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„Jesteśmy dla siebie nawzajem wsparciem i okazujemy 
troskę, kiedy potrzebna jest pomoc. Na tym polega 
etos Grupy VKR, ponieważ tak zdaniem mojego ojca, 
Villuma Kann Rasmussena, powinno postępować 
modelowe przedsiębiorstwo.”

Oto słowa Larsa Kann-Rasmussena, wypowiedziane  
w 2014 r. przy okazji jego 75 urodzin. Udziałowcy  
zawsze śledzili działania Fundacji Pracowniczej  
z wielkim zainteresowaniem i zapewniali im nie- 
zmienne wsparcie. Dowodzą tego bardzo znaczące da-
rowizny przekazane na przestrzeni lat przez fundację 
VILLUM FONDEN, które były kluczowe dla umożli-
wienia Fundacji Pracowniczej utrzymania i poszerzenia 
prowadzonej działalności zarówno w przeszłości, jak  
i obecnie.

Objęcie stanowiska prezesa zarządu Fundacji 
Pracowniczej na początku roku było dla mnie 
ogromnym zaszczytem i przyjemnością. W ciągu 
25 lat istnienia Fundacji Pracowniczej, ze zwrotu  
z kapitału generowanego dzięki ostrożnym 
inwestycjom skorzystało wiele tysięcy pracowników. 
Fantastycznie jest wiedzieć, że każda przekazana 
darowizna to wielka zmiana dla pracowników  
i projektów, którym udzielono wsparcia.

W tym jubileuszowym wydaniu wybraliśmy temat 
„Co się z nimi dzieje teraz?” i wróciliśmy do niektórych 
osób i projektów, które wspomogliśmy w przeszłości, 
aby przekonać się, jak im się wiedzie.

Dowiecie się także o rozważaniach, które poprzedziły 
utworzenie naszej fundacji, oraz o ewolucji Fundacji 
Pracowniczej na przestrzeni lat.

Komisje rekomendacyjne są w dalszym ciągu ważnymi 
rzecznikami i koordynatorami prac prowadzonych 
przez Fundację Pracowniczą. To one trzymają rękę 
na pulsie, monitorują to, jak radzą sobie pracownicy 

w poszczególnych spółkach i wiedzą, co dzieje się  
w ich życiu, a przez to wiedzą, czy nie jest im 
potrzebna pomoc.  

Zarząd i sekretariat starają się prowadzić komunikację 
w możliwie prosty i bezpośredni sposób, by nasze 
komunikaty były zrozumiałe dla wszystkich, 
niezależnie od kraju, i by wszyscy mieli wrażenie, że 
traktujemy ich profesjonalnie i sprawiedliwie. Jest to 
wyzwanie, którego bynajmniej nie lekceważymy. 

Zarząd Fundacji Pracowniczej nieustannie stawia 
czoło wyzwaniom i analizuje, jak możemy zająć się 
różnymi problemami oraz jak są one postrzegane  
w zróżnicowanych kulturowo wspólnotach, w których 
działa Grupa VKR.

Świat wokół nas się zmienia; odzwierciedlają to pytania 
i wskazówki, które co pewien czas otrzymujemy od 
naszych nieodmiennie aktywnych lokalnych komisji 
rekomendacyjnych. Dialog z nimi i otrzymywane od 
nich informacje są niezmiernie cenne dla zapewnienia 
rozwoju Fundacji Pracowniczej. 

Dobrej lektury!

Stig W. Jensen, prezes

PRZEDMOWA

Stig W. Jensen, VELUX A/S, prezes zarządu Fundacji Pracowniczej 
od marca 2016 r.
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WSPARCIE FINANSOWE DLA  
PRACOWNIKÓW I ICH NAJBLIŻSZYCH

Na przestrzeni lat Fundacja Pracownicza spełniała bardzo istotną funkcję, 
pomagając pracownikom i ich rodzinom, którzy znaleźli się w potrzebie. W wielu 
przypadkach oznaczało do ogromną pomoc dla dotkniętych przez los ludzi  
w radzeniu sobie w codziennym życiu mimo poważnej choroby czy innych 
trudnych sytuacji życiowych. Ilustracji szerokiej gamy celów, na które w ciągu tych 
lat przeznaczaliśmy stypendia i darowizny, niech posłużą poniższe przykłady. 

Od lewej: Elemér Borsetzki pracuje na Węgrzech. Wypadek samochodowy z 2004 r. to już na szczęście przeszłość.
Jurek biega radośnie po długim leczeniu końsko-szpotawych stóp.

JUREK Z POLSKI

W 2012 r. Łukasz Borzyszkowski z firmy DOVISTA 
Polska otrzymał darowiznę dla swego trzyletniego 
syna Jurka, który urodził się z wadą wrodzoną – 
końsko-szpotawymi stopami. Jurek musiał przejść 
wiele zabiegów, podczas których nałożono mu na 
stopy gips, aby je wyprostować; konieczna była 
także operacja. Zgodnie ze wstępną diagnozą, którą 
usłyszeli rodzice Jurka, chłopiec miał nie być w stanie 
samodzielnie chodzić. Rodzinie udało się jednak 
znaleźć specjalistyczną klinikę w Poznaniu, która 
dała im nadzieję na lepszą przyszłość dla synka. – 
Bez pomocy z Fundacji Pracowniczej bardzo trudno 
byłoby nam sfinansować leczenie i operację, które tak 
bardzo pomogły Jurkowi – mówi z wdzięcznością 
Łukasz Borzyszkowski.  

CASPER I VIOLET Z DANII I HOLANDII

W 2008 r. czteroletniemu Casperowi z zespołem 
Downa przyznano darowiznę na plac zabaw przy 
zamieszkanym przez jego rodzinę domu w Danii. 
Casper ma teraz piaskownicę, domek, huśtawkę  
i zjeżdżalnię i może się bawić do woli w bezpiecznym 
otoczeniu. Ten zastrzyk finansowy był ogromną 
pomocą dla rodziców Caspera, którego ojciec pracuje 
w Rationel Vinduer. 

W 2014 r. wsparcie finansowe otrzymała Violet 
van Kommer-Oosterwijk z Holandii. Violet cierpi 
na poważną chorobę płucną i ostre schorzenie 
reumatyczne, które ogranicza jej możliwość ruchu. 
Dzięki wsparciu finansowemu z Fundacji Pracowniczej 
w domu Violet zamontowano windę, by Violet mogła 
dostać się do położonej na piętrze sypialni i odpocząć, 
kiedy jej mąż Fred jest w pracy w VELUX Holandia. 

ELEMÉR Z WĘGIER

W 2004 r. Elemér Borsetzki wraz z rodziną przeżył 
wypadek samochodowy. Elemér i jego żona odnieśli 
ciężkie obrażenia – Elemér został na tydzień 
wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej,  
a hospitalizowany był przez miesiąc z uwagi na złama-
nia kości ramienia, nogi i biodra. Jego powrót do pracy 
wymagał pełnego roku leczenia i rehabilitacji. Dzięki 
wsparciu finansowemu Fundacji Pracowniczej Elemér 

i jego żona poradzili sobie w tym trudnym czasie  
i nie musieli decydować się na dodatkowe kredyty na 
takie zobowiązania, jak edukacja dzieci. Dziś Elemér 
i jego żona cieszą się dobrym zdrowiem, a Elemér 
nadal pracuje w spółce produkcyjnej VELUX na 
Węgrzech (LKR-H).

OFIARY TRZĘSIENIA ZIEMI W JAPONII I CHILE

Pomoc finansowa na rzecz pracowników, którzy 
ucierpieli w trzęsieniu ziemi, należy do dość 
nietypowych darowizn.

Mieszkanie Yoshihiro Amakawy z VELUX Japonia 
zostało zupełnie zniszczone przez trzęsienie ziemi, 
które nawiedziło Kobe 17 stycznia 1995 r. Wprawdzie 
Yoshihiro udało się uciec w samą porę, ale jego dom 
legł w gruzach:
– Byłem zrozpaczony, ale Fundacja Pracownicza 
zapewniła mi szczodrą pomoc finansową, bym mógł 
znowu stanąć na nogi. Ta sytuacja nauczyła mnie 
doceniać wartość „wzajemnego szacunku”. Od tego 
czasu jestem szczerze dumny z tego, że jestem częścią 
Grupy VELUX i to uczucie nigdy mnie nie opuści – 
wspomina ze wzruszeniem Yoshihiro Amakawa.

