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Kim jesteśmy?

Jesteśmy holdingiem technologicznym dostarczającym rozwiązania dla branż energetycznej, 
wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej. Nasze inwestycje skupiamy obecnie na 
odnawialnych źródłach energii.

Nasza przyszłość

Naszym długoterminowym celem jest wspieranie na różnych polach zielonej transformacji sektora 
energetycznego. Pierwszy krok to oferta projektowania, budowy i zarządzania przemysłowymi 
farmami fotowoltaicznymi. Nie chcemy się jednak ograniczać do energii słonecznej. Wierzymy, 
że śledzenie trendów technologicznych oraz inwestycje w różne źródła odnawialne i rozwojowe 
gałęzie przemysłu może przynieść więcej korzyści dla globalnej zmiany energetycznej. 

Nasz historia

Nasza spółka wywodzi się z tradycyjnego górnictwa. Przez ponad 100 lat doskonaliliśmy maszyny 
i urządzenia, dzięki którym wydobycie stawało się efektywniejsze, ale przede wszystkim 
bezpieczniejsze dla ludzi pracujących w tej niezwykle trudniej branży. Pamiętamy o naszej historii, 
ale czas na strategiczną zmianę – dla naszej firmy i dla całego sektora energetycznego.  
Dzięki bogatemu doświadczeniu dysponujemy zapleczem intelektualnym, operacyjnym  
i produkcyjnym, dlatego możemy odpowiedzialnie i elastycznie kształtować naszą przyszłość, 
dbając o cele biznesowe i społeczne oraz o dobro naszych pracowników i akcjonariuszy. 

Nasza droga

Pracujemy nad tym, aby do 2024 roku co najmniej 70 proc. przychodów Grupy FAMUR  
było niezależne od górnictwa węgla energetycznego. Jak chcemy to osiągnąć?

•  Rozwijając działalność w sektorze fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B.
•  Inwestując w nowe segmenty działalności związane z zieloną transformacją energetyczną.
•  Przebranżawiając wybrane zakłady produkcyjne, by mogły wspierać inne gałęzie przemysłu.
•  Poszerzając działalność w obszarze logistyki i przeładunku.
•  Inwestując w perspektywiczne branże przemysłowe.

Stawiamy także na optymalizację działalności własnych zakładów produkcyjnych i serwisu,  
aby redukować ich emisyjność.
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• czołowy europejski dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branż 
energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej 

• niekwestionowany lider w Polsce - silny track record M&A –  
16 przejęć zakończonych sukcesem 

• efektywna organizacja 
– usystematyzowane procesy biznesowe, nowoczesna  
baza produkcyjna i stabilna, wykwalifikowana kadra 

• doświadczony zespół zarządzający i wspierający akcjonariusz większościowy 

*  2021

34%*
przychodów 
z eksportu

+2400
pracowników 

1,050 mln 
przychodów (PLN)*

FAMUR to:
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Nasza wizja
Preferowany, globalny dostawca kompleksowych  
i innowacyjnych rozwiązań dla branż energetycznej, 
wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej.

Nasza misja
Tworzymy zespół ludzi, których wspólną pasją jest 
wspieranie klienta w realizacji jego celów, poprzez 
dostarczanie efektywnych rozwiązań, uwzględniając 
najwyższe standardy środowiskowe.

Odpowiedzialność za siebie, naszych współpracowników, 
środowisko naturalne oraz społeczności lokalne w otoczeniu, 
w którym prowadzimy nasz biznes, jest wpisana w kluczowe 
wartości Grupy FAMUR.

Nasze wartości:

Nasza wizja i misja

Wiara Odpowiedzialność

Współpraca Otwartość

Wiarygodność
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Nowe kierunki strategiczne 
Grupy FAMUR

O Grupie FAMUR

GO GREEN

Rozwój w kierunku 

zintegrowanego  

dostawcy nowoczesnych  

i ekologicznych rozwiązań 

zgodnych z trendami 

transformacji  

energetycznej poprzez 

akwizycje oraz partnerstwa 

strategiczne.

PRODUKCJA

Zagospodarowanie 

uwolnionych mocy 

produkcyjnych zakładów 

spółki w oparciu  

o pozyskane z rynku 

zlecenia i umowy  

(JV/nowy produkt/zakup 

dokumentacji/inne).

