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LUBLIN NA MAPIE
Lublin to największe miasto Polski Wschodniej, stolica województwa lubelskiego.  
Jego położenie w bliskim sąsiedztwie granicy Unii Europejskiej ma strategiczne  
znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.

Odległości do wybranych miast Polski
Warszawa - 168 km
Kraków - 273 km
Łódź - 292 km
Poznań - 472 km
Wrocław - 447 km
Gdańsk - 504 km

Odległości do wybranych miast Europy
Berlin .......................................................................................................................735 km
Bratysława ..............................................................................................................765 km
Budapeszt .............................................................................................................. 622 km
Kijów ....................................................................................................................... 598 km
Mińsk ...................................................................................................................... 507 km
Praga ......................................................................................................................844 km
Sztokholm .............................................................................................................1807 km
Wiedeń ....................................................................................................................772 km
Wilno ...................................................................................................................... 553 km

WAŻNIEJSZE POŁĄCZENIA DROGOWE
K 12 ........................................................................Warszawa – Lublin – Dorohusk – Kijów
K 17 .......................................................................................... Warszawa – Lublin – Lwów
K 19 ...................................................................................... Białystok – Lublin – Rzeszów

PRZEJŚCIA GRANICZNE (Ukraina – Białoruś – Słowacja)
Dorohusk (Ukraina) .........................................................................................82 km (1,5 h)
Terespol (Białoruś) ....................................................................................... 165 km (2,5 h)
Barwinek (Słowacja) .................................................................................... 264 km (4,5 h)

MIĘDZYNARODOWE LOTNISKA
Świdnik (12 km) – Port Lotniczy Lublin S.A. ..............................www.portlotniczy.lublin.pl
Warszawa (168 km) – Port Lotniczy im. F. Chopina .................... www.lotnisko-chopina.pl
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OBWODNICA LUBLINA
Jedną z największych inwestycji drogowych realizowanych na Lubelszczyźnie jest budowa 
obwodnicy Lublina, która otoczy miasto od północy i wschodu. Powstanie ona w ciągu 
planowanych dróg ekspresowych S12, S17 i S19, a dostęp do niej będzie możliwy wyłącznie 
poprzez węzły drogowe. Obwodnica Lublina stanowi blisko połowę długości budowanej 
właśnie trasy S17 Kurów - Lublin – Piaski (68 km), której koszt szacowany jest na ok. 3,5 
mld PLN.

PORT LOTNICZY LUBLIN
Lubelskie lotnisko funkcjonuje od końca 2012 roku. Jego infrastruktura oraz wyposaże-
nie techniczne i nawigacyjne pozwalają na obsługę największych samolotów średniego  
zasięgu bez względu na porę roku. Jako pierwsze uruchomione zostały połączenia-
bezpośrednie do Londynu, Dublina, Oslo i Liverpoolu, obsługiwane przez linie Ryanair  
i WizzAir. Trwają prace nad rozbudową siatki połączeń. Planowane kierunki to Frankfurt, 
Kijów i loty krajowe, a także połączenia czarterowe do popularnych destynacji turystycz-
nych. W pierwszym miesiącu działalności lubelskie lotnisko obsłużyło ponad 12,6 tys. 
pasażerów. Nowoczesny terminal lubelskiego portu może zapewnić ruch pasażerski do  
1 mln osób rocznie. W budynku znajdują się: strefa odprawy bagażowo-biletowej, hala 
odlotów wraz z kontrolą bezpieczeństwa i odprawą celną, pasaż cateringowo-handlowy 
oraz strefa przylotów z halą odbioru bagażu. Strefy Schengen i non Schengen mają od-
dzielne poczekalnie dla odlotów. W skrzydle południowym znajdują się pomieszczenia 
biurowe przeznaczone dla administracji lotniska, służby celnej i granicznej, wyjścia na 
parkingi i przystanki autobusowe. Tym, co zdecydowanie odróżnia Port Lotniczy Lublin od 
innych lotnisk jest możliwość bezpośredniego dotarcia do budynku terminalu z centrum 
Lublina za pomocą szynobusu. Podroż zajmuje jedynie kwadrans.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE LOTNISKA
kod referencyjny lotniska ...............................................................................................4D
powierzchnia lotniska .........................................................................................ok. 240 ha
pas startowy ................................................................................................ 2 640 x 300 m
droga startowa ...............................................................................................2 520 x 45 m
nośność drogi startowej ....................................................................................... (PCN) 50
powierzchnia terminala .....................................................................................11,3 tys. m2

przepustowość terminala .....................................................................ok. 1,3 mln pax/rok

ZASOBY LUDZKIE I RYNEK PRACY
Lublin to przede wszystkim nieszablonowi ludzie, w tym silna społeczność studencka.
Znaczącym atutem jest również struktura demograficzna mieszkańców – 2/3 lublinian
jest w wieku produkcyjnym, a ponad 1/3 ma wykształcenie wyższe.
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Liczba mieszkańców
(dane GUS, 30.09.2012)
ogółem ...................................................................................................................348050
w tym:
kobiety ......................................................................................................................187919
mężczyźni ................................................................................................................. 160131
Struktura wiekowa ludności
(dane GUS, 30.06.2012)
przedprodukcyjnym .....................................................................................56 167 (16,13%)
produkcyjnym ..........................................................................................225 382 (64,74%)
poprodukcyjnym ..........................................................................................66 571 (19,13%)

Pracujący według rodzajów działalności
(dane GUS, 31.12.2011)
ogółem .................................................................................................................... 114844
w tym:
przemysł i budownictwo .......................................................................................... 24503
handel, naprawa pojazdów samochodowych ........................................................... 18409
transport i gospodarka magazynowa ..........................................................................6013
zakwaterowanie i gastronomia ................................................................................... 1587
informacja i komunikacja ........................................................................................... 3306
działalność finansowa i ubezpieczeniowa ................................................................. 5502
obsługa rynku nieruchomości .....................................................................................2873
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ................................................................... 153
pozostałe usługi ...................................................................................................... 52498

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN według sektorów ekonomicznych
(dane GUS, 31.12.2011)
przemysł i budownictwo ........................................................................................3037,38
handel, naprawa pojazdów samochodowych ...........................................................2511,12
transport i gospodarka magazynowa .................................................................... 3096,59
zakwaterowanie i gastronomia ............................................................................. 2020,89
informacja i komunikacja ...................................................................................... 5544,78
działalność finansowa i ubezpieczeniowa ............................................................ 4528,32
obsługa rynku nieruchomości ................................................................................3274,46
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ........................................................... 2225,20
pozostałe usługi .................................................................................................... 3523,21
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Struktura bezrobocia
(dane GUS, 31.12.2012)
stopa bezrobocia w Lublinie ........................................................................................ 10%
stopa bezrobocia w woj. lubelskim ............................................................................ 14,1%
stopa bezrobocia w Polsce .........................................................................................13,4%
bezrobotni zarejestrowani ......................................................................................... 17 124

Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia
(dane GUS, 31.12.2012)
wyższe ......................................................................................................................40085
policealne i średnie zawodowe ................................................................................... 3942
średnie ogólnokształcące ............................................................................................2010
zasadnicze zawodowe .................................................................................................3021
gimnazjalne i poniżej ...................................................................................................4143

Struktura bezrobocia rejestrowanego wg wieku
(dane GUS, 31.12.2012)
18-24 .............................................................................................................................2211
25-34 ...........................................................................................................................5797
35-44 .......................................................................................................................... 3582
45-54 ...........................................................................................................................3142
55-59 ........................................................................................................................... 1831
60-64 .............................................................................................................................561

EDUKACJA
Lublin oferuje wiele możliwości edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia. Rocz-
nie na lokalnych uczelniach kształci się ponad 80 tysięcy osób, co przekłada się na  
ok. 20 tysięcy absolwentów. Sukcesywnie rośnie liczba studentów z zagranicy. Obecnie 
jest ponad 30% więcej obcokrajowców niż w ubiegłym roku akademickim – wynik ten pla-
suje miasto na piątej pozycji w kraju. Wśród kilkunastu uczelni wyższych – państwowych  
i prywatnych – działają cztery uniwersytety oraz politechnika. Ofertę edukacyjną Lublina 
wzbogaca działalność ponad 300 szkół językowych.

