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DRUTEX S.A., największy producent okien i drzwi w Europie, poinformował, że prezes 

Leszek Gierszewski, został finalistą X edycji prestiżowego konkursu Przedsiębiorca 

Roku 2012 organizowanego przez Ernst&Young. Inicjatywa promuje przedsiębiorców, 

którzy wyróżniają się skutecznością w biznesie oraz wspierają zasady społecznej 

odpowiedzialności.  

 

W tegorocznej edycji konkursu jury przedsięwzięcia, pod przewodnictwem Jana Krzysztofa 

Bieleckiego, wybrało 22 października finalistów dziesiątej edycji. Ocena kandydatów 

uwzględniała analizę wielu czynników, m.in.: przedsiębiorczość, wyniki finansowe firmy, 

innowacyjność, strategię działania przedsiębiorstwa, działalność międzynarodową, a także 

relacje z otoczeniem.  

 

Jury X edycji konkursu Przedsiębiorca Roku doceniło rangę i reputację przedsiębiorstwa, a 

przede wszystkim zdolności menadżerskie Prezesa Leszka Gierszewskiego, który tym samym  

znalazł się w bardzo wąskiej i ekskluzywnej grupie najlepszych polskich przedsiębiorców. 

 

Ernst & Young Przedsiębiorca Roku to jedyna tej skali  międzynarodowa inicjatywa 

promująca najlepszych na świecie przedsiębiorców. Konkurs jest organizowany od 1986 

roku, zaś Polska włączyła się do programu w roku 2003. 

 

Podczas tegorocznej Gali Finałowej konkursu, która odbędzie się 29 listopada 2012 r. w Auli 

Politechniki Warszawskiej, spośród grona finalistów wyłonieni zostaną zwycięzcy trzech 

konkursowych kategorii - Produkcja, Usługi oraz Nowy Biznes – a także zwycięzca główny 

dziesiątej polskiej edycji konkursu, który będzie reprezentował nasz kraj w 

międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year w Monte Carlo. Laureat poddając 

się ocenie międzynarodowego grona arbitrów, konkuruje zarazem z najlepszymi twórcami 

biznesów z 50 krajów świata.  

 

 

DRUTEX jest największym w Europie producentem okien PVC z potencjałem pozwalającym 

na produkcję 5000 okien dziennie, z czego eksport stanowi ponad 50%. Firma sprzedaje 

swoje produkty w większości krajów europejskich, USA, Kanadzie, Meksyku czy Australii. 

Spółka zatrudnia ponad 1700 pracowników i rokrocznie notuje wzrosty wielkości sprzedaży. 

Tylko w roku 2011 osiągnęła sprzedaż na poziomie 385 mln zł.  
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 
 
DRUTEX S.A.  (www.drutex.eu) jest największym  producentem 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 160 nowoczesnych pojazdów.  
W 2011 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 385 mln zł, a działalność eksportowa 
firmy sięgnęła około 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, Filar Polskiej Gospodarki, Lider Polskiego Biznesu, Solidna Firma, 
Diament Forbesa 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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