MASZYNY GÓRNICZE

Optymalizacja portfela 

majątku i maksymalizacja 

zysku - stworzenie 

strategii rozwoju segmentu 

maszyn górniczych na lata  

2022-2025.

GRUPA FAMUR

GO GREEN
Najbardziej interesujące sektory dla Grupy FAMUR

8 sektorów 
priorytetowych

Najbardziej interesujące  

pod kątem M&A.  

Potencjalna platforma  

pod kolejne akwizycje  

w ramach  

strategii Go Green.

5 sektorów 
perspektywicznych

Mniejsza pula ciekawych 

spółek do akwizycji, 

perspektywiczne  

w dłuższym horyzoncie 

czasowym, interesujące  

jako uzupełnienie  

platformy.

Wytwarzanie energii  

z OZE i komponenty

Ciepło, chłód,  

wentylacja - systemowe  

i indywidualne

Dystrybucja,  

opomiarowanie  

energii i usługi

Uzupełniające sektor 

OZE i transformacje 

energetyczną

Fotowoltaika Energetyka wiatrowa
(Offshore & Onshore)

Biomasa i biogazMagazyn energii

HVAC Kogeneracja (CHP)

Przesył 
 i dystrybucja energii

Opomiarowanie  
energii

(Smart metering)

Przedsiębiorstwo 
usług energetycznych 

(ESCO)

Inteligentne sieci 
(Smart Grid - 

rozwiązania IT)

Elektromobilność
(Infrastruktura 

ładowania)

Recykling Wodór
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Obecność na świecie

Kraje, w których pracują
urządzenia Grupy FAMUR

Wybrani klienci:
Rynek krajowy Eksport
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Zaufany partner

Jak zapewniamy najwyższe standardy?

• działanie całej organizacji zgodnie 
z wartościami Grupy FAMUR

• sprawna komunikacja wewnętrzna 
na wszystkich szczeblach

• dbałość o odpowiednie warunki pracy 
i podnoszenie  wiedzy 
z zakresu BHP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• projektowanie rozwiązań 
o najwyższych standardach 
środowiskowych

• stosowanie technologii przyjaznych 
otoczeniu 

• podnoszenie świadomości 
ekologicznej pracowników 

• doskonalenie gospodarowania 
odpadami

• racjonalne wykorzystanie mediów 
energetycznych 
 
 
 
 
 
 
 

• wspieranie rozwoju edukacji
• wspieranie akcji społecznych 

(darowizny, zbiórki, wolontariat 
pracowniczy)

• współpraca ze szkołami i uczelniami 
(m.in. programy staży i praktyk)

O Grupie FAMUR O Grupie FAMUR

Oferujemy usługi end-to-end, dostarczając kompletne rozwiązania  
dla przemysłu wydobywczego, transportowego, przeładunkowego  
i energetycznego.

Portfolio naszych usług opieramy na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w kraju i za granicą.  
Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynieryjno-technicznej gwarantujemy wysoką jakość oferty,  
która spełnia oczekiwania inwestorów oraz jest zgodna z zasadami bezpieczeństwa.

Kompleksowe portfolio

Kompleksowe usługi 
fotowoltaiczne

Urządzenia dla górnictwa 
podziemnego

Systemy transportowo-
przeładunkowe

Systemy przemysłowe

Technologie i usługi 
dla górnictwa

Produkty komplementarne

Aparatura elektryczna  
górnicza i przemysłowa
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Centrum
serwisowe



Całodobowa obsługa serwisowa

Centrum Serwisowe FAMUR jest do dyspozycji klientów 24h 
na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Nasi specjaliści 
posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, by w jak 
najkrótszym czasie przywrócić maksymalną wydajność pracy 
maszyn. Telefoniczny wywiad i przeprowadzana podczas rozmowy 
analiza diagnostyczna pomagają ocenić, czy zgłaszaną kwestię 
można rozwiązać zdalnie, czy też należy oddelegować w tym celu 
na miejsce wykwalifikowanego serwisanta.

Monitoring on-line

Centrum Serwisowe wykorzystuje najnowsze technologie 
informatyczne, w które są wyposażane nasze urządzenia. 
Specjalny zestaw oprogramowania tworzy w pełni funkcjonalne 
narzędzie, umożliwiające wizualizację parametrów pracy całego 
procesu technologicznego wydobycia w czasie rzeczywistym.

Dane diagnostyczne z maszyn przesyłane są do siedziby Grupy 
FAMUR, gdzie poddaje się je analizie pozwalającej na szczegółową 
ocenę stanu technicznego eksploatowanego sprzętu. Metody 
stosowane przez Centrum Serwisowe umożliwiają wykrycie 
uszkodzenia w bardzo wczesnym stadium jego propagacji, co 
ogranicza ryzyko postoju urządzenia i związanych z tym kosztów. 

Wsparcie bezpośrednio u klienta

Dysponujemy zespołami serwisowymi dla wszystkich grup 
produktowych oferty Grupy FAMUR. Każdy z nich składa się  
ze specjalistów z zakresu elektryki, mechaniki, diagnostyki  
i górnictwa. W celu dokonania przeglądów i usunięcia 
ewentualnych usterek kierujemy do klienta serwisanta,  
którego zadaniem jest efektywna realizacja prac w możliwie  
jak najkrótszym czasie.

Pogwarancyjna obsługa klienta

Zapraszamy naszych klientów do współpracy ze służbami 
serwisowymi również po zakończonym okresie gwarancyjnym. 
Zdajemy sobie bowiem sprawę, jak istotna jest eliminacja  
przerw w pracy urządzeń i realizacja planów produkcyjnych.  
Centrum Serwisowe służy fachową pomocą w każdym przypadku 
– konsultacji technicznej, przeglądów, usuwania usterek  
i dostawy części zamiennych.

Service in Grid - centrum szkoleniowo-
monitoringowe SIGMA

Service In Grid to filozofia obsługi klienta z wykorzystaniem 
nowoczesnych technik. Dzięki ich użyciu wprowadzamy 
użytkowników np. w wirtualne środowisko obsługi maszyny. 
Samodzielnie lub w grupie, interaktywnie i pod okiem eksperta 
uczestnik wykonuje czynności serwisowe. 

SIGMA, czyli w skrócie Service In Grid Monitoring Area, to sala 
wyposażona w nowoczesną technologię do komunikacji 
online, w tym narzędzia związane z wirtualną i rozszerzoną 
rzeczywistością. Dzięki temu mamy możliwość szybkiej 
i wielopłaszczyznowej komunikacji z partnerami biznesowymi  
na całym świecie. Sala ma dwa główne zastosowania.  
Pierwszym jest szybka diagnostyka i identyfikacja potencjalnych 
problemów technicznych związanych z eksploatacją naszych 
urządzeń, a następnie wsparcie przy ich usuwaniu w formie 
audiowizualnej. Drugą możliwością wykorzystania centrum  
SIGMA są niezwykle atrakcyjne w formie szkolenia online.
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Jesteśmy częścią TDJNagrody i wyróżnienia

TDJ to rodzinna firma inwestycyjna prowadząca działalność w pięciu obszarach: Equity, 

Venture, Estate, Finance i Foundation. W oparciu o wspólne wartości i pasje buduje 

długoterminową wartość dojrzałych spółek, jest aktywna w sektorze nieruchomości, a także 

inwestuje w innowacyjne startupy oparte o technologie. W ramach TDJ Foundation inwestuje 

w edukację i rozwój, by umożliwić młodym Polakom dostęp do najlepszych praktyk w tym 

obszarze. Portfel TDJ Equity składa się między innymi ze spółek notowanych na GPW – 

FAMUR i Zamet oraz spółek niepublicznych - Teamtechnik , PGO, FPM i NiUW Glinik.  

W 2021 roku firma dokonała kolejnych trzech akwizycji i do portfela dołączyła spółka 

z branży fotowoltaiki Projekt Solartechnik, firma kosmetyczna MIYA Cosmetics, a także 

pierwsza polska sieć klinik weterynaryjnych Edina Vetcare Group. 
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Wierzę, że ludzie są
największą wartością
Grupy FAMUR. 

Mirosław Bendzera, 
prezes zarządu FAMUR SA





FAMUR SA
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice

T: +48 32 359 63 00 
F: +48 32 359 66 77 

famur@famur.com