STUDENCI LUBELSKICH UCZELNI
(dane GUS, rok akademicki 2011/2012)
ogółem .....................................................................................................................80839
w tym:
studia stacjonarne .....................................................................................................51948
studia niestacjonarne ................................................................................................28891
ekonomia i administracja .......................................................................................... 13662
prawo ..........................................................................................................................4096
informatyka ................................................................................................................ 2268
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ZAGRANICZNI STUDENCI LUBELSKICH UCZELNI
(dane GUS, 30.09.2011)
liczba studentów zagranicznych ogółem .................................................................... 1765
w tym:
kraje UE ........................................................................................................................ 340
Azja .............................................................................................................................. 347
USA i Kanada ................................................................................................................ 255
kraje arabskie ................................................................................................................145
Ukraina i Białoruś ......................................................................................................... 605
inne ..................................................................................................................................73

ABSOLWENCI LUBELSKICH UCZELNI
(dane GUS, rok akademicki 2010/2011)
liczba absolwentów ogółem ......................................................................................24597
w tym:
studia stacjonarne .................................................................................................... 14500
studia niestacjonarne ................................................................................................10097
ekonomia i administracja ............................................................................................ 5118
prawo ............................................................................................................................ 853
informatyka .................................................................................................................. 556

UCZELNIE PAŃSTWOWE
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ............................................... www.umcs.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ......................................... www.kul.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy ......................................................................... www.ar.lublin.pl
Uniwersytet Medyczny ................................................................................www.umlub.pl
Politechnika Lubelska ............................................................................ www.pol.lublin.pl

UCZELNIE PRYWATNE
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji ...................................................www.wsei.lublin.pl
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ........................................www.wspa.pl
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych ......................................................www.wsns.lublin.pl
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza ............................................... www.wssp.edu.pl
Lubelska Szkoła Biznesu .................................................................................. www.lbs.pl
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie,  
Wydział Zamiejscowy w Lublinie .................................................. www.lublin.wsptwp.eu
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Na podstawie analizy potencjału i uwarunkowań gospodarczych miasta, eksperci Deloitte 
określili kluczowe kierunki rozwoju Lublina. W grupie priorytetowych sektorów są BPO/
SSC, IT/ICT oraz przemysł spożywczy. Do branż wspierających należą przemysł motory-
zacyjny, logistyka i transport, ochrona zdrowia i farmacja, energia odnawialna oraz bio-
technologia. Identyfikacja tych branż pozwala na inteligentną multispecjalizację miasta  
i w konsekwencji koncentrację działań w zakresie najbardziej perspektywicznych sekto-
rów.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG WYBRANEJ SEKCJI
(dane GUS, 31.12.2012)
ogółem ......................................................................................................................42310
w tym:
sektor publiczny ............................................................................................................769
sektor prywatny ......................................................................................................... 41541

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG WYBRANYCH FORM 
PRAWNYCH
(dane GUS, 31.12.2012)
spółki handlowe .......................................................................................................... 4741
w tym z udziałem kapitału zagranicznego .................................................................. 552
spółdzielnie ................................................................................................................... 191
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą .............................................. 30582
przedsiębiorstwa państwowe ........................................................................................... 2
fundacje .........................................................................................................................376

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W 
WYBRANYCH SEKTORACH
(dane GUS, 31.12.2012)
budownictwo .............................................................................................................. 3085
przemysł......................................................................................................................2372
handel i naprawy ........................................................................................................ 8455
zakwaterowanie i gastronomia .................................................................................... 705
transport i gospodarka magazynowa ..........................................................................2657
działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................................................................1566

LOKALNE KOSZTY
energia elektryczna (PLN/kWh)* .................................................................0,2512-0,5785
składnik zmienny stawki sieciowej w zależności od gruy  
taryfowej dla odbiorców biznesowych gaz (PLN/m3)*  .................................0,8685-1,3527
stawka opłaty zmiennej w zależności od grupy taryfowej
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woda (PLN/m3)* ........................................................................................................... 3,21
kanalizacja (PLN/m3)* ..................................................................................................4,31
* ceny netto (bez podatku VAT dla odbiorców biznesowych)

PRZECIĘTNE CENY NIERUCHOMOŚCI
LOKALE
kupno:
ścisłe centrum ..................................................................................5 000-13 000 PLN/m2

poza centrum .................................................................................... 4 000-7 000 PLN/m2

wynajem:
powierzchnie biurowe .................................................................................. 30-90 PLN/m2

lokale handlowo-usługowe osiedlowe .......................................................40-120 PLN/m2

lokale handlowo-usługowe w centrum ......................................................80-310 PLN/m2

Średnie ceny wynajmu powierzchni biurowej (w PLN/m2)
Lublin.............................................................................................................................. 60
Rzeszów ......................................................................................................................... 63
Bydgoszcz ........................................................................................................................72
Łódź .................................................................................................................................77
Wrocław ..........................................................................................................................77
Poznań............................................................................................................................ 82
Kraków ............................................................................................................................ 86
Warszawa ....................................................................................................................... 97

MIESZKANIA
kupno:
rynek pierwotny ..................................................................................3 700-7 500 PLN/m2

rynek wtórny:
z lat 70-80-tych ..................................................................................3 200-5 100 PLN/m2

po 2000 r. .......................................................................................... 4 900-6 700 PLN/m2

wynajem:
mieszkania 1-pokojowe 600-1 200 PLN/mies. + opłaty licznikowe
mieszkania 2-pokojowe 700-1 700 PLN/mies. + opłaty licznikowe
mieszkania 3-pokojowe 1 300-2 100 PLN/mies.+ opłaty licznikowe

ZAKUP DZIAŁEK BUDOWLANYCH
handlowo-usługowe w centrum ............................................................600-1 300 PLN/m2

handlowo-usługowe na obrzeżach miasta .............................................. 230-700 PLN/m2

pod zabudowę jednorodzinną ....................................................................80-210 PLN/m2

(w promieniu 10 km od Lublina)

Od września 2007 roku istnieje Podstrefa LUBLIN, jako część Specjalnej Strefy Ekono-
micznej EURO-PARK MIELEC, która oferuje inwestorom zwolnienia podatkowe. Celem jej 
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utworzenia było przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta, tworzenie nowych miejsc 
pracy, a także zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje.

Obszar Podstrefy obejmuje ponad 116 ha gruntów typu „greenfield”, zlokalizowanych  
w południowo-wschodniej części Lublina, w pobliżu planowanej obwodnicy miasta oraz 
portu lotniczego w Świdniku. Do zagospodarowania przez potencjalnych inwestorów po-
zostało około 50% jej powierzchni.

Obecnie w Podstrefie LUBLIN obecnych jest 19 firm, 9 już funkcjonuje, pozostałe są  
w trakcie procesów inwestycyjnych. Wśród nich są producenci m.in. systemów aluminio-
wych, okien i drzwi PCV, pieców konwektorowych, testów i odczynników diagnostycznych 
oraz suplementów diety. Wysokość inwestycji deklarowanych przez wchodzące do strefy 
przedsiębiorstwa przekracza 608 mln PLN, 439 mln PLN to inwestycje już zrealizowane. 
Do końca 2012 roku inwestorzy stworzyli ok. 970 nowych miejsc pracy.

PODSTREFA LUBLIN SSE EURO-PARK MIELEC
Warunki inwestowania na terenie Podstrefy LUBLIN 

-  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  
SSE EURO-PARK MIELEC, które wydaje ARP S.A.z upoważnienia Ministra  
Gospodarki,

- poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości min. 100 tys. EUR,
-  prowadzenie działalności przez dużych przedsiębiorców w okresie  

nie krótszym niż 5 lat od zakończenia inwestycji, dla MŚP 3 lata,
-  utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez dużych przedsiębiorców  

w okresie nie krótszym niż 5 lat od zakończenia inwestycji, dla MŚP 3 lata.

Procedury
Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie 
LUBLIN należy:

- złożyć zgłoszenie inwestora z opisem planowanego projektu inwestycyjnego,
- przystąpić do przetargu ogłoszonego przez ARP S.A.,
- złożyć ofertę w procedurze przetargowej,
-  otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  

SSE EURO-PARK MIELEC w Podstrefie LUBLIN.

Oferowana pomoc publiczna, zwana pomocą regionalną, udzielana jest z tytułu
kosztów: nowej inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy. 

Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia 
nowych miejsc pracy wynosi:

- 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych,
- 60% dla przedsiębiorców średnich,
- 70% dla przedsiębiorców małych.
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Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Podstrefy LUBLIN mogą uzyskać pomoc publiczną
w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 31.12.2020 r. oraz zwolnienia z podatku
od nieruchomości na okres 3 lat.

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji poniesio-
ne na terenie Podstrefy w trakcie obowiązywania zwolnienia na:

- nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
- nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
- rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych,
-  nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii 

przez zakup praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy 
technicznej.

Przykładowe wyliczenie poziomu korzyści wynikających ze zwolnienia z podatku  
dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

- zatrudnienie – 300 osób
- płaca – 2 tys. PLN brutto/os.
- analizowany okres pracy – 24 miesiące
- koszt pracy – 300 x 2 tys. PLN x 24 miesiące = 14,4 mln PLN

Przy uwzględnieniu maksymalnej pomocy regionalnej na poziomie 50% (dla dużych
przedsiębiorstw) przysługuje zwolnienie w wysokości 14,4 mln PLN x 50% = 7,2 mln PLN.
Wykaz aktów prawnych dotyczących SSE EURO-PARK MIELEC: www.europark.com.pl

WYDARZENIA BIZNESOWE
W ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami organizowane są cykliczne przed-
sięwzięcia biznesowe, które umożliwiają nawiązywanie kontaktów gospodarczych  
oraz stanowią okazję do zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń.

Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST
(czerwiec)
Głównym celem przedsięwzięcia jest ułatwianie lokalnym przedsiębiorcom nawiązy-
wania międzynarodowej współpracy gospodarczej. W trakcie Forum odbywają się sesje 
plenarne i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów w zakresie polityki międzynarodo-
wej, makroekonomii, biznesu, zarządzania oraz współpracy transgranicznej. Wydarzenie 
adresowane jest do lubelskich i zagranicznych przedsiębiorców, przedstawicieli JST, re-
prezentantów służb celnych i granicznych, agencji rozwoju lokalnego i regionalnego oraz 
dziennikarzy zajmujących się tematyką gospodarczą. Podczas odbywających się indywi-
dualnych spotkań B2B przedsiębiorcy mają możliwość bezpośredniego dotarcia ze swoją 
ofertą do potencjalnych kontrahentów, a reprezentanci organizacji okołobiznesowych  
i samorządu mogą znaleźć partnerów do wspólnych projektów.
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Gala Przedsiębiorczości
(październik)
Cykliczne spotkanie przedstawicieli biznesu i nauki, połączone z uroczystym rozstrzy-
gnięciem „Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin” organizowanego 
w czterech kategoriach:

- Innowacyjność
- Obecność na Rynku Globalnym
- Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Zielona Gospodarka.

