  

o 19,2 proc. (620 mln zł). 
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Budowanie zrównoważonej gospodarki wymaga współpracy wielu wchodzących w jej skład 

elementów – od instytucji administracji państwowej po samorządy i podmioty 

gospodarcze, zarówno duże, działające na szczeblu międzynarodowym, jak i małe, lokalne. 

W tworzeniu równowagi gospodarczej konieczne jest respektowanie zasad 

odpowiedzialności społecznej biznesu, działającego na rzecz nie tylko swoich pracowników, 

ale również społeczności lokalnej, regionu czy grup społecznych wymagających wsparcia. 

W tworzeniu zrównoważonej gospodarki muszą uczestniczyć zarówno podmioty krajowe, 

jak i międzynarodowe, posiadające szerokie kontakty na całym świecie, widzące w Polsce 

przyjazne miejsce dla prowadzenia biznesu, budujące markę Made in Poland na wszystkich, 

nawet najbardziej konkurencyjnych rynkach. 

 

Znane, światowe marki inwestujące w Polsce są w równym stopniu odpowiedzialne  

za zrównoważony rozwój gospodarczy kraju, jak firmy o kapitale krajowym. Bez zwiększania 

nakładów inwestycyjnych – w tym również firm z udziałem zagranicznego kapitału -  trudno 

będzie utrzymać tempo zbliżania się PKB Polski do średniej europejskiej. 

Więcej niż fundusze unijne 

Według „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, zrównoważony rozwój społeczny  

i regionalny to „harmonijny rozwój całego kraju, wrażliwy na terytorialną różnorodność  

i jej atuty, a jednocześnie dbający o zapewnienie całemu społeczeństwu wysokiej jakości 

życia. Efektywność działań rozwojowych jest uwarunkowana adekwatnym dostosowaniem 

ich zakresu i mechanizmu wdrażania do specyfiki poszczególnych obszarów: indywidualnych 

potencjałów, deficytów i wzajemnych zależności. Zakładane efekty działań rozwojowych 

podejmowanych w tym obszarze to przede wszystkim nowe miejsca pracy dobrej jakości, 

przekładające się na wyższe dochody mieszkańców i większą bazę dochodową samorządów”. 

 

Osiągniecie takich celów nie jest możliwe bez długofalowych inwestycji. Międzynarodowe 

marki posiadają odpowiedni potencjał, by takie cele zrealizować. Dysponują wystarczającym 

kapitałem, kontaktami na międzynarodowych rynkach, wiedzą i doświadczeniem.  

Ich zaangażowanie w Polsce może wspierać zrównoważony rozwój całej gospodarki. 

 

W wielu przypadkach tak się dzieje. Wartość kapitału zainwestowanego w Polsce przez 

zagraniczne podmioty przekracza, według danych NBP za 2015 r., 712 mld zł. Według 

szacunków, w zeszłym roku napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski 

wyniósł ponad 50 mld zł. Dzięki nim tylko w 2016 r. powstało ponad 16 tys. nowych miejsc 
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pracy. Zagraniczne firmy więcej zysków reinwestują w Polsce (30,4 mld zł w 2015 r.),  

niż wypłacają pod postacią dywidend (28,9 mld zł). Więcej też płacą swoim pracownikom. 

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzonego przez firmę 

Sedlak & Sedlak w 2016 roku, mediana dla przedsiębiorstw z przewagą kapitału polskiego 

wynosiła 3,5 tys. zł, a kapitału zagranicznego – 5 tys. zł. 

 

Jak informują autorzy raportu Polityki Insight „Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ 

na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu.”, zaangażowanie zagranicznego kapitału 

kilkukrotnie zwiększyło produktywności polskich firm. Przedsiębiorstwa, które przechodziły 

w ręce zagranicznych właścicieli zwiększały co roku wartość dodaną w tempie  

o 2,2 pkt proc. wyższym niż pozostałe. Na napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

korzystali także inni przedsiębiorcy z branży oraz kontrahenci, klienci i dostawcy. Najwięcej 

korzyści odnosiły firmy usługowe oraz te przedsiębiorstwa przemysłowe, które przeznaczały 

znaczną część przychodów na tworzenie innowacji. W rezultacie, sumując wszystkie kanały 

wpływu inwestycji zagranicznych na gospodarkę, oszacowano, że dzięki ulokowanemu  

w Polsce kapitałowi zagranicznemu i aktywności międzynarodowych korporacji poziom PKB 

w 2015 r. był wyższy o 15,6 proc. niż w scenariuszu bez inwestycji zagranicznych. Dzięki nim 

płace wzrosły o 8,9 proc., zatrudnienie o 8,5 proc., a nierówności dochodowe spadły  

o blisko 5 proc. Dochody podatkowe państwa dzięki inwestycjom zwiększały się średnio  

o 2,7 proc. rocznie, a baza podatkowa wzrosła w całym ćwierćwieczu o 10-12 proc. 

 

Znaczenie kapitału międzynarodowego zostało docenione w „Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju”, którego rola była szczególnie istotna w okresie transformacji. 

„Jego obecność w naszej gospodarce jest ważna i pożądana – umożliwia bowiem wypełnienie 

luki kapitałowej”. Zagraniczni inwestorzy zatrudniają około 30 proc. pracowników  

w gospodarce narodowej i odpowiadają za około 60 proc. krajowego eksportu.  

 

Wielkości te mogą rosnąć, jeżeli utrzyma się tempo, w jakim firmy z kapitałem 

zagranicznym wchodzą do Polski. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji 

Gospodarczej, w pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS 

działalność rozpoczęło 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna 

liczba rejestracji utrzyma się w kolejnych kwartałach 2017 r. (jest to całkiem możliwe, gdyż 

zawsze w czwartym kwartale jest najwięcej rejestracji w KRS) powinno ich powstać 7652.  

Milionowe inwestycje 

Liczące się inwestycje wielkich międzynarodowych marek – żeby spełnić takie oczekiwania 

– muszą mieć charakter długoterminowy. Taki horyzont czasowy mają największe 

inwestycje w branży motoryzacyjnej, przetwórstwa spożywczego czy energetycznej. 

Inwestycje światowych marek nie tylko prowadzą do rozbudowywania istniejących mocy 

produkcyjnych, ale dodają do nich nowe obszary działalności, adekwatne do zmieniających 

się potrzeb polskiej i światowej gospodarki. Tak jest na przykład w branży motoryzacyjnej,  
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która konsekwentnie inwestuje w Polsce od wielu lat i jest w przemyśle przetwórczym 

liderem (w latach 2010–2015 inwestycje zagraniczne w tej branży wyniosły aż 19 mld zł). 

Wszystkie te przedsięwzięcia nie tylko tworzą nowe miejsca pracy, ale również 

wprowadzają nowoczesne rozwiązania, oparte na innowacjach i nowych technologiach. 

Według raportu Deloitte i DNB „Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress-testy 

polskiej gospodarki w 2017 roku.”, Polska ma stabilny udział w światowych inwestycjach 

zagranicznych i jest zdecydowanym liderem na tle nowych krajów członkowskich  

Unii Europejskiej. Według danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za 2016 r., średnia 

wartość zakończonego przedsięwzięcia wyniosła 27,3 mln euro, a reinwestycje stanowiły 

niemal 60 proc. wszystkich projektów. 

 

Na tle światowych marek inwestujących w Polsce Grupa Velux wypada korzystnie. Jest 

inwestorem długoterminowym, konsekwentnie lokującym kapitał w naszym kraju.  

 

Polska korzystnie wypada również w porównaniu z aktywnością całego holdingu: w latach 

2012-2014 Grupa Velux na świecie przeznaczyła na inwestycje 228 mln euro, czyli ponad 

900 mln zł. Przeszło jedna trzecia tej kwoty (350 mln zł) przypadła na nasz kraj. Łączna 

wartość inwestycji Grupy Velux w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła 583 mln zł.  

W rekordowym, 2012 roku, inwestycje stanowiły około 17 proc. przychodów. 

 

Wykres 7 - Przychody Grupy Velux w Polsce, w mld zł 
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Źródło: Grupa Velux 

 

Każdy rok działalności Grupy Velux w Polsce wiązał się z pokaźny wyasygnowaniem 

środków, porównywalnym – zwłaszcza w 2012 r., kiedy ponad 200 mln zł (czyli około  

48,9 mln euro, według kursu NBP z grudnia 2012 r.) trafiło do Namysłowa i Gniezna  

– z tak spektakularnymi przedsięwzięciami jak inwestycja IBM we Wrocławiu w 2009 r.  

i w 2013 w Katowicach (pierwsza za 16 mln euro, druga – za 6,5 mln euro), włoskiego 

Indesit w Radomsku w 2007 r. (77,7 mln euro) czy koreańskiego Dong Yang w Kobierzycach  

w 2005 r. (36,4 mln euro).  
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Każda z zagranicznych inwestycji w Polsce wiąże się ze stworzeniem nowych miejsc pracy. 

