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O nas
V G L  S O L I D  G R O U P

VGL Solid Group to czołowy polski operator logistyczny z 20-letnim
doświadczeniem rynkowym. Oferuje pełen portfel usług z zakresu
transportu, spedycji, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
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Nasze usługi
i zasięg działania
Unikalne i kompleksowe połączenie usług

SEA – AIR - RAIL ROAD LOG

usługi o zasięgu globalnym spedycja ogólnoeuropejska dystrybucja krajowa

Spedycja
morska

Spedycja
drogowa

Logistyka
kontraktowa

Spedycja 
lotnicza

Spedycja
kolejowa

Headquarters

Office

Customs agency

Warehouse

Nasze usługi
i zasięg działania
Unikalne i kompleksowe połączenie usług

Gdynia |siedziba firmy|
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Kluczowe wskaźniki
efektywności

VGL Solid Group
w liczbach

USD 400 mln
PRZYCHODU

750 
PRACOWNIKÓW

110 k
FTL

28
ODDZIAŁÓW

140 k
TEU 2021

115 m2

POWIERZCHNI 
MAGAZYNOWEJ 

 

Niezależny dostawca
usług logistycznych
w Europie Środkowej
i Wschodniej

Długoterminowe relacje 
ze zdywersyfikowaną 
bazą Klientów 
(8,500 Klientów)

Strategiczna koncentracja
na frachcie morskim w ramach 
największych polskich terminali 
kontenerowych

Wiele możliwości dalszego 
szybkiego rozwoju
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Branże,
które obsługujemy

Automotive

Retail & e-commerce

Pharma & medical

Food & beverages

Electronics

Furniture
& home accessories

Industrial
& manufacturing

Timber industry Paper industry

Kompleksowa obsługa

(firm oraz sieci handlowych)

ponad 

8 000
Klientów

Business
model
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Historia i rozwój VGL 
Solid Group
W ciągu ponad 20 lat działalności grupa VGL
rozwinęła się do rangi wiodącego niezależnego 
operatora logistycznego w Europie Środkowej.

2004 2009 2011 2013 20202007 2010 2012 2018 2021

Utworzenie i rozpoczęcie 
działalności przez agenta 
MOL Lines

Przekształcenie działalności 
operacyjnej w spedycję 
morską

Rozpoczęcie działalności
w zakresie spedycji
drogowej - ROAD

Początki zarządzania
łańcuchem dostaw
i operacji spedycji lotniczej

Wdrożenie nowej
architektury IT;
21 Concordia Investment
akcjonariuszem VGL Group

Przejęcie pozostałych 50% 
udziałów w Solid Logistics, 
fuzja i utworzenie
VGL Solid Group

Rozpoczęcie działalności 
przez Agencję Celną

Uzyskanie statusu
Upoważnionego
Przedsiębiorcy (AEO) 

Uruchomienie Centrum
Dystrybucyjnego
w Gdańsku

Utworzenie
VGL Group

Nabycie 50% udziałów
w spółce Solid Logistics

2000
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Polski rynek logistyczny oferuje
najwyższe wskaźniki wzrostu
- w najbliższych latach ruch
kontenerowy będzie się nadal
dynamicznie rozwijał.

6.3

6.3

6.5 12.7

14.8

12.3 15.9

23.212.5

18.7

10 largest markets, 2019 2019 CAGR '15-'19

1 Germany 23.2 1.2%

2 Spain 18.7 4.6%

3 Netherlands 15.9 4.0%

4 Italy 14.8 5.1%

5 Turkey 12.7 9.4%

6 Belgium 12.5 5.7%

7 United Kingdom 12.3 1.8%

8 Greece 6.5 11.8%

9 France 6.3 4.2%

10 Poland 5.1 15.1%

Przegląd rynku transportowego
w Polsce i Europie

10 busiest ports, 2020 2020 CAGR '15-'19

1 Rotterdam 14.3 3.2%

2 Antwerp 12.0 4.5%

3 Hamburg 8.5 -0.7%

4 Athens 5.4 10.6%

5 Valencia 5.4 3.2%

6 Algeciras 5.1 2.5%

7 Bremerhaven 4.8 -3.0%

8 Felixstowe 3.8 -1.1%

9 Gioia Tauro 3.2 4.6%

10 Barcelona 3.0 8.7%

15 Gdańsk 1.9 12.1%

Całkowity przeładunek kontenerów w najbardziej 
ruchliwych portach Europy [mln TEU]

Rynek
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Trendy
i rozwój rynku.