Podczas części merytorycznej prezentowane są tematy dotyczące rozwoju przedsiębior-
czości i kondycji gospodarczej Lublina.

Targi Lublin S.A.
www.targi.lublin.pl
Platforma kilkudziesięciu międzynarodowych imprez targowych w zakresie tematyki bu-
dowlanej, motoryzacyjnej, rolniczej, ogrodniczej, energetycznej, technologii 3D i wielu in-
nych. Jedyne centrum targowo–wystawiennicze we wschodniej Polsce wyspecjalizowane 
w organizacji kongresów, konferencji, szkoleń oraz imprez okolicznościowych. Powierzch-
nia wystawiennicza targów obejmuje 8 tys. m2, dwie sale konferencyjne na 300 osób  
z możliwością dostosowania do 1500 osób, zewnętrzny plac wystawienniczy o powierzch-
ni 5 tys. m2 oraz parking na 500 aut.

ORGANIZACJE OKOŁOBIZNESOWE
W Lublinie działa wiele organizacji, które są ukierunkowane na wspieranie lokalnej przed-
siębiorczości. Zrzeszając firmy na zasadzie dobrowolności, reprezentują ich interesy i ofe-
rują usługi doradcze, promocyjne oraz szkoleniowe.

Business Centre Club ..................................................................................www.bcc.org.pl
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ................................................. www.fundacja.lublin.pl
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości .................................................... www.izba.lublin.pl
Lubelska Fundacja Rozwoju .....................................................................www.lfr.lublin.pl
Lubelska Izba Rzemieślnicza ..................................................................... www.lir.com.pl
Lubelski Sejmik Gospodarczy ................................................................. www.lsg.lublin.pl
Lubelskie Forum Pracodawców Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania .....www.lfp.biz.pl
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” ....................................................www.oic.lublin.pl
Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny ..................................................www.rpl.lublin.pl
Regionalna Izba Gospodarcza ................................................................. www.rig.lublin.pl
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu .................................................. www.lkb.lublin.pl
Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” ....www.prywatni.lublin.pl
Inkubator Przedsiębiorczości ............................................................www.inkubator.biz.pl
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WSPARCIE DLA BIZNESU
Jednostki wspierające przedsiębiorców tworzą odpowiednie środowisko do podnoszenia 
poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności w regionie. Pomoc dotyczy zarówno kwe-
stii materialnych jak i intelektualnych.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku
Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.
(www.citt.lublin.pl)
ma na celu zwiększanie konkurencyjności i dynamiki rozwoju regionu lubelskiego m.in. 
poprzez tworzenie środowiska innowacyjnego w regionie, promocję lokalnej przedsiębior-
czości oraz wspomaganie projektów innowacyjnych, jak również nowych przedsiębiorstw 
zakładanych przez pracowników i absolwentów uczelni.

Lubelski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
(ww.lfr.lublin.pl)
spółka zależna Lubelskiej Fundacji Rozwoju mająca na celu pomoc małym i średnim 
przedsiębiorstwom z terenu województwa lubelskiego poprzez wsparcie m.in. ich przed-
sięwzięć inwestycyjnych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, rozwój sieci dys-
trybucji oraz finansowanie ich bieżącej działalności, zapewniając środki na niezbędny  
w fazie wzrostu kapitał obrotowy. Oferta obejmuje: dostarczanie średnio- lub długo-
okresowego kapitału w wysokości nieprzekraczającej równowartości 200.000 USD,  
a w ramach tej kwoty pożyczkę (z warunkami spłaty dostosowanymi do potrzeb danego 
projektu), leasing, a w razie potrzeby – pomoc merytoryczną.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
(www.pntwl.lublin.pl)
jest przedsięwzięciem partnerskim samorządu regionalnego i lokalnego, jednostek nauki 
i badań oraz przedsiębiorstw i instytucji wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Głów-
nym celem Parku jest wspieranie rozwoju województwa lubelskiego. Na terenie Parku 
funkcjonuje m.in. Laboratorium Badań Genetycznych i Centralne Laboratorium Agroeko-
logiczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które dysponuje nowoczesną aparaturą 
i świadczy specjalistyczne usługi w zakresie prowadzenia oznaczeń fizykochemicznych 
w próbach gleby, wody, pasz, żywności, surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
(www.aiplublin.inkubatory.pl)
zrzeszają młodych, wykształconych ludzi, umożliwiając im wdrażanie teoretycznej wie-
dzy zdobytej podczas studiów z wiedzą praktyczną, którą można nabyć tylko i wyłącznie 
samodzielnie prowadząc działalność. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dzia-
łają przy większości lubelskich uczelni. Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie do 30 
roku życia realizację przedsiębiorczych marzeń poprzez udzielanie wsparcia w procesie 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
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Fundusz Pożyczkowy Fundacji „OIC Poland”
(www.oic.lublin.pl)
oferuje preferencyjnie oprocentowane pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębior-
ców. Pożyczki mogą być przeznaczone na cele związane z rozszerzeniem działalności go-
spodarczej, m.in. na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych 
lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptacje lub modernizacje 
obiektów produkcyjnych, handlowych i usługowych, zakup materiałów i surowców nie-
zbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego oraz tworzenie no-
wych miejsc pracy.

KULTURALNIE W LUBLINIE
Bogata oferta kulturalna i rekreacyjna Lublina sprawia, że miasto jest przyjazne miesz-
kańcom i turystom. Imprezy takie jak Forum Tańca Współczesnego, Studenckie Konfron-
tacje Filmowe, Lublin Jazz Festiwal, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Noc 
Kultury, Inne Brzmienia Art’n’Music czy wreszcie Jarmark Jagielloński i Carnaval Sztuk-
-Mistrzów – to prawdziwe artystyczne perły nadające miastu niepowtarzalny, oryginal-
ny styl. Miasto stwarza wiele możliwości wypoczynku, zarówno dla osób aktywnych, jak  
i ceniących sobie spokój. Nad Zalewem Zembrzyckim można żeglować, uprawiać nar-
ciarstwo wodne, jeździć rowerem, plażować lub spacerować. Znajduje się tu 10 przystani 
żeglarskich oraz torregatowy o długości około 2 km, na którym rozgrywane są zawody 
żeglarskie.

Magiczny klimat Lublina tworzy między innymi posiadające własną duszę Stare Miasto 
oraz ulokowane w zabytkowych kamienicach i urokliwych podwórkach liczne stylowe re-
stauracje, kawiarnie i galerie. Z Wieży Trynitarskiej roztacza się przepiękna panorama 
miasta, a podziemia zachęcają do odbycia niezwykłego spaceru ok. 300 metrową trasą 
biegnącą pod zabudową Starego Miasta na głębokości od 9 do 12 m. W zabytkowej ka-
mienicy Lubomelskich znajduje się Piwnica pod Fortuną z wyjątkowymi w skali Polski 
malowidłami o tematyce świeckiej oraz nowoczesną wystawą multimedialnych prezen-
tacji i eksponatów przybliżających historię Lublina. Lublin to również doskonała baza wy-
padowa m.in. do Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Kozłówki.

dodatkowe informacje: www.kultura.lublin.eu

UŻYTECZNE ADRESY
Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A. w Warszawie .............................................................www.paiz.gov.pl
Miejski Urząd Pracy w Lublinie .............................................................www.mup.lublin.pl
Urząd Statystyczny w Lublinie .......................................... www.stat.gov.pl/urzedy/lublin
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ................................................................... www.zus.pl
Urząd Skarbowy ............................................................................www.urzad-skarbowy.pl
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KONSULATY
Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie

ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin
tel.: +48 81 531 88 89; fax: +48 81 531 88 88

www.ukr-konsulat.lublin.pl
e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua

Konsulat Honorowy
Wielkiej Brytanii w Lublinie

ul. Beskidzka 9, 20-869 Lublin
tel.: +48 81 742 01 01; fax: +48 81 742 91 30

e-mail: ukconsul@uren.com.pl

Konsulat Honorowy
Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie

Rynek 7, 20-111 Lublin
tel.: +48 81 743 73 25; fax: +48 81 743 73 26

e-mail: andrzej.kidyba@lfr.lublin.pl

Konsulat Honorowy Brazylii w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

tel.: +48 81 537 28 10
e-mail: bajaw@hot.pl

WSPIERAMY INWESTORÓW
W strukturze Urzędu Miasta Lublin funkcjonuje Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów.
Do głównych kompetencji Wydziału należą:

- pozyskiwanie i obsługa inwestorów oraz opieka proinwestycyjna,
- planowanie i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
- promowanie Lublina jako miejsca atrakcyjnego pod kątem inwestycyjnym,
- realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości w Lublinie,
- koordynowanie współpracy lokalnego biznesu ze środowiskiem akademickim,
- promowanie Lublina jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów.