W wielu przypadkach zakłady Velux były pod tym względem bezkonkurencyjne: w ciągu 

pięciu lat, od 2012 do 2016 r., zwiększyły zatrudnienie aż o ponad 900 osób, co dla wielu 

zagranicznych gigantów było niezwykle trudne. Na przykład inwestycja Daimlera w Jaworze 

przyniesie kilkaset nowych miejsc pracy, General Motors w Tychach – 200, rozbudowa 

zakładów Michelin w Olsztynie – 51, Samsunga we Wronkach – 251, a fabryka elementów 

układów hamulcowych i kierowniczych Mando Corporation w Wałbrzychu zapewni  

277 etatów. Większość tych inwestycji wiąże się z zastosowaniem najnowszych zdobyczy 

automatyki, w których nowe miejsca pracy są ważne, ale nie priorytetowe.  

 

W przypadku Grupy Velux na uwagę zasługuje to, że zwiększa ona zatrudnienie mimo 

rosnącej automatyzacji produkcji i zakupu nowoczesnych maszyn, które w niektórych 

przypadkach zastępują pracę nawet kilkudziesięciu osób. Wzrost zatrudnienia w Grupie 

i w spółkach siostrzanych wynika przede wszystkim ze wzrostu produkcji, rosnącej liczby 

zamówień i rozwoju firmy. 

Eksportowy potentat 

Zakłady należące do Grupy Velux i spółek siostrzanych są największym producentem okien 

w Polsce. Ich przychody ze sprzedaży stanowią około jednej czwartej całego polskiego 

eksportu okien (okna wytwarzane przez NB Polska i Dovista Polska trafiają przede 

wszystkim do państw Europy Zachodniej). Grupa Velux i spółki siostrzane są liderem 

polskiego eksportu stolarki okiennej, zarówno pod względem całego eksportu branży,  

jak i eksportu okien drewnianych czy dachowych. 

 

Ponieważ gros produkcji Grupy Velux trafia za granicę, jej fabryki działające w Polsce nie 

konkurują z krajowymi producentami na krajowym rynku. Eksport zakładów Velux generuje 

natomiast wartość dodaną, związaną ze wzrostem zatrudnienia w Polsce, płaceniem 

podatków czy nakładami inwestycyjnymi wynikającymi z rozwoju firmy. Na rzecz 

eksportowych produktów Grupy Velux pracują w Polsce poddostawcy, którzy dzięki 

współpracy z fabrykami Grupy również zwiększają zatrudnienie, przychody i zyski. 

Eksportowa działalność Grupy i spółek siostrzanych daje polskiej gospodarce dodatkowe 

profity, natomiast nie stanowi dla niej zagrożenia. 

 

Grupa Velux zajmuje wysoką, 12. pozycję na Liście 2000 Rzeczpospolitej, firm  

o największym udziale eksportu w sprzedaży. Dużo niżej w tej kategorii znaleźli się inni 

producenci okien działający w Polsce. Godne zauważenia jest to, że wszyscy oni zwiększyli 

przychody z eksportu, co w gronie wszystkich eksporterów – niezależnie od branży - wcale 

nie jest regułą.  
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Tabela 3 - Firmy o największym udziale eksportu w sprzedaży wg. Listy 2000 Rzeczpospolitej. 

 

Miejsce w 

rankingu 
Nazwa przedsiębiorstwa 

Udział eksportu 
w sprzedaży  

w 2015  
(w proc.) 

Przychody 

z eksportu 

w 2015 

(w tys. zł) 

Zmiana 
przychodów 
z eksportu  

w 2015 (w proc.) 

1. 

 

Ostróda Yacht Sp. z o.o., 
Ostróda 

100,00 250 694 21,8 

2. 
Damen Shipyards Gdynia 
SA, Gdynia 

99,99 93 800 -4,2 

3. 
Goodrich Aerospace 
Poland, Sp. z o.o., Krosno 

99,70 390 505 — 

4. 
Frauenthal Automotive  
Sp. z o.o., Toruń 99,13 43 607 - 

5. 

BorgWarner Turbo 
Systems Poland Sp. z o.o., 
Jasionka 

99,03 755 143 - 

6. 
Faurecia Gorzów SA,  
Gorzów Wlkp. 99,00 853 430 -9,5 

7. 

Phoenix Contact 
Wielkopolska, Nowy 
Tomyśl 

99,00 507 666 5,2 

8. 
K.C.B. Interlight Sp. z o.o., 
Gniewkowo 99,00 187 292 2,3 

9. 
Kaskat Sp. z o.o.,  
Gorzów Wielkopolski 99,00 151 905 -21,8 

10. 
Kongsberg Automotive  
Sp. z o.o., Pruszków 98,65 459 478 - 

11. 
S E Bordnetze Polska  
Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 98,00 1 181 328 4,4 

12. Grupa Velux, Gniezno 97,29 1 497 456 6,8 

Pozostali producenci okien 

669. Eko-Okna SA, Kornice 74,00 357 908 46,0 

523. Drutex SA, Bytów 71,00 440 368 20,5 

262. Grupa Fakro, Nowy Sącz 70,00 931 000  2,3 

617. 
Grupa Oknoplast  
Sp. z o.o., Ochmanów 70,00 367 500 9,4 

 

Źródło: Lista 2000 Rzeczpospolitej 

 

Pod względem przychodów z eksportu, Grupa Velux zajmowała w 2015 roku, według 

danych z Listy 2000 Rzeczpospolitej, wysoką, 40. pozycję, przed takimi potentatami,  

jak Anwil, Amica Wronki, International Paper – Kwidzyn, Zakładami Azotowymi Puławy, 

Mlekovitą czy PKP Cargo SA GK. 
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W gronie największych producentów okien Grupa Velux była bezkonkurencyjna: Grupa 

Fakro zajęła 62. miejsce wśród eksporterów, Drutex był 118, Oknoplast – 136, Eko-Okna – 

141. Grupy Velux nie wyprzedziły też firmy związane z branżami, które w dużym stopniu 

zależą od koniunktury w budownictwie, tj. producenci mebli czy sprzętu AGD (Nowy Styl 

był 61. a Amica Wronki – 45.) 

RYNEK POTRZEBUJE INNOWACYJNOŚCI… 

Inwestycje i nastawienie na eksport wiążą się bezpośrednio z innowacyjnością. W przypadku 

takich branż, jak produkcja okien innowacyjność oznacza przede wszystkim 

energooszczędność i takie udoskonalanie konstrukcji okien, by przepuszczały one jak 

najwięcej światła dziennego. Praktycznie każda licząca się na świecie firma eksportująca  

z Polski okna ma na swoim koncie liczące się innowacje, nagradzane nie tylko rosnącą 

sprzedażą zagraniczną, ale również docenione w prestiżowych konkursach. W wielkich, 

międzynarodowych rankingach – od Red Dot Design po Superbrands – regularnie pojawiają 

się producenci okien z Polski. Ścigają się oni nie tylko w konstrukcjach oszczędzających coraz 

więcej energii, ale również w niepowtarzalnym design. Innowacyjność jest wymogiem 

międzynarodowych, coraz bardziej wyśrubowanych i zmieniających się oczekiwań klientów. 

 

Innowacyjność wpływa na pozycję firmy na rynku, zwłaszcza na tak bardzo konkurencyjnym 

jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Według „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju”, „zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym  

i rynkach zagranicznych jest niezbędne dla stworzenia nowych przewag konkurencyjnych”. 

Strategia zapowiada, że „wspierane będą nowe inwestycje realizowane zarówno przez 

polskie, jak i zagraniczne firmy, kluczowe dla wzrostu innowacyjności gospodarki, 

restrukturyzacji produkcji, poprawy konkurencyjności i tworzenia wizerunku Polski jako 

dobrego miejsca do inwestowania”. Według SOR, na razie tylko 8,5 proc. eksportu ma 

charakter innowacyjny, a Polska zajmuje odległe miejsce w międzynarodowych rankingach 

innowacyjności – w unijnym rankingu innowacyjności (European Innovation Scoreboard) 

zajęła w 2016 r. dopiero 23. pozycję. Niska innowacyjność gospodarki prowadzi do słabej 

konkurencyjności firm w skali globalnej. Według SOR, istnieje wyraźny, dwukierunkowy 

związek pomiędzy innowacyjnością a umiędzynarodowieniem. Umiejętność funkcjonowania 

w kontekście międzynarodowym, a więc również osiągnięcie odpowiedniego efektu skali,  

jest nierzadko warunkiem opłacalnego wdrożenia innowacji. 

 

Cała branża produkcji okien to modelowy przykład wykorzystywania innowacyjności  

w ekspansji zagranicznej. Grupa Velux, której prawie cała produkcja w Polsce trafia na 

rozwinięte rynki UE, jest pod tym względem liderem. Inwestycje podjęte przez nią w Polsce 

w ostatnich latach miały na celu zrealizowanie programu innowacji, którego efektem było 

wprowadzenie do produkcji nowej generacji okien dachowych, wykorzystujących 

technologię ThermoTechnologyTM, dzięki której okno przepuszcza więcej światła 

słonecznego oraz ma lepsze właściwości izolacyjne. Tak duże innowacyjne zmiany 
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produktowe wymagały wymiany 80 proc. maszyn, kupienia i wdrożenia do produkcji 

nowych linii technologicznych wyposażonych w nowoczesne urządzenia. Wprowadzenie 

innowacji przyniosło zamierzony skutek, czego efektem był wzrost sprzedaży na 

zagranicznych rynkach, a w kraju – zwiększenie zysków i zatrudnienia.  