Rodzina Pérezów przeżyła podobne doświadczenie 
27 lutego 2010 r. w Chile, kiedy gwałtowne 
trzęsienie ziemi (8,8 w skali Richtera) niemal zmiotło 
z powierzchni ziemi ich dom, położony 115 km na 
północ od Concepción. 
– Spaliśmy, kiedy nagle wszystko zaczęło podskakiwać 
i spadać na podłogę – opowiada Carlos Vergara Pérez, 
pracownik VELUX Chile. Wspomina, że wprawdzie 
wszystkim członkom rodziny udało się bezpiecznie 
wydostać na zewnątrz, musieli potem radzić sobie 
przez 24 dni bez wody w poważnie uszkodzonym 
domu. Dzięki pomocy finansowej z Fundacji 
Pracowniczej po pewnym czasie rodzina mogła 
jednak wrócić do w miarę normalnego życia. 

Przykłady te dowodzą, że niesienie pomocy tam, 
gdzie przyniesie ona najwięcej korzyści, nigdy 
przechodzi w rutynę, a zarząd Fundacji Pracowniczej 
musi często podejmować ciężkie decyzje i wyznaczać 
trudne priorytety przy alokacji dostępnych funduszy. 
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Anna z Polski wyjechała za 
granicę na studia; znalazła 
szczęście zarówno w życiu 

roboczym, jak i prywatnym.

STYPENDIA NAUKOWE 

Stypendia naukowe dla dzieci pracowników Grupy zajmują wysokie miejsce 
na liście priorytetów Fundacji Pracowniczej. Na przestrzeni lat udzielono wielu 
stypendiów wspierających szeroką gamę zróżnicowanych programów, np. szkolenie 
nauczycielskie, kurs fryzjerski, radiograficzny, rolniczy, medyczny, mechaniki 
samochodowej, inżynieryjny, sztuki kulinarnej, psychologiczny i wiele innych. 

Od lewej: Praca kierowcy karetki jest dla Ludivine idealna. Marzenia Jane o byciu szefem kuchni się spełniły.

STYPENDIUM DLA LUDIVINE Z FRANCJI

Nathalie Ferriere pracuje dla VKR Francja od 1983 
r. Przez dziesięć lat zajmowała stanowisko w radzie 
pracowniczej. Jest samotną matką dwójki dzieci; 
Ludivine, starsza z nich, ukończyła kurs sekretarski, 
ale niestety nie była w stanie znaleźć pracy  
w zawodzie. Poza kursem pracowała jako ochotniczy 
strażak w miejscowości Feuquières-en-Vimeu we 
Francji i to właśnie dzięki temu wpadła na pomysł, by 
przekwalifikować się na kierowcę karetki. Nathalie 
i jej córce trudno byłoby pokryć koszty szkolenia, 
ale dzięki stypendium udzielonym przez Fundację 
Pracowniczą Ludivine spełniła swoje marzenie. Dziś 
jest wykwalifikowanym kierowcą karetki i kocha 
swoją pracę.  

Ludivine napisała do Fundacji Pracowniczej 
następujący list: 
„Jestem bardzo szczęśliwa, że zostałam kierowcą 

karetki, i chciałabym podziękować Fundacji 
Pracowniczej za wspieranie rodzin pracowników,  
a w szczególności za wspieranie ich dzieci  
w zdobywaniu wykształcenia. Dzięki Fundacji nasze 
marzenia mogą się spełnić.”

ANNA, POLSKA STUDENTKA NA WYMIANIE

W 2009 r. Anna Kamińska, której matka pracuje w NB 
Polska w Gnieźnie, złożyła podanie o stypendium na 
pokrycie kosztów studiów na Duńskiej Politechnice 
(DTU). Studia w Danii zmieniły jej życie. Jak sama 
wyjaśnia:
– Stypendium pozwoliło mi skupić się na studiach 
na DTU, nauczyć duńskiego i pokryć większość 
kosztów pobytu w Danii. Po ukończeniu programu 
wymiany postanowiłam kontynuować edukację  
w Danii. DTU ukończyłam w kwietniu 2012 r. jako 
inżynier ze specjalizacją w dziedzinie polimerów  
i od razu dostałam fantastyczną pracę w Coloplast, 

gdzie pracuję do dzisiaj. Podczas studiów spotkałam 
Simona. Pobraliśmy się w listopadzie 2012 r.,  
a w kwietniu 2015 r. urodziła się nasza córeczka Maja. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwą rodziną.

SZKOLENIE KULINARNE JANE

W 2010 r. Jane Skov Grabow Jensen, córka 
pracownika Østbirk Bygningsindustri w Danii, 
otrzymała od Fundacji Pracowniczej stypendium 
naukowe. W ramach szkolenia kulinarnego  
w zajeździe „Molskroen” w Ebeltoft (Dania) Jane 
wzięła udział w kilku konkursach, w tym w duńskich 
mistrzostwach dla przyszłych szefów kuchni dla osób 
poniżej 23 roku życia. 
Wraz z jednym ze współpracowników zdobyła złoty 
medal, a przy tym zakwalifikowała się do mistrzostw 
ogólnoskandynawskich, które także wraz z nim 
wygrała.
Uczestnictwo w konkursie, sprzęt niezbędny do 
gotowania i koszty podróży to duży wydatek, więc 
stypendium zostało przyjęte z dużą wdzięcznością. 
– Uczestnictwo w zawodach zarówno duńskich, jak 
i skandynawskich było niesamowicie ekscytujące, 
a przy tym bardzo pouczające. Poświęciłam na 
gotowanie mnóstwo czasu i pieniędzy, więc po 
wygraniu mistrzostwa Skandynawii wspaniale 
było usłyszeć, że dostałam stypendium naukowe 

od Fundacji Pracowniczej – powiedziała szczęśliwa  
i dumna Jane po wygraniu mistrzostw Skandynawii.

STYPENDIA DLA DANIELA Z USA I KARIN Z DANII 

W 2012 r. 20-letni Daniel O’Shea, student 
Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, otrzymał 
od Fundacji Pracowniczej stypendium naukowe. 
Pozwoliło mu to ukończyć studia w dziedzinie 
inżynierii mechanicznej. – Stypendium naukowe od 
firmy VELUX Ameryka, gdzie pracuje mój tata, było 
fantastyczną niespodzianką – powiedział.

Karin Meinike Jørgensen, córka Kirsten M. Bentzen, 
która pracowała w VKR Holding aż do śmierci  
w maju 2002 r., studiowała biochemię na 
Uniwersytecie Kopenhaskim, a następnie uzyskała 
tytuł doktora w dziedzinie mikrobiologii i biochemii. 
Jako córka byłej pracownicy, w 2007 r. złożyła wniosek 
o stypendium naukowe do Fundacji Pracowniczej, 
aby móc wziąć udział w obowiązkowym, bezpłatnym 
stażu w rządowym instytucie badawczym SSI i takie 
stypendium otrzymała. Wdzięczność za stypendium 
wyraziła w przesłanym do Sekretariatu Fundacji 
liście: „Bardzo doceniam ten gest z Państwa strony. 
Dziękuję!”
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WSPARCIE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Zmiana statutu Fundacji w 1998 r. umożliwiła Fundacji Pracowniczej wspieranie 
projektów non-profit wspólnot lokalnych z otoczenia spółek Grupy VKR.

W 1999 r. Kristian Haugaard przedstawił program 
wsparcia dla wspólnot lokalnych oraz procedurę 
aplikacyjną w następujących słowach: 

– W ramach nowego działania uzyskaliśmy możliwość 
wspierania projektów non-profit w geograficznym 
otoczeniu spółek należących do Grupy VKR. Mogą 
to być projekty społeczne, edukacyjne czy kulturalne. 
Wnioski będą wstępnie analizowane przez lokalne 
komisje rekomendacyjne poszczególnych spółek. To 
z nimi także powinni się kontaktować pracownicy 
lub inne osoby, które chcą zgłosić projekt do 
finansowania. Ostateczna decyzja o dofinansowaniu 
należy jednak do zarządu Fundacji Pracowniczej. 

Oznacza to, że o uprawnieniu projektu do 
finansowania nie decyduje miejsce zamieszkania 
pracownika, ale lokalizacja projektu w pobliżu 
siedziby spółki.

Przykładamy jednak wielką wagę do angażowania 
się pracowników w finansowane projekty. Osobista 

duma pracownika z takiego zaangażowania udziela 
się innym. Dodatkowo jednak wpływa na opinię  
o spółce w ramach lokalnej społeczności.

