
PROJEKT  
„FANINA W RESTRUKTURYZACJI” 

 

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

FABRYKA APARATURY ELEKTROMECHANICZNEJ 

FANINA S. A. W PRZEMYŚLU 

 

 

ROK ZAŁOŻENIA 1959 



  

FANINA w drugiej połowie XX wieku 



... i obecnie 



 

Zatrudnienie:  

 

112 - pracowników  i 2 stażystów w tym: 

10 – inżynierów w Dziale Rozwoju 

69 – pracowników w Dziale Produkcji 
 

 

Sprzedaż:   

8,8 mln zł/rok, w tym eksport 25%; 

 



 
Produkcja wyrobów branży elektromechanicznej: 
  
 dla kolejnictwa 
 dla energetyki 
 dla przemysłu maszynowego 
 dla hydrauliki siłowej 



55 lat na rynku .... 

 
... to niewątpliwy sukces, ale i niebezpieczeństwo  rutyny.... 



 regres w sektorze kolejowym, spadek przewozów, 
wprowadzanie do eksploatacji nowoczesnego importowanego 
taboru (m.in. Pendolino); 

 kryzys w polskich zakładach branży hydrauliki siłowej; 

 olbrzymi skok technologiczny w wyrobach dla energetyki, 
który spowodował spadek konkurencyjności 
konwencjonalnych wyrobów produkowanych dotychczas. 

 specyfikę rynków wymagających bardzo kosztownych 
procesów projektowania, badań i certyfikacji nowych 
wyrobów.  

 

Istotne pogorszenie kondycji finansowej firmy w ostatnich latach 
zostało spowodowane przez rutynę, ale również: 



Sprostanie wymaganiom współczesnego rynku 
w każdej branży wymaga  inwestycji, 

permanentnej modernizacji zaplecza ... 

...ALE  PRZEDE  WSZYSTKIM  
WYMAGA 

WYSOKOKWALIFIKOWANEJ KADRY 



w IV kwartale 2013 roku, 

 mieliśmy: 

 wielkie problemy z utrzymaniem płynności 
finansowej; 

 poważne zagrożenie zwolnieniami; 

 

 nie mieliśmy 

 wiedzy jak zdobyć pieniądze na realizację planu 
restrukturyzacji i rozwoju firmy. 

 



Ratunek przyszedł z RO EFS w Przemyślu 

 

Profesjonalna pomoc w osobie Pani Renaty Stefaniak 
okazała się bezcenna. 

 

Dzięki niej wygraliśmy konkurs i 25 czerwca 2014 
podpisaliśmy umowę  z WUP w Rzeszowie o 
dofinansowanie projektu „FANINA w restrukturyzacji” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków EFS. 

 



Cel projektu: 

 

„Podniesienie kwalifikacji pracowników  

Spółki FANINA S. A., koniecznych do 
restrukturyzacji związanej ze zmianą profilu 

działalności” 



 Koszt projektu - 510 tys. zł. 

 

 Zakres projektu - przeszkolenie w sumie 99 
pracowników FAE FANINA S. A., w tym: 

 31 osób w wieku 50+ - tj. 60% zatrudnionych osób 
w tym wieku; 

 17 kobiet – tj. 65% zatrudnionych w firmie kobiet; 



 W ramach podniesienia kwalifikacji szkolenie 
obejmuje 29 kursów na łączną liczbę 1.150 
godzin szkolenia; 

 W celu nabycia uprawnień  prowadzimy 7 
szkoleń, na łączną liczbę 1.000 godzin; 

 Cross-financing w tym projekcie nie przekracza 
5,5% kosztów projektu. 



Główne kierunki szkoleń: 
 

 Kadra kierownicza  

Zarządzanie projektami TOC, Lean Manufacturing, 
Analiza efektywności inwestycji, Zarządzanie zmianą; 

 

 

 Kadra inżynierska  

Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do 
projektowania, Programowanie obrabiarek CNC; 



 

 Pracownicy produkcyjni  

wdrożenie oprogramowania ERP, wdrożenie 
normy spawalniczej, ustawianie i obsługa 
obrabiarek CNC, serwis maszyn CNC; 

 

 Pracownicy Kontroli Jakości 

kalibracja wyposażenia pomiarowego, kontrola 
procesów spawalniczych, metrologia; 

 

 Kadra administracyjna  j. angielski, Office itp.,  



Nabycie uprawnień: 

 

 Międzynarodowy Inżynier Spawalnik; 

 Spawacze: MMA, TIG, MAG, 

 Uprawnienia SEP. 



Efekty projektu: 
 

 Utrzymanie zatrudnienia i jego zwiększanie w 
miarę poprawy sytuacji ekonomicznej; 

 Poszerzenie oferty o nowe produkty,  

 Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i 
technologii, które zmniejszą kosztochłonność 
produkcji, podniosą jakość i niezawodność 
wyrobów. 



Na dzień dzisiejszy możemy się już pochwalić: 
 

 zażegnaniem widma zwolnień i rozpoczęciem procesu naboru 
do pracy – tylko w ostatnim kwartale przyjęliśmy do pracy 5 
osób; 
 

 dzięki opracowaniu nowej oferty, 3 krotnym zwiększeniem 
sprzedaży przekładników prądowych; 

 
 uzyskaniem certyfikacji zakładu na normę spawalniczą PN-EN 

15085 co umożliwi poszerzenie oferty dla kolejnictwa o wyroby 
wymagające spawania elementów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo ruchu kolejowego; 



Dziękuję za uwagę 


