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W poszukiwaniu z∏otego Êrodka

Logistyka, handel i us∏ugi
doradczo-finansowe, to filary, na jakich Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (CZH)
z Katowic opiera swà strategi´. Trzy punkty oparcia sà
konieczne, aby nie odpaÊç
od Êciany, g∏osi zasada wysokogórskich
wspinaczy.
Sprawdza si´ tak˝e w biznesie, co g∏oszà najwi´ksi mistrzowie zarzàdzania.
Najlepsze miejsce
w Europie
Ostatnio CZH znana jest
g∏ównie jako w∏aÊciel Mi´dzynarodowego Centrum
Logistycznego Euroterminal w S∏awkowie. Mówi si´,
˝e jest to najlepiej skomunikowane miejsce w Europie. Le˝y na przeci´ciu
dwóch Paneuropejskich Korytarzy
Transportowych
(III-go i VI-go), na skrzy˝owaniu dwóch autostrad A4
i A1, i co wa˝ne, na obrze˝ach najbardziej zurbanizowanej cz´Êci Polski, jakà

jest Aglomeracja Âlàska.
Unikalnà cechà Euroterminalu jest fakt, ˝e dociera
tam szeroki tor, który ∏àczy
Europ´ i Polsk´ z szerokotorowà
kolejà
rynków
wschodnich.
W rozwój Euroterminalu
zainwestowano do chwili
obecnej prawie 40 mln z∏.
Do koƒca bie˝àcego roku
rozbudowana zostanie istniejàca p∏yta kontenerowa,
powstanie m.in kolejny,
uniwersalny magazyn oraz
suwnica do prze∏adunku
kontenerów. W sumie inwestycje w Euroterminal
przekroczà 100 mln z∏. Bie˝àce prace realizowane sà
z wykorzystaniem Êrodków
pochodzàcych m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dalsze
Êrodki, pochodzàce z bud˝etu paƒstwa, przeznaczone
zosta∏y na rozwój infrastruktury zewn´trznej.

burgu. Jeszcze w tym roku otwarte majà zostaç
s∏awkowskie wrota do
Azji.
Z roku na rok roÊnie
wielkoÊç ∏adunków. O ile
w ca∏ym ubieg∏ym roku
w Euroterminalu prze∏adowano 23 tys. kontenerów,
o tyle w ciàgu 5 miesi´cy
tego roku prze∏adowano ich
ju˝ blisko 25 tys. Po zakoƒczeniu bie˝àcych inwestycji
zdolnoÊci prze∏adunkowe
S∏awkowa przekroczà 120
tys. kontenerów.
Euroterminal
budzi
wprawdzie najwi´ksze emocje, najbardziej dzia∏a na
biznesowà wyobraêni´, jest
jednak tylko fragmentem
dzia∏alnoÊci CZH. Przychody uzyskiwane z prze∏adunków tam dokonywanych
w ubieg∏ym roku wynios∏y
zaledwie 7 proc. ogó∏u przychodów.
Na k∏opoty... CZH

Otworzyç wrota do Azji
Obecnie szwajcarska firma Hupac do S∏awkowa
kieruje pi´ç razy w tygodniu transport kontenerów
z Belgii. Cz´Êç ∏adunków
przesy∏ana jest na Ukrain´.
We wspó∏pracy z firmà PCC
Rail Cointainers realizowana jest obs∏uga regularnego, wahad∏owego po∏àczenia Euroterminalu z Baltic
Container Terminal w Gdyni i Deepwater Container
Terminal w Gdaƒsku. Obs∏ugiwane sà tak˝e transporty towarów z portów
w Bremenhaven i w Ham-

Ponad po∏ow´ ubieg∏orocznych obrotów firmy
stanowi∏y us∏ugi handlowofinansowe. CZH od kilku
lat rozwija dzia∏alnoÊç polegajàcà na pomocy w restrukturyzacji firm, które
znalaz∏y si´ w k∏opotach.
Obecny zarzàd CZH, z prezesem Marianem Bàkiem
na czele, zna ten problem
z autopsji. W 1999 roku kiedy to obejmowa∏ zarzàdzanie firmà, Centrala znajdowa∏a si´ na granicy upad∏oÊci. Dzi´ki skutecznie przeprowadzonemu programowi naprawczemu sta∏a si´