Bardzo ważne jest, by projekty miały charakter 
non-profit i były ukierunkowane na dobro wspólne 
– oznacza to, że muszą być skierowane do szerokiej 
grupy osób w ramach społeczności i że powinno na 
nich skorzystać wiele ludzi.

Fundacja Pracownicza zdecydowała także, że 
fundusze należy rozdzielić między możliwie jak 
największą liczbę projektów non-profit. Oznacza to, 
że choć poszczególne darowizny nie są bardzo duże, 
to korzysta z nich więcej projektów. Dany projekt 
może otrzymać dofinansowanie kilka razy, ale 
między poszczególnymi darowiznami musi upłynąć 
przynajmniej pięć lat.

W przeszłości udzielono wsparcia wielu bardzo 
zróżnicowanym projektom i inicjatywom.

NAJLEPSZY PLAC ZABAW W OKOLICY 

Jeden z projektów zrealizowanych dzięki środkom 
z Fundacji Pracowniczej cieszył się ogromnym 
wsparciem społeczności. W pewien wrześniowy 
weekend w 1999 r. 200 dzieci i dorosłych zgłosiło 
się na ochotnika do przekształcenia zaniedbanej 
działki w Thyregod na Jutlandii (Dania) w duży, 
zróżnicowany plac zabaw. Po transformacji projekt 
szybko zyskał sobie w lokalnej społeczności miano 
„najlepszego placu zabaw w Danii”.

W kolejnych latach w lokalnych społecznościach 
sfinansowano dużą liczbę zróżnicowanych projektów, 
a dodatkowo wzrosło finansowanie dla projektów 
poza Danią. W latach 2000-2004 całkowita liczba 
wpłat na projekty społecznościowe się podwoiła. 
Jeżeli chodzi o niedawne darowizny, poniższe 
przykłady dobrze ilustrują istotne zróżnicowanie 
portfela projektów, które uzyskały dofinansowanie:

WÓZKI INWALIDZKIE I SŁUŻBY RATOWNICZE 

Do projektów dofinansowanych w 2006 r. należy 
zakup wózków inwalidzkich dla klubu koszykówki 
dla niepełnosprawnych w Austrii oraz mundurów 
dla jednostki ochotniczej straży pożarnej z siedzibą 
w pobliżu węgierskiego zakładu VELUX (LKR-H); 
następnie podobną pomoc zaoferowano oddziałom 
straży pożarnej w innych krajach. 

W 2009 r. Fundacja Pracownicza pomogła organizacji 
dla osób niepełnosprawnych w Czechach, a w 2011 
r. ochotniczej jednostce ratowniczej z Tczewa, która 
dzięki temu mogła zakupić łodzie motorowe:
– Możemy teraz patrolować znacznie większy obszar 
przepływającej przez Tczew Wisły – wyjaśnia 
stowarzyszenie, które dzięki łodziom ratunkowym od 
2011 r. pełni służbę wodnego ochotniczego pogotowia 
ratunkowego, a także prowadzi dla miejscowych 
dzieci kursy pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na 
morzu.

ROWERY I ZABYTKOWE MOTOCYKLE W POLSCE

W 2013 r. dofinansowano polski klub speedrowerowy, 
a w 2014 r. klub miłośników zabytkowych motocykli 

z Gniezna, położony w pobliżu zakładu NB Polska. 
W 2014 r. klub ten otworzył muzeum inżynierii, 
w którym wystawia motocykle swoich członków,  
a także zabytkowe maszyny rolnicze. Muzeum stało 
się lokalną atrakcją – w dniu otwarcia odwiedziło je 
ponad 400 osób.

CENTRUM MIESZKANIOWE W BELGII

W 2014 r. dofinansowano także belgijskie 
stowarzyszenie Côte-à-Côte, które zaproponowało 
budowę centrum mieszkaniowego dla osób 
niepełnosprawnych. Założone przez grupę rodziców 
stowarzyszenie zbudowało dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych budynek w Wavre,  
w zwykłej okolicy w pobliżu uniwersytetu, ośrodków 
sportowych i handlowych, a także niedaleko 
siedziby VELUX Belgia. W centrum mieszka ośmiu 
mieszkańców z różnymi niepełnosprawnościami 
fizycznymi oraz ich opiekunowie. Dotacja Fundacji 
Pracowniczej umożliwiła centrum kupienie urządzeń 
AGD.  

WYJĄTKOWE KINO W DANII

Projekt, który od 2000 r. otrzymał dofinansowanie 
już kilkukrotnie, to Kino Ringkøbing prowadzone 
przez wolontariuszy. Kino to działa od 1909 r., a tym 
samym jest jednym z najstarszych nadal działających 
nie tylko w Danii, ale i na świecie. 

Na przestrzeni lat Fundacja Pracownicza przekazała 
Kinu Ringkøbing środki na ekran, projektor,  
a ostatnio także na elektroniczny system kasowy. Poza 
pomocą w zachowaniu ważnego zabytku kulturalnego 
dofinansowanie umożliwiło także zmodernizowanie 
kina dzięki wprowadzeniu standardu 3D i systemu 
audio THX, zwiększając tym samym jakość działań 
kulturalnych w niewielkim duńskim miasteczku.

Program dotacji dla projektów non-profit  
w społecznościach, w których działają spółki, odniósł 
ogromny sukces. Zaczynaliśmy od zaledwie kilku 
dotacji w 1999 r., a w 2015 r. w ramach programu 
udzielono pomocy w sumie 123 projektom na łączną 
kwotę  ok. 1,7 mln DKK (ok. 228.000 EUR).

Od lewej: Specjalne rowery bez przerzutek i hamulców to podstawa sportu speedrowerowego. Mieszkańcy Ringkøbing 
bawią się w kinie. Ochotnicze pogotowie ratunkowe w Tczewie na ćwiczeniach z pierwszej pomocy.



„  FUNDACJA PRACOWNICZA MOŻE 
POMÓC, KIEDY SYTUACJA JEST TRUDNA 
– ALE TAKŻE, KIEDY JEST DOBRA ”.  
 
Stig W. Jensen, prezes zarządu Fundacji Pracowniczej
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Villum Kann Rasmussen w pierwszej siedzibie Grypy VKR przy Maskinvej 4 w Søborg, Dania. Od lewej: Lars Kann-Rasmussen,  
Kristian Haugaard, Villum Kann Rasmussen, Bendt Dantzer-Sørensen, Bjarne Thomsen i Flemming Pedersen.

25 LAT FUNDACJI  
PRACOWNICZEJ GRUPY VKR

Pomysł założenia niezależnej fundacji dla pracowników zaproponowali w 1991 r. 
Lars Kann-Rasmussen i były dyrektor VKR Holding Kristian Haugaard  
w ramach obchodów 50-lecia Grupy VKR, a jednocześnie 20. rocznicy założenia 
VILLUM FONDEN. 

Villum Kann Rasmussen – zwany KR – zawsze 
przyznawał, że pracowników postrzega jako 
główne aktywo spółki: Rozwój firmy to zasługa nie 
moja, tylko utalentowanych, pomysłowych ludzi 
– odpowiadał zwykle na pytanie o swój sukces  
w biznesie. 

Dla KR kluczem do sukcesu był szacunek dla 
drugiego człowieka; dlatego właśnie uważał, że 
„dziesięć przykazań jest równie ważne, jak setki zasad 
zarządzania”.

FUNDACJA PRACOWNICZA I WARTOŚCI

W 1965 r. KR zawarł w Założeniach Przedsiębiorstwa Modelowego zobowiązanie, 
by zachowywać się przyzwoicie wobec wszystkich interesariuszy spółki. 

Założenia Przedsiębiorstwa Modelowego są 
niezmiernie proste – to zobowiązanie, by wyrażać 
odpowiedzialność społeczną poprzez sprawienie, 
by modelowe przedsiębiorstwa współdziałały we 
wzorcowy sposób i tworzyły produkty przydatne 
dla społeczeństwa. Jednocześnie ważne jest, by 
przedsiębiorstwa generowały zyski oraz by wszystkie 
osoby powiązane ze spółkami Grupy traktowane były 
przyzwoicie. 

W latach 50. XX w., jako prawdopodobnie jeden 
z pierwszych liderów przemysłu w Danii, KR 
wprowadził doroczne oceny pracowników, aby 
pielęgnować dobre relacje i godzić obustronne 
oczekiwania w zakresie warunków wynagrodzenia  
i zatrudnienia. Oceny te określał później „urodzinami 
spółki”, ponieważ ogromną przyjemność sprawiało 
mu, kiedy pracownicy przepracowywali kolejne lata 
w przedsiębiorstwie. 