 

Kolejna duża zmiana oparta na innowacyjności nastąpiła w kwietniu 2017 r., kiedy Grupa 

Velux wprowadziła nowe, trzyszybowe okna dachowe w cenach zbliżonych do okien 

standardowych. Jest to odpowiedź na oczekiwania klientów dotyczące energooszczędności, 

a także na planowaną zmianę przepisów, które zaostrzają wymagania dla okien i mają 

wejść w życie w 2021 roku.  

 

Innowacyjność jest cechą charakterystyczną działalności Grupy Velux na całym świecie. 

Strategia firmy zakłada wprowadzanie regularnie nowych innowacyjnych produktów, 

wyraźnie różniących się od wcześniej sprzedawanych.  

 

Potencjał Grupy Velux - globalny i regionalny – jest tak duży, że jej innowacyjność oznacza 

de facto kreowanie trendów w rozwoju branży stolarki na świecie i w Polsce. Grupa Velux 

ma na koncie wiele wynalazków, które zmieniły oblicze sektora i poprawiły jakość życia.  

Tak było od zarania firmy, gdyż to jej twórca Villum Kann Rasmussen stworzył pierwsze 

nowoczesne okno do poddaszy (wymyślił konstrukcję zawiasu do okien obrotowych, dzięki 

której można je było łatwo otworzyć i umyć). Następne lata potwierdzały ideę Grupy Velux, 

która opiera się na rozwoju poprzez innowacje.  

…i cała Grupa Velux 

Celem innowacji Grupy Velux jest podniesienie jakości produktów, zwiększenie ich walorów 

użytkowych oraz poprawa komfortu użytkowania. Te oczywiste cele innowacji, skierowane 

bezpośrednio do klienta i na rynek, mają też na względzie inne zadania, związane z filozofią 

grupy: celem innowacji jest bardziej efektywne wykorzystanie surowców i półproduktów, 

ograniczenie negatywnego wpływu produkcji na środowisko, tworzenie rozwiązań dla 

niego neutralnych. Firma, by osiągnąć te cele, stosuje Analizę Cyklu Życia Produktu (LCA), 

która uwzględnia wpływ produktów na klimat i środowisko począwszy od zakupu 

surowców przez produkcję i użytkowanie, aż po ich utylizację. Po analizie danych, proces 

produkcji jest udoskonalany, a produkty modyfikowane. 

 

Innowacyjność w zarządzaniu polskimi fabrykami Velux, pomimo zwiększenia produkcji, 

pozwoliła w ciągu pięciu lat zmniejszyć emisję CO2 o 16 proc. Grupa ma własną globalną 

strategię klimatyczną, której zadaniem jest obniżenie do 2020 r. emisji CO2 o połowę  

w porównaniu z 2007. Założenia te przewyższają unijne cele o 15 proc. Osiągnięcie 

globalnych zadań klimatycznych przez Grupę Velux wymaga efektywnego zarządzania 

energią, co udało się osiągnąć przez wprowadzenie normy ISO 50001 w polskich zakładach 

produkcyjnych w Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowach. Zakłady te, jako pierwsze w branży 

stolarki, przeszły pozytywnie audyt energetyczny i otrzymały certyfikat.  
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W procesie pozyskiwania energii stosowane są rozwiązania zwiększające efektywność 

energetyczną, a zarazem bardziej przyjazne dla środowiska. Na przykład fabryka w Gnieźnie 

stosuje biomasę - około 4 200 ton wiór rocznie, które są naturalnym odpadem procesów 

produkcyjnych. Przekłada się to na obniżenie zużycia gazu nawet o 60 proc. Kocioł 

zastosowany do spalania w Gnieźnie (jego uruchomienie kosztowało milion euro) pokrywa 

aż 85 proc. rocznego zapotrzebowania fabryki w Gnieźnie na ciepło, przynosząc 

jednocześnie oszczędności na poziomie około 570 tys. zł (produkcja okien wymaga dużej 

ilości energii cieplnej, wykorzystywanej m.in. do suszenia drewna; jej wielkość zależy 

oczywiście od temperatury otoczenia, i jest wyższa, gdy zima jest ostrzejsza; tak było  

np. w 2010 r., kiedy wzrosła emisja CO2 z powodu zwiększonego ogrzewania). 

Wykorzystanie surowca do spalania spowodowało zmniejszenie ilości odpadów 

produkcyjnych, a hale produkcyjne są lepiej ogrzewane. 

 

Innowacyjność Grupy Velux znalazła odzwierciedlenie również w logistyce, w bezpaletowym 

systemie pakowania i transporcie okien – CUBE (nazwa pochodzi od angielskiego słowa cube 

– sześcian). Dzięki niemu w jednym transporcie przewożonych jest więcej okien niż przy 

użyciu palet, co przekłada się na oszczędność paliwa, a także na mniejsze wykorzystywanie 

surowców, ponieważ system nie wykorzystuje drewna do transportu. Wysoki poziom 

innowacyjności reprezentuje ubiegłoroczna inwestycja w budowę nowej hali magazynowo-

produkcyjnej w fabryce w Namysłowie. Linia montażowa w systemie Just-in-time – dokładnie 

na czas - pozwala uzyskać konkretne oszczędności: długość dróg transportowych została 

zmniejszona o równowartość około 14 tys. km rocznie. 

 

W proces tworzenia i wdrażania innowacji zaangażowanie są bezpośrednio pracownicy 

(grupa stosuję Kaizen jako strategię biznesową, według której cała załoga, niezależnie od 

szczebla, jest zaangażowana w poszukiwanie pomysłów udoskonalenia pracy i jej 

organizacji). Najlepsze pomysły są nagradzane, większość wprowadzana w życie nie tylko  

w kraju, ale również w innych zakładach Velux na świecie. W 2015 r. w Polsce dzięki 

pomysłom zgłaszanym przez pracowników zostało wdrożonych ponad 10 tys. usprawnień 

produkcyjnych, bhp i środowiskowych. 

Najwięcej Polaków w holdingu 

Rozwój produkcji, rosnąca sprzedaż i systematycznie wprowadzane nowości wpływają na 

wzrost zatrudnienia w Grupie Velux i w spółkach siostrzanych. Tylko w 2016 w zakładach 

Velux w Polsce przybyło 280 etatów. W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa zwiększyła 

zatrudnienie w Polsce o 1/3. W zakładach produkcyjnych w Gnieźnie, Namysłowie  

i Wędkowach k. Tczewa, a także w firmach handlowych w Warszawie pracuje prawie  

3 800 osób, co stanowi ok. ¼ zatrudnionych w całym holdingu. Polacy są największą grupę 

pracowników VKR na świecie (prawie 27 proc. zatrudnionych), znacznie liczniejszą  

niż Duńczycy (ok. 19 proc.). 
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Wykres 8 - Udział polskich pracowników w globalnym zatrudnieniu VKR Holding w proc. 
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Źródło: Velux. 

Wiele dodatkowych świadczeń 

Polskie zakłady produkcyjne Grupy Velux są cenionym pracodawcą. Potwierdzają to 

zarówno opinię przedstawicieli władz samorządowych w regionach, w których działają 

fabryki, jak i dane dotyczące rotacji pracowniczej. Jest ona niska i w skali roku wynosi 

zaledwie około 9 proc. W porównaniu z danymi krajowymi, wskaźnik jest o ponad połowę 

mniejszy: według realizowanego na przełomie lutego i marca tego roku 27. edycji badania 

„Monitor Rynku Pracy” Randstad, wskaźnik rotacji pracowników (odsetek osób 

zmieniających pracę) wyniósł 21 proc. i był zbliżony do średniej europejskiej (w poprzednim 

badaniu wskaźnik był jeszcze wyższy – sięgał aż 24 proc.). 

 

Ponad połowa pracowników polskich fabryk (około 56 proc.) pracuje w Grupie Velux dłużej 

niż pięć lat. Krajowe zakłady wypadają pod tym względem lepiej niż inne firmy produkcyjne 

Grupy Velux na świecie, gdzie wskaźnik ten wynosi 54 proc. Średni staż pracy w spółce 

handlowej to około 12 lat, zaś w zakładach produkcyjnych - około 7 lat.  

 

Czy są to dane lepsze od średniej krajowej? Trudno powiedzieć, ponieważ wiele zależy od 

wieku pracownika i branży. Rotacja wśród osób młodych, do 25. lat, jest w skali kraju 

bardzo duża (osoby młode zmieniają niekiedy pracę co kilka miesięcy). Według firmy 

Sedlak & Sedlak, która w 2015 r. przeanalizowała dane GUS pod kątem liczby lat,  

jakie pracownicy spędzają w jednej firmie, średnia dla większości Polaków wyniosła 10 lat.  

To podobny wynik jak w USA, ale dla pracowników w wieku 55-64 lata. Średnia w USA jest 

dużo niższa i wynosi cztery lata. Z kolei w Wielkiej Brytanii przeciętna to pięć lat. 

