
 
 

Geneza powstania firmy P.W. MAJ S.C. 
 
Początki firmy sięgają czasów przemiany ustrojowej w Polsce. W kwietniu 1989 r. rozpoczęliśmy 

działalność, skupiając pracowników likwidowanych spółdzielni i klubów sportowych. Naszym 

atutem było doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji zleceń dla dużych zakładów, wtedy 

jeszcze państwowych. Mimo to początki były bardzo trudne. Brakowało sprzętu i narzędzi, ale 

dzięki ogromnej determinacji pokonaliśmy przeciwności.  

Z czasem staliśmy się rozpoznawalni na rynku, co przełożyło się na rosnącą liczbę zleceń. 

Zaczęliśmy pozyskiwać duże zamówienia od takich firm jak Huta Kościuszko (późniejsza Huta 

Królewska), WKS Konstal (późniejszy Alstom S.A.), GIG Katowice,  Metal-Hem Gliwice czy 

Energomontaż Chorzów. 

W latach dziewięćdziesiątych w wyniku reform gospodarczych upadło wiele zakładów 

państwowych. Z częścią z nich łączyły nas relacje biznesowe, więc sytuacja odbiła się na 

finansach firmy. Po raz kolejny, dzięki determinacji udało nam się nadrobić straty.  

W roku 2000 firma przyjęła obecną nazwę  MAJ. Jako podwykonawca dołączyło do nas 

przedsiębiorstwo Usługi Ogólnobudowlane Wiesław Grygierczyk. Po roku współpracowaliśmy 

już jako partnerzy i dalej zacieśnialiśmy relacje. Nasza firma ciągle się rozwijała i pozyskaliśmy 

nowych kontrahentów, takich jak AQUA Bielsko–Biała, Huta Batory Chorzów, Energo-Pol 

Katowice czy Huta Bankowa Dąbrowa Górnicza. Aby utrzymać niezależność, zatrudniliśmy 

nowych pracowników i nabyliśmy specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia. 

W 2008 r. wynajęliśmy od firmy Alstom halę oraz pomieszczenia socjalne i biurowe, a w  2013 r. 

przekształciliśmy się w MAJ S.C. W tym czasie uruchomiliśmy produkcję pomocniczą dla firmy 

Alstom oraz poszerzyliśmy bazę sprzętu budowlanego o koparki, walce, kompresory mobilne, 

samochody ciężarowe itp. 

 



 
 

W roku 2017 wynajęliśmy halę w Świętochłowicach i rozpoczęliśmy produkcję konstrukcji 

stalowych. Inwestycja wiązała się z zakupem kolejnych specjalistycznych maszyn i urządzeń, 

takich jak frezarki, tokarki, prasy czy specjalistyczny sprzęt spawalniczy. 

Dziś kompleksowo realizujemy wymagające zlecenia z zakresu produkcji i usług budowalnych. 

Możemy się pochwalić zespołem doświadczonych specjalistów, kompetentną kadrą 

kierowniczą oraz nowoczesnym sprzętem i narzędziami. 

Chętnie podejmujemy się nowych wyzwań. Zapraszamy do współpracy! 

 