KR pragnął, by wartości ujęte w jego osobistym etosie 
przetrwały w kulturze spółki – także wtedy, kiedy 
jego już zabraknie. 

W ramach planu sukcesji korporacyjnej w 1971 r. 
założył fundację VILLUM FONDEN i uczynił 
tę fundację głównym udziałowcem spółki. Statut 
fundacji VILLUM FONDEN stanowi, że celem 
fundacji jest: „Zapewniać pomoc finansową 
w szczególnych okolicznościach wieloletnim 
pracownikom każdej spółki stworzonej przez 
założyciela (…)”.

Ten zapis o pomocy finansowej na rzecz 
pracowników sformułowano, kiedy rozmiary Grupy 
VKR były jeszcze stosunkowo skromne. Wprawdzie 
obejmowała ona spółki w 13 krajach, zatrudnienie 
wynosiło około 1000 osób. W ciągu kolejnych  
20 lat Grupa VKR znacznie się rozrosła, szczególnie 
na skutek ekspansji w segmencie działalności VELUX. 
W 1991 r. obejmowała już spółki w 25 krajach, które 
zatrudniały 3000 osób. Grupa VKR generowała  
już stabilne wyniki, a zyski w okresie od 1971 r. do 
1991 r. wzrosły ponad trzykrotnie. 

Intensywniejsze działania poza granicami Danii 
oznaczały też konieczność odpowiedniego 
ukierunkowania wypłacanych przez fundację 
darowizn dla pracowników. Nadszedł czas na 
założenie niezależnej fundacji, która zajęłaby się 
tym dziełem. Lars Kann-Rasmussen i Kristian 
Haugaard byli też przekonani, że stworzenie fundacji 
pracowniczej spotkałoby się z uznaniem przy okazji 
obchodów jubileuszowych w 1991 r. 

ZAŁOŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA 

MODELOWEGO:

Celem Grupy VKR jest powołanie szeregu 
modelowych przedsiębiorstw, które 
współpracują w sposób wzorcowy.
Mianem Przedsiębiorstwa Modelowego 
określamy spółkę tworzącą produkty 
przydatne dla społeczeństwa i traktującą 
swoich klientów, dostawców, pracowników 
wszystkich kategorii i udziałowców lepiej, 
niż większość innych przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwo Modelowe generuje zysk, 
dzięki któremu może finansować swój 
rozwój i utrzymać  niezależność  
finansową.
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STATUT FUNDACJI

Statut to dokument założycielski fundacji, który opisuje między innymi 
sposób wydatkowania środków.

Statut określał główny cel Fundacji Pracowniczej: 
“(…) przekazywać darowizny na rzecz obecnych 
i byłych pracowników Grupy VKR w Danii i na 
całym świecie, w szczególności w związku z urazami 
lub chorobami”. 
Kristian Haugaard, pierwszy prezes Fundacji 
Pracowniczej, rozwinął ten cel w udzielonym w 1992 
r. wywiadzie: 
– Ponadto Fundacja Pracownicza rozpatrywać będzie 
wnioski o stypendia na cele dalszej edukacji lub 
szkolenia dzieci pracowników, jeżeli ukończyły już 
one znaczną część tej edukacji lub szkolenia. Statut 
zezwala także na dotacje na inne cele pracowników,  
o ile tylko pozwalają na to dostępne fundusze.

Inicjatywę tę zaaprobował KR, który odszedł na 
emeryturę biznesową w połowie lat 80. XX w. 
Aktywnie jednak zajmował się projektem, oferując 
porady i sugestie dotyczące ograniczeń i uprawnień, 
które miały ukształtować działalność nowej fundacji. 
W ten sposób odcisnął swoje piętno na statucie 
fundacji. 

21 grudnia 1991 r. fundacja VILLUM FONDEN 
założyła nową Fundację Pracowniczą Grupy VKR, 
której siedziba wraz z siedzibą spółki-matki, Grupy 
VKR, mieściła się pod adresem Tobaksvejen 10  
w Søborg, w Danii. 

Lars Kann-Rasmussen i Villum Kann Rasmussen, 1979 r.

KAPITAŁ WŁASNY I STOPA ZWROTU  

Fundację Pracownicza założono z bazą kapitałową na 
poziomie 10 mln duńskich koron. 

Początkowo wszystkie fundusze złożono na rachunku 
bankowym oprocentowanym na ok. 10% w skali roku. 
Później zainwestowano je w obligacje, by osiągnąć 
godziwy zysk przy minimalnym ryzyku. Zarząd 
zdecydował, że pierwsze stypendia i darowizny należy 
wypłacić, gdy tylko kapitał Fundacji Pracowniczej 
zapewni odpowiednio dużą stopę zwrotu, by móc 
zgromadzić pewną pulę wolnych środków. Cel ten 
osiągnięto już w 1992 r. Ponieważ baza kapitałowa –  
i, co za tym idzie, stopa zwrotu netto – była początkowo 
dość skromna, fundusze należało alokować z ogromną 
ostrożnością, w oparciu o politykę dofinansowywania 
takich celów, w których przekazane środki odniosłyby 
maksymalny skutek. Polityka ta nadal stanowi 
podstawę działalności Fundacji Pracowniczej.

W latach 1992-1994 Grupa VKR powiększyła się 
o ok. 1000 pracowników. W efekcie niezbędny 
był zastrzyk kapitałowy, by zdolność Fundacji 
Pracowniczej do przekazywania darowizn mogła 
pokryć zapotrzebowanie. 

Podczas posiedzenia zarządu 25 sierpnia 1994 r. 
Kristian Haugaard ogłosił dobrą nowinę –  
1 czerwca tego roku Fundacja Pracownicza otrzymała 
dodatkowy wkład w wysokości 10 milionów koron 
od fundacji VILLUM FONDEN. Baza kapitałowa 
Fundacji Pracowniczej wynosiła teraz 20 milionów 
koron, które zainwestowano w duńskie hipoteczne 
listy zastawne, które wówczas generowały wysoką 
roczną stopę zwrotu. 

W 1995 r. Fundacja Pracownicza rozpatrzyła 
pozytywnie w sumie 42 wnioski o dofinansowanie 
na kwotę ok. 1,25 mln DKK (ok. 168.000 EUR), co 
stanowiło znaczny wzrost względem poprzednich lat, 
tak pod względem liczby wniosków, jak i całkowitej 
wartości darowizn. Z łącznej liczby tych wniosków  
31 złożono w Danii, a 11 w spółkach poza nią. 

W ciągu pierwszych 25 lat istnienia Fundacji 
Pracowniczej Grupa VKR stała się ogromnym 
międzynarodowym holdingiem, zatrudniającym 
ponad 13.500 pracowników w ponad 40 krajach. 
W ostatnich latach trendy gospodarcze przyniosły 
stosunkowo umiarkowane zwroty z zainwestowanego 
kapitału z uwagi na spadające gwałtownie stopy 
procentowe. W obliczu tej sytuacji dwie dodatkowe 
darowizny na łączną kwotę 175 mln koron, przekazane 
przez fundację VILLUM FONDEN na rzecz 
Fundacji Pracowniczej w 2009 r. i 2014 r., pozwoliły 
na utrzymanie poziomu darowizn przekazywanych 
przez Fundację Pracowniczą w obliczu rosnącego 
poziomu zgłaszanych wniosków.
 
Darowizny fundacji VILLUM FONDEN umożliwiły 
zwiększenie poziomu dofinansowania i utrzymanie 
go w przyszłości.

Liczba pracowników Grupy VKR, 1992-2016/ 
Kapitał Fundacji 1992-2016, mln DKK
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DWA NOWE CELE

Na początku Fundacja Pracownicza miała jeden cel. 
Od tego czasu dodano dwa kolejne.

Po śmierci KR w sierpniu 1993 r. zarządy Fundacji 
Pracowniczej i fundacji VILLUM FONDEN 
postanowiły ustanowić nagrodę za osiągnięcia 
pracownicze i nazwać ją imieniem swego założyciela, 
aby zaznaczyć jego ogromny pozytywny wpływ na 
rozwój przedsiębiorstwa i realizację jego wartości. 
Fundacja VILLUM FONDEN przeznaczyła na 
program nagród 10 mln DKK, a niezbędna zmiana 
statusu fundacji weszła w życie 18 stycznia 1996 r.,  
tak aby pierwsza Nagroda im. Villuma Kann Ras-
mussena mogła zostać wręczona 23 stycznia 1996 r.
  