zyskownà firmà. Po skomercjalizowaniu, CZH zyska∏a wiarygodnego w∏aÊciciela, czyli Agencj´ Rozwoju Przemys∏u (ARP-76 proc
akcji, Skarb Paƒstwa ok. 12
proc., pracownicy ok. 12
proc.). W ubieg∏ym roku jej
zysk wzrós∏ dwukrotnie
(z ok. 3 mln z∏ w roku 2006
do ponad 6 mln zl w 2007).
Ten rok zapowiada si´ równie dobrze.
Us∏ugi handlowo-finansowe sta∏y si´ wi´c jednym
z filarów rozwoju CZH. Najbardziej spektakularne sukcesy widoczne by∏y dzi´ki
wspó∏pracy z Hutà Stali Cz´stochowa, którà w efekcie
kupi∏ ukraiƒski inwestor.
Trzecia noga... i kolejne
W ramach dywersyfikacji
dzia∏alnoÊci, przed dwoma
laty CZH wraz z firmà spedycyjnà Trade Trans powo∏a∏a spó∏k´ Terminale Prze∏adunkowe S∏awków-Medyka, która specjalizuje si´
w prze∏adunkach towarów
masowych, g∏ównie w´gla,
koksu, rud ˝elaza itp. Wraz
z innym partnerem – spó∏kà
Dremex – uruchomiono
wspólne
przedsi´wzi´cie
produkcyjne w obszarze
obudów górniczych.
Ciekawym przeobra˝eniom uleg∏a tak˝e sama
dzia∏alnoÊç handlowa CZH.
O ile w 1999 roku zajmowa∏a si´ g∏ównie handlem rudà ˝elaza (84 proc.), o tyle
obecnie ruda sta∏a si´ marginesem, jej miejsce zaj´∏y
natomiast wyroby stalowe

(56 proc. udzia∏u w handlu).
Od dwóch lat CZH stara
si´ zrealizowaç swój kolejny
projekt, jakim jest utworzenie na obrze˝ach Katowic
Âlàskiego Rynku RolnoHurtowego. Ju˝ obecnie
dzia∏a tam Centrum Handlu
Hurtowego Sp. z o.o. Zarzàd
CZH planuje wybudowanie
nowych hal i utworzenie
rynku rolnego z prawdziwego zdarzenia. Inwestycja b´dzie mog∏a ruszyç, kiedy
CZH zdo∏a wykupiç od Katowickiego Holdingu W´glowego teren na którym rynek ma powstaç. Projekt
jest wa˝ny dla Âlàska tak˝e
ze wzgl´du na to, ˝e nowy
rynek rolny da prac´ blisko
tysiàcu osobom.
Wszystko dla klienta
– Filozofia zarzàdzania
naszà firmà opiera si´ na zasadzie g∏oszàcej, ˝e najwa˝niejsza jest satysfakcja naszych kontrahentów. Tylko
takie podejÊcie zapewniç
nam mo˝e konkurencyjnoÊç
na rynku – mówi Marian
Bàk, prezes firmy.
W ciàgu ostatnich 8 lat
CZH sta∏a si´ firmà nieustannie uczàcà si´. Jako
jedna z pierwszych na Âlàsku opanowa∏a metod´ zarzàdzania projektami. Ju˝
w rok po wprowadzeniu programu naprawczego wdro˝y∏a system ISO. W trzy lata
póêniej, w 2003 roku, CZH
zdobywa Âlàskà Nagrod´ JakoÊci, po czym co roku uzyskuje kolejne nagrody i ty-

tu∏y. Od Polskiej Nagrody
JakoÊci, przez pi´ciokrotnie
zdobyty tytu∏ Przedsi´biorstwo Fair Play do laurów
Quality International Forum JakoÊci 2007 przyznanych w dwóch kategoriach:
QI services – us∏ugi najwy˝szej jakoÊci oraz QI order –
zarzàdzanie najwy˝szej jakoÊci. W ciàgu ostatnich 7 lat
firma zdoby∏a osiemnaÊcie
nagród, honorowych tytu∏ów i statuetek, przyznawanych najlepszym.
W tym roku CZH stara
si´ o uzyskanie najbardziej
na naszym kontynencie cenionej Europejskiej Nagrody JakoÊci (European Excellence Award). PomyÊlnie
przesz∏a wstepne eliminacje
EFQM (European Foundation of Quality Managment). CZH postawi∏a przed
sobà kolejny ambitny, choç
nies∏ychanie trudno osiàgalny cel. Chce znaleêç si´ na
szczycie piramidy EFQM,
wÊród 750 najlepszych firm
europejskich. Jest o zadanie
trudne, lecz dla firm ambitnych, wykonalne. Nawet jeÊli nie uda si´ zdobyç nagrody za pierwszym podejÊciem
staraç si´ o nià b´dzie po
raz kolejny. Do skutku.
Rozmawia∏a
Anna Biszkowiecka