 

Wydłużeniu liczby lat, jakie pracownik spędza w jednej firmie sprzyja forma zatrudnienia. 

W przypadku polskich pracowników Grupy Velux, wszyscy są zatrudnieni na umowę  

o pracę. System wynagradzania składa się z podstawy wynagrodzenia i stałych oraz 

transparentnych systemów premiowych, a także systemu premii okolicznościowych,  

np. z tytułu urodzenia dziecka, zawarcia związku małżeńskiego, okrągłej rocznicy pracy  
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w zakładzie Velux 5, 10, 15, 20-lecia pracy. Firma oferuje pracownikom wiele 

ponadstandardowych świadczeń pozapłacowych dostępnych dla wszystkich pracowników. 

Są to m.in. ubezpieczenie na życie, prywatne pakiety medyczne z dostępem  

do specjalistów, karnety sportowe, owoce na drugie śniadanie (do fabryk w Namysłowie, 

Gnieźnie i biura w Warszawie przyjeżdżają w tygodniu ponad 2 tony owoców od polskich 

dostawców), dofinansowane ciepłe posiłki, darmowe napoje i multiwitaminy, w lecie lody.  

 

Grupa stawia duży nacisk na harmonijne łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Ma 

w tej dziedzinie duże osiągnięcia, co potwierdził udział pod koniec ubiegłego roku spółki 

handlowej Velux Polska w projekcie “Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych”, 

organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo 

przeprowadziło audyt firmy w obszarach: środowisko pracy, partnerskie podejście do sytuacji 

„młodych rodziców”, dbanie o zdrowie oraz wsparcie w trudnych sytuacjach (choroba, 

wypadek, rehabilitacja). Wszystkie obszary zostały przez ministerstwo wysoko ocenione  

i będą promowane przez resort wśród innych pracodawców, jako przykłady dobrych praktyk. 

Fundacja Pracownicza 

Zadaniem Fundacji Pracowniczej Grupy VKR, która powstała w 1991 r., jest pomaganie 

pracownikom i ich rodzinom na całym świecie w trudnych sytuacjach życiowych. Fundacja 

wspiera również edukację ponadpodstawową dzieci pracowników oraz projekty społeczne 

dotyczące społeczności lokalnych. Co roku przyznaje nagrody im. Villuma Kanna 

Rasmussena, założyciela firmy, dla najbardziej zasłużonych i wyróżniających się członków 

zespołu. Nagroda została ustanowiona w 1993 r., podstawą do jej przyznania nie są pojedyncze 

osiągnięcia, lecz długoterminowy wysiłek na przestrzeni lat, który pokazuje, że laureat 

przyczynił się w sposób szczególny do realizacji założeń Przedsiębiorstwa Modelowego. 

 

Od początku działania Grupy Velux w Polsce Fundacja Pracownicza wsparła  

145 pracowników (kosztem 1,48 mln zł), zrealizowała 45 projektów dotyczących 

dofinansowania edukacji ich dzieci (326 tys. zł) oraz sfinansowała 194 projekty związane  

z działalnością organizacji non-profit na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów 

produkcyjnych Velux (1,85 mln zł). W sumie wartość pomocy finansowej wyniosła  

ok. 3,7 mln zł. Dotacje Fundacji są dodatkowym wsparciem, które firma oferuje swoim 

pracownikom, zarówno czynnym jak i emerytowanym, niezależnie od Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownik spółki należącej do Grupy VKR ma prawo 

ubiegać się o dofinansowanie dla siebie lub członka najbliższej rodziny (męża, żony, dzieci 

do 30 roku życia), jeśli przepracował w firmie co najmniej pięć lat. W szczególnych 

przypadkach Fundacja może odstąpić od tego wymogu.  

 

Z inicjatywy pracowników Fundacja przeznacza środki na realizację lokalnych projektów, 

takich jak wsparcie szkół, przedszkoli, klubów sportowych. Instytucja, która otrzymuje 

pomoc, musi znajdować się nie dalej niż 25 km od siedziby zakładu Velux i mieć poparcie ze 

strony pracownika lub grupy pracowników. 
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Środki przyznawane co roku przez zarząd Fundacji Pracowniczej pochodzą z zysków 

generowanych przez kapitał podstawowy, którym dysponuje Fundacja. Pochodzi on  

z darowizn otrzymanych m.in. od Grupy VKR. 

Jak najdłużej w firmie 

Według informacji Grupy Velux, firma oferuje swoim pracownikom pensje wyższe od 

średniej rynkowej. Wysokość pensji zależy od posiadanych umiejętności, kwalifikacji,  

a także osiąganych wyników, odpowiadających realizacji celów biznesowych, np. jakości 

produkcji, efektywności i terminowości. Firma nie różnicuje wynagrodzeń pod względem 

płci. W polskich fabrykach Velux pracuje dużo kobiet (stanowią one około 38 proc. 

zatrudnionych). Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie to około 1/3. 

 

Firma nie publikuje danych o siatce wynagrodzeń. Wiadomo, że są one zróżnicowane  

w zależności od stażu, stopnia skomplikowania pracy i zajmowanego stanowiska. Według 

danych „Raportu zarobków 2016”, przygotowanego przez Centrum Doradztwa 

Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu na podstawie danych firmy Sedlak & Sedlak, 

mediana dla stanowisk (w przybliżeniu odpowiadających charakterowi zatrudnienia  

w zakładach Velux w Gnieźnie): operator maszyn i urządzeń produkcyjnych wynosiła  

2 935 zł, a pracownik produkcji - 2 501 zł (kwoty brutto). 

 

Polityka kadrowa Grupy ma charakter długookresowy – jej celem jest zatrzymanie 

pracownika w firmie jak najdłużej. Pracownik niewykwalifikowany może liczyć na 

podniesienie kwalifikacji zawodowych przechodząc przez cykl szkoleń. Dotyczą one 

technologii produkcji, obsługi nowoczesnych maszyn oraz bezpieczeństwa na stanowisku 

pracy. Każdego roku uczestniczy w nich 1300-1500 osób. Kilkudziesięciu pracowników 

odbywa każdego roku staże i szkolenia w zagranicznych zakładach Grupy Velux. Im więcej 

pracowników z wyższymi kwalifikacjami, tym większa elastyczność w doborze załogi, 

radzenie sobie z nieobecnościami, a także łatwiejsze zarządzanie zespołem. 

 

Zakłady produkcyjne wchodzące w skład Grupy stosują system rotacji stanowisk, co chroni 

przed monotonią pracy, ma także olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo załogi i na 

efektywność. Bardzo ważna jest ergonomia, z którą związane jest samopoczucie i zdrowie 

pracowników (zakłady Velux organizują cykliczne szkolenia z ergonomii pracy). Rotacja 

stanowisk daje pracownikowi produkcyjnemu większą szansę rozwoju, a także możliwość 

gradacji stanowisk operatorskich, gdyż m.in. poziom wynagrodzeń jest uzależniony od 

posiadanych kompetencji.  

 

W zakładach wchodzących w skład Grupy większość maszyn posiada kilka poziomów 

obsługi, które oznaczane są na tzw. matrycy kompetencji pracowników. Najwyższy poziom 

zakłada możliwość ustawienia maszyny przez operatora, a także szkolenia mniej 

doświadczonych pracowników. Każdy pracownik zdobywa kompetencje na różnych 
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maszynach i ma możliwość przejścia przez kolejne poziomy kompetencji.  Czas zdobywania 

pełnych kwalifikacji operatorskich może się różnić w zależności od stopnia skomplikowania 

maszyn, najczęściej jednak proces ten trwa około trzech lat. Przy przejściu z jednego 

poziomu na kolejny odbywa się egzamin kwalifikacyjny, zdawany przed przełożonym. 

Pracownik szkoli się na wielu maszynach równocześnie – każda maszyna wymaga innego 

rodzaju umiejętności. Maszyny wykorzystywane w polskich zakładach Velux należą do 

najnowocześniejszych na świecie. Są technologicznie zaawansowane, skomplikowane  

i kosztowne. Na przykład skaner wizyjny, który skanuje elementy drewniane z czterech 

stron wychwytując wady drewna, np. sęki, kosztuje ok. 1 mln euro. Fabryka w Gnieźnie 

dysponuje dwoma takimi urządzeniami. Współpracują one z piłami wysokiej częstotliwości, 

które optymalizują komputerowy proces cięcia elementów z prędkością 36 km/h. 

 

Firma współpracuje z polskim szkolnictwem zawodowym i z uczelniami, np. z Państwową 

Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie, umożliwiając absolwentom odbycie odpłatnych staży 

zawodowych i rozpoczęcie pracy w zakładach należących do Grupy.  

