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Pomimo wielu przeciwności, 
związanych głównie z 

pandemią koronawirusa, udało nam się 
bezpiecznie i w bardzo dobrej kondycji 
finansowej zakończyć ten trudny 2020 
rok. Efekt, jaki udało nam się osiągnąć, 
zawdzięczamy ogromnemu wysiłkowi 
wszystkich pracowników Austrotherm. 
Dzięki ich pełnej zaangażowania pracy 
oraz gotowości, by każdego dnia podej-
mować nowe wyzwania, jesteśmy  
w stanie osiągać postawione przed 
sobą ambitne cele. Jednym z nich,  
w mijającym roku, była realizacja bu-
dowy trzeciego zakładu produkcyjnego 
w Grodkowie koło Brzegu. Decyzja  
o budowie kolejnej fabryki została 
podyktowana sygnałami płynącymi  
z rynku. Stale rosnące zapotrzebowanie 
na produkty marki Austrotherm oraz 
ciągle niezaspokojone potrzeby miesz-
kaniowe Polaków były dla nas ważnym 
impulsem do zwiększenia potencjału 
produkcyjnego firmy. Dziś z satysfakcją 
mogę stwierdzić, że udało nam się 
zrealizować założony cel, a powstały 
zakład stanowi największą inwestycję 
w historii firmy. Wierzę także, że program 
walki ze smogiem oraz środki, które 
Polacy będą mogli wykorzystać  
w ramach „Zielonego Ładu” między 
innymi na termomodernizację, pozwolą 
na szybkie zagospodarowanie naszego 
nowego potencjału. 
Na nadchodzący 2021 rok życzę wszyst-
kim zdrowia, sukcesów i powrotu do nor-
malności, byśmy z większym spokojem 
mogli budować solidne podstawy do 
dalszego rozwoju naszego kraju.
Radzie Programowej oraz Redakcji 
miesięcznika „Builder” pragnę serdecz-
nie podziękować za to kolejne cenne 
wyróżnienie, które dedykuję wszystkim 
Pracownikom firmy Austrotherm.

WYSOKA JAKOŚĆ 
PRZEPISEM NA SUKCES

AUSTROTHERM SP. Z O.O.

ANNA ŚPIEWAK,
Prezes Zarządu  
Austrotherm Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Austrotherm  
Sp. z o.o. od 2005 roku. Karierę za-
wodową rozpoczęła po ukończeniu 
studiów magisterskich na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, specjal-
ność finanse. W latach 1984–1993 
pracowała na stanowiskach kierow-
niczych w Zakładach Chemicznych 

Oświęcim. W 1993 roku rozpoczęła 
również budowanie firmy Austrotherm 
w Polsce. Jest wiceprezesem Polskiej 
Izby Budownictwa. Wiele lat działała 
również w zarządzie Polskiego Stowa-
rzyszenia Producentów Styropianu. 
W 2009 roku odznaczona honorową 
odznaką Ministra Infrastruktury „Za 
zasługi dla budownictwa”. Funkcję 
lidera wypełnia z ogromnym zaanga-

żowaniem i oddaniem, bo jak sama 
podkreśla, uczciwa praca i zarządza-
nie zmierzające do tworzenia zgra-
nych zespołów ludzi to jej życiowa 
pasja. Zawsze na pierwszym miej-
scu stawiała i stawia takie wartości, 
jak rzetelność oraz sprawiedliwość. 
Podkreśla, że niezwykle ważne jest 
dla niej budowanie dobrej atmosfery  
i zdrowych relacji między ludźmi. By-
cie liderem wymaga dużej odpowie-
dzialności, dlatego określa zasady 
oraz kieruje się nimi każdego dnia. 
To zdecydowanie ułatwia zarządzanie 
i osiąganie wyznaczonych celów. 
Uważa, że sukces oraz wizerunek 
firmy budują wszyscy pracownicy, 
niezależnie od zajmowanego stano-
wiska. To oni są najlepszymi amba-
sadorami marki i stanowią o sile oraz 
wartości przedsiębiorstwa.

ANNA ŚPIEWAK
Prezes Zarządu  
Austrotherm Sp. z o.o.

Spółka Austrotherm jest 
częścią holdingu Schmid 
Industrie i działa na polskim 
rynku już od ponad 27 lat. 
Przez ten czas firma 
uplasowała się na pozycji 
lidera w polskiej branży 
styropianowej, a jej potencjał 
gwarantuje dalszy rozwój.

Austrotherm to czołowy producent 
materiałów termoizolacyjnych dla bu-
downictwa. Historia spółki sięga lat 90. 
Od samego początku firma wdrażała 
wysokie standardy działania i czerpa-
ła z bogatego know-how holdingu, co 
pozwoliło jej na osiągnięcie pozycji li-
dera w branży. Austrotherm z roku na 
rok zdobywa coraz większe uznanie,  
a wypracowana przez lata wartość ryn-
kowa firmy i struktura organizacyjna 
pozwalają na dotarcie do szerokiego 
grona odbiorców. Spółka Austrotherm 
to dwa prężnie działające zakłady pro-
dukcyjne w Oświęcimiu i Skierniewi-
cach. Znaczącym punktem w historii 
przedsiębiorstwa była decyzja o budo-
wie trzeciego oddziału w Grodkowie, 
na Opolszczyźnie, który wkrótce roz-
pocznie produkcję na masową skalę. – 
Dbałość o najwyższą jakość produktów 
od wielu lat wpisana jest w codzienne 

działania naszej firmy. Wiemy, że do-
bra jakość w odniesieniu zarówno do 
produktów, jak i obsługi klienta zawsze 
jest w cenie. W ostatnim czasie wpływ 
na zwiększony popyt na nasz styropian 
ma również program walki ze smogiem 
oraz zapowiadane znaczne podwyżki 
cen energii. Także rekordowe przeroby 
w budownictwie mieszkaniowym były 
dla nas ważnym sygnałem do zwięk-
szenia potencjału w postaci nowego 
zakładu. Liczymy, że pozwoli on na za-
spokojenie potrzeb wszystkich dotych-
czasowych i potencjalnych odbiorców, 
zwłaszcza w okresie jesiennym – pod-
sumowuje Anna Śpiewak, Prezes Za-
rządu Austrotherm.

Filozofia firmy opiera się o takie war-
tości, jak uczciwość, rzetelność oraz 
szacunek względem drugiego człowie-
ka. Świadczy o tym zespół kreatywnych 
i lojalnych pracowników, którzy związa-
ni są z firmą od wielu lat, duża część 
nawet od samego początku. Zespół 
Austrotherm to świetni specjaliści, któ-
rzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem, 
dzięki czemu szybko reagują na różne 
wyzwania i wychodzą naprzeciw ocze-
kiwaniom klientów. Wszyscy wspólnie 
angażują się w tworzenie wizerunku 
przedsiębiorstwa, a ich praca przekła-
da się na nieustanny rozwój oraz suk-
ces firmy, która działa na rynku już od 
ponad 27 lat. Austrotherm przywiązuje 
również ogromną wagę do wzorowej 
postawy wobec otoczenia. Jako firma 
odpowiedzialna społecznie stawia na 
otwartość i uczciwość w relacjach ze 
swoimi partnerami oraz konkurentami. 
Firma stanowi przykład konkurencji, 
która swoim wzorowym zachowaniem 
podnosi standardy w całej branży sty-
ropianowej.
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