Wykorzystanie nowoczesnej powierzchni magazy-
nowej na przestrzeni lat [m kw.]1)

Poland

Wybrane rynki europejskie 2

2012

1,6

2013

2,2

2014

2,5

2015

2,3

2016

3,4

2017

4,3

2018

4,1

2019 2019

4,2
5,3

2012

12,2 14,0
15,9

18,2
22,2 22,4 24,2 23,3

26,3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Ministerstwo Infrastruktury inwestuje w zdolności 
przeładunkowe polskich portów - łącznie ponad 
15 mld zł (ok. 4 mld euro) na rozbudowę zdolności 
przeładunkowych polskich portów do 2030 r.

Po drogach UE jeździ 6,6 mln samochodów ciężarowych, 
z czego największa jest polska flota ciężarówek
(1,1 mln pojazdów). Polska infrastruktura drogowa jest 
szybko rozwijana, sieć autostrad podwoiła swoją długość 
w latach 2008-20163)

Polski rynek magazynowy wykazuje rekordowy popyt, 
a nowe inwestycje w latach 2019-2020 uczynią
go największym w Europie Środkowej Polska ma stać 
się europejskim hubem „Nowego Jedwabnego Pasa 
Gospodarczego“, wspierającym transport towarów 
na trasie Chiny

1) Wartość nowo wynajętej powierzchni magazynowej w danym roku;

2) Wybrane rynki europejskie: Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Holandia, 
Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania;

3) Według raportu ACEA Pojazdy użytkowane w Europie 2019
Źródło: Eurostat, Port Economics, Savills Research, Główny Urząd Statystyczny, 
Arvato Bertelsman, ACEA, analizy PwC.

CAGR
’12-’16

CAGR
’16-’20

19.9% 12.2%

16.1% 4.3%

Rynek
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CELEO
V G L  S O L I D  G R O U P

Z uwagi na rozwój rynku i branży TSL, niezwykle istotną troską i wyzwaniem stają 
się działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2022r. i latach 
poprzedzających rozpoczęliśmy szereg projektów, które mają stanowić podstawę 
budowania świadomości wśród kluczowych interesariuszy, ale także opierają się 
o zadania i cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez ONZ. Część z nich 
została przez nas przyjęta i bezpośrednio powiązana z firmowymi wartościami, 
które są kierunkowskazem w codziennych działaniach i rozwoju firmy.  
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CELEO vs. działania
i wartości firmowe

CELEO
Cele Zrównoważonego Rozwoju – ustalone przez ONZ 
są dla nas głównym drogowskazem przy planowaniu 
działań firmowych. Naszą ambicją jest planowanie 
i realizowanie działań, a także prowadzenie biznesu 
tak, aby wspierać realizację zadań w nich opisanych. 
Skupiamy się wokół 8 z 17 celów, które dodatkowo są 
powiązane z naszymi firmowymi wartościami. Nasze 
firmowe wartości określają naszą tożsamość jako 
ekspertów logistyki.

Opieramy się na nich w naszej codziennej pracy.
To fundamenty naszej kultury organizacyjnej.

GROWTH
WZROST, ROZWÓJ, INNOWACYJNOŚĆ
Stale poszukujemy nowych możliwości, które 
prowadzą firmę ku przyszłości

OPENNESS
OTWARTOŚĆ, GOTOWOŚĆ DO ZMIAN
Jesteśmy elastyczni, otwarci na zmiany i gotowi do ich 
podejmowania. Działamy szybko i strategicznie.

TEAM
ZESPÓŁ, JEDNA FIRMA
Wspólnie pracujemy na sukces naszych
partnerów biznesowych

RESPONSIBILITY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, GOSPODARNOŚĆ
Świadomie planujemy nasze działania, aby móc
osiągać wyznaczony cel ze szczególną troską
o biznesową gospodarność.