www.czh.pl
www.euroterminal.czh.pl
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Polski hit dla Êwiatowych marek
Laminaty poliestrowo-szklane
sà kompozytami o bardzo szerokim zastosowaniu. Bardzo
dobre w∏aÊciwoÊci mechaniczne oraz uzyskiwanie ka˝dego
kszta∏tu, pozwalajà na stosowanie ich w produkcji elementów dla wielu bran˝. Wiodàcym producentem tego typu
wyrobów w Polsce jest Astromal Sp. z o.o. Firma wyspecjalizowa∏a si´ w produkcji elementów karoserii pojazdów
szynowych i autobusów. Hitem sà systemy zabudowy
HARDTOP do pick-up’ów.

kompleksowo realizacjà tego
typu us∏ug – od projektu
technicznego, designu, projektu 3D, stworzenia prototypu, a˝ po wykonanie ostatecznego wyrobu – mówi Andrzej
Stró˝yk, prezes firmy. Np.
tramwaje, wg designu Astromala spotkaç mo˝na w ¸odzi,
na Âlàsku, a w TrójmieÊcie –
trolejbusy. Systemy obudowy
karoserii wykorzystywane sà
w produkcji pojazdów Skanii,
Volvo, Toyoty czy Van Hool.
Firma zajmuje si´ te˝ unowoczeÊnianiem wiekowych
Êrodków transportu – projektuje design i modernizuje

Laminaty
Zabudowy do pick-upów
Astromala zyska∏y teraz
uznanie Kapitu∏y Konkursu
Forum JakoÊci Quality International. Zosta∏y nagrodzone
Z∏otym God∏em QI 2008 w kategorii Produkt Najwy˝szej
JakoÊci. Astromal Sp. z o.o.
(Wilkowice k. Leszna) zajmuje si´ g∏ównie projektowaniem i produkcjà elementów
z komponentów poliestrowoszklanych (laminatów). Cechami charaktery-stycznymi
sà wytrzyma∏oÊç na rozciàganie i Êciskanie, spr´˝ystoÊç
oraz niewielka waga.
Wiodàcà cz´Êcià dzia∏alnoÊci firmy jest projektowanie
systemów karoserii dla autobusów miejskich i turystycznych, trolejbusów, tramwajów, wagonów kolejowych
i metra oraz autobusów szynowych. – Zajmujemy si´

Andrzej Stró˝yk – prezes Astromal

np. ponad 20-30-letnie tramwaje, które po „liftingu” zyskujà nowoczesny wizerunek. Firma produkuje tak˝e
m.in. krzese∏ka stadionowe
i fotele dla Êrodków komunikacji miejskiej (tak˝e wandaloodporne), elementy arma-

tury, baseny, wyposa˝enie
placów zabaw, obudowy dla
przemys∏u medycznego (Siemens), a nawet os∏ony dla
motocykli.
Zabudowy Hardtop
Hitem ostatnich miesi´cy
firmy jest produkcja konstrukcji zabudowy cz´Êci towarowej samochodów typu
pick-up. Koncepcja jest rewolucyjna i zyskuje uznanie coraz wi´kszej grupy producentów. – Pomys∏ zrodzi∏ si´ 3 lata temu, kiedy w Polsce coraz popularniejsze zacz´∏y
stawaç si´ takie samochody
wielozadaniowe, a w Polsce
by∏ problem z okreÊleniem jaki samochód mo˝na uznaç za
ci´˝arowy – mówi Andrzej
Stró˝yk. – WyszliÊmy naprzeciw i zaproponowaliÊmy rozwiàzanie, w postaci zabudowania cz´Êci ∏adunkowej samochodów typu pick-up.
Sprawi∏o to, ˝e auto, z za∏o˝enia transportowe, wystylizowane zosta∏o jako pojazd osobowo-terenowy, zachowujàc
jednak w∏aÊciwoÊci ∏adunkowe ci´˝arówki. Pierwsze projekty powsta∏y dla marki Nissan. DziÊ zabudowy z Astromala je˝d˝à tak˝e na pickupach Toyoty i Mitsubishi.
Wkrótce pojawià si´ tak˝e na
Fordach Ranger. Zabudowy
sà ró˝nego typu – pe∏ne,
oszklone, z rozmaitymi rozwiàzaniami klap i typowo towarowe. Majà zastosowanie
w bran˝y energetycznej czy
leÊnej, gdzie trudny teren