W 1998 r. zarząd Fundacji Pracowniczej przyjął 
uchwałę o zmianie statutu Fundacji tak, by zezwolić 
na wsparcie projektów non-profit w otoczeniu 
geograficznym spółek Grupy VKR. Miało to wpłynąć 
na ich reputację i wspierać ich zobowiązania na rzecz 
społeczności lokalnych. Ten ostatni aspekt skierowany 

był głównie na rzecz spółek produkcyjnych, które 
zwykle mieszczą się w odległych, rzadko zaludnionych 
miejscach.

Zarząd spółki-matki Grupy VKR zaakceptował ten 
pomysł i chętnie wspierał zarówno samą inicjatywę, 
jak i Fundację Pracowniczą w jej realizacji. Na 
posiedzeniu zarządu w listopadzie 1998 r. przyjęto 
wniosek o przekazaniu Fundacji Pracowniczej 20 mln 
DKK na „trzeci filar, przeznaczony na dofinansowanie 
dla celów non-profit w pasie VELUX”, jak to określono.

Wsparcie Grupy VKR dla Fundacji Pracowniczej 
kontynuowano w latach 2011-2015, kiedy to Fundacja 
otrzymywała doroczną darowiznę operacyjną  
w wysokości miliona koron (ok. 135.000 EUR) na 
projekty non-profit umiejscowione w geograficznej 
okolicy spółek Grupy VKR. 

DAROWIZNY  
I JUBILEUSZE

Grupa VKR ma długą tradycję 
świętowania ważnych rocznic.

W 2009 r. cała Grupa VKR obchodziła stulecie 
urodzin KR. W ramach obchodów stulecia zarząd 
fundacji VILLUM FONDEN postanowił przekazać 
100 mln DKK na Fundację Pracowniczą, co znacznie 
zwiększyło kapitał fundacji.

Zaledwie pięć lat później Fundacja Pracownicza 
otrzymała kolejną darowiznę, tym razem w wysokości 
75 mln DKK. Ta ostatnia darowizna związana była 
z 75. urodzinami Larsa Kann-Rasmussena, które na 
mocy statutu fundacji oznaczały, że zrezygnuje on 
ze stanowiska prezesa zarządu fundacji VILLUM 
FONDEN.

Darowizny z roku 2009 i 2014 przekazano na 
wyraźne życzenie Larsa Kann-Rasmussena, który –  
w imieniu głównego udziałowca i właścicieli – 
pragnął zarówno podkreślić osiągnięcia pracowników 
grupy na przestrzeni lat, jak i wynagrodzić znaczne  
i cenione działania Fundacji Pracowniczej.

75. ROCZNICA

Tradycję podkreślania ważnych rocznic za pomocą 
darowizn kontynuowano w 2016 r. z okazji 
jubileuszu 75-lecia Grupy VKR, który obchodzono  
1 kwietnia. Z tej okazji fundacja VILLUM FONDEN 
postanowiła uhonorować pracowników w wyjątkowy 
sposób, wpłacając dodatkową kwotę 75 mln koron na 
Fundację Pracowniczą.  

W roku jubileuszowym prezes fundacji VILLUM 
FONDEN Jens Kann-Rasmussen podkreślił, że ze 
strony głównego udziałowca Fundacji Pracowniczej 
był to gest podziwu dla faktu, że podstawą działań 
fundacji VILLUM FONDEN jest niezwykły 
codzienny wysiłek pracowników Grupy VKR. 

Były prezes zarządu Fundacji Pracowniczej István 
Kónya wyraził dumę i wdzięczność za kwotę 250 mln 
koron, przekazanych Fundacji Pracowniczej przez 
jej głównego udziałowca na przestrzeni zaledwie 
siedmiu lat. Była to ogromna pomoc dla Fundacji, 
która umożliwiła jej zwiększenie poziomu pomocy 
finansowej dla pracowników i ich najbliższych  
w następujących kategoriach: „(…) nieoczekiwane 
sytuacje losowe, wykształcenie dzieci oraz 
społecznościowe projekty non-profit w otoczeniu 
spółek Grupy VKR”. 

Darowizny przekazane przez fundację VILLUM 
FONDEN i Grupę VKR zwiększyły bazę kapitałową 
Fundacji Pracowniczej do kwoty 350 mln koron  
w 2016 r. 

Logo jubileuszu, zaprojektowane  
z okazji jubileuszu Grupy VKR, 2016 r.



<  18   19

ZARZĄD I SEKRETARIAT 

Na spotkaniu założycielskim Fundacji Pracowniczej postanowiono,  
że skład zarządu powinien być maksymalnie reprezentatywny. 

Połowę członków zarządu powołuje zarząd fundacji 
VILLUM FONDEN, a drugą połowę zarząd  
spółkimatki. Statut Fundacji stanowi także, że 
przynajmniej połowa członków zarządu musi 
mieszkać na stałe w Danii.

Jako prezes spółki-matki Kristian Haugaard został 
w naturalny sposób wybrany na prezesa zarządu 
Fundacji. Na pozostałych członków wybrano 
dyrektora zarządzającego segmentu okien pionowych 
Svenda Caspersena, dyrektora zarządzającego 
VELUX Francja Jacquesa Pagota, a także 
wykwalifikowanego robotnika z duńskiego zakładu 
Gelsted Bygningsindustri Ejnera Pedersena.

Na posiedzeniu założycielskim zarząd Fundacji 
Pracowniczej podkreślił, że koszty stałe związane 
z administracją środkami należy maksymalnie 
ograniczyć, „aby wygenerować jak największą 
nadwyżkę, którą będzie można wydatkować w formie 
stypendiów i darowizn”, jak to określił Kristian 
Haugaard. 

Ze względów praktycznych jednak utworzono 
sekretariat Fundacji, który zajmuje się 
administrowaniem wnioskami, przetwarzaniem  
i kontrolą finansową darowizn, a także ustalaniem 
harmonogramów i organizacją spotkań, protokołów 
itp. Do wykonania tego zadania wybrano byłego 
dyrektora pionu obecnej Grupy VKR Villy’ego  
J. Rasmussena, któremu pomagać miała zewnętrzna 
firma księgowa. 

Na mocy statutu kadencja członków zarządu trwa 
dwa lata. Każdy członek zarządu oraz jego prezes 
mogą pełnić swoje funkcje przez maksymalny okres 
ośmiu lat. W 1997 r. do statutu wprowadzono górny 
limit wieku 65 lat dla kandydatów powoływanych 
do zarządu po raz pierwszy – zasada ta pozostaje  
w mocy. W tym samym roku do statutu dodano 
zapis, że fundacja VILLUM FONDEN powołuje 
swoich członków zarządu w lata parzyste, a spółka-
matka – w nieparzyste. 

Pierwsze zmiany w składzie zarządu miały miejsce 
w 1996 r., kiedy na miejsce Svenda Caspersena  
i Jacquesa Pagota wyznaczono odpowiednio Villy’ego 
J. Rasmussena i dyrektora zarządzającego VELUX 
Belgia Benoîta De Stoopa. W kolejnych latach 
skład zarządu zmieniał się w miarę jak, zgodnie ze 
statutem Fundacji, dotychczasowych jego członków 
zastępowali nowi. 

Po powołaniu Villy’ego J. Rasmussena do zarządu, 
nadzór nad sekretariatem fundacji przejął po nim 
ówczesny dyrektor fundacji VILLUM FONDEN 
Leif Jensen. Gitte Hemmingsen była już członkiem 
sekretariatu Fundacji Pracowniczej i stopniowo 
przejmowała rolę nadzorczą, którą pełni do tej pory. 

Na stanowisku prezesa Kristiana Haugaarda zastąpił 
Benoît De Stoop, który z kolei ustąpił miejsca 
dyrektorowi grupy Bjarne’owi G. Thomsenowi.  
W 2008 r. na nowego prezesa Fundacji Pracowniczej 
wybrano dyrektora zarządzającego spółki pro- 
dukcyjnej VELUX na Węgrzech (LKR-H) Istvána 
Kónya. Jednocześnie postanowiono, że poza 
maksymalną ośmioletnią kadencją członek zarządu 
może w szczególnych przypadkach pełnić funkcję  
w zarządzie jako pełny członek lub doradca. Na 
tych warunkach powołano następnie do zarządu 
Bjarne’ego G. Thomsena.

W 2016 r. z zarządu Fundacji Pracowniczej odszedł 
István Kónya, a na jego miejsce wybrano dyrektora 
VELUX A/S Stiga W. Jensena.