WORK HARD
ZAANGAŻOWANIE, POŚWIĘCENIE
Pracujemy z pasją i poświęceniem

HONESTY
RZETELNOŚĆ, FACHOWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ
Podejmujemy decyzje w oparciu o naszą wiedzę 
ekspercką – rzetelnie ją zdobywamy i nią się dzielimy.
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Interesariusze
V G L  S O L I D  G R O U P

Troska o dobro wszystkich interesariuszy, zarówno w sensie społecznym,
jak i środowiskowym, jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii. 
Przez to znajduje wyraz w licznych wewnętrznych i zewnętrznych
działaniach, które realizujemy. 



 R
A

PO
RT

 /2
02

1

12

Interesariusze to dla nas - Klienci, Pracownicy, lokalne 
społeczności, kontrahenci, inwestorzy. Osoby, które mają 
wpływ na naszą organizację i te, na które my wpływamy. 
W centrum naszych działań na ten moment znajdują się 
głownie: Pracownicy – jako źródło i motor napędzający 
dalsze działania, Klienci – odbiorcy naszych usług – inne 
firmy, które samodzielnie prowadzą działania z zakresu 
odpowiedzialnego biznesu, co stanowi wspólne pole do 
synergii działań oraz wzajemnego inspirowania, a także 
lokalna społeczność.

Podstawą budowania naszych relacji jest otwarta
i szczera komunikacja naszych planów, działań 
i wszystkich istotnych kwestii wpływających na zdolność 
firmy do tworzenia wartości. Mamy świadomość wagi 
informacji niefinansowych dla oceny naszej działalności 
oraz podejmowania decyzji przez interesariuszy, 
a w szczególności akcjonariuszy i inwestorów.

Niniejszy dokument jest pierwszym naszym raportem 
dokumentującym osiągnięcia w tym zakresie i stanowi 
pierwszy krok dla dalszego rozwoju w tym kierunku.

Budowanie relacji i współpracy,  
które wychodzą ponad 
kwestie biznesowe

Tworzenie stabilnego
i odpowiedzialnego 
miejsca pracy

Główne
obszary działania

Interesariusze

PRACOWNICY

KLIENCI

Realizacja projektów
z poszanowaniem 
potrzeb interesariuszy

 
Działania na rzecz 
ochrony środowiska 
naturalnego i klimatu

 
Zaangażowanie na rzecz 
lokalnych społeczności 
(stała współpraca 
i działania adhoc)

LOKALNA
SPOŁECZNOŚĆ
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Komunikacja
z głównymi
interesariuszami
Dla każdej z grup interesariuszy
określiliśmy obszary odpowiedzialności, 
w ramach, których realizujemy
projekty i działania. Komunikację
z każdą z tych grup usprawniają
indywidualnie dobrane kanały
wspierające nawiązywanie dialogu.

Kanały komunikacji: Obszar odpowiedzialności:

PRACOWNICY
e-mail, wewnętrzna platforma
komunikacyjna, szkolenia,
spotkania, social media

Stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo, 
przyjazne i otwarte miejsce pracy,
zrównoważony rozwój firmy

KLIENCI
e-mail, spotkania, newslettery, 
media branżowe i PR

Najwyższa jakość świadczonych usług, 
wiedza ekspercka, terminowość,
bezpieczeństwo, wiarygodność, 
tworzenie wartości, współprace  
ponadbiznesowe

LOKALNA
SPOŁECZNOŚĆ

współpraca regularna
i „ad hoc”, akcje i inicjatywy 
społeczne, strona www, 
social media

Wspieranie inicjatyw społecznych 
będących odpowiedzią na problemy 
i potrzeby społeczności lokalnych, 
wkład w działania edukacyjne,
rozwojowe i prozdrowotne
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Pracownicy
V G L  S O L I D  G R O U P

Działania i projekty skierowane do naszych pracowników tworzymy w oparciu
o dialog oraz zestaw firmowych wartości powiązanych z wybranymi zadaniami 
celów zrównoważonego rozwoju. Dialog wspiera szereg narzędzi komunikacyjnych 
– tj. firmowa platforma informacyjna, mailingi, a także specjalnie powołany zespół 
Engagement Team, składający się z grupy zaangażowanych pracowników, którzy 
jako reprezentanci Koleżanek i Kolegów pracują nad inicjatywami pracowniczymi 
oraz ich rozwojem i udoskonalaniem.
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Dialog w komunikacji 
z Pracownikami
W naszej organizacji funkcjonuje jednostka znana jako 
Engagement Team. Jest to zespół złożony z reprezen-
tantów różnych działów i oddziałów naszej organizacji, 
jego celem jest podejmowanie decyzji w istotnych dla 
Pracowników sprawach tj. organizacja szkoleń, spotkania 
integracyjne, wdrażanie usprawnień firmowych 
i rozwiązywanie istotnych problemów. Ponadto zajmują 
się inicjatywami i własnymi projektami skierowanymi 
do pozostałych pracowników.

