
Okno na miejsca pracy w naszym regionie 
BYTÓW Budowa Europejskiego Centrum Stolarki osiągnie niedługo półmetek. Drutex zaczął właśnie rekrutację do pracy. Zatrudnionych zostanie 1000 nosób. 

B ytowski Drutex już dziś 
jest jednym z najwięk

szych producentów stolarki 
okiennej w Europie. Firma z 
roku na rok zwiększa swoją 
produkcję i sprzedaż tak w 
kraju, jak i poza jego grani
cami. W 2011 roku przy
chody firmy wyniosły 383,9 
mln, a zysk brutto 43,5 mln 
zł. W ubiegłym roku odpo
wiednio 436,7 mln zł i 58,1 
mln. Bieżący rok też zapo
wiada się rekordowo i to 
mimo opinii specjalistów z 
tej branży, że na krajowym 
rynku stolarki PVC mamy 
lekki kryzys. 

Budowę Europejskiego 

Centrum Stolarki w Bytowie 
rozpoczęto w styczniu tego 
roku. Długo trzymająca zima 
nieco spowolniła inwestycję, 
ale na jesień tego roku powi
nien zakończyć się pierwszy 
etap rozbudowy. 

Leszek Gierszewski, prezes 
Druteksu, jest ostrożony w 
podawaniu daty. - Oczywi
ście ma to być jeszcze ten rok 
- mówi Gierszewski. 

Drutex rozpoczął już re
krutację do pracy. Mogą zgła
szać się tegoroczni absol
wenci szkół zawodowych i 
średnich. Podania o pracę 
można składać do działu 
kadr. - Mamy własny system 

szkoleń związanych z pracą 
przy produkcji stolarki 
okiennej i drzwiowej - oznaj
mia Gierszewski. Obecnie 
Drutex zatrudnia około 1600 
osób. Po rozbudowie zakładu 
ma być ich o tysiąc więcej. 

Obecnie Drutex produku
je na dobę około pięć tysięcy 
okien. Po wybudowaniu no
wego zakładu produkcja ma 
zostać podwojona. Drutexw 
90 procentach wytwarza 
okna PVC. Pozostałe to okna 
z drewna, aluminium i rolety. 
W nowym zakładzie Drutex 
chce też rozwinąć produkcję 
szyb zespolonych oraz wła
snych profili. Koszt budowy 

Europejskiego Centrum Sto
larki do około 200 mln zł, z 
tego około 130 mln zł po
chłoną prace budowlane, a 
70 mln zł zakup maszyn, 
urządzeń, itp. oraz zakup no
wych samochodów (flota 
Druteksu już dziś liczy 160 
aut). 

Drutex około 50 procent 
swojej produkcji eksportuje. 
Te dane dotyczą eksportu 
bezpośredniego. Szacuje się 
jednak, że za granicę trafia 
kolejnych 20 procent okien, 
które eksportują dilerzy. 
Największym zagranicznym 
odbiorcą są Niemcy (około 
35 procent). Pozostali zna

czący zagraniczni odbiorcy 
to Francja i Włochy. Teraz 
Drutex szuka pracowników 
do pracy na stanowisku do 
spraw eksportu. Kierunek to 
właśnie te trzy kraje. Drutex 
wysyła też swoje okna do 
USA, Kanady, Meksyku, Au
stralii i na Bliski Wschód. 
Założenia firmy związane z 
Europejskim Centrum Sto
larki są takie, aby na eksport 
wysyłać 80 procent pro
dukcji. Roczne przychody 
ze sprzedaży mają wynieść 
700 mln zł. 

Polska od kilku lat jest jest 
jednym z największych gra
czy w Europie, jeśli chodzi o 

rynek okien PVC. W 2012 
roku wartość eksportu prze
kroczyła 1 mld zł (znaczący 
udział ma tu bytowski Dru-
tex). Specjaliści szacują, że 
2013 rok będzie pod tym 
względem lepszy o nieco 10 
procent. Dla porównania 
niemiecki eksport okien 
opiewa na 1,5 mld zł. 

O tym, że na polskie okna 
jest zbyt, świadczy nie tylko 
budowa nowego zakładu w 
Bytowie. Inni polscy wy
twórcy okien PVC też budują 
nowe zakłady, choć nie na 
taką skalę jak bytowski 
Drutex. 
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