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i Postanowiłem 

Leszek Gierszewski 

zroico *»• = — 
otwarte na biznes 
Generał na froncie śpi zawsze w pidżamie. Gdyby jego decyzja była niezbędna 
w każdym momencie, nawet w nocy, to sytuacja w wojsku byłaby fatalna. 
Tak samo, według Leszka Gierszewskiego, założyciela Druteksu, jest w firmie. 
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LESZEK GIERSZEWSKI 

Grzegorz Morawski 

Bytowski producent okien Drutex to 
dziś światowa potęga. Obroty firmy 
w 2012 roku sięgnęły 438 mln zł. Poło
wa produkcji idzie na eksport do Euro
py, Kanady, Meksyku, Australii, Stanów 
Zjednoczonych i na Daleki Wschód, 
łącznie do ok. 2 tys. dilerów. Mimo od
niesionego sukcesu, jej twórca, Leszek 
Gierszewski, łamie stereotyp urobione
go po pachy przedsiębiorcy, który zary-
wa noce by nadzorować biznes. 

- Wydawałoby się, że życie wypełnia 
mi wyłącznie praca. Nic podobnego! 
Znajduję czas na wszystko. Umiejęt
ność godzenia życia prywatnego i osią
gania celów zawodowych jest kluczem 
do sukcesu - podkreśla. 

Według niego prawdziwa sztuka to 
realizować się zarówno w biznesie, jak 
i w sferze własnych pasji i zamiłowań. 
Dlatego do pracy przyjeżdża na godzinę 
9-10 rano i zawsze wychodzi o 15. Tak 
zresztą funkcjonuje cały Drutex, gdzie 
nikt z kadry zarządzającej nie pracuje 
dłużej. 

- Gdyby któryś z moich pracow
ników zostawał w pracy po 15., uznał
bym, że firma jest źle zarządzana. 
Szanuję swój prywatny czas oraz pry
watny czas moich pracowników -
mówi Gierszewski. 

Właściwe miejsce, 
właściwy czas 
Wspominając okres tworzenia Dru-
teksu, Gierszewski żartuje, że w 1993 
roku pojechał na targi budowlane przy 
okazji wykańczania domu, a kilka lat 
później był już liderem w produkcji 
okien w Europie. 

- W połowie lat 80, założyłem fir
mę, która zajmowała się produkcją wy
robów z drutu. Początki były skrom
ne, bo zatrudnialiśmy zaledwie kilka 
osób. Ale popyt sprzyjał rozbudowie: 
firma nabierała rozpędu, rosła jak na 
drożdżach - wspomina przedsiębior
ca. - W 1993 roku wybrałem się na tar
gi budowlane do Gdańska. Wówczas 

MARZENIA I FAKTY 
Twardo stąpam po ziemi i mimo że ^ J 
marzeń zawsze miałem wiele, to j 
polegam na twardych faktach | j [ 
i rzeczywistych szansach. Dlatego 
wierzę, że ludzie przedsiębiorczy, I 
inteligentni i zaangażowani w to, co,', 
robią, mogą osiągać podobne sukcesy. 

Leszek Gierszewski 
prezes spółki Drutex SA 
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przyjrzałem się dokładnie produkcji 
okien. Dowiedziałem się, na czym ona 
polega, i postanowiłem, że uruchomię 
produkcję okien. 

Pomysł okazał się strzałem w dzie
siątkę. Czy dziś dałoby się go powtó
rzyć? Na sukces Druteksu miała wpływ 
ówczesna sytuacja na rynku - raczku
jący kapitalizm i uwolnienie przedsię
biorczego potencjału w narodzie. Teraz 
karty zostały rozdane, a konkurencja 
na rynku producentów stolarki okien
nej stała się niezwykle zawzięta. 

- Wszystko, co udało nam się osią
gnąć, zawdzięczamy biznesowej konse
kwencji, grze fair play, a także sploto
wi pomyślnych zdarzeń oraz ogromnej 
pracy wielu ludzi. Uważam jednak, że 

wszystko jest możliwe, jeśli tylko twór
ca nowego biznesu ma marzenia, am
bicje i jest wystarczająco wytrwały, by 
osiągać kolejne cele - zapewnia Leszek 
Gierszewski. 

I przekonuje, że nie ma rzeczy nie
możliwych. Choć przyznaje, że ma
rzeń ma wiele, to swoje decyzje opiera 
na twardych faktach i rzeczywistych 
szansach. Pozostając przy tym otwar
tym na uśmiech fortuny... 

- W biznesie, podobnie jak w życiu, 
liczą się również szczęście, napotykani 
ludzie i kontakty biznesowe. My zwią
zaliśmy się z ludźmi inteligentnymi, 
przedsiębiorczymi, którzy podobnie 
jak my byli ambitni i wierzyli w swój 
sukces. Dzięki temu udało nam się • 
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• zbudować prężną sieć dystrybucji na 
całym świecie - zaznacza. 

Sprawdzeni specjaliści to ważne 
ogniwo w jego firmie. Twierdzi, że szef 
nie powinien decydować o wszystkim, 
a jedynie nadawać firmie kierunek 
działania. 

- Uważam założenie, że szef zajmuje 
się wszystkim i zawsze wie najlepiej, za 
błędne - przyznaje. - Moja rola często 
sprowadza się do powiedzenia tylko: 
„tak" lub „nie". Myślę, że mógłbym wy
jechać z firmy na rok i działałaby tak 
samo prężnie. Oczywiście, lubię być 
na bieżąco, bo firma to moje trzecie 
dziecko. Być na bieżąco nie oznacza 
jednak kontrolować wszystkiego, za
wsze i wszędzie. 