Obszary i kierunki działania rozpoznajemy na podstawie 
realizowanej co roku ankiety „Co jest dla Ciebie ważne?”  
– analizujemy głos Pracowników firmy, dzięki czemu 
mamy wgląd w aktualnie newralgiczne dla nich kwestie. 
Wspieramy inicjatywy pracownicze, dajemy możliwość 
rozwoju nie tylko  poprzez szkolenia, ale także stwarzając 
możliwości dla rozwijania pasji.



 R
A

PO
RT

 /2
02

1

16

Cyklicznie diagnozujemy kwestie pracownicze 
Od sześciu lat jako Grupa VGL prowadzimy 
badania satysfakcji z pracy. Robimy to, bo 
zależy nam na poznaniu  opinii Pracowników, 
chcemy, aby nasza firma rozwijała się razem 
z naszymi Pracownikami oraz tworzyć jeszcze 
lepsze miejsce pracy.

Dlatego pytamy raz do roku, co jest ważne 
dla naszych Koleżanek i Kolegów w codziennej 
pracy w kilkunastu obszarach. W tym roku 
dzięki wypełnieniu ankiety każdy Pracownik 
może włączyć się w pomaganie.  
Każde wypełnienie to 3 zł, 
które wrzucamy do wspólnej puli,
którą przekazujemy na 
wybrany cel charytatywny! 

Coroczna ankieta satysfakcji 
pracowniczej: 
„Co jest dla Ciebie ważne”

PRACOWNICYZARZ D

KOORDYNATOR ET

WSPARCIE
MARKETINGOWE

HR
DIRECTOR

+

ENGAGEMENT
TEAM 

Engagement Team

w zakresie omawianych

w dialogu z ET jest HR Director.

a ET wspierany jest przez

Dodatkowo funkcjonuje wsparcie 

-
kich pracowników – jest to grupa otwarta, 

projektów dedykowanych pracownikom. 

obszarach. W ten sposób funkcjonuje 
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Stabilne i odpowiedzialne 
miejsce pracy budujemy
w oparciu o firmowe
wartości i CELEO
Każda z firmowych wartości została powiązana z wybranymi
zadaniami w ramach celów zrównoważonego rozwoju. W ten sposób 
wyznaczyliśmy fundamenty dla planowanych działań i projektów 
skierowanych dla naszych Pracowników, które realizujemy w naszej 
organizacji . 
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PROJEKTY
SKUPIAJĄCE SIĘ
WOKÓŁ IDEI
„SHARING ECONOMY”:

„Razem do pracy”
– projekt carpoolingowy

Akademia Lidera
VGL Adventure 
Otwarte szkolenia rozwojowe
Szkolenia branżowe
Lekcje języka angielskiego
Induction Day

Coaching firmowy

Profilaktyka i przeciwdziałanie
w walce z nadmiernym stresem
 – „Aktywne Orłowo”

Podstawowa opieka zdrowotna
dla wszystkich Pracowników

„Współdzielnia” 
– firmowa wypożyczalnia
  sprzętu

„Bookcrossing” 
– promocja wolnej literatury
z Fundacją Polski Bookcrossing

„Do pracę jadę rowerem
 – promocja ekologicznych 
   dojazdów do pracy

LICZNE PROJEKTY
WDROŻENIOWE
I ROZWOJOWE:

Zbiórki rzeczy używanych
wspierające sklep charytatywny
Fundacji „Razem po sukces”

Wsparcie Domu Dziecka
pod Magnolią

Wolontariat pracowniczy

PROJEKTY
OPIERAJĄCE SIĘ
NA WSPÓŁPRACY,
ZAANGAŻOWANIU
I NIESIENIU WSPÓLNEGO
DOBRA:

