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DRUTEX S.A., jeden z największych producentów okien i drzwi w Europie ogłosił, że  firma 
została regionalnym liderem rankingu organizowanego przez miesięcznik FORBES i 
promującego firmy społecznie odpowiedzialne. 
 
Idea  rankingu Regional Forbes CSR Awards koncentruje się na  wyłonieniu przedsiębiorstw, 
które w swoich działaniach respektują najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu. 
Nagroda jest przyznawana na podstawie wyników ankiety, przesłanej do kilkuset firm w 
Polsce. Wyróżnione przedsiębiorstwa odznaczają się.: troską o ochronę środowiska, 
dbałością o prawa i interesy pracowników oraz pozostałych interesariuszy, zwłaszcza 
społeczności lokalne, a także licznymi działaniami charytatywnymi, sponsoringowymi itp. 
 
„Miarą sukcesu przedsiębiorstwa jest nie tylko jego zwycięstwo pod względem biznesowym i 
ekonomicznym, ale również siła jego zaangażowania w realizację zasad społecznej 
odpowiedzialności. Każda dobrze funkcjonująca firma powinna odpowiedzialnie zarządzad 
aspektami ekonomicznymi, społecznymi  i ładem korporacyjnym zwiększając inwestycje w 
zasoby ludzkie czy też ochronę środowiska celem budowania silnych podstaw rynkowego 
sukcesu oraz trwałego zaufania. Z tego względu Drutex uczestniczy w wielu inicjatywach 
związanych z promowaniem edukacji wśród pracowników firmy oraz społeczności 
studenckiej, aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspieraniu działalności 
sportowej lokalnego klubu. Cieszę się szczególnie z przyznanego nam wyróżnienia. 
Potwierdza  ono, że nasze zaangażowanie spotkało się z uznaniem społeczeostwa, a to jest 
dla nas bardzo ważne.”- powiedział Leszek Gierszewski, Prezes DRUTEX S.A. 
 

 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia w Sopocie 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
Więcej informacji: 
 
DRUTEX S.A. 

Agnieszka Zagdan 

Specjalista ds. Marketingu  

marketing@drutex.com.pl 
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 

 

DRUTEX S.A.  (www.drutex.eu) jest jednym z największych producentów stolarki 

okienno- drzwiowej w Europie. Spółka rozpoczęła działalność w 1985 roku i  obecnie 

sprzedaje swoje produkty w większości krajów europejskich, USA, Kanadzie, Meksyku, 

Australii i na Dalekim Wschodzie.  W ciągu kilkunastu lat istnienia Spółka osiągnęła  

pozycję wiodącego  producenta stolarki otworowej zarówno w Polsce jak i w Europie. 

Siedziba firmy znajduje się w Bytowie, w woj. pomorskim. Tam też znajduje centrum 

logistyczne Spółki dysponujące flotą ponad 130 nowoczesnych samochodów.  

W 2009 roku firma osiągnęła 14% wyższy poziom przychodów w porównaniu do roku 

2008, a działalność eksportowa firmy sięgnęła 50%. 

W swojej ofercie DRUTEX posiada oprócz produktów z PVC, również okna, drzwi i fasady 

z aluminium i drewna, jak również rolety.  Spółka jest firmą nowoczesną, stosującą w 

procesie produkcyjnym najnowsze rozwiązania technologiczne dopasowane do oczekiwań 

Klientów. Produkty znajdują uznanie w oczach nabywców, co jest odzwierciedlone w 

licznych nagrodach i wyróżnieniach, takich jak:, Laur Klienta, Gazele Biznesu, EU 

Standard, Kryształowy Profil, Ambasador Polskiej Gospodarki, Dobra Firma, Zielona 

Marka, Medal Europejski, Top Builder 2011 i wiele innych. 

Celem firmy jest tworzenie najnowocześniejszych produktów, inwestycje w innowacyjne 

rozwiązania i budowanie dynamicznej sieci sprzedaży gwarantującej optymalizację 

podaży i procesów zaopatrzenia wciąż powiększającej się bazy klientów. 
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