Rzeźba „Tankevækker” („Impuls dla 
myśli”) przy wejściu do siedziby VKR 

Holding A/S w Hørsholm, Dania. 
Rzeźbę tę podarowali pracownicy 

Villumowi Kannowi Rasmussenowi  
z okazji 50-lecia firmy w 1991 r. 

Od lewej: Prezesi zarządu Fundacji Pracowniczej Kristian Haugaard (1992-2000), Benoît De Stoop (2000-2005), Bjarne G. Thomsen  
(2005-2008), István Kónya (2008-2016), Stig W. Jensen (2016-).
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LOKALNE KOMISJE REKOMENDACYJNE 

Lokalne komisje rekomendacyjne są ważnymi koordynatorami, 
których zadaniem jest utrzymać dobre relacje i pogodzić wielostronne 
oczekiwania spółek Grupy VKR.

Potencjalni wnioskodawcy mieli mieć możliwość 
kontaktować się z komisjami bezpośrednio, a komisje 
miały weryfikować wpływające wnioski.

Jak wyjaśnił później Bjarne G. Thomsen:
– Celem Fundacji Pracowniczej jest, by każda spółka 
miała komisję rekomendacyjną jako pośrednika 
w kontaktach między Fundacją Pracowniczą 
a pracownikami, którzy potrzebują wsparcia 
finansowego. 

Spółki i zakłady, które zatrudniają stosunkowo 
niewielu pracowników, nie muszą naturalnie mieć 
dużej, reprezentatywnej komisji rekomendacyjnej; 
Fundację Pracowniczej reprezentuje w nich zwykle 
jedna osoba. 

System lokalnych komisji rekomendacyjnych dowiódł 
swojej skuteczności i pomaga zapewnić ostrożny  
i efektywny proces analizy wniosków. Obecnie liczba 
komisji rekomendacyjnych przekracza 100. Oznacza 
to, że w ciągu lat na poziomie lokalnym zgromadzono 
wysoką wiedzę specjalistyczną w zakresie analizy 
i zarządzania wnioskami, które są weryfikowane 
lokalnie, a dopiero później przekazywane zarządowi, 
który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu 
dofinansowania.

Ta struktura organizacyjna w Fundacji jest wyjątkowa 
– nie jest nam znana żadna inna fundacja pracownicza 
o podobnej organizacji. 

WYMÓG WYSŁUGI LAT I NOWE SPÓŁKI

Jako że fundusze w posiadaniu Fundacji Pracowniczej były stosunkowo 
ograniczone, od początku było wiadomo, że sprawiedliwe i równe traktowanie 
wszystkich wniosków wymaga ustalenia trudnych priorytetów.

Aby ułatwić ten proces, w 1992 r. zarząd przyjął 
wymóg dotyczący wysługi lat. Oznacza to, że 
pracownik musiał być zatrudniony w Grupie VKR 
przez przynajmniej 10 lat, aby móc ubiegać się  
o zwykłe darowizny; w niektórych przypadkach 
jednak wymóg ten można było uchylić. 

Zrównoważony wzrost sprzedaży począwszy od 
początku lat 90. XX w. przyniósł znaczny rozrost 
liczby pracowników, a także utworzenie sporej liczby 
nowych spółek w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Wymóg wysługi lat oznaczał więc, że przez długi 
czas darowizny alokowane byłyby nierównomiernie 
– w większym stopniu na rzecz dojrzałych spółek 
na Zachodzie, a w mniejszym na rzecz nowych  
w Europie Wschodniej, co naturalnie nie było 
efektem pożądanym. 

W połowie lat 90. XX w. wymóg wysługi lat 
ograniczono więc do pięciu lat i pozostaje on na tym 
poziomie do dziś. W sytuacjach krytycznych lub 
zagrażających życiu chorób można jednak uchylić ten 
wymóg w ramach uznaniowej oceny indywidualnych 
przypadków.  

Zakład produkcyjny BKR ČR, s.r.o. w Czechach, 2014 r.
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KOMUNIKACJA

Pierwsza broszura informacyjna Fundacji Pracowniczej została 
rozesłana do pracowników w 1992 r. wraz z listem przewodnim,  
który wyjaśniał procedurę aplikacyjną.

W kolejnych latach pracownikom przekazywano 
aktualne informacje. Dodatkowo, do roku 2000 
sekretariat Fundacji korzystał z duńskiego pisma 
pracowniczego „Lyspunktet” do informowania  
o działaniach podejmowanych przez Fundację. 

W latach 2001-2011 Grupa VKR publikowała magazyn 
pracowniczy „Vision”, który Fundacja Pracownicza 
wykorzystywała jako platformę komunikacyjną; od 
2001 r. nowe informacje dostarczano też regularnie 
w piśmie pracowniczym „View”, skierowanym do 
pracowników VELUX. 

Od 1998 r. broszury informacyjne Fundacji 
Pracowniczej tworzone są w różnych językach, a od 
2001 r. publikowane są także jej roczne raporty. 

W 2003 r. sekretariat Fundacji zaczął rozsyłać 
informacje drogą elektroniczną, a w 2007 r. utworzono 
stronę internetową z informacjami o podejmowanych 
działaniach oraz linkami do formularza wniosku, 
rocznych raportów i broszury informacyjnej.  
W 2009 r. i ostatnio w 2016 r. przygotowano nowy 
układ strony, a także bardziej intuicyjne menu  
i więcej szczegółowych opisów darowizn i zdjęć.    

Fundacja prowadzi też komunikację za pomocą 
newslettera, a w wielu spółkach informacje wyświetlane 
są na lokalnych ekranach informacyjnych.

W ostatnich latach wprowadzono także sposób 
komunikacji ukierunkowany w większym stopniu 
na inne segmenty Grupy VKR. W DOVISTA A/S, 
obejmującej takie spółki jak VELFAC, Rationel 
i Svenska Fönster, aktualne informacje dotyczące 
Fundacji Pracowniczej publikowane są w intranecie 
poszczególnych spółek, a w kilku z nich także  
w lokalnych pismach pracowniczych lub newsletterach. 

Zatrudniająca wielu pracowników spółka DOVISTA 
Polska w Wędkowach publikuje newsletter  
z artykułami i informacjami o Fundacji Pracowniczej. 
Inicjatywa ta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, 
a zdaniem lokalnej komisji rekomendacyjnej dała 
polskim pracownikom znacznie lepszy wgląd 
w działania Fundacji oraz kryteria kwalifikacji  
w zakresie pomocy finansowej. 

Wizyta zarządu w Arcon-Sunmark A/S w Danii, 2016 r.

Zakład produkcyjny DOVISTA  
Polska Sp. z o.o. w Polsce, 2014 r.
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Wizyta zarządu w Svenska Fönster AB w Szwecji, 2015 r.

POSIEDZENIA WYJAZDOWE

Aby dodatkowo zrównoważyć oczekiwania i zwiększyć poziom lokalnego 
wsparcia, w ostatnich latach zarząd Fundacji Pracowniczej odbywa jedno 
posiedzenie w ciągu roku w jednej ze spółek Grupy VKR. 

W 2014 r. prezes zarządu Fundacji István Kónya 
wyjaśnił, że jest to okazja, aby „(…) porozmawiać 
z członkami lokalnych komisji rekomendacyjnych 
i zyskać wgląd w opinię o Fundacji Pracowniczej, 
w tym także w to, jak jej bieżące działania są 
postrzegane na poziomie lokalnym. Na tej podstawie 
analizujemy, czy zasadne byłoby zmienić naszą 
politykę działania – naturalnie zgodnie ze statutem 
Fundacji Pracowniczej. Doprowadziło to faktycznie 
do niewielkich zmian naszej polityki”.
  
Else Nassar ze spółki BT Components A/S  
w Thyregod (Dania), członkini zarządu w latach 
2007-2015, wyjaśnia tę zasadę oraz korzyści, jakie 
wyciągnęła w ramach pełnionej funkcji z tych wizyt:
– Raz w roku zarząd odwiedza wybrane spółki 

Grupy VKR, gdzie ma okazję spotkać się  
z komisjami rekomendacyjnymi i odwiedzić lokalne 
stowarzyszenia czy instytucje, którym przekazano 
darowizny. Fantastycznie i inspirująco było 
zobaczyć, jak działa centrum doradcze dla pacjentów 
onkologicznych w Szkocji, jak młodzi ludzie grają 
na dudach; odwiedzić ochotniczą jednostkę straży 
pożarnej na Węgrzech i niewielką bibliotekę we 
Włoszech, żeńskie liceum ludowe i muzeum szkolne 
w Zachodniej Jutlandii, lokalną szkołę w Polsce, 
centrum rekreacyjne w Czechach i wiele innych 
instytucji. Równie fantastycznie było się przekonać, 
że członkowie komisji rekomendacyjnych dzielą 
tego samego „ducha” – to naprawdę tworzy poczucie 
jedności.”   