Automatyzacja
powtarzalnych
procesów

Praca w oparciu
o nowoczesne
systemy IT

PROJEKTY I WDROŻENIA
Z ZAKRESU IT,
KTÓRE WSPIERAJĄ
CODZIENNĄ PRACĘ:

STATYSTYKA ZATRUDNIENIA
W PODZIALE NA

KOBIETY I MĘŻCZYZN:
DZIAŁANIA I BENEFITY
WSPIERAJĄCE ZDROWIE, 
TAKŻE MENTALNE
I KONDYCJĘ FIZYCZNĄ:

W ramach wdrożonych projektów funkcjonują:
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Projekty skierowane 
do Pracowników

V G L  S O L I D  G R O U P

Pragniemy zapoznać Was z podsumowaniem działań Pracowniczych, wdrożonych  
benefitów oraz garścią statystyk, które prezentują pełną ofertę projektów, które oferujemy 
w VGL Group. Dokładamy wszelkich starań, aby rozwijać system udogodnień i robimy to 
w oparciu o analizę najnowszych trendów rynkowych oraz rozwijając wachlarz dotychczas 
oferowanych możliwości. Wsłuchujemy się w głos Pracowników, uwzględniając wyniki 
corocznej ankiety „Co jest dla Ciebie ważne” i dostosowując wdrożone rozwiązania do 
określonych w niej potrzeb.
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Relacje 
z Klientami

V G L  S O L I D  G R O U P

Od ponad 20 lat rozwijamy naszą działalność, opierając ją na jakościowej ofercie, 
długoterminowych relacjach i transparentności naszego biznesu. Przejrzysty ład 
korporacyjny to fundament naszej firmy. Misja i strategia wytyczają nasze kierunki, 
które wspólnie obieramy realizując kolejne transporty.
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Nasza MISJA wskazuje nam kierunek w którym podążamy
- jest kompasem, który pozwala na sprawne poruszanie się
po świecie globalnej logistyki. We współpracy z naszymi
interesariuszami, a szczególnie szeroko rozumianymi Klientami
opieramy się o wizję: ONE COMPANY, ONE GOAL, CUSTOMER FIRST! 
Misja i wizja to nasze kierunkowskazy,
ale to codzienna praca, realnie obrazuje
nasze działania.

Misja

WE LOOK FURTHER, 
WE SEE MORE,
WE DELIVER BETTER
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Skuteczność wdrażania naszej misji do codziennego działania oraz 
uzyskanej dzięki temu pozycji rynkowej potwierdzają  zdobywane 
przez nas kolejne nagrody:

Nagroda Lider Logistyki
w programie badawczym
Operator Logistyczny Roku 2021 w kategorii 
„Kompleksowa obsługa spedytorska”.

Stawiamy na wysoką 
jakość i relacje
z Klientami

w obszarze”Spedycja Morska i Oceaniczna” 
w rankingu TSL Dziennika Gazety Prawnej

1. miejsce
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Jego celem jest dostarczanie uczestnikom rynku wiedzy
na temat oczekiwań klientów oraz poziomu wykonywania usług 
logistycznych. Operator Logistyczny Roku to badanie satysfakcji 
klientów operatorów logistycznych, które dostarcza obiektywnych 
informacji o zakresie i jakości usług logistycznych oferowanych na 
rynku. Badanie od dwudziestu lat prowadzi Data Group Consulting
i Wydawnictwo Eurologistics.  

Ocenie poddawanych jest wiele elementów zarządzania firmą: 
potencjał konkurencyjny firmy, kompleksowość usług logistycznych, 
wykonanie założonych norm usług logistycznych, standard obsługi 
w ocenie kluczowych klientów, standard obsługi w ocenie ogółu 
klientów, pozycja lidera rynku w ocenie kluczowych klientów 
oraz pozycja lidera rynku w ocenie ogółu klientów.

Coroczny udział w branżowym badaniu jakościowym dostarcza
nam informacji o aktualnym poziomie jakości dostarczanych
przez nas usług.

Prezentowane źródła liczbowe w części pt. „Relacje Klientami” 
są odzwierciedleniem realnych wyników, które uzyskaliśmy 
w badaniu w 2021r. 