Kryzys za szybą 
Leszek Gierszewski przyznaje, że jego 
branża odczuwa spowolnienie gospo
darcze i w przyszłości będzie musiała 
stanąć w obliczu trudności z popytem 
na swoje produkty. Na razie jednak nie 
spędza mu to snu z powiek. 

- Paradoksalnie, właśnie w takiej 
sytuacji rosną nasze szanse eksporto
we, gdyż sytuacje kryzysowe sprzyjają 
oszczędzaniu. A okna Druteksu zna
komicie służą oszczędzaniu energii -
mówi. - Obecna sytuacja może mieć 
pozytywne efekty dla przedsiębiorstw, 
które zarabiają głównie na eksporcie. 
Chociaż trzeba przyznać, że rosnący 
kurs euro może również negatywnie 
oddziaływać na wyniki spółek mają
cych dużą część kredytów w tej walu
cie lub też importujących znaczną część 
swojej oferty. Na szczęście my się z taki
mi problemami nie borykamy i w okre
sie spowolnienia rozwijamy się jeszcze 
prężniej. 

Drutex w ostatnich latach notu
je dwucyfrową dynamikę wzrostu 
przychodów. Jest jedną z dwóch firm 
w branży stolarki okienno-drzwio-
wej w Polsce, która jest jednocześnie 
producentem profili PVC. Jako jeden 
z nielicznych produkuje też szyby ze
spolone. Dysponuje własną flotą trans
portową, składającą się dziś z ponad 
160 pojazdów. 

- Wciąż inwestujemy, wciąż się 
rozwijamy i w tym tkwi nasza siła. 

ŻELAZNY FAJRANT 

Przyjeżdżam do pracy na godzinę 
9-10 rano i zawsze wychodzę 
o 15. Tak funkcjonuje cala firma, 
nikt z kadry zarządzającej nie 
pracuje dłużej. Gdyby któryś 
z moich pracowników zostawał 
w pracy po 15., uznałbym, 
że firma jest źle zarządzana. 

* szek Gierszewski 
rezes spółki Drutex SA 
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Założyliśmy bardzo optymistyczne prognozy na 
najbliższy rok, zarówno w zakresie sprzedaży, 
rozwoju sieci dystrybucji, jak i poziomu inwesty
cji związanej z budową Europejskiego Centrum 
Stolarki - podkreśla Gierszewski. 

Drutex potrzebuje go zresztą jak ryba wody -
z obecnej powierzchni produkcyjnej ciężko już 
wycisnąć więcej. Dziś potencjał przedsiębiorstwa 
pozwala na produkcję 5 tys. okien dziennie. 

- W związku z realizowaną właśnie rozbudo
wą firmy podwoimy moce produkcyjne. Budowa 
Europejskiego Centrum Stolarki ruszyła w stycz
niu i obejmuje stworzenie hali o powierzchni po
nad 50 tys. m2 na terenach sąsiadujących z firmą. 

Koszt budowy Centrum szacowany jest na 
ponad 200 mln zł. Gdy powstanie, zwiększy nie 
tylko możliwości eksportowe firmy, ale i kadrę. 
Liczba etatów ma wzrosnąć o 1 tys. 

Piłka i śpiew 
Miejsca pracy Gierszewski tworzy nie tylko 
w Druteksie. Jako pasjonat piłki nożnej sponso
ruje drugoligowy klub Drutex Bytovia Bytów, nie 
kryjąc przy tym ambicji awansu do ekstraklasy. 

- Trzy lata temu klub zapewnił nam i Byto
wowi prawdziwe święto dzięki meczowi z Wisłą 
Kraków (w 2009 kluby spotkały się w 1/8 Remes 
Pucharu Polski, Wisła wygrała 2:0, ale dla by-
towskiego klubu mecz był wielkim wydarzeniem 
- przyp. red.). Nasze starania i zaangażowanie 
umożliwiły rozegranie iście profesjonalnego 
meczu - chwali się przedsiębiorca. - Wybudo
waliśmy stadion na najwyższym poziomie, zor
ganizowaliśmy uroczystość dla całego miasta. 
To wydarzenie z pewnością zostanie w pamięci 
mojej, piłkarzy i wszystkich bytowiaków. 

Leszek Gierszewski wspiera nie tylko futbol. 
Pomógł finansowo również wokaliście Micha
łowi Szpakowi, gwieździe programu X-Factor. 
Wierzy w CSR (Corporate Social Responsibility), 
czyli koncepcję, w myśl której biznes powinien 
mieć na uwadze dobry interes społeczny i ochro
nę środowiska. Pozabiznesowa misja jego firmy 
jest dla niego równie ważna, jak zarabianie pie
niędzy. 

- Michał Szpak zaimponował nam zdolno
ściami, konsekwencją i niezwykłą siłą woli. Po
stanowiliśmy więc pomóc mu w rozwoju jego 
ścieżki kariery. Dla nas to tylko tyle - dla niego 
mogło znaczyć aż tyle - tłumaczy Gierszewski. 
- Wierzę, że należy pomagać, angażować się, 
wspierać młodych ludzi, bo to oni budują przy
szłość kolejnych pokoleń i po prostu lepszy świat. 

Grzegorz Morawski • 
GMORAWSKI@FRANCHISING.PL 
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