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BUDOWLANA FIRMA ROKU 2020 OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2020

Od samego początku nie podążam 
w biznesie utartymi ścieżkami, tylko 

rozwijam firmę według własnego pomysłu, 
często idąc pod prąd.  Firmę buduję tak, by 
miała solidne fundamenty i była odporna na 
wszelkie rynkowe wstrząsy. I to się udaje.  
Drutex jest stabilny finansowo i dynamicznie 
się rozwija. Nie mam obaw o przyszłość, 
chociaż nasza działalność jest specyficzna, 
bo mamy zamówienia tylko na tydzień do 
przodu i to przy 100-procentowej płatności  
z góry. My nie produkujemy na magazyn, 
tylko pod konkretnego klienta. 
I dotyczy to zamówień z całego świata. 
Kluczem do sukcesu były dla mnie zawsze  
inwestycje w jakość i nowoczesne techno-
logie. To podstawa. Cały czas dynamicznie 
idziemy do przodu. Jesteśmy już w ścisłej 
europejskiej czołówce w swojej branży,  
ale chcemy więcej. Chcemy być najlepsi,  
i to nie tylko w Europie. Zawsze powtarzam,  
że jesteśmy dopiero na początku drogi…

36 LAT MARKI DRUTEX

DRUTEX SA

LESZEK GIERSZEWSKI
Prezes Zarządu Drutex SA
Założyciel i prezes firmy Drutex SA. Biznesmen, wizjoner,  
lider. Twórca firmy Drutex. Założone 36 lat temu oraz 
prowadzone przez niego do dziś przedsiębiorstwo 
początkowo zajmowało się m.in. produkcją wyrobów 
z drutu, siatek ogrodzeniowych, gwoździ czy dachó-
wek. W 1994 uruchomił pierwszą linię produkcyjną do 
stolarki z PVC, a dziś Drutex należy do europejskich 
liderów w tej branży. Potencjał produkcyjny firmy 

pozwala na wytwarzanie 7000 okien dziennie. Obec-
nie łączna powierzchnia hal produkcyjnych to ponad 
110 tys. m2. Ponad 75 procent produkcji trafia na eks-
port, w tym do krajów europejskich, Ameryki Północnej  
i Południowej, Azji, Afryki oraz Australii. Firma zatrudnia 
blisko 4000 osób. 
Leszek Gierszewski od początku prowadzenia firmy 
wspiera liczne inicjatywy społeczne, sportowe, kulturalne 
i edukacyjne. To również z jego inicjatywy w marcu 2020 
roku ruszyła akcja „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” jed-
nocząca polski biznes w obliczu pandemii COVID-19. Sam 
przekazał na rzecz szpitali ok. 3,5 mln zł,  a łączna war-
tość pomocy przekazanej w ramach akcji – która wciąż 
trwa – przekroczyła już 50 milionów zł. Zaangażowanie  
w pomoc dla polskich szpitalach przyniosło L. Gierszew-
skiemu tytuł Filantropa Roku „Forbesa”.
Ponadto 9 października 2020 roku na sesji Rady Miasta 
Bytowa za zasługi na rzecz lokalnej społeczności został 
Honorowym Obywatelem Bytowa. W tym mieście się uro-
dził, tam prowadzi biznes i mieszka.

LESZEK GIERSZEWSKI
Założyciel i Prezes  
Drutex SA

36 lat budowania marki Drutex sprawiło, że firma jest 
obecnie wiodącym producentem okien, drzwi  
i rolet w Europie. To nie tylko jedna z najbardziej 
innowacyjnych oraz wiarygodnych polskich marek,  
ale również wizytówka sukcesów polskiej przedsiębiorczości 
na całym świecie. Firmą, opartą w 100 procentach na 
polskim kapitale, kieruje od początku jej założyciel,  
LESZEK GIERSZEWSKI. 

Drutex od lat zdobywa serca klientów 
poprzez gwarantowaną wysoką ja-
kość, innowacyjność i wiarygodność. 
Dzięki bogatej ofercie, zaawansowa-
niu technologicznemu oraz spraw-
ności działania firma z roku na rok 
zwiększa grono swoich odbiorców. 
Każde okno jest zindywidualizowa-
ne, wyprodukowane dla konkretnego 
klienta. Firma dysponuje własną, sta-
le rozbudowywaną i modernizowaną, 
flotą transportową liczącą dziś ponad 
400 pojazdów.

W 2020 roku – po raz pierwszy  
w historii firmy – przychody ze sprzeda-
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2021 rok jest rozpoczęcie budowy kolejnej, największej  
z dotychczas posiadanych, hali produkcyjnej. 

Firma ma dziś kilka tysięcy partnerów handlowych na 
całym świecie, oferując swoje produkty nie tylko w Euro-
pie, ale także m.in. w USA, Australii, Afryce, Meksyku czy 
na Bliskim Wschodzie. Obecnie 75 procent produkcji tra-
fia na rynki zagraniczne, i to zarówno do odbiorców indy-
widualnych jak i do wielu prestiżowych budynków, takich 
jak chociażby hotele Hyatt, Holiday Inn, Sheraton i Marriott  
w Nowym Jorku czy największej na świecie fabry-
ki klocków Lego w Meksyku. Poza stolarką PVC  
w swojej ofercie Drutex posiada także okna i drzwi z drew-
na, aluminium, rolety, fasady oraz ogrody zimowe. 

Drutex i jego prezes Leszek Gierszewski są laureatami 
kilkuset nagród oraz wyróżnień, zarówno branżowych, jak  
i biznesowych. Świadczy to o dużej sile marki. Wśród naj-
ważniejszych wyróżnień są m.in.: medal 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości przyznany Leszkowi Gierszewskie-
mu przez Premiera RP, Złoty Laur Klienta, Ambasador 
Polskiej Gospodarki, Filar Polskiej Gospodarki, Lider Pol-
skiego Biznesu, Solidna Firma, Top Builder, Diament „For-
besa”, Medal Europejski, Gazele Biznesu, EU Standard, 
Kryształowy Profil, Dobra Firma, Zielona Marka czy tytuł 
Business Superbrand.

ży przekroczyły miliard złotych. Tylko  
w ostatnim półroczu ub. roku firma 
zwiększyła zatrudnienie o 550 pra-
cowników i zatrudnia dziś już blisko 
4000 osób. Jest jednym z najwięk-
szych oraz najbardziej cenionych pra-
codawców na Pomorzu.

Corocznie Drutex realizuje wielomilio-
nowe inwestycje. Tylko w 2020 r. spół-
ka przeznaczyła na nie ok. 90 mln zł. 
Rozpoczęto budowę biurowca i maga-
zynu wysokiego składowania. Oddano 
również do użytku najnowocześniej-
szą w Polsce malarnię proszkową do 
stolarki aluminiowej. W planach na Fo
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