NOWA STRUKTURA KORPORACYJNA 
I ZMIANA STATUTU

W 2001 r. w Grupie VKR wprowadzono zmianę struktury korporacyjnej. 

Dzięki temu Grupa VKR zyskała rolę aktywnego 
właściciela i inwestora, a tym samym możliwość 
nabywania nowych przedsiębiorstw i inwestowania 
w nie. Polityka Fundacji Pracowniczej stanowi 
w tym zakresie, że „(…) przedsiębiorstwo musi 
stanowić pełną własność i część „rodziny”, nim jego 

pracownicy będą mogli zostać objęci działaniami 
Fundacji Pracowniczej”.

Nowa nazwa spółki-matki oznaczała także zmianę 
oficjalnej nazwy „Fundacji Pracowniczej Grupy 
VKR”.
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Liczba dotacji 1992-2015.
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Wsparcie pracowników Wsparcie na projekty lokalne

Na przestrzeni lat stosunek dotacji na cele spoza 
Danii stopniowo wzrastał, odzwierciedlając ekspansję 
Grupy VKR poza duńskimi granicami.

ZWIĘKSZENIE DAROWIZN  

Liczba dotacji wzrosła od zaledwie garstki w 1992 r. do ok. 100 w 2000 r. W 2015 r. 
udzielono 402 stypendiów i dotacji na łączną kwotę 7,3 mln DKK (ok. 980.000 EUR).  
W ciągu zaledwie pięciu ostatnich lat Fundacja Pracownicza przekazała pomoc finansową 
w kwocie przekraczającej 30 mln koron (ok. 4,1 mln EUR). 

Grupa VKR na świecie.

Karin Meinike Jørgensen 
otrzymała stypendium w 
2007 r.
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NAGRODA IM. VILLUMA KANN RASMUSSENA

KR zmarł w sierpniu 1993 r. w wieku 84 lat. Aby upamiętnić ogromny pozytywny 
wpływ założyciela firmy na sukces Grupy VKR oraz realizację wartości spółki, 
jesienią 1995 r. zarządy Fundacji Pracowniczej i fundacji VILLUM FONDEN 
postanowiły ustanowić nagrodę za osiągnięcia pracownicze i nadać jej imię 
założyciela spółki.

Nagrodę tę przyznaje się jako „wyróżnienie za 
merytoryczne osiągnięcia pracowników, którzy dzięki 
własnym umiejętnościom przyczynili się w sposób 
szczególny do realizacji Założeń Przedsiębiorstwa 
Modelowego Grupy VKR,” jak to określił Kristian 
Haugaard. 

Na posiedzeniu 21 grudnia 1995 r. zarząd fundacji 
VILLUM FONDEN postanowił przeznaczyć na 
Nagrodę im. Villuma Kann Rasmussena (Nagrodę 
KR) kwotę 10 mln duńskich koron.

Zdecydowano, że nagroda przyznawana będzie co 
roku w dniu urodzin KR, czyli 23 stycznia – lub 
możliwie blisko tej daty. 

PIERWSI LAUREACI

Pierwsza ceremonia rozdania nagród odbyła się przy 
Tobaksvejen 10 w Søborg (Dania) w poniedziałek 
22 stycznia 1996 r. Kristian Haugaard podkreślił 
w przemówieniu, że „(…) naszym największym 
aktywem są nasi pracownicy”. Następnie przekazał 
Nagrodę im. KR pięciu pracownikom, którzy – 
zgodnie z decyzją o jej przyznaniu – “(…) wyróżniają 
się spośród tych, którzy pomagają tworzyć 
fundamenty Grupy”. 

Nagrodę przyznano pośmiertnie dwóm byłym 
dyrektorom – Svendowi Kammanowi i Knudowi 
Klercke Andersenowi. Pozostałymi laureatami 
byli była dyrektor finansowa Grupy VKR Karen 
Magdalene Jørgensen, były dyrektor Grupy VKR 
Hans Niels Brandt oraz dyrektor ds. rozwoju Bendt 
Dantzer-Sørensen. Łączyło ich to, że wszyscy przez 
wiele lat mieli bliskie relacje osobiste i zawodowe  
z KR. 

W kolejnych latach wszystkie nagrody przyznawano 
lokalnie za pośrednictwem komisji rekomendacyjnych 
lub działów HR w spółkach, w których zatrudnieni 
byli laureaci, i tam też odbywała się ceremonia 
wręczenia i ogłoszenie zwycięzców.  

W 1997 r. Nagrodę im. KR otrzymało 14 
pracowników, 8 z Danii i 6 z innych krajów. Poza 
samym zaszczytem związanym z przyznaniem 
nagrody laureaci otrzymują także sporządzony  
w swoim języku dyplom, zegarek i złotą biżuterię. 
Następnie każdy laureat zapraszany jest na uroczystą 
kolację. Model ten stosowany jest aż do dzisiaj. 

Zbliżenie na proces produkcji złotej wpinki/ wisiorka,  
które wręczane są laureatom nagrody im. Villuma Kann Rasmussena.  
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DUMA I UZNANIE

Nagroda im. KR to wielki zaszczyt i dowód uznania 
– dowodzi tego ogromna liczba pozytywnych 
opinii, otrzymanych przez Fundację Pracowniczą 
od jej laureatów na przestrzeni lat, także podczas 
przemówień wygłaszanych na uroczystych kolacjach.

W 1997 r. Jean Pierre Brisseau z VELUX Francja 
powiedział w swojej przemowie następujące słowa:
– Przepracowałem tu ponad 21 niesamowitych lat. 
Mam to ogromne szczęście, że jestem członkiem 
grupy, która doświadczyła ogromnego wzrostu, 
zawsze spełniała wyznaczone cele i inspirowała nas, 
abyśmy każdego dnia pracowali nieco lepiej. Jestem 
dumny, że mogę powiedzieć: „Pracuję dla VELUX” 
(…) Będę się starał spełnić oczekiwania, jakie 

nakłada na mnie ta nagroda i mam nadzieję, że moi 
współpracownicy z firmy VELUX także doświadczą 
zaszczytu, który dziś spotkał mnie. 

Po otrzymaniu nagrody w 1998 r. Ejlif Olesen  
z VELFAC A/S w Danii powiedział:
– Informacja, że to ja otrzymam w tym roku to 
wyróżnienie, zupełnie mnie zaskoczyła – ale także 
zachwyciła. Jednak dlaczego ja? W końcu nie 
zrobiłem więcej, niż można by ode mnie oczekiwać 
i miałem przyjemność pracować nad interesującymi, 
stanowiącymi wyzwanie zadaniami.

W zasadzie każdy pracownik może zostać 
nominowany do Nagrody im. KR. Najważniejszym 
kryterium jest ich indywidualny, szczególny wkład 
w wykonywaną pracę. Wykwalifikowany pracownik 
fizyczny i kierownik nie mają naturalnie tych 
samych umiejętności, ponieważ wykonują zupełnie 
różne zadania. Obaj jednak mają możliwość włożyć 
całą swoją osobowość i umiejętności zawodowe, by 
wywrzeć wpływ na swój zakres obowiązków czy 
popchnąć współpracowników w odpowiednim 
kierunku, zwiększając tym samym korzyści dla swego 
zakładu, a tym samym napędzając rozwój całego 
przedsiębiorstwa.  

Mimo że z Nagrodą im. KR nie wiążą się żadne 
wymogi wysługi lat, istnieje niepisana zasada, że 
kandydat do Nagrody powinien przepracować  
w Grupie VKR przynajmniej kilka lat. Podstawą do 
przyznania nagrody nie są pojedyncze osiągnięcia. 
Chodzi raczej o długoterminowy, stały wysiłek na 
przestrzeni lat, który pokazuje, że laureat zbudowany 
jest ze szczególnego kruszcu.   

FAKTY

Otrzymanie Nagrody im. Villuma 
Kann Rasmussena to przede wszystkim 
zaszczyt, towarzyszy mu jednak także 
nagroda rzeczowa – zegarek i specjalnie 
zaprojektowana złota biżuteria (wpinka 
dla mężczyzn i wisiorek dla kobiet).

Od momentu ustanowienia nagrody im. 
Villuma Kann Rassmussena w 1996 r. 
wpinki i wisiorki dostarcza niewielka 
duńska rodzinna firma jubilerska, 
kierowana początkowo przez jubilera 
Andersa Mørcka, a obecnie przez jego 
syna Ole Mørcka.