uniemo˝liwia poruszanie si´
samochodom
osobowym,
a jednoczeÊnie istnieje potrzeba przewiezienia niedu˝ego
∏adunku. – Wià˝emy du˝e nadzieje na rozwój tej produkcji, poniewa˝ pick-upy sà coraz popularniejsze, z uwagi
na swojà wszechstronnoÊç
zastosowania – jest to samochód terenowy, osobowy,
a jednoczeÊnie ci´˝arowy, doskonale
prezentuje
si´
i sprawdza w ka˝dych warunkach – miejskich i poza
miastem.
Firma posz∏a dalej i wymyÊli∏a zabudow´ coupe, która
sprawi∏a, ˝e samochód, z za∏o˝enia ci´˝arowy, wystylizowany zosta∏ sportowo. Zabudowa ta jest najwi´kszym
przebojem firmy.
Zabudowy Hardtop Astromala wprowadzone zosta∏y
jako uzupe∏nienie oferty dealerów. Dzi´ki niej samochody sta∏y si´ jeszcze bardziej uniwersalne. Koncepcja zabudowy w ca∏oÊci powsta∏a w firmie Astromal
i dziÊ jest produktem za-

strze˝onym w urz´dach patentowych Polski i Europy.
Najwy˝sza jakoÊç
Systemy zabudów zyska∏y
uznanie dzi´ki doskona∏ej
technologii i trwa∏oÊci wykonania. Produkowane sà
z materia∏ów najwy˝szej jakoÊci z zachowaniem obowiàzujàcych norm ekologicznych. SamonoÊna zabudowa wzmacniana jest konstrukcjà ramowà. Dzi´ki temu posiada odpowiednià
wytrzyma∏oÊç mechanicznà,
przy zachowaniu zwartoÊci
konstrukcji i ma∏ego ci´˝aru. G∏ówne zalety tego typu
systemów, to oprócz praktycznego zastosowania i poprawy stylistyki pojazdu
(najnowoczeÊniejsze wzornictwo) jest zmniejszenie
zu˝ycia paliwa, z uwagi na
popraw´ aerodynamiki samochodu (zniwelowany zosta∏ wp∏yw zawirowaƒ).
Zabudowy do pick-upów typu Hardtop, zyskujà uznanie
na wielu rynkach. W ub. roku

prezentowane by∏y podczas
Mi´dzynarodowej Wystawy
Pojazdów U˝ytkowych EQUIP
AUTO w Pary˝u.
Z rodzinnej firmy, która
powsta∏a blisko 30 lat temu,
Astromal sta∏ si´ przedsi´biorstwem, zatrudniajàcym
ponad 200 osób. Posiada te˝
siostrzanà firm´ zlokalizowanà na Ukrainie, gdzie odbywa si´ cz´Êç produkcji oraz
liczne
przedstawicielstwa
w Europie. Jest dziÊ polskim
potentatem w dziedzinie ∏àczenia poliestrów z ró˝nego
typu noÊnikami elementów
konstrukcyjnych (szk∏em,
w´glanami). Wyroby spe∏niajà bran˝owe normy europejskie i Êwiatowe, a firma dzia∏a w oparciu o Systemy Zarzàdzania
JakoÊcià
ISO
9001:2000 oraz Zarzàdzania
Ârodowiskiem
ISO
14001:2004.
–
Spe∏nienie
norm Êrodowiskowych by∏o
dla nas bardzo wa˝ne. Pokutuje poglàd, ˝e przetwórstwo
tworzyw sztucznych niesie
wysokie ryzyko zanieczyszczenia. Nasza dzia∏alnoÊç kategorycznie przeczy tym stereotypom. Bardzo du˝e znaczenie przywiàzujemy do budowania pozytywnego wizerunku firmy w regionie,
a najwi´kszà wartoÊcià firmy sà pracownicy – mówi
prezes spó∏ki Astromal, Andrzej Stró˝yk.
Jacek Majewski