FORUM LUB-INVEST 2013

KATALOG FIRM

AGPOL SP. Z O.O. ............................................................................................................ 99
AGRO-POLI SP. Z O.O. .....................................................................................................113
AGROWSCHÓD ................................................................................................................19
ANWO J. I A. DAWID SP. J. .............................................................................................. 114
APP - SYSTEMY .............................................................................................................. 98
ARGO D. SZYDŁOWSKI I M. KAMIńSKI SP. J. .................................................................. 34
ATLAS BUSINESS SERVICE SP. Z O.O. .......................................................................... 100
BASOFT SP. Z O.O. .......................................................................................................... 56
BENFI MEDIA ...................................................................................................................57
BITSTREAM SP. Z O.O. ................................................................................................... 115
BOBI-DECOR SP. J.  ......................................................................................................... 101
BONUM CONSULTING  ...................................................................................................102
CENTRUM MEDYCZNE SANITAS SP. Z O.O. ................................................................... 116
CENTRUM ZANA S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA WITOSA ............................................ 35
COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O. ................................................................. 58
CRH ŻAGIEL MED SP. Z O.O. SP. J. ..................................................................................103
EDBAK SP. Z O.O. .............................................................................................................75
EKO USŁUGI ANNA ŻURAWSKA ...................................................................................104
EKOOWOC ...................................................................................................................... 20
ELEADER SP. Z O.O. ........................................................................................................ 59
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN SP. Z O.O. ............................................................................ 60
E-STUDIO SOFTWARE SP. J. ............................................................................................61
EUROAL SP. Z O.O. .......................................................................................................... 36
FABRYKA KABLI ELPAR SP. Z O.O. ................................................................................. 62
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A. ...............................................................117
FABRYKA OKIEN I DRZWI BAS SP. Z O.O. .......................................................................37
FABRYKA SAMOCHODÓW HONKER SP. Z O.O. (GRUPA DZT) .........................................91
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA .................................................................................. 118
FS HOLDING S.A. ........................................................................................................... 119
GESTAR AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA ...................................................................... 63
GÓRNICZA FABRYKA NARZęDZI SP. Z O.O. ................................................................... 76
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. ...................................................... 83
GRUPA PRODUCENTÓW KLASA SP. Z O.O. .....................................................................21
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW SP. Z O.O. ............................................ 20
HBP SP. Z O.O. MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN ....................................................... 123
HELISECO SP. Z O.O LOTNICZE PRZEDSIęBIORSTWO USŁUGOWE  .............................. 93
HENPOL SP. Z O.O. .......................................................................................................... 38
HERBAR SP. Z O.O. ......................................................................................................... 22
HOMEPLACE SP. Z O.O. .................................................................................................105
IDEOPOLIS SP. Z O.O. ...................................................................................................... 64
IN TEMPORIS SP. Z O.O. ................................................................................................120
INFINITE SP. Z O.O. ......................................................................................................... 65
KARYA SP. Z O.O. ............................................................................................................ 39

SPIS FIRM
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KOMANDOR LUBLIN S.A. ............................................................................................... 53
KORAB GARDEN SP. Z O.O.............................................................................................. 23
LEX-TRANS  .................................................................................................................... 92
LIFT SERVICE S.A. LUBELSKA WYTWÓRNIA DźWIGÓW OSOBOWYCH ........................121
LINGWAY S.C. ................................................................................................................106
LUBELSKI RYNEK HURTOWY S.A. ................................................................................ 107
LUBELSKI WęGIEL BOGDANKA S.A. ..............................................................................40
LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG S.A. ......................................................................... 87
LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. .................................................84
LUBSTA SP. Z O.O. ...........................................................................................................77
MAIK SP. J. AGENCJA REKLAMOWA ..............................................................................108
MALINEX PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCUJNO HANDLOWO-USŁUGOWE  ................ 47
MATERNE-POLSKA SP. Z O.O. ........................................................................................ 24
MEBLOTAP SALONY MEBLOWE SP. Z O.O. ..................................................................... 54
MEDI-SEPT SP. Z O.O.  .................................................................................................... 85
MEGA SP. Z O.O. .............................................................................................................88
MERCATUS ROBERT PERSONA I WOJCIECH WALAT S.C. .............................................. 25
MIKROBIT SP. Z O.O. ....................................................................................................... 66
MOSTOSTAL PUŁAWY S.A. .............................................................................................41
MULTI-PC  ....................................................................................................................... 67
OBST S.A. ....................................................................................................................... 26
ODLEWNIA ŻELIWA LUBLIN SP. Z O.O. .......................................................................... 78
OKRęGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BYCHAWIE ............................................27
OKRęGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIASKACH  ........................................... 28
OMEGA PLUS SP. Z O.O................................................................................................... 42
ORZEŁ S.A. .................................................................................................................... 124
P.P.H. PARYS SP. Z O.O. ................................................................................................... 95
PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SP. Z O.O.  .................................................... 94
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN .................................................... 43
POL-SKONE SP. Z O.O. ..................................................................................................... 44
PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. ........................................................................................ 125
PPHU ROBI-REN  ............................................................................................................ 45
PROTEKTOR S.A. LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO  ........................ 122
PRZEDSIęBIORSTWO HANDLOWE BARĆ ...................................................................... 29
PRZEDSIęBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE-LUX-DOM  ......................................... 46
PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE JANEX ............................................ 30
PRZEDSIęBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLBUD-WSCHÓD ......................................48
PZL - ŚWIDNIK S.A. WYTWÓRNIA SPRZęTU KOMUNIKACYJNEGO  ............................128
QUARAL SEBASTIAN MARCINIAK ................................................................................. 68
RANDSTAD POLSKA SP. Z O.O....................................................................................... 126
SELECT SP. Z O.O. ........................................................................................................... 69
SIGMA S.A. ..................................................................................................................... 89
SMAGA JAROSZYńSKI SPÓŁKA ADWOKACKA S.K.A ...................................................109
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SPOŁEM  ..........................................................................................................................31
SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SP. Z O.O. ............................................................................ 70
SYNTEA S.A. .................................................................................................................. 110
TARGI LUBLIN S.A. ......................................................................................................... 111
TERGOPOWER SP. Z O.O. ............................................................................................... 49
TREEDEN GROUP SP. Z O.O. ........................................................................................... 96
VERANO  ....................................................................................................................... 127
WIKANA S.A. .................................................................................................................. 50
WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI ......................................................... 79
WSCHODNI KLASTER ICT ................................................................................................ 71
WSK-TOMASZÓW LUBELSKI SP. Z O.O. ..........................................................................80
ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ  ................................................72
ZAKŁAD OBRÓBKI METALI KOMECH ..............................................................................81
ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO ,,LUBLIN SP. Z O.O. ................................... 32
ZAKŁADY STOLARKI BUDOWLANEJ FERNO SP. Z O.O. ..................................................51
ZETO SP. Z O.O.  ...............................................................................................................72
ZOMAR S.A. ....................................................................................................................73
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AGROWSCHÓD

ul. Kodeńska 59
Lebiedziew
21-550 Terespol
tel.: + 48 607 781 627
fax: + 48 83 375 11 24
www.agrowschod.eu
e-mail: agrowschod@interia.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1995 2 700 000 700 000 -

 
Opis działalności przedsiębiorstwa
Produkcja ogórków i kapusty kwaszonej według wieloletniej tradycji rodzinnej.  
Własna baza surowcowa i przechowalnicza.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Długoterminowa współpraca w zakresie dystrybucji oraz wymiana barterowa.
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EKOOWOC

Grupa Producentów owoców i warzyw Sp. z o.o.
Godziszów Pierwszy 330
23-302 Godziszów
tel.: + 48 81 451 12 02
fax: + 48 81 451 12 03
www.eko-owoc.com
e-mail: info@eko-owoc.com

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2004 30 3 000 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Produkcja i dystrybucja owoców miękkich: truskawki, maliny, borówki amerykańskiej, 
porzeczki, aronii. Nasze produkty oferujemy świeże – deserowe i koncentraty oraz 
mrożone. W skład grupy producentów wchodzi 82 producentów owoców. Dysponujemy 
nowoczesnym obiektem, przystosowanym do przygotowania wysokiej jakości owoców 
miękkich zgodnie z oczekiwaniami klienta. Posiadamy certyfikaty BRC i Global GAP.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Stała współpraca oparta na obustronnych korzyściach.
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GRUPA PRODUCENTÓW „KLASA” Sp. z o.o.

Klementowice 136
24-170 Kurów
tel.: + 48 81 882 32 80, wew. 22
fax: + 48 81 882 32 80, wew. 26
www.gpklasa.pl
e-mail: gpklasa@gpklasa.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2008 96 22 740 000 14 000 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości owoców i warzyw. W ofercie posiadamy 
szeroki asortyment produktów świeżych i mrożonych przeznaczonych do konsumpcji 
bezpośredniej oraz przemysłu przetwórczego. Nasze produkty pochodzą z upraw 
konwencjonalnych oraz ekologicznych, bezpośrednio od producentów zrzeszonych  
w grupie. Wielotenie doświadczenie w produkcji, wykwalifikowany zespół, nowoczesna 
infrastruktura sprawiły, że nasze produkty zostały docenione w Polsce i za granicą, 
dodatkowo cieszymy się zaufaniem wielu firm dystrybucyjnych oraz eksportowych/
importowych.
Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Dystrybucja produktów, wymiana handlowa, zapewnienia planowania i dostosowywania 
produkcji do popytu, w szczególności do jakości i ilości. Planowanie produkcji na sezon 
2013-14. Podwyższenie wartości handlowej produktów. Poszerzenie i promowanie 
naszego rolnictwa ekologicznego za granicą RP.
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HERBAR Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 11
21-020 Milejów
tel.: + 48 81 757 23 14
fax: + 48 81 757 23 14, wew. 26
www.herbar.pl
e-mail: anna@herbar.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1995 11 4 000 000 3 000 000 500 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
Podstawą działalności firmy jest zielarstwo. Herbar Sp z o.o. zajmuje się uprawą, 
skupuje oraz prowadzi dystrybucję ziół stosowanych zarówno do celów leczniczych jak  
i kulinarnych. Kilka lat temu firma wzbogaciła swoją ofertę o naturalny sok z brzozy, który 
stał się jej wizytówką. Obecnie Herbar jest jednym z wiodących producentów tego napoju 
na polskim rynku, w różnych odmianach smakowych.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Firma nawiąże współpracę handlową.
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KORAB GARDEN Sp. z o.o.