W opinii biorących 
udział Klientów 
zajęliśmy 5. miejsce 
w rankingu „Liderzy Rynku”

Rola badania 
Operator Logistyczny Roku

Pozostałe
uzyskane
wyniki

Wskaźniki uzyskane przez 
poprzedzających nas TOP 4 
Liderów Rynku

% odsetek wskazań 

68

60

72

78

80

82
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Wysoką ocenę jakości w relacji z Klientami potwierdzają ubiegłoroczne 
wyniki badania – poniżej prezentujemy kluczowe z nich, które dotyczą 
oceny usług, satysfakcji ze współpracy, a także komunikacji.

Oceny Klientów 
– kluczowe obszary

76%

3. 
3. 
4. 

93,8%

90%
86%
68%
80%

Klientów poleca VGL Solid Group jako dostawcy 
usług logistycznych (Net Promoter Score)

Miejsce na rynku w ocenie obiegu informacji, 
stanie realizacji dostaw / trudnościach realizacji

Miejsce 
na rynku w ocenie terminowości dostaw

Miejsce na rynku w ocenie elastyczności 
(terminach i formach dostawy)

Klientów biorących udział w badaniu ocenia 
współpracę z VGL Solid Group w skali od 8 -10

respondentów 
w obszarze komunikacji mailowej 

respondentów 
w obszarze komunikacji telefonicznej

respondentów 
w obszarze komunikacji osobistej

badanych Klientów wybiera nas i wskazuje nas 
jako lidera rynku ze względu na: kompleksowość 
oferty, terminowość dostaw, wsparcie opiekuna 
handlowego, a także obieg informacji o stanie 
zlecenia

JESTEŚMY POSTRZEGANI JAKO LIDERZY 
RYNKU W PONIŻSZYCH ASPEKTACH:

ZDECYDOWANIE POZYTYWNĄ OCENĘ 
KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI WYSTAWIŁO NAM:
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Wspieramy firmy, które obrały drogę do zeroemisyjności 
oraz zachęcamy pozostałych do korzystania ograniczania 
wpływu z działalności na rzecz środowiska, poprzez 
wybieranie armatorów, którzy oferują serwisy zasilane LNG. 

Wybierając takie rozwiązania, Klienci redukują emisje 
generowane przez przewożone TEU o indywidualnie 
wyliczaną ilość w zależności od wielkości ładunków. 
W ten sposób nasi Klienci przyczyniają się do poprawy 
jakości powietrza dzięki ogromnej redukcji następujących 
zanieczyszczeń powietrza: -SOx, NOx, PM10.

Parametry te i wyliczenia opierają się na uznanych
metodologiach i międzynarodowych normach, takich jak 
ISO 14020/14021/1406. Każdy serwis armatorski zrealizowany 
w ten sposób potwierdzony jest certyfikatem.

Wspieramy Klientów 
w drodze do redukcji 
śladu węglowego

LNGPOWERED
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Lokalna 
społeczność

V G L  S O L I D  G R O U P

Zobowiązana wobec lokalnych społeczności to priorytetowy aspekt, na który 
kładziemy nacisk. Lokalność jest dla nas niezwykle ważna i pielęgnujemy ją 
od lat – przez co jest częścią naszego firmowego DNA. 
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Szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności 

biznesu to działania realizowane dla i przy współudziale 

społeczności.

Znajduje się wśród nich kilka kluczowych grup, ale także 

dotyczą one projektów ad hoc’owych,które są inicjowane 

przez lokalnych działaczy np. przedstawicieli mediów lub 

Pracowników. Dobierając i projektując wspólne działania 

kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju CELEO.

Mapa oddziaływania 
lokalnego PASIEKA W REZERWACIE

„KĘPA REDŁOWSKA”

LOKALNI
DZIAŁACZE
I MEDIA

TRÓJMIEJSKIE
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

LOKALNY
SPORT

TRÓJMIEJSKIE 
SZPITALE

LOKALNE
FUNDACJE

LOKALNE
INICJATYWY
PRACOWNICZE
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Opis działań skierowanych 
do lokalnej społeczności

wspieramy podopiecznych od ponad 7 lat. „Domem pod Magnolią” 
zarządza Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej (GFIS), zajmująca się 
wdrażaniem rozwiązań skierowanych do dzieci i młodzieży będącej 
w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dom pod Magnolią” 
to jeden z sześciu kameralnych domów dziecka prowadzonych przez 
GFIS. Tę placówkę wspieramy przez cały rok – doposażając w potrzebne 
sprzęty (w tym roku zakupiliśmy meble ogrodowe), w czasie pandemii 
przekazaliśmy laptopy do pracy zdalnej, a każde Boże Narodzenie 
to zbiórka firmowa, której celem jest realizacja dziecięcych marzeń 
z listów do Świętego Mikołaja.

to wielka zbiórka, którą zrealizowaliśmy dla podopiecznych schroniska 
w Gdyni. Jesienna akcja pozwoliła na przekazanie niezbędnych przed-
miotów, a także karmy i akcesoriów dla psów oraz kotów gdyńskiej 
placówki. 

jesteśmy honorowym partnerem klubu Arka Gdynia.

WSPARCIE 
„DOMU DZIECKA POD MAGNOLIĄ” 

WSPIERAMY CZTERY ŁAPY 

WSPIERAMY LOKALNY SPORT 
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w ramach walki z pandemią podjęliśmy decyzję o tym, aby wesprzeć
 ją w miarę możliwości – w ten sposób do Szpitali Pomorskich trafiła
darowizna od VGL Group. 

VGL Solid Group, wraz z innymi pomorskimi firmami, wsparł projekt 
„Pociąg Marzeń”. Ideą inicjatywy jest organizacja wyjazdu wakacyjnego 
dla dzieci osieroconych. Trzydzieścioro podopiecznych Funduszu Dzieci 
Osieroconych, prowadzonego przez Fundację Hospicyjną pojechało na 
wymarzone wakacje.
Obóz edukacyjno-rekreacyjny odbył się w lipcu 2021 w OśrodkuWypo-
czynkowym w Wielu, w gminie Karsin i trwał dziesięć dni. Z plecakami 
pełnymi wrażeń i wspomnień uczestnicy powrócili do swoich domów.

wsparliśmy akcję zakupu i przekazania rowerów najbardziej
potrzebującym najmłodszym z każdego powiatu w województwie
pomorskim, które znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji w wyniku 
pandemii.  Akcja miała na celu promowanie zdrowego trybu życia,
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej dzieci. W ramach tej akcji
ufundowaliśmy jeden z rowerów.

WSPIERAMY POMORSKIE SZPITALE 

WSPIERAMY „POCIĄG MARZEŃ” 

„ROWEREM PO ZDROWIE” 
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Troska o lokalne 
środowisko

Pasieka sąsiaduje z naszą gdyńską siedzibą, nieopodal 
naszego biura na terenie rezerwatu „Kępa Redłowska” 
mieści się pasieka, której rozwój wspieramy od 2021r. 
6 uli znajdujących się w pasiece zostało całkowicie
zakupionych przez VGL Solid Group. Przekazujemy
środki finansowe umożliwiające rozwój tej rodzinnej
działalności, aby powiększać ilość rodzin pszczelich
na tym wyjątkowym obszarze, który jednocześnie jest 
terenem miejskim. Miód pozyskiwany z terenu
rezerwatu cechuje niezwykle unikatowy smak i skład. 
Miód jest badany, a pszczoły są pod stalą opieką
wykwalifikowanego pszczelarza.

RATUJEMY PSZCZOŁY 



 R
A

PO
RT

 /2
02

1

41

Wspieramy także 
jako eksperci logistyki

Udowadniamy to na każdym kroku – tym razem niosąc pomoc 
i wsparcie fundacji humanitarnej Redemptoris Missio. Fundacja 
organizuje wyjazdy personelu medycznego, budowę infrastruktury 
medycznej, edukację i wysyłkę sprzętu medycznego oraz środków 
opatrunkowych do różnych zakątków Afryki.

W tym ostatnim wsparliśmy fundację jako operator logistyczny 
– ufundowaliśmy i zrealizowaliśmy transport kolejnej partii sprzętu 
medycznego i środków opatrunkowych do Kamerunu.

Ale to nie wszystko fundację wspieraliśmy nie tylko operacyjnie. 
Na miejscu znaleźli się również nasi wolontariusze, którzy pracowali 
przy przygotowaniu wysyłek i załadunku ich do transportu.

DOSTARCZAMY WIĘCEJ! 
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