Produkcja biżuterii dla laureatów Nagrody im. Villuma Kann Rasmussena.
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ELASTYCZNOŚĆ I OTWARTOŚĆ NA ZMIANY

Od momentu swego utworzenia Fundacja Pracownicza przeszła długą 
drogę. Pierwszy krok ku utworzeniu fundacji dla pracowników zrobiono, 
zakładając w 1971 r. fundację VILLUM FONDEN.

Założenie fundacji VILLUM FONDEN pozwoliło 
KR osiągnąć zrównoważoną symbiozę między 
ukierunkowanym na zysk a modelowym działaniem 
w biznesie, przydatnością dla społeczeństwa  
i współczuciem, a wartości te objęły także 
pracowników spółki. 

Lars Kann-Rasmussen i Kristian Haugaard poszli 
w jego ślady, a w 1991 r. utworzyli niezależną 
Fundację Pracowniczą Grupy VKR, która od tego 
czasu znacznie poszerzyła zakres swojej działalności 
dzięki szczodrym darowiznom z fundacji VILLUM 
FONDEN.

Od ćwierć wieku Fundacja Pracownicza niesie pomoc 
pracownikom i ich najbliższym, których dotknęła 
nagła choroba oraz nieszczęśliwe i nieprzewidywalne 
zdarzenia i ich poważne konsekwencje. Fundacja 
Pracownicza przyznaje także stypendia naukowe 
dzieciom pracowników Grupy. Pomoc finansowa jest 
bez wątpienia bardzo ważna dla wszystkich, którzy 
muszą sobie radzić w trudnych sytuacjach; nie tylko 
z uwagi na sam aspekt finansowy, ale i na to, co on 
symbolizuje – serdeczną uwagę i chęć pomocy ze 
strony pracodawcy. 

Liczne stypendia i darowizny przyznane do dnia 
dzisiejszego wynoszą w sumie ok. 90 mln koron  
(12,1 mln EUR). Od Fundacji Pracowniczej wymaga 
to skupienia na właściwie określonych priorytetach 
oraz podążania za zmieniającymi się czasami. 

W nadchodzących latach niektórym obszarom 
przyznany zostanie wyższy priorytet, podczas gdy 
inne wspierane będą w nieco mniejszym stopniu. 

Zarząd Fundacji Pracowniczej poświęcił już wiele 
uwagi temu problemowi; w 2015 r. podjęto decyzję 
o zmianie polityki przyznawania dofinansowania. 
Oznacza to na przykład, że niektóre choroby 
uprawniają pracowników do wsparcia jedynie  
w ograniczonym zakresie. 

Dobrze wyjaśnił do były prezes zarządu Fundacji 
István Kónya:       
– Niektóre schorzenia są obecnie niestety tak 
powszechne, że kwalifikują się raczej jako ogólne 
choroby niezakaźne. Odnotowaliśmy rosnącą liczbę 
wniosków związanych z alergiami, problemami 
z plecami i pasem barkowym itp. Fundacja 
Pracowników co do zasady podchodzi z ostrożnością 
do udzielania wsparcia w sytuacjach, które można 
uznać za „powszechne”, ale w nadzwyczajnych 
okolicznościach może być w stanie dofinansować je 
niewielką kwotą. 

Schorzenia objęte tym zastrzeżeniem obejmują 
cukrzycę, która niestety jest coraz powszechniejsza, 
ale przy której po diagnozie i rozpoczęciu leczenia 
szanse na dobrą jakość życia są wysokie. Fundacja 
Pracownicza zdecydowała więc, że darowizny  
z tytułu cukrzycy będą z zasady przyznawane 
jedynie cukrzykom w wieku poniżej 30 lat i tylko na 
konkretne cele, np. na zakup pompy insulinowej czy 
szkolenia dla rodziny.

Z drugiej strony inne choroby zagrażające życiu będą 
niewątpliwie wymagały szczególnej uwagi. Stypendia 
naukowe także utrzymają bardzo wysokie miejsce na 
liście priorytetów. 

W 2010 r. harcerze z duńskiej miejscowości Gadbjerg otrzymali dofinansowanie na zakup sprzętu wspinaczkowego.



OBCHODY 25-LECIA
Aby właściwie rozpocząć jubileuszowy rok Fundacji Pracowniczej, w styczniu  
2016 r. uruchomiono nową stronę Fundacji z nowym rozkładem, w nowych  
barwach i w nowym stylu. 

Datę uruchomienia strony (22 stycznia) zgrano  
z uroczystościami lokalnego rozdania Nagród im. 
Villuma Kann Rasmussena 2016. Nowe barwy i układ 
odzwierciedlone są także na plakacie promującym 
Nagrodę im. KR, w rocznym raporcie, newsletterze 
oraz na papierze firmowym Fundacji Pracowniczej.

Zarząd Fundacji Pracowniczej postanowił uczcić 
jubileusz, organizując rocznicowy konkurs. 
Wszystkie spółki Grupy VKR zostały poproszone  
o przysyłanie wniosków o dofinansowanie szczególnie 
tego wartych projektów społecznościowych z ich 

otoczenia, które mogą się ubiegać o znaczącą nagrodę 
w wysokości nawet 20.000 EUR. Z ich grupy zarząd 
Fundacji Pracowniczej miał następnie wybrać  
3-5 projektów.

Liczba zgłoszeń nadesłanych przez poszczególne 
spółki była wysoka. Cały proces był bardzo 
produktywny i pouczający, a przy tym przyniósł 
sporą liczbę pytań skierowanych do sekretariatu.  
Z otrzymanych zgłoszeń wybrano cztery projekty – 
każdy z nich był inny i każdy przynosił korzyści innej 
grupie osób (od dzieci z domów dziecka po zwykłych 
obywateli), a także charakteryzował się odmiennym 
podejściem do problemu. Mamy nadzieję, że projekty 
te spełnią pokładane w nich nadzieje i posłużą jako 
inspiracja dla podobnych działań.

W najbliższej przyszłości będziemy przedstawiać 
dalsze informacje – w formie tak tekstowej, jak  
i fotograficznej – na temat zwycięskich projektów 
jubileuszowych.

JESTEŚMY DLA SIEBIE NAWZAJEM 
WSPARCIEM – TAKŻE W PRZYSZŁOŚCI
Potrzeby w zakresie pomocy finansowej zmieniły się w ciągu lat.

Konsekwencją tego jest wprowadzenie surowszych 
wymogów do polityki dotacji oraz sposobu, w jaki 
musimy je godzić z oczekiwaniami pracowników  
w odniesieniu do priorytetów, których przestrzeganie 
jest niezbędne, by wsparcie mogło przynieść korzyści 
dla jak największej liczby osób tam, gdzie jest 
najbardziej potrzebne.

Liczne informacje zwrotne, otrzymywane  
w formie osobistych listów oraz raportów od 
lokalnych komisji rekomendacyjnych, potwierdzają 
przydatność działań podejmowanych przez Fundację 

Pracowniczą. Wsparcie Fundacji dla projektów  
non-profit zlokalizowanych w pobliżu spółek 
Grupy VKR pomaga też realizować projekty, które 
w przeciwnym razie mogłyby nie ujrzeć światła 
dziennego.

Słowa Larsa Kann-Rasmussena, że „jesteśmy dla 
siebie nawzajem wsparciem”, pozostają aktualne. 
Możemy sobie pogratulować działalności Fundacji 
Pracowniczej w ciągu ostatnich 25 lat i patrzeć  
z nadzieją w przyszłość, ku jej dalszym osiągnięciom.
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Niniejsza publikacja, wydana z okazji 25-lecia Fundacji Pracowniczej, prezentuje niektóre osoby  
i projekty, które otrzymały dofinansowanie w przeszłości, by pokazać, jak im się powiodło.

Dowiecie się z niej także o rozważaniach, które poprzedziły utworzenie naszej fundacji,  
oraz o ewolucji Fundacji Pracowniczej na przestrzeni lat.
 
www.employeefoundation.com

„ DLA PRACOWNIKÓW I 
WSPÓLNOT WOKÓŁ NAS”.

 
 
 
   Fundacja Pracownicza Grupy VKR

„ NAWET NIEWIELKA  
DAROWIZNA  
MOŻE WYWRZEĆ  
OGROMNY SKUTEK”. 
 
István Kónya,  
prezes zarządu Fundacji Pracowniczej,  
2008-2016 
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