Samoklęski Kolonia Druga 21A
21-132 Kamionka
tel.: +48 726 096 868
www.korabgarden.pl
e-mail: lukasz.nowak@korabgarden.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2011 1 2 153 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Od stycznia 2012 r., KORAB GARDEN posiada w Samoklęskach nowoczesną logistyczną 
bazę umożliwiającą przechowywanie, schładzanie, sortowanie i pakowanie owoców. 
Owoce pochodzące od producentów grupy charakteryzują się wysoką jakością, ponieważ 
produkowane są przy zastosowaniu nowoczesnej jednakowej technologii, zasad dobrej 
praktyki rolniczej, oraz ochrony zapewniającej bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Podwykonawstwo w zakresie produkcji soków NFC, jako dostawcy owoców świeżych  
lub schłodzonych.
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PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

MATERNE-POLSKA Sp. z o.o.

Łopatki 37A
24-160 Wąwolnica
tel.: + 48 81 882 63 10 
fax: + 48 81 882 53 66 
www.materne.pl 
e-mail: magdalena.piasecka@materne.pl 

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1992 205 106 350 000 85 245 000 993 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
Skup i przetwórstwo owoców. Produkcja dżemów i konfitur pod marką Materne oraz pod 
markami własnymi dystrybutorów. Produkcja owoców mrożonych na rynek B2B oraz B2C, 
mrożonych przecierów owocowych, owoców do dekoracji, piekarnictwa, cukiernictwa  
oraz nadzień owocowych według indywidualnych potrzeb odbiorców.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej.
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PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

MERCATUS ROBERT PERSONA I WOJCIECH WALAT S.C.

ul. Łęczyńska 58
20-309 Lublin
tel.: + 48 81 524 20 30 
fax: + 48 81 524 20 30 
e-mail: mercatus.lublin@o2.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2012 3 767 535,42 - 492 235,08

Opis działalności przedsiębiorstwa
Główny profil działalności: import-export oraz handel wielobranżowy. Dodatkowa  
działalność – wprowadzanie na rynki wschodnie usług sektora ochrony osób i mienia  
oraz zabezpieczenia technicznego.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Pomoc w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych i zawieraniu kontraktów. 
Wspólne działania zmierzające do pozyskiwania środków unijnych.
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PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

OBST S.A.

ul. Jagiellońska 64
22-100 Chełm
tel.: + 48 82 563 12 99
fax: + 48 82 565 13 75
www.obst.pl
e-mail: info@obst.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1997 76 6 447 790,70 1 847 622,78 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Firma OBST S.A. jest jednym z wiodących polskich producentów płatków śniadaniowych 
(płatków i kształtowych produktów zbożowych) oraz pieczywa chrupkiego. Misją firmy 
jest produkcja śniadaniowych wyrobów spożywczych charakteryzujących się najwyższą 
jakością, powstające na bazie naturalnych, wysokogatunkowych surowców, a co 
najważniejsze w konkurencyjnych cenach.
Produkty z logo OBST sprzedawane są w: detalu, hurcie i kanale nowoczesnym.  
Firma prowadzi również sprzedaż produktów pod wieloma markami sieci handlowych 
(Private labels) oraz w opakowaniach cateringowych w kraju i za granicą.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Oczekujemy nawiązania współpracy z dużymi dystrybutorami produktów spożywczych.
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PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BYCHAWIE 

ul. Piłsudskiego 71 
23-100 Bychawa 
tel.: + 48 81 562 31 20
fax: + 48 81 566 00 11 
www.osmbychawa@pl
e-mail:  prezes@osmbychawa.pl  

marketing@osmbychawa.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1928 75 12 675 061,78 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Skup mleka; produkcja i sprzedaż wyrobów nabiałowych wytwarzanych metodami 
tradycyjnymi. Nasze produkty są naturalne, przez co posiadają doskonałe walory 
smakowe i zdrowotne, nie zawierają środków konserwujących ani barwiących.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Znalezienie partnerów handlowych w zakresie sprzedaży: sera żółtego, masła 
tradycyjnego i twarogów.



FORUM LUB-INVEST 2013

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIASKACH 

ul. Zamojska 26 
21-050 Piaski
tel.: + 48 81 585 40 52
fax: + 48 81 582 14 56
www.osmpiaski.pl
e-mail: osmpiaski@osmpiaski.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1948 120 40 mld - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Skup mleka od producentów z terenu 10 gmin. Zakup mleka surowego z sąsiednich 
spółdzielni. Przerób mleka surowego na gotowe artykuły mleczarskie. Dostawy artykułów 
mleczarskich do hurtowni i sklepów detalicznych piekarni, ciastkarni. Dystrybucja oleju 
napędowego i nawozów sztucznych.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Export sera mozzarella z przeznaczeniem na pizze i zapiekanki oraz twarogów  
(ser biały) o parametrach zgodnych z oczekiwaniami.
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PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BARĆ

23-425 Biszcza 358
tel.: + 48 84 685 60 77
fax: + 48 84 685 60 70
www.phbarc.pl
e-mail: info@phbarc.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2001 2 3 000 000 200 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Sprzedaż miodu w słojach oraz hurtem w beczkach, zaopatrzenie pszczelarstwa  
w sprzęt pasieczny i pokarmy dla pszczół.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Dystrybucja sprzętu pszczelarskiego.
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PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE JANEX
Jan Ciupak, Leszek Ciupak Sp. Jawna

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31
23-300 Janów Lubelski
tel.: + 48 15 872 50 87
fax: + 48 15 872 37 23
www.janex-jl.pl
e-mail: janex@janex-jl.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1994 47 34 000 000 5 000 000 1 609 325,70 zł

Opis działalności przedsiębiorstwa
Głównym kierunkiem działania naszej firmy jest produkcja wszystkich rodzajów 
kasz. Tradycyjne metody produkcji sięgające lat 60-tych sprawiły, że jesteśmy 
liderem sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym. Ciągła praca nad jakością  
i powiększeniem asortymentu produktów pozwala nam rozszerzać grono zadowolonych 
konsumentów.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Chcielibyśmy budować współpracę na bazie sprzedaży i zakupów.
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PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

„SPOŁEM” 
Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna

ul. Spółdzielcza 4
20-401 Lublin
tel.: + 48 81 532 30 75
fax: + 48 81 532 59 68
www.spolem-lublin.pl
e-mail: sekretariat@spolem-lublin.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1993 62 47 528 230 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Handel hurtowy artykułami spożywczymi, chemii gospodarczej i artykułami  
gospodarstwa domowego.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Handel artykułami spożywczymi (sprzedaż-zakup).
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PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO ,,LUBLIN” Sp. z o.o.

ul. Betonowa 9
20-402 Lublin
tel.: + 48 81 532 45 18
fax: + 48 81 532 74 30
www.zpzlublin.com.pl
e-mail: info@zpzlublin.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1909 36 11 168  000 114 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Podstawową działalnością Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa 
koncentrująca się w segmencie branżowym – przetwórstwa ziemniaka.
W ramach segmentu przetwórstwa ziemniaka Spółka wytwarza:

- syropy glukozowe,
- grysik ziemniaczany,
- mieszanki ziemniaczane: Pyzy lubelskie, Placki ziemniaczane.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Sprzedaż produktów Spółki.



BUDOWNICTWO
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BUDOWNICTWO

ARGO D. SZYDŁOWSKI I M. KAMIŃSKI Sp. j.

ul. Mełgiewska 7-9
20-952 Lublin
tel.: + 48 81 749 23 10
fax: + 48 81 749 23 11
www.argo.info.pl
e-mail: biuro@argo.info.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2006 20 9 780 000 6 400 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Produkcja i montaż aluminiowych i stalowych elementów stolarki okienno-drzwiowej 
takich jak: okna, drzwi, fasady, ogrody zimowe. Stosowane systemy: Schüco, Reyhaers, 
Sapa, Jansen.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Nowe rynki zbytu.
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BUDOWNICTWO

CENTRUM ZANA S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA WITOSA

ul. Tomasza Zana 32a
20-601 Lublin
tel.: + 48 81 528 01 50
fax: + 48 81 528 01 57
www.zana.pl
e-mail: aw@zana.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1999 13 14 900 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Centrum Zana to jedna z największych i najbardziej doświadczonych firm deweloperskich 
w Polsce południowo-wschodniej. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1999 r. i od tej pory 
oddaliśmy do użytku ponad 150 000 m² powierzchni biurowych i mieszkaniowych. Obec-
nie realizujemy kompleks biurowy klasy A NORD OFFICE. Całkowita powierzchnia wynaj-
mu 13 000 m.kw.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca w zakresie sprzedaży i wynajmu powierzchni biurowych i usługowych.
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BUDOWNICTWO

EUROAL Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 16
20-410 Lublin
tel.: + 48 81 532 32 38
fax: + 48 81 440 67 10
www.euroal.com.pl
e-mail: sekretariat@euroal.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1990 34 - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Projektowanie, produkcja i montaż konstrukcji aluminiowych dla budownictwa  
tj. okna, drzwi, przegrody, fasady, oranżerie, w szczególności przeciwpożarowe.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Zlecenia na oferowane przez nas produkty lub zaproszenie do realizacji kontraktów 
budowlanych w oferowanym zakresie.
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BUDOWNICTWO

FABRYKA OKIEN I DRZWI BAS Sp. z o.o.

ul. Smoluchowskiego 1
20-474 Lublin
tel.: + 48 502 542 272
fax: + 48 81 743 95 91
www.bas.lublin.pl
e-mail: hanna.sobczak@bas.lublin.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1989 70 14 000 000 1 000 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Fabryka okien i drzwi BAS zajmuje się produkcją okien i drzwi drewnianych – mahonio-
wych, sosnowych i dębowych w profilach nowoczesnych, energooszczędnych oraz nietok-
sycznych pod nadzorem konserwatora zabytków.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Nowego rynku zbytu, fabryka poszukuje klienta strategicznego, na rynkach europejskich 
– Europy Wschodniej lub dostawcy surowców i materiałów do produkcji okien i drzwi  
z drewna.
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BUDOWNICTWO