Bezpieczna Grupa Velux 

Poza świadczeniami, systemem szkoleń i ambitnymi programami socjalnymi, ważne jest 

również bezpieczeństwo pracy. Dla Grupy Velux i jej spółek siostrzanych to istotny element 

działalności. Wynika on - z jednej strony – ze specyfiki branży stolarskiej, która z natury 

rzeczy musi być wyjątkowo czuła na kwestie związane z bezpieczeństwem, a z drugiej  

– z filozofii firmy, w której bardzo ważne miejsce zajmuje komfort pracy załogi. Właśnie  

w tym celu w fabrykach Grupy Velux na całym świecie realizowany jest od kilku lat Program 

Doskonałego Bezpieczeństwa (The Safety Excellence Programme). Jego efektem jest 

znaczny spadek liczby wypadków przy pracy. Grupa Velux mierzy je liczbą wypadków  

na 1 milion godzin pracy. W zeszłym roku wskaźnik w Polsce wyniósł 3,9, co w porównaniu 

ze wskaźnikiem 10, przed wprowadzeniem SEP, oznacza radykalną zmianę. Jeszcze 

korzystniej wypada porównanie z polską średnią, która – według szacunków Instytutu 

Badań nad Gospodarką Rynkową – wyniosła w 2014 roku 17. 

 

Program SEP składa się z wielu cementów, do którego należą m.in. super bezpieczne 

maszyny, praktycznie wykluczające jakiekolwiek ryzyko wypadku, rotacyjny system pracy, 

pozwalający uniknąć sprzyjającej niebezpiecznym incydentom rutyny, a także tworzenie 

kultury bezpieczeństwa, która polega na budowaniu w pracownikach poczucia osobistej 

odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i za współpracowników. Polskie fabryki Grupy 

Velux pod względem liczby wypadków przy pracy prezentują się obecnie korzystniej niż 

fabryki duńskie czy francuskie. 

 

Szkolenia, rozbudowany system świadczeń i możliwość podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych umożliwiają pracownikom mocniejsze związanie się z firmą. Z punktu 

widzenia interesów biznesowych zakładu to korzystne zjawisko, ponieważ zbyt duża rotacja 

nie służy nowoczesnej i posługującej się skomplikowanymi urządzeniami firmie. Zarazem 
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jednak złożone formy zatrudnienia, awansu i świadczeń, a także promocja działań 

charytatywnych budują w pracownikach poczucie odpowiedzialności za siebie i za innych, 

tworząc podwaliny kapitału społecznego. Jest on warunkiem współpracy opartej na 

zaufaniu i punktem wyjścia dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. 

Gospodarka w obiegu zamkniętym - circular economy 

Grupa Velux i spółki siostrzane w Polsce realizują w praktyce ideę circular economy – Grupa 

Velux jest członkiem grupy roboczej ds. modeli biznesowych, działającej w ramach zespołu 

do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju.  

 

Według circular economy, produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać  

w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak 

najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu,  

od projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich 

zagospodarowania. Według niektórych opinii, przejście do gospodarki obiegu zamkniętego 

może być największą od 250 lat rewolucją w globalnej gospodarce.  

 

Zgodnie z ideą circular economy, Grupa Velux postawiła sobie za cel obniżenie do roku 

2020 emisji dwutlenku węgla o 50 proc. w stosunku do roku 2007, drewno wykorzystywane 

do produkcji pochodzi w 98 procentach z kontrolowanych, certyfikowanych upraw, a jego 

zużycie jest ograniczane poprzez optymalizację wykorzystania surowca (zakłady pracują na 

nowoczesnych maszynach, które minimalizują ilość odpadów, a te, które pozostaną są 

odsprzedawane producentom płyt wiórowych). Drewno wykorzystywane przez zakłady 

Velux pochodzi ze zrównoważonych upraw posiadających certyfikaty FSC i PEFC.  

Do 2020 roku 99 proc. drzew wykorzystywanych przez Grupę Velux ma być certyfikowanych.  

 

Certyfikacja lasów zapewnia, że są one zarządzane zgodnie z wymaganiami 

środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi - równoważąc potrzeby ludzi, przyrody  

i ekonomii. Certyfikacja łańcucha dostaw pozwala natomiast śledzić drogę, którą przebywa 

drewno począwszy od lasu po produkt finalny. Wymagania związane z certyfikatem dotyczą 

m.in. zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia, ochrony 

i wzbogacania różnorodności biologicznej, zakazu stosowania szkodliwych substancji 

chemicznych, wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie, 

przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej, wspierania lokalnego rynku 

pracy, uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów. 

 

W systemie PEFC certyfikowane są wszystkie lasy w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe, a w systemie FSC większość jednostek organizacyjnych PGL LP – 

głównego dostawcy drewna dla zakładów Grupy Velux. 

 

Grupa prowadzi Ocenę Cyklu Życia Produktu, z której wynika, że od produkcji poprzez 

montaż i użytkowanie aż do utylizacji, okna marki Velux mają pozytywny wpływ na 

środowisko naturalne i w prawie 95 proc. podlegają recyklingowi. 
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Dostawcy z certyfikatem 

Duże, międzynarodowe marki korzystają z licznego grona dostawców. Pracują dla nich 

dziesiątki czy nawet setki innych firm, również zatrudniających pracowników, inwestujących 

w ludzi i urządzenia, rozwijających się dzięki kooperacji z globalnymi markami. Wokół nich 

funkcjonują lokalne przedsiębiorstwa, budujące siłę polskiej gospodarki. Tak jest  

w przypadku branży AGD czy meblowej, tak samo producentów okien. 

 

Grupa Velux prowadzi globalny system zakupów surowców i komponentów dla wszystkich 

spółek produkcyjnych na świecie. W gronie dostawców Grupy funkcjonuje ponad  

100 polskich firm. Grupa Velux kupuje w Polsce opakowania kartonowe, drewno, gąbkę, 

części metalowe i plastikowe, śruby, stal, uszczelki, szkło i części elektroniczne. Współpracuje 

również z branżami o charakterze usługowym: transportem i logistyką, branżą reklamową, 

poligraficzną i ochrony mienia. Polscy dostawcy są cenionymi partnerami handlowymi, 

niemal wszyscy kooperanci z Polski wykazują rosnące przychody handlowe.  

 

Współpraca Grupy Velux z dostawcami ma charakter długookresowy: z większością 

kluczowych dostawców kooperacja trwa od ponad 10 lat. W ciągu ostatnich ośmiu lat 

liczba polskich dostawców wzrosła blisko 10-krotnie. W tym samym czasie obroty 

handlowe pomiędzy polskimi firmami a Grupą Velux zwiększyły się ponad 40-krotnie.  

W 2016 roku liczba polskich dostawców Grupy wzrosła rok do roku o 11 proc., a obroty 

handlowe z nimi zwiększyły się o 16 proc. Na podstawie wartości obrotów handlowych 

pomiędzy polskimi dostawcami a Grupą Velux można oszacować, że dzięki temu w 2016 r. 

w polskiej gospodarce funkcjonowało ponad 1000 dodatkowych miejsc pracy. 

 

Wykres 9 - Najwięksi dostawcy Grupy Velux, udział branż w zakupach, w proc., 2016 r. 

 

 
 

Źródło: Grupa Velux. 
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Jeszcze w 2010 r. Grupa Velux współpracowała z zaledwie 25 polskimi dostawcami. Wzrost 

ich liczby oraz wzrost wartości nabywanych u nich produktów wynikał zarówno  

ze zwiększenia produkcji Grupy w Polsce, jak i z coraz lepszej oferty krajowych dostawców, 

którzy dostosowali jakość swoich wyrobów do potrzeb zakładów Velux. Wysokie 

wymagania stawiane przez Grupę Velux spowodowały, że dostawcy musieli wprowadzić  

w swoich firmach innowacyjne rozwiązania technologiczne.  

 

Ponieważ siła odziaływania Grupy – z racji na jej globalny charakter – jest bardzo duża, 

wysokie wymagania jakościowe musiały wywołać reakcję nie tylko wśród jej dostawców, 

ale w całej branży. Spowodowało to w efekcie poprawę konkurencyjności w sektorze 

produkcji okien. Ponieważ ma on duże znaczenie dla całej gospodarki, zwłaszcza dla jej 

najbardziej efektywnej części nastawionej na eksport, poprawa konkurencyjności 

wymuszona przez wysokie wymagania Grupy Velux przyniosła pozytywny skutek 

poprawiając jakość i innowacyjność biznesu w Polsce. 

 

Odziaływanie Grupy Velux na dostawców i pośrednio na całą gospodarkę ma jeszcze jeden 

pozytywny wpływ: Grupa współpracuje tylko z takimi dostawcami, którzy realizują zasady 

odpowiedzialnego biznesu. Grupa Velux stworzyła „Kodeks postępowania dla dostawców”, 

który zakłada wspieranie wysokich standardów pracy, ochronę środowiska, praw człowieka 

i walkę z korupcją i na tej podstawie buduje z nimi długoterminowe relacje. Dostawca, 

podejmując współpracę z Grupą, zezwala jej na monitorowanie zgodności jego działalności 

z „Kodeksem”. 
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Grupa Velux i spółki siostrzane są liczącymi się pracodawcami i inwestorami w regionach,  

w których funkcjonują. Ich działalność nie ogranicza się jedynie do rozwoju mocy 

produkcyjnych. Firmy angażują się w życie społeczności lokalnych, świadcząc im 

konkretną pomoc. Z racji na rozpoznawalność marki i jej globalny charakter podnoszą 

rangę miasta i regionu, w którym prowadzą działalność, tworzą wartość dodaną, istotną  

z punktu widzenia powiatu czy gminy. Ponieważ Grupa Velux ma opinię etycznego 

pracodawcy, przestrzegającego zasad odpowiedzialnego biznesu i otwartego na potrzeby 

pracowników, poddostawców i społeczności lokalnej, jego obecność nie jest obarczona 

żadnym ryzykiem wizerunkowym, a wręcz przeciwnie – wykołuje pozytywne skojarzenia  

i emocje.  

Zyski nie tylko wizerunkowe 

Globalność i rozpoznawalność marki sprawia, że jest on podmiotem przyciągającym  

do regionu inne liczące się firmy z kapitałem zagranicznym. Obecność zakładów Velux jest 

dla nich gwarancją, że gmina jest przychylna biznesowi i otwarta na jego potrzeby.  

 

Dodatkowym atutem jest fakt, że zakłady wchodzące w skład Grupy nie inwestują  

w specjalnych strefach ekonomicznych, nie korzystają z dodatkowych ułatwień stwarzanych 

przez administrację samorządową czy centralną. Jest to sygnał, że przedsiębiorstwo może 

sprawnie funkcjonować, rozwijać się i przynosić zyski opierając się na powszechnie 

obowiązujących zasadach, takich, jakich musi przestrzegać większość działających w Polsce 

firm.  

 

Pozytywny wpływ zakładów Grupy Velux na region polega również na charakterze 

realizowanych w nich inwestycji: są one kosztowne, trwałe i oparte na najnowszych 

technologiach. Ich skala wskazuje jednoznacznie, że zostały obliczone na dziesięciolecia,  

a to znaczy, że Grupa Velux jest stabilnym, długoterminowym inwestorem. To pozytywny 

sygnał zarówno dla lokalnych rynków pracy, którym nie grozi gwałtowne ograniczenie 

zatrudnienia w przypadku wycofania się inwestora, jak i dla budżetów gmin, które mogą 

spokojnie planować inwestycje licząc na stałe, przewidywalne wpływy. 

 

Zakłady wchodzące w skład Grupy są dla rynków lokalnych cennym inwestorem jeszcze  

z jednego powodu: Grupa Velux regularnie korzysta z innowacji, wprowadza nowe 

technologie, jest więc symbolem światowej, biznesowej ekstraklasy. Jej rozwiązania pod 

względem innowacyjności mogą się równać – pamiętając oczywiście o różnicach skali 

wynikających ze specyfiki branży – z takimi przedsięwzięciami, jak nowoczesne fabryki 

silników Volkswagena czy skrzynie biegów Toyoty. W branży produkcji okien marka Velux 

jest Mercedesem, a jego innowacje mają dla niej charakter przełomowy.  
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Nie tylko zresztą dla branży: innowacyjność zakładów Velux polega m.in. na stawianiu 

bardzo wysokich wymagań ekologicznych zarówno sobie, jak i swoim dostawcom. Zakłady 

Velux radykalnie ograniczają emisję CO2, dbają o środowisko, co dla innych firm 

działających w regionie jest poważnym wyzwaniem. Zakłady Velux są punktem odniesienia 

nie tylko dla firm produkujących okna, ale również dla innych działających lokalnie 

podmiotów, które muszą brać pod uwagę standardy obowiązujące w Grupie Velux.  

 

Grupa posiada mocno rozbudowane systemy wspierania pracowników, opieki socjalnej  

i aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Na rynku, na którym pracownik jest coraz 

bardziej poszukiwanym dobrem, firmy muszą brać pod uwagę standardy pracownicze 

stosowane przez Grupę Velux.  

 

Spółki należące do Grupy płacą pracownikom średnio więcej niż przeciętna w regionie.  

Dla gmin to pozytywna wiadomość, ponieważ lepiej opłacani pracownicy mają pozytywny 

wpływ na koniunkturę w regionie, zwiększają obroty handlu i wpływy podatkowe gmin. 

Zakłady Velux przyciągają z reguły lepiej wykształconych pracowników, szkolą ich  

i poszerzają ich umiejętności, co również pomaga lokalnemu rynkowi pracy – wyższe 

umiejętności kadry przekłada się zwykle na wyższe pensje i wyższy status materialny gminy.  

Gniezno i Namysłów  

Każda z miejscowości, w których działają zakłady Velux ceni je sobie jako wybitnego 

pracodawcę i inwestora. W 67-tysięcznym Gnieźnie, gdzie wchodząca w skład Grupy spółka 

NB Polska ma dwa zakłady, Grupa Velux jest największym pracodawcą, zatrudniającym 

ponad 900 osób. To między innymi dzięki niemu odsetek bezrobotnych nie przekraczał tam 

w marcu tego roku 3 proc.  

 

Według Głównego Urzędu Statystycznego (dane za 2016 r.) w Gnieźnie funkcjonuje siedem 

przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób, w tym sześć reprezentujących sektor 

prywatny. Drugim pod względem liczby zatrudnionych w Gnieźnie (ponad 350) jest 

światowy producent maszyn i urządzeń pakujących Trepko – międzynarodowa firma  

o duńskim rodowodzie. Trzeci - Zakład Produkcji Obuwia Kornecki – zatrudnia ponad  

300 osób (pod logo Kornecki sprzedaje kolekcje dziecięce, a damsko-młodzieżowe pod logo 

Veronii). Podobna liczba osób pracuje w firmie produkującej koszule męskie Polanex (swoje 

produkty sprzedaje m.in. w Niemczech, Danii, Szwecji i Francji). 

 

NB Polska wspiera nie tylko gnieźnieński rynek pracy, ale również jego budżet. Spółka 

zapłaciła w 2015 r. 8,9 mln zł podatku dochodowego, a w 2014 r. – 8,2 mln zł (w 2015 r.  

w porównaniu z 2014 r. zwiększył się on o 9,27 proc.). Część podatku CIT trafiła na konta 

lokalnej administracji, np. w 2015 r. udział gminy Gniezno w podatku dochodowym od osób 

prawnych wyniósł 2,2 mln zł; oczywiście, złożyły się na tę kwotę wszystkie podmioty 

działające w gminie płacące CIT. Podobnie, jak w przypadku podatku od nieruchomości, 

który w 2015 w Gnieźnie wyniósł nieco ponad 16 mln zł. 
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NB Polska jest również właścicielem zakładów w liczącym 16,1 tys. mieszkańców 

Namysłowie. Grupa Velux to jeden z największych inwestorów nie tylko w mieście,  

ale w całym województwie opolskim. To tam zostało wydanych gros środków z największej 

jak do tej pory inwestycji Grupy w Polsce, wartej 200 mln zł (około 60 proc. funduszy trafiło 

do województwa). Pieniądze przeznaczono na wymianę i modernizację maszyn, budowę 

nowej hali z nowymi liniami produkcyjnymi. W zakładzie w Namysłowie, który należy do  

NB Polska – siostrzanej spółki Grupy – pracuje ponad 800 osób. To największy pracodawca 

na tym rynku. Według danych GUS, jest on jedyną firmą w mieście zatrudniającą ponad 

250 osób. Mniejszych, o liczbie zatrudnionych od 50 do 249, jest 15 m.in. Nestle Ice Cream 

Polska Sp. z.o.o. czy Browar Namysłów. Do NB Polska pod względem liczby zatrudnionych 

może zbliżyć się niebawem Diehl Controls, który rozbudowuje swoje zakłady  

w Namysłowie. Firma produkująca elektroniczne podzespoły stawia obok istniejącej hali 

dwie nowe (inwestycja ma zakończyć się w połowie 2017 r.). 

Okna z fabryki w Wędkowach 

Bardzo mocnym pracodawcą i liczącym się inwestorem jest posiadająca zakład w gminie 

Wędkowy Dovista - spółka siostrzana Grupy Velux. Wędkowy to licząca zaledwie około 170 

mieszkańców wieś w gminie Tczew, znana z tzw. Wioski Okiennej. Zakład w Wędkowach 

zatrudnia 2 tys. pracowników – głównie z obszaru miast Tczew-Stargard-Malbork. 

Wędkowy w ciągu ostatnich kilkunastu lat – pierwsza firma powstała tutaj w 1994 r. – stały 

się centrum przemysłowym Tczewa, zapewniając gminie liczące się dochody. Wieś zyskała - 

w postaci holdingu VKR - ważnego inwestora, który wybudował kilka lat temu gazociąg,  

i wspólnie z gminą – kanalizację, a na miejscu starego, spróchniałego krzyża postawił 

kapliczkę z patronem stolarzy, św. Józefem. Zakłady w Wędkowach to liczący się płatnik 

podatków lokalnych: w zeszłym roku gmina Tczew zarobiła na podatku od nieruchomości 

ponad 8 mln zł. 

 

Dovista uchodzi w regionie za dobrego i wiarygodnego pracodawcę. Pracownicy 

podejmujący zatrudnienie w zakładzie w pierwszych trzech miesiącach są szkoleni – każdy 

nowo zatrudniony w Dovista pracownik ma zaplanowaną ścieżkę wdrożenia do pracy.  

Uczy się pod opieką trenera, uczestniczy w szkoleniach dotyczących wymagań jakościowych 

produktów, BHP. Optymalną jakość i tempo pracy nabywa po około trzech miesiącach.  

Po okresie próbnym, zgodnie z procedurą rekrutacji, następuje ocena jakości pracy i na jej 

podstawie najlepszym kandydatom firma proponuje etat. Zakład udziela wsparcia 

finansowego organizacjom non-profit, które działają w promieniu 25 km od Wioski 

Okiennej. Są to m.in. kluby sportowe, szkoły, straż pożarna i inne lokalne stowarzyszenia.  

W ciągu ostatnich trzech lat, takie wsparcie otrzymały 64 instytucje, m.in. Dom Pomocy 

Społecznej w Szpęgawsku i Bank Żywności w Tczewie. 
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Grupa Velux nie ma problemu z realizacją zasad odpowiedzialnego biznesu, ponieważ 

podstawowe nomy wrażliwości społecznej są wpisane w filozofię firmy. Holding został 

stworzony przez fundację, a nie odwrotnie, więc działalność na rzecz wszystkich 

interesariuszy jest istotą jej aktywności. Grupa do finansowania swojej działalności 

społecznej nie szuka środków na zewnątrz organizacji, lecz sama je wypracowuje  

i swobodnie – według jasnych reguł – nimi dysponuje. 
 

Choć holding powstał kilkadziesiąt lat temu, jego forma działalności społecznej jest 

nowoczesna. Grupa, z racji swojego wieloletniego doświadczenia i praktyki zdobytej na 

wielu rynkach, potrafi odczytywać społeczne oczekiwania i adekwatnie na nie reagować. 

Elementem strategii holdingu, którego celem jest tworzenie produktów przyjaznych dla 

społeczeństwa i środowiska, jest również współpraca z państwami, w których jest obecny,  

a także otwartość na dialog i współpracę różnych interesariuszy – przedstawicieli rządu, 

agencji rozwoju, uczelni, instytutów naukowych oraz biznesu.  

Pomoc na pewno nie symboliczna 

Struktura własnościowa grupy jest tak skonstruowana, by część wypracowanych przez nią 

zysków powracała do społeczeństwa. W tym celu Villum Kann Rasmussen w 1971 roku 

założył pierwszą fundację charytatywną Velux (Villum Kann Rasmussen Fonden), natomiast 

kolejną Velux Fonden powołał w 1981 roku.  
 

Darowizny przeznaczane na cele publiczne uzyskiwane są z dywidend holdingu VKR 

(właściciela Grupy Velux) oraz zwrotu z majątku fundacji.  
 

Fundacje rozpoczęły działalność w Polsce w 2003 r., a do 2016 udzieliły 30 grantów  

za ponad 104 mln zł. Średnia wysokość grantu to 3 mln zł.  
 

Tabela 4 - Dotacje Fundacji Velux w Polsce. 

 

 

Rok 
przyznania 

grantu 

Wartość 
w mln zł 

* 
Nazwa organizacji Miasto i region 

1 2003 0,9 Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka Poznań, woj. wielkopolskie 

2 2007 3,9 
Polski Czerwony Krzyż we współpracy 
z Duńskim Czerwonym Krzyżem 

woj. lubelskie 

3 2007 2,7 Fundacja Dzieci Niczyje 
Warszawa,  
woj. mazowieckie 

4 2007 1,3 Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce 
Warszawa,  
woj. mazowieckie 

5 2007 0,1 
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia 

Lublin, woj. lubelskie 
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Rok 
przyznania 

grantu 

Wartość 
w mln zł 

* 
Nazwa organizacji Miasto i region 

6 2007 1,4 Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 

Poznań (siedziba 
organizacji) Chudobczyce, 
woj. wielkopolskie; 
Orzechowo, woj. pomorskie 
(realizacja grantu) 

7 2008 1,4 
Gdańska Fundacja Innowacji 
Społecznej 

Gdańsk, woj. pomorskie 

8 2008 3,4 Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka Poznań, woj. wielkopolskie 

9 2009 1,8 
 RoboBraille.org - Towarzystwo 
Pomocy Głuchoniewidomym 

 Warszawa,  
woj. mazowieckie 

10 2009 3,1 Fundacja Dzieci Niczyje cała Polska 

11 2010 3,0 Specialisterne Fundacja Polska 

Warszawa (siedziba 
organizacji), woj. kujawsko-
pomorskie (realizacja 
grantu) 

12 2010 3,0 Powiślańska Fundacja Społeczna 
Warszawa,  
woj. mazowieckie 

13 2011 4,6 
Fundacja Dzieci Niczyje - Program 
grantowy "Bezpieczne dzieciństwo" 

cała Polska 

14 2011 2,3 Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce  Koszalin,  
woj. zachodniopomorskie 

15 2011 1,2 Stowarzyszenie Na Tak Poznań, woj. wielkopolskie 

16 2012 3,8 
Gdańska Fundacja Innowacji 
Społecznej 

Gdańsk, woj. pomorskie 

17 2012 2,9 
Polski Czerwony Krzyż "Okno na świat 
- kontynuacja" 

woj. lubelskie, 
podkarpackie, podlaskie,  
zachodniopomorskie 

18 2012 3,0 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Jarosławiu 

Jarosław, woj. podkarpackie  

19 2012 4,4 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Autystycznym "Dalej Razem" 

Zielona Góra, woj. lubuskie 

20 2012 4,3 
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka 
„Podaj Dalej”  

Konin, woj. wielkopolskie 

21 2012 3,5 Fundacja Gajusz Łódź, woj. łódzkie 

22 2013 6,6 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę cała Polska 

23 2013 4,3 
Stowarzyszenie Ekologiczno-
Kulturalne Ziarno 

Słubice, woj. mazowieckie 

24 2014 5,7 Małopolskie Hospicjum dla Dzieci  Kraków, woj. małopolskie 

25 2014 4,9 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Biskupcu 

Biskupiec,  
woj. warmińsko-mazurskie 

26 2015 4,3 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Jarosławiu 

Jarosław, woj. podkarpackie  

27 2015 3,6 Fundacja „Po drugie”  
Warszawa,  
woj. mazowieckie 

28 2016 8,9 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
Warszawa,  
woj. mazowieckie 

http://www.wei.org.pl/


 

 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   41 

 

Rok 
przyznania 

grantu 

Wartość 
w mln zł 

* 
Nazwa organizacji Miasto i region 

29 2016 5,3 
Fundacja Ekologiczna Wychowanie 
i Sztuka „Elementarz” 

Katowice (siedziba 
organizacji) Namysłów,  
woj. opolskie (realizacja 
grantu) 

30 2016 4,9 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Autystycznym "Dalej Razem" 

Zielona Góra, woj. lubuskie 

Razem 104,5  

 
* Granty są przyznawane w DKK, w związku z tym na potrzeby obliczeń przyjęto kurs DKK vs. PLN  

na ostatni dzień roku, w którym dotacja została przyznana. 
 

Środki, jakie Fundacja przeznacza na zadania związane ze społeczną odpowiedzialnością 

biznesu są znaczne. Pozwalają one osiągnąć założone cele i zrealizować zamierzone 

pomysły. Środki skierowane do określonych obszarów życia społecznego są na tyle wysokie, 

że potrafią je zmienić, nadać im nową jakość, pomóc na tyle skutecznie, że osoby, które  

z nich korzystają odczują realnie zmianę w swoim życiu.  
 

W polskich realiach nie jest to wcale regułą, gdyż bardzo często środki są rozproszone,  

i tak małe, że efekt działań staje się krótkotrwały. W tym sensie Fundacje Velux potrafią 

skutecznie wpływać na otoczenie, zmieniać je, a zarazem pokazywać innym podmiotom,  

że społeczna odpowiedzialność biznesu ma realne możliwości modyfikacji otoczenia. 

Ciekawym przykładem tak rozumianej aktywności była dotacja z 2010 roku dla Fundacji 

Specialisterne Poland - jej działalność koncentruje się na dorosłych osobach z autyzmem - 

dla których Fundacja stworzyła możliwość wykorzystania ich umiejętności na rynku pracy, 

przede wszystkim w branży IT. 

Liczy się sposób zarabiania pieniędzy 

W przekazie Grupy Velux obecny jest jeszcze jeden wątek, interesujący z punktu widzenia 

społecznej odpowiedzialności biznesu: według Grupy Velux, odpowiedzialność społeczna 

determinuje nie tylko kierunek wydawania pieniędzy, ale przede wszystkim sposób,  

w jaki są one zarabiane. To kolejny istotny aspekt społecznych działań Grupy Velux,  

w którym kluczowe jest zdefiniowanie obszarów, na które oddziałuje firma, określenie 

potencjalnych problemów i zaoferowanie przez Fundację - jeżeli jest to możliwe – konkretnych 

rozwiązań. Grupa Velux ma szerokie pole do działań w takich obszarach, jak ekologia, a także 

energooszczędne i zdrowe budownictwo. Właśnie dlatego jest gorącym promotorem zarówno 

zrównoważonej gospodarki, jak i koncepcji zrównoważonego życia w budynkach.  
 

Takim przedsięwzięciem jest m.in. „Barometr zdrowych domów 2016”, czyli raport Grupy 

Velux i spółek siostrzanych informujący o tym, jak Polacy postrzegają swoje zdrowie, 

warunki domowe, czynniki które wpływają na ich samopoczucie oraz co ich motywuje do 

inwestycji w dom. W raporcie zawarte zostały wskazówki dotyczące dbania o środowisko 

domowe. Dokument powstał w oparciu o badanie opinii w 14 krajach. 
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Pierwszy w branży raport CSR 

Jak Grupa Velux prezentuje się na tle innych dużych firm pod względem społecznej 

odpowiedzialności biznesu? W porównaniu z przedsiębiorstwami działającymi w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie – w Gnieźnie czy Namysłowie – wyznacza standardy, którym inni 

przedsiębiorcy powinni sprostać. Międzynarodowe marki zwykle mają mocno 

rozbudowane programy wspierające społeczności lokalne (tak jest na przykład w Gnieźnie), 

ale polskie firmy również je tworzą i realizują. Wiąże się to ze zmianami w postrzeganiu 

biznesu, bardziej ukierunkowanego na dostrzeganie jego aspektów społecznych, a także  

ze zmianą polityki państwa, które kładzie mocny nacisk na zrównoważony i odpowiedzialny 

rozwój gospodarki. 

 

Staje się on również jednym z ważniejszych elementów strategii biznesowej firm, które 

coraz bardziej dbają o to, by kwestie odpowiedzialności nie tylko za pracowników,  

ale również za ich otoczenie, a także za grupy społeczne i środowiska potrzebujące 

wsparcia należały do ważniejszych elementów jego aktywności. W najnowszym raporcie 

„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016”, na liście praktyk CSR 

zdecydowanie dominuje obszar „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności 

lokalnych”. Liczba przedsięwzięć zgłoszonych w tej dziedzinie jest zdecydowanie największa.  

Grupa Velux zajmuje w tym gronie ważne miejsce, i jest ono konsekwentnie wzmacniane 

od wielu lat. Grupa w zeszłym roku przedstawiła własny, pierwszy w polskiej branży 

stolarki, raport CSR („Sztuka odpowiedzialnego wyboru. CSR 2015), w którym 

zaprezentowała nie tylko realizowane przez siebie projekty, ale również swoją filozofię, 

opartą na prospołecznym modelu biznesowym.  

 

W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016”, jest jedyną firmą  

z branży stolarki, której działania CSR zostały zaprezentowane. Znalazły się w nim cztery 

przedsięwzięcia: program ciągłego doskonalenia (realizowany zgodnie z filozofią biznesową 

Kaizen), „Barometr zdrowych domów 2016”, inwestycja w nowoczesną halę magazynowo-

produkcyjną w fabryce Velux w Namysłowie oraz system CUBE.   

 

Działania CSR Grupy Velux obejmują praktycznie wszystkie obszary społecznej 

odpowiedzialności biznesu, od ładu organizacyjnego po zaangażowanie na rzecz 

społeczności lokalnej. Wynikają one w znacznym stopniu z realizowanej w Grupie 

społecznej koncepcji biznesu, opartego na angażowaniu się – zarówno kapitałowym,  

jak i organizacyjnym – w przedsięwzięcia budujące zrównoważoną gospodarkę. 
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Grupa Velux i spółki siostrzane to liczący się gracze na rynku stolarki okiennej w Polsce.  

Ich przewaga nad innymi podmiotami jest w eksporcie wyraźna i prawdopodobnie długo 

jeszcze się utrzyma. Grupa Velux jest w pewnym sensie reprezentantem branży, chociaż nie 

brakuje w niej ważnych i mocnych podmiotów, które mają na swoim koncie liczne 

osiągnięcia, wiele już zrobiły i zrobią jeszcze więcej zarówno w kraju, jak i w Europie.  

Sektor ma wybitnie eksportowy charakter, szturmem zdobył rynki zagraniczne i coraz 

śmielej na nich działa. Dominują na nim podmioty innowacyjne pod każdym względem – 

zarówno technologicznym jak i organizacyjnym czy logistycznym.  

 

Sektor ma pozytywny wpływ na rynek pracy w kraju, na bilans eksportu, a dzięki swojej 

innowacyjności, otwarciu na zmiany i pełniej gotowości do prowadzenia walki 

konkurencyjnej, nadaje całej gospodarce impet i pobudza ją do większej aktywności i coraz 

bardziej odważnych działań. 

 

1. Rekomendujemy dostrzeżenie i docenienie roli branży przez administrację rządową. 

Przez kilka lat cieszyła się ona jej względami, korzystała ze wsparcia – przede wszystkim 

związanego z ekspansją zagraniczną, ale ten etap już się skończył. Stolarka okienna jest 

bez wątpienia tą częścią gospodarki – tak jak branża meblowa, korzystająca z pomocy 

rządowych instytucji – która jest i może być jeszcze bardziej motorem zrównoważonego 

i odpowiedzialnego rozwoju. Wsparcie branży pozwoliłoby jej jeszcze śmielej wchodzić 

na zagraniczne rynki i coraz odważniej konkurować o klienta. 

 

2. Jeszcze większe tempo może nadać branży uruchomienie skutecznych programów 

wsparcia renowacji domów jednorodzinnych. Takie programy byłyby korzystne dla 

całego sektora budowlanego, a także dla branży stolarki otworowej. Program można by 

oprzeć na korzystnym systemie odliczeń podatkowych lub preferencyjnych kredytach. 

Takie programu skutecznie działają w wielu krajach europejskich, pozwalają osiągnąć 

cele ekologiczne i związane z oszczędnością energii. Jeszcze kilka lat temu taki program 

nie miałby większego sensu, gdyż technologie stosowane przy produkcji okien w Polsce 

nie były najwyższej jakości. Sytuacja jednak się zmieniła i obecnie polskie okna spełniają 

najwyższe normy energooszczędności, skutecznie konkurujące na tak rozwiniętych  

i proekologicznych rynkach jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Program renowacji 

domów jednorodzinnych, przy zastosowaniu okien produkowanych w Polsce, pozwoliłby 

na realne oszczędności energii, co byłoby korzystne dla całej gospodarki. Przyniosłoby 

również oszczędności gospodarstwom domowym, zwłaszcza mieszkańcom małych miast 

i wsi, gdzie dominują domy jednorodzinne. 

 

3. Rekomendujemy nadanie jeszcze większego tempa programowi Mieszkanie+  

i rozbudowanie go o nowe regiony w kraju. Rządowy program budownictwa daje szanse 

całej branży na zwiększenie produkcji okien, zwiększenie zatrudnienia i poszerzenie 
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krajowego rynku zbytu. Mieszkanie+ - jeżeli będzie realizowane na masową skalę - 

zwiększy potencjał całej branży budowlanej, w tym stolarki otworowej. 

 

4. Branża potrzebuje mocnej i kompetentnej organizacji, która reprezentowałaby ją 

zarówno w kontaktach z władzami centralnymi w Polsce, jak i na forum 

międzynarodowym. Silne związki producentów okien istnieją na przykład w Niemczech. 

Walczą skutecznie o interesy swoich członków, a ich siła oddziaływania może być na tyle 

duża, że są w stanie ograniczyć aktywność polskich producentów okien. W sytuacji 

rosnących tendencji protekcjonistycznych, obejmujących coraz większą liczbę państw, 

gospodarcza dyplomacja Polski może nie być na tyle skuteczna, by walczyć o interesy 

branży. Mocna organizacja producentów okien może w wielu przypadkach uzupełniać,  

a nawet wyręczać działania państwa. 

 

5. Rekomendujemy podkreślanie wagi międzynarodowych marek w promocji polskich 

osiągnięć na rynkach zagranicznych, a także zwrócenie większej uwagi na ich rolę  

w realizacji zadań odpowiedzialnego biznesu w kraju. Większość tych marek, jak na 

przykład Grupa Velux, na stałe osiadło w Polsce i ani ich zarządy, ani właściciele,  

ani tym bardziej pracownicy nie czują się marką obcą. Ich wiedza, doświadczenie  

i międzynarodowe kontakty pozwalają budować opinię o Polsce jako o rynku 

przyjaznym biznesowi, otwartym na innowacje i stabilnym. Międzynawowe marki to siła 

polskiej gospodarki, dzięki której może szybciej i sprawniej realizować swoje cele. 

 

6. Rekomendujemy upraszczanie sytemu podatkowego w taki sposób, by stawał się on 

coraz bardziej czytelny dla przedsiębiorców, a jednocześnie na tyle przyjazny  

i racjonalny, by nie ograniczał ich możliwości rozwojowych i inwestycyjnych. Płacenie 

podatków w Polsce przez firmy działające w Polsce to obowiązek nie tylko wynikający  

z przepisów prawa, ale również poczucia odpowiedzialności za państwo i za jego rozwój 

gospodarczy. 
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