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ENGEL AUSTRIA przekazuje 100 000 euro dla Ukrainy 

Ogromna solidarność pracowników ENGEL 
 

Schwertberg/Austria – marzec 2022 

ENGEL okazuje wsparcie. W austriackich zakładach i wielu oddziałach 

producenta wtryskarek z siedzibą w Schwertbergu w ciągu ostatnich dni 

odbywa się wiele akcji pomocowych dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. 

„Jesteśmy poruszeni i dumni z tego, jak wielu pracowników włączyło się w 

akcje, a także jak wielu klientów i partnerów wspiera nasze inicjatywy”, mówi 

Stefan Engleder, CEO Grupy ENGEL.  

 

Jako pomoc natychmiastową ENGEL AUSTRIA przekazał 100 000 euro organizacjom: 

Lekarze bez Granic, Nachbar in Not (Sąsiedzi w potrzebie) i Czerwony Krzyż. ENGEL 

AUSTRIA w ciągu 24 godzin zebrał 25 000 euro dla ukraińskiej parafii w Hanowerze, a datki 

wpływają dalej. Pieniądze docierają do potrzebujących natychmiast i bezpośrednio za 

pośrednictwem sieci parafii.  

Bardzo dużo osobistego zaangażowania widać też w oddziałach wschodnioeuropejskich, 

gdzie pracownicy przyjmują uchodźców. Przykładowo w zakładzie produkcyjnym w czeskich 

Kaplicach ENGEL zatrudnia około 100 pracowników pochodzących z Ukrainy i dla członków 

ich rodzin udostępniono mieszkania.  

„Robimy wszystko, co jest teraz możliwe, aby pomóc ludziom. Jesteśmy firmą rodzinną, ale 

tworzymy też światową, ogromną rodzinę ENGEL. Obecnie czujemy to szczególnie mocno”, 

mówi Stefan Engleder. Z dziewięcioma zakładami produkcyjnymi i ponad 30 oddziałami – 

między innymi w Kijowie – Grupa ENGEL jest obecna na całym świecie.  

Troska i współczucie ze strony pracowników ENGEL kierowane są pod adresem wszystkich 

Ukrainek i Ukraińców. Jednocześnie ENGEL myśli o tych, którzy ponoszą osobiste ryzyko w 

walce o pokój. 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych 
i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są 
konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią 
gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  
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