HENPOL Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 23
20-211 Lublin
tel.: + 48 81 745 10 51
fax: + 48 81 749 61 07
www.henpol.com.pl
e-mail: biuro@henpol.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2004 531 429 302 482,70 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Usługi budowlane. Wnoszenie obiektów kubaturowych, przemysłowych, komercyjnych, 
sportowych, użyteczności publicznej, drogowych.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Pozyskiwanie inwestycji zgodnie z profilem działalności firmy.
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BUDOWNICTWO

KARYA Sp. z o.o.

ul. Abramowicka 4
20-442 Lublin
tel.: + 48 81 745 35 41
fax: + 48 81 745 35 42
www.karya.pl
e-mail: office@karya.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1991 58 17 658 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Spółka Karya specjalizuje się w budowie i remontach obiektów inżynieryjnych tj.: mo-
sty, wiadukty, przepusty oraz ekrany akustyczne. Zajmuje się również wykonywaniem 
dachów, w tym też dachów zielonych, a stosowane przy tym technologie są na tyle no-
woczesne, że na wykonywane prace udzielana jest 10-letnia gwarancja. Ponadto firma 
wykonuje usługi frezowania szyn i rozjazdów nowatorską dwudrogową frezarką SF02W, 
oraz świadczy usługi regeneracji części stalowych infrastruktury kolejowej metodą napa-
wania łukowego i szlifowania, jest też producentem, opracowanych w 100% we własnym 
zakresie, szlifierek torowych jedno i dwutokowych. Jakość usług i produktów jest potwier-
dzona wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001: 2001.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Firma podejmie współpracę w zakresie realizacji w/w przedsięwzięć.
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BUDOWNICTWO

LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.

Bogdanka, 21-013 Puchaczów
tel.: + 48 81 462 51 00
fax: + 48 81 462 51 91
www.bogdanka.eu
www.ekoklinkier.pl
e-mail:    bogdanka@lw.com.pl 

   info@ekoklinkier.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1975 4 587 1 830 595 000 795 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla ka-
miennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyni-
ków finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych 
zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny 
energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej 
i produkcji cementu. Spółka jest również obecna na rynku materiałów budowlanych jako 
producent wysokogatunkowych ceramicznych cegieł i płytek elewacyjnych.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Dystrybucja / handel węglem kamiennym oraz ceramicznymi materiałami budowlany-
mi.
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BUDOWNICTWO

MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.  

ul. Budowlanych 5 
24-110 Puławy
tel.: + 48 81 473 12 40
fax: + 48 81 473 12 44
www.mostostal-pulawy.com.pl 
e-mail: a.saluda@mostostal-pulawy.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1964 700 - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
„Od mostów i chemii po energetykę” tak można w skrócie opisać 50 lat istnienia na rynku. 
Firma jest liderem branży energetycznej w zakresie wytwarzania i montażu konstruk-
cji stalowych. Działa w segmencie energetyki i ochrony środowiska, budownictwa prze-
mysłowego oraz budownictwa kubaturowego i infrastruktury komunikacyjnej. Posiada 
wykwalifikowaną załogę z uprawnieniami UDT, SLV, TÜV. Liczne certyfikaty i referencje 
potwierdzają solidne i wysokiej jakości usługi. Firma świadczy usługi w Polsce i za gra-
nicą. Mostostal Puławy S.A. posiada dwie spółki zależne Mezap Sp. z o.o. i Energezap  
Sp. z o.o., co zwiększa moce przerobowe.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Nawiązanie współpracy z inwestorami i wykonawcami (firmami technologicznymi)  
zleceń w obszarze: energetyki, ochrony środowiska, budownictwa przemysłowego i kuba-
turowego oraz mostownictwa.
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BUDOWNICTWO

OMEGA PLUS Sp. z o.o.

Antonin 4
22-100 Chełm
tel.: + 48 82 565 56 55
fax: + 48 82 565 56 55
e-mail: omegaplus@omegaplus.eu

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1998 7 10 588 864 211 038 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Handel hurtowy i detaliczny materiałów budowlanych.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca handlowa.
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BUDOWNICTWO

POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN

ul. Nadbystrzycka 11
20-618 Lublin
tel.: + 48 81 743 49 64
fax: + 48 81 743 49 64
www.ptm.lublin.pl
e-mail: zarzad@ptm.lublin.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1999 3 - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Stowarzyszenie od 1999 roku jest organizatorem międzynarodowego konkursu  
„O Kryształową Cegłę” – forum wymiany dokonań w rywalizacji inwestorów, projek-
tantów i wykonawców najlepszych realizacji budowlanych nowych, rewitalizowanych  
i modernizowanych obiektów zabytkowych dla zachowania dziedzictwa kultury.  
Konkurs obejmuje regiony po obu stronach wschodniej granicy UE, w tym Ukrainę  
i Białoruś. PTM działa też na rzecz rozwoju budownictwa, ochrony środowiska i kultury  
w miejscu zamieszkania.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy Partnerów zagranicznych, którzy podejmą się współpracy przy organiza-
cji Konkursu o Kryształową Cegłę na obszarze swojego działania pozyskując nowych 
uczestników Konkursu, tym samym przyczyniając się do promowania i dokumentowania 
działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury.
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BUDOWNICTWO

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Lucyny Herc 8
20-328 Lublin
tel.: + 48 81 744 30 11, 13
fax: + 48 81 744 24 89
www.pol-skone.eu
e-mail: poczta@pol-skone.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1990 902 161 926 147,01 18 929 166,59 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
POL-SKONE Sp. z o.o. jest producentem drzwi i okien drewnianych. POL-SKONE 
dysponuje trzema nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Lublinie, Biłgoraju  
i Niemcach. Zatrudnia ponad 900 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Produkuje 
swoje wyroby od podstaw z najlepszego gatunkowo drewna pochodzącego wyłącznie  
z polskich lasów. W ofercie firmy znajdują się: drzwi wewnątrzlokalowe, drzwi 
techniczne (dźwiękoizolacyjne i przeciwpożarowe), drzwi zewnętrzne, drzwi wejściowe  
dla budownictwa mieszkaniowego, ościeżnice stałe i regulowane, okna drewniane  
oraz okna drewniano-aluminiowe.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Aktywna sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych, nawiązanie nowych kontaktów 
handlowych.
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BUDOWNICTWO

PPHU ROBI-REN 
Robert Pulik

ul. Piękna 4
20-423 Lublin
tel.: + 48 81 749 89 98
fax: + 48 81 749 89 78
www.robiren.pl
e-mail: kominki@robiren.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2002 15 1 500 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Produkcja kominków, wkłady wodne i powietrzne, pieco-kominki.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Dystrybucja naszych produktów na terenie danego kraju.
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BUDOWNICTWO

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE-LUX-DOM 

ul. Lubartowska 72a 
20-094 Lublin
tel.: + 48 81 446 56 51 
fax: + 48 81 446 56 51 
www.lux-dominfo.pl 
e-mail: monter2@vp.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2009 14 2 000 000 1 000 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Produkcja i sprzedaż okien i drzwi PVC, aluminiowych i drewnianych.  
Fasady aluminiowe, ogrody zimowe.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Zakup wymienionych towarów i usług.
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BUDOWNICTWO

„MALINEX”  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE 
RYSZAR MALINOWSKI

ul. Pasternik 17 G
21-010 Lublin
tel.: + 48 81 462 31 35, 81 462 35 82 
fax: + 48 81 42 31 35, 81 462 35 82 
www.malinex.pl
e-mail: malinex91@wp.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1991 7 3 487 385,89 - 41 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
Działamy na rynku od 1991 roku. Od ponad 21 lat współpracujemy przede wszystkim  
z przemysłem górniczym, elektrociepłowniami, budownictwem drogowym.  
To najważniejsze dziedziny naszej działalności. W naszym asortymencie znajdują się 
narzędzia górnicze, części do kombajnów górniczych, narzędzia i produkty elektryczne 
oraz elektrotechniczne, armatura sprężonego powietrza, szybkozłącza dla przemysłu. 
Produkujemy elementy złączne. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam realizować 
różne projekty obróbki skrawaniem.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Nawiążemy współpracę handlową, poszerzając rynki zbytu na oferowane produkty. 
Jesteśmy otwarci na ciekawe pomysły i chętnie włączymy się w realizację wspólnych 
projektów.
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BUDOWNICTWO

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLBUD-WSCHÓD
Jan Starownik

ul. Zawieprzycka 8F
20-228 Lublin
tel.: + 48 81 759 70 78
fax: + 48 81 759 70 78
e-mail: polbudlublin@wp.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2005 21 10 892 056,41 289 313,00 1 270 685,00

Opis działalności przedsiębiorstwa
Firma P.W. POLBUD-WSCHÓD Jan Starownik została założona w 2005 roku. Jesteśmy 
firmą o ugruntowanej pozycji na rynku budowlanym oraz od kilku lat oferujemy surowce 
chemiczne do różnych gałęzi przemysłu o różnym stopniu czystości. Naszą ofertę 
dostosowujemy do potrzeb naszego partnera w kraju i za granicą (Europa Zachodnia, 
Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan) oferując szeroką gamę produktów na różnych 
warunkach dostaw.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy nowych partnerów za granicą, z którymi mogą łączyć nas stałe relacje 
biznesowe, tak w dziedzinie importu jak i exportu oferowanych przez nas produktów. 
Zawsze jesteśmy otwarci na nowe propozycje oraz projekty.
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BUDOWNICTWO

TERGOPOWER Sp. z o.o.

ul. Krakowskie Przedmieście 19/26
20-002 Lublin
tel.: + 48 81 533 72 79
www.tergopower.com
e-mail: legwant@tergopower.com

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2012 - - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
-
Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
-
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BUDOWNICTWO

WIKANA S.A.

ul. Cisowa 11
20-703 Lublin
tel.: + 48 81 444 64 80
fax: + 48 81 444 64 62
www.wikana.pl
e-mail: info@wikana.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2003 23,5 24 598 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
WIKANA S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej WIKANA i jest jednym  
z nawiększych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce.
Obszar działalności obejmuje całość procesu deweloperskiego – od pozyskania gruntów, 
poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po 
uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowla-
nym, aż do przekazania gotowych lokali klientom.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Nawiązanie współpracy umożliwiającej Spółce WIKANA S.A. wejście na rynek zagraniczny, 
głównie poprzez pozyskanie nowych obszarów inwestycyjnych poza granicami Polski, 
przy jednoczesnym wspieraniu dotychczasowej działalności w kraju m.in. poprzez 
możliwość korzystania z doświadczeń potencjalnych partnerów, zapożyczanie od nich 
sprawdzonych technologii i rozwiązań (stosowanych np. w procesie realizacyjnym) czy 
wreszcie ewentualne wsparcie finansowe (pozyskanie zagranicznych inwestorów).
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BUDOWNICTWO

ZAKŁADY STOLARKI BUDOWLANEJ FERNO Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 20
21-100 Lubartów
tel.: + 48 81 855 44 17
fax: + 48 81 855 44 18
www.ferno.com.pl
e-mail: info@ferno.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2009 39 8 780 000 1 330 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Firma FERNO zajmuje się produkcją i dystrybucją wysokiej jakości drewnianej stolarki bu-
dowlanej. Realizuje okna typowe dla budownictwa wielorodzinnego oraz projekty indywi-
dualne zgodnie z życzeniami klientów. Wykonujemy okna, balkony przesuwne i składane 
typu PATIO, stolarkę drewniano-aluminiową, drzwi wejściowe, a także okiennice i parape-
ty. Produkujemy również unikalne w swojej konstrukcji okno FERNO ECO PASSIV dające 
znakomite efekty energooszczędne.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Firma FERNO oczekuje rozbudowy sieci dealerskiej poza granicami kraju, pozyskania 
nowych odbiorców, a przez to zwiększenie sprzedaży na rynki zagraniczne.



DREWNO, MEBLE, TEKTURA
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DREWNO, MEBLE, TEKTURA

KOMANDOR LUBLIN S.A.

ul. Zemborzycka 57B
Lublin
tel.: + 48 81 441 84 05
fax: + 48 81 441 84 05, wew. 24
www.lubelskie.komandor.pl
e-mail: zplublin@komandor.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2000 28 4 754 544,54 322 533,22 390 092,18

Opis działalności przedsiębiorstwa
Firma Komandor jest wiodącym przedsiębiorstwem o międzynarodowym zasięgu  
w dynamicznie rozwijającej się branży drzwi przesuwanych oraz mebli na wymiar. Oferta 
naszej firmy jest niezwykle szeroka. Znani głównie z produkcji szaf, jesteśmy również 
wykonawcami mebli biurowych, kuchennych, łóżek, regałów, biurek oraz wielu innych 
mebli wolnostojących. Komandor stworzył ofertę kompleksowej aranżacji i wyposażenia 
wnętrz hotelowych, ośrodków wypoczynkowych oraz pensjonatów. Nasza oferta dla 
hoteli obejmuje komody, szafki nocne, łóżka dwuosobowe i jednoosobowe, zabudowy 
lodówek, stoliki kawowe, stoliki rtv, bagażniki. Nasze długoletnie doświadczenie  
w tworzeniu mebli na wymiar pozwoliło nam poszerzyć ofertę o meble biurowe – meble 
do firm i instytucji, począwszy od lad recepcyjnych, poprzez biurka, komody, szafy na 
dokumenty a także wyposażenie stołówek i pomieszczeń socjalnych. 

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Firma Komandor poszukuje partnerów handlowych działających w branży meblarskiej. 
Pierwsza z możliwości współpracy to Autoryzowany Dealer firmy Komandor. 
Poszukujemy osób zainteresowanych poszerzeniem swojej oferty, prowadzących własne 
salony meblowe lub salony z akcesoriami do wyposażenia wnętrz. Autoryzowany Dealer 
otrzymuje autorski program do projektowania mebli, Komandor zapewnia wzorniki 
produktów oraz materiały reklamowe. Organizujemy także szkolenia dotyczące produktu  
i obsługi programu projektowego. Nawiążemy współpracę z deweloperami oraz firmami 
zajmującymi się wyposażaniem hoteli, firm, instytucji oraz akademików. Poszukujemy 
projektantów wnętrz i architektów. Oferta firmy Komandor jest również skierowana do 
odbiorców hurtowych. Posiadamy w sprzedaży płyty wiórowe firmy Kronopol oraz Egger, 
lustra firmy AGC Glass Europe, płyty rattanowe, bambusowe oraz ekoskóry fimy Unitek. 
Oferujemy również – kosze, wieszaki, półki na buty, a także oświetlenie do szaf.
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DREWNO, MEBLE, TEKTURA

MEBLOTAP SALONY MEBLOWE Sp. z o.o.

ul. Rampa Brzeska 5
22-100 Chełm
tel.: + 48 82 564 22 16
fax: + 48 82 564 21 50
www.meblotap2.pl
e-mail: sekretariat@meblotap2.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2012 18 1 699 050 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Nasza firma zajmuje się sprzedażą porcelany, dodatków do wnętrz oraz sprzedażą 
mebli. Można u nas znaleźć ofertę mebli tapicerowanych jak i skrzyniowych. Od 2013 
uruchomiliśmy własną produkcję mebli. Wykonujemy meble zarówno dla dużych sieci 
handlowych, hoteli i pod indywidualne zamówienia. Oferujemy również usługi tapicerskie 
i stolarskie.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Oczekujemy, że nasze wyroby będą mogły być sprzedawane na rynkach zagranicznych.



BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

BASOFT Sp. z o.o.

ul. Roztocze 3/3
20-722 Lublin
tel.: + 48 81 527 47 32
fax: + 48 81 527 47 34
www.basoft.pl
e-mail: info@basoft.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2000 5 767 849 - 1 425

Opis działalności przedsiębiorstwa
Firma jest producentem oprogramowania:

- FirmaXXI – do zarządzania przedsiębiorstwem;
- EwkaXXI – do prowadzenia pełnej księgowości;
- SosissXXI – System Obsługi Salonu Sprzedaży i Serwisu Samochodów;
- MobilnyParagon.pl – mobilne biuro sprzedaży dla drukarek fiskalnych;
- AndroidFaktura.pl – mobilne biuro sprzedaży dla drukarek przenośnych.

Oferujemy ponadto sprzedaż zaawansowanego sprzętu komputerowego.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy stabilnych partnerów zajmujących się pokrewną działalnością: 
wdrożeniowców, autorów oprogramowania do zarządzania firmami, integratorów 
oprogramowania w celu rozwinięcia wersji lokalizowanych (językowych) oraz podjęcia 
dystrybucji oprogramowania na rynkach zagranicznych.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

BENFI MEDIA

ul. Dobrzańskiego 1/I/10
20-262 Lublin
tel.: + 48 451 14 88
+ 48 790 888 234
fax: + 48 81 451 14 83
www.benfimedia.pl
e-mail: info@benfimedia.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2012 5 70 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Benfi Media zajmuje się tworzeniem stron www i internetowych rozwiązań dla 
biznesu. Stworzyliśmy system CMS dla Muzeum Lubelskiego oraz oprogramowanie dla 
infokiosków, które umieszczone są na Zamku Lubelskim. Poza tym, tworzymy aplikacje 
oraz zaawansowane rozwiązania informatyczne:

- System CRM
- Aplikacje e-commerce
- Aplikacje dedykowane

O naszej wiedzy świadczą międzynarodowe certyfikaty (Zend PHP 5 i Zend Framework) 
i wyróżnienia (m.in. Lubelski Akant Przedsiębiorczości).

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Podjęcie działań celem nawiązania i utrzymania kontaktów biznesowych w innych 
krajach i wsparcie w projektach prowadzonych za granicą.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

COMPUGROUP MEDICAL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Do Dysa 9
20-149 Lublin
tel.: + 48 81 444 20 15
fax: + 48 81 444 20 18
www.cgmpolska.pl
e-mail: marketing@cgmpolska.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1995 190 - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Producent nowoczesnego oprogramowania dla sektora opieki zdrowotnej obecny na 
polskim rynku od 1995 roku. Ugruntowaną pozycję zawdzięcza kompleksowej ofercie 
oraz innowacyjnym rozwiązaniom opartym o technologie WWW. Z rozwiązań CGM 
Polska korzystają największe prywatne sieci medyczne oraz ponad 150 szpitali (w tym 
największe) w kraju i za granicą. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji 
międzynarodowych projektów oraz ogromne inwestycje w rozwój zaowocowały 
powstaniem najnowocześniejszych medycznych systemów informatycznych 
wspomagających pracę i zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Zapraszamy do współpracy w zakresie sprzedaży, wdrożenia oraz świadczenia usług 
powdrożeniowych z zakresu informatyki medycznej. Nasza propozycja kierowana jest 
do firm mających doświadczenie oraz zasoby do realizacji projektów informatycznych 
dla średnich i dużych podmiotów, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. 
Oferujemy wiedzę zdobytą na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz szeroko 
rozumiane wsparcie marketingowe.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

eLeader Sp. z o.o.

ul.T. Zana 32A p.XI
20-601 Lublin
tel.: + 48 81 536 96 90
fax: + 48 81 536 96 95
www.eleader.eu
e-mail: info@eleader.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2000 139 13 005 698,47 6 358 331,83 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
eLeader należy do czołówki światowych dostawców mobilnych rozwiązań biznesowych 
na smartfony. Aplikacje eLeader używane są obecnie w ponad 70 krajach na całym 
świecie. Rodzina produktów eLeader Mobile Finance odpowiada na potrzeby szybko 
rozwijających się rynków mobilnych usług finansowych, takich jaki mobilne finanse, 
bankowość mobilna czy m-commerce. eLeader Mobile Visit oferuje natomiast wsparcie 
mobilnych kadr w obszarach: sprzedaży, ubezpieczeń, merchandisingu, farmacji, serwisu 
i innych.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Przystępując do Forum Gospodarczego mamy nadzieję na nawiązanie współpracy 
z przedsiębiorstwami, które opierają część swoich działań na mobilnych kadrach, 
tj.przedstawicielach handlowych, merchandaiserach, mobilnych serwisantach, agentach 
ubezpieczeniowych oraz innych pracownikach realizujących swoje obowiązki w terenie.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 1
20-447 Lublin
tel.: + 48 81 728 62 01
fax: + 48 81 728 62 02
www.elektromontaz-lublin.pl
e-mail: sekretariat@elektromontaz.lublin.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1953 259 71 000 000 3 320 000 20 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
Firma nasza oferuje zarówno usługi elektroinstalacyjne, jak też bardzo szeroki wachlarz 
wyrobów związanych z sektorem elektroenergetycznym. Nasza działalność produkcyjna 
obejmuje wytwarzanie urządzeń dla energetyki zawodowej, budownictwa oraz dla 
różnych gałęzi przemysłu jak również świadczymy usługi w zakresie obróbki plastycznej 
blach przy wykorzystaniu nowoczesnej linii technologicznej AMADA. Szeroka gama 
nowoczesnych rozwiązań stacji transformatorowych oferowanych przez nasz zakład 
zapewnia ich zbyt nie tylko na rodzimym rynku, ale również poza granicami kraju.
Jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy seryjną produkcję prefabrykowanych stacji  
w obudowie betonowej, które za nowoczesność i wysoką jakość wykonania, wielokrotnie 
zdobywały wyróżnienia i medale na renomowanych imprezach targowych.
Zakres oferowanych przez nas usług montażowych obejmuje kompleksowe budownictwo 
elektroenergetyczne, łącznie z projektowaniem, montażem, pomiarami i rozruchem 
instalacji elektrycznych, linii oraz urządzeń elektro-energetycznych na napięcia do 110 kV.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Import urządzeń elektro-energetycznych – rozdzielnic nn i SN, stacji transformatorowych 
SN/nn. Współpraca kooperacyjna w produkcji urządzeń elektroenergetycznych. 
Współpraca kooperacyjna w realizacji farm wiatrowych, elektrowni biogazowych  
i fotowoltaicznych.



FORUM LUB-INVEST 2013

BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

E-STUDIO SOFTWARE Sp. j.

Al. Racławickie 8
20-037 Lublin
tel.: + 48 81 444 09 90
fax: + 48 81 444 09 96
www.estudio.com.pl
e-mail: poczta@estudio.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2001 30 Ok 3 000 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
E-STUDIO SOFTWARE jest firmą obecną na rynku IT od 2001 roku. Kluczowe obszary 
działalności to produkcja i rozwój oprogramowania, integracja oraz wdrożenia systemów 
informatycznych oraz budowa infrastruktury IT. Naszą specjalnością są systemy obiegu 
i archiwizacji dokumentów, które integrujemy z mechanizmami Workflow, pocztą 
elektroniczną oraz technologiami kryptograficznymi.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Oczekujemy, że będziemy mogli współpracować z partnerami zagranicznymi poprzez 
integrację ich pomysłów i rozwiązań programistycznych z autorskimi aplikacjami 
E-STUDIO. Jednocześnie chcielibyśmy zaoferować współpracę w zakresie outsourcingu 
programistycznego – mamy doświadczenie w realizowaniu projektów zgodnie  
z metodykami pozwalającymi na nadzorowany i kontrolowany rozwój systemów 
informatycznych: Prince2, SCRUM, UML.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

FABRYKA KABLI ELPAR Sp. z o.o.

ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
tel.: + 48 83 355 03 38
fax: + 48 83 355 18 88
www.elpar.pl
e-mail: info@elpar.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1989 249 313 519 965,12 20 610 290,56 20 738 690,92

Opis działalności przedsiębiorstwa
Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. zajmuje się produkcją kabli i przewodów 
elektroenergetycznych.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy dystrybutorów naszych wyrobów na rynkach zagranicznych i krajowych.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

GESTAR AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA 

ul. Nowy Świat 30f 
20-418 Lublin
tel.: + 48 607 311 545 
www. gestar.com.pl 
e-mail: gestar@wp.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2002 4 1 200 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Firma Gestar Automatyka Przemysłowa założona została w 2002 roku. Zajmujemy 
się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyzacji produkcji 
oraz kontroli procesów przemysłowych. Od projektu systemu, poprzez montaż, testy 
aż do uruchomienia produkcji. Gwarantujemy profesjonalne podejście do najbardziej 
skomplikowanych zagadnień, elastyczność, wsparcie i przyjazne dla użytkownika 
rozwiązania techniczne.
Przez lata działalności na rynku, nasza firma zrealizowała dziesiątki inwestycji, 
zapewniając Klientom obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń. Lata współpracy 
przy różnych inwestycjach i instalacjach, dały nam możliwość zdobycia nieocenionego 
doświadczenia, zapewniające potencjalnym Klientom pewność skuteczności naszych 
usług. Świadczymy kompleksowe usługi diagnostyki, napraw i serwisu w zakresie 
automatyki przemysłowej.
Dostarczamy rozwiązania dotyczące m.in:

- automatyki przemysłowej
- systemów sterowania i wizualizacji procesu
- systemów pomiarowych
- oprogramowanie sterowników PLC
- prefabrykacji szaf sterowniczych
- projektowania systemów automatyki oraz instalacji elektrycznych niskoprądowych

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy inwestorów i generalnych wykonawców inwestycji budowlanych  
o charakterze biurowym i przemysłowym. Specjalizujemy się w podwykonawstwie 
automatyki przemysłowej w tego typu obiektach, w szczególności duże doświadczenie 
mamy w realizacjach systemów automatyki w przetwórniach odpadów.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

IDEOPOLIS Sp. z o.o.

ul. Nałęczowska 30
20-701 Lublin
tel.: + 48 504 130 620
fax: + 48 81 553 01 27
www.ideopolis.eu
e-mail: robert@szlezak.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2008 3 Ok. 1,5 mln - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Ideopolis Sp. z o.o. to dynamiczny zespół specjalistów posiadających wiedzę z różnych 
dziedzin biznesu. Główne kierunki działalności firmy to:

- Organizacja i prowadzenie projektów innowacyjnych
- Organizacja i prowadzenie projektów ekoenergetycznych
- Organizacja i prowadzenie projektów informatycznych
- Organizacja i prowadzenie projektów o charakterze marketingowym
- Opracowanie dokumentów (Studia Celowości, Studia Wykonalności, Strategie)
- Prowadzenie audytów i analiz
- Tworzenie oprogramowania na zamówienie.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca przy realizacji wspólnych projektów informatycznych z zakresu technologii 
3D oraz Smart Grid i projektów eko-energetycznych.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

INFINITE Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 7-9
20-952 Lublin
tel.: + 48 81 745 17 50
fax: + 48 81 745 17 50
www.infinite-b2b.com
e-mail: info@infinite.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2001 160 7 928 599,01 1 342 423,48 684 416,74

Opis działalności przedsiębiorstwa
Wiodącą działalnością firmy jest udostępnianie rozwiązań z zakresu integracji pomiędzy 
partnerami biznesowymi niezależnie od ich wielkości i zasobów technologicznych. 
Przedsiębiorstwa korzystają z proponowanych rozwiązań, aby skracać czas trwania 
transakcji oraz jednocześnie optymalizować koszty związane z ich obsługą. Infinite 
dostarcza także rozwiązania mobilne klasy SFA (Sales Force Automation), które 
odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu zyskowności przedsiębiorstw dysponujących 
rozbudowaną siecią sprzedaży w terenie.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy firm, które chciałyby korzystać z naszych rozwiązań jak również chciałyby 
zostać naszym partnerem i sprzedawać nasze rozwiązania.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

MIKROBIT Sp. z o.o.

ul. Zana 39
20-601 Lublin
tel.: + 48 81 528 03 51, 52, 53
       + 48 603 663 147
fax: + 48 81 536 90 18 
www.mikrobit.pl , www.mcloud.com.pl, www.panel.mbnet.pl, www.emanager.mbnet.pl
e-mail: acz@mikrobit.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1989 38 5 420 266,72 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Firma informatyczna posiadająca wysokiej klasy specjalistów, świadcząca KOMPLEKSOWE 
ROZWIĄZANIA IT dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Firma gwarantuje stałe 
wsparcie i doradztwo: techniczne, informatyczne, internetowe poprzez konsultacje bezpo-
średnie, telefoniczne i teleinformatyczne (zdalne). Pakiet Rozwiązań IT: autorskie systemy 
IT wspierające zarządzanie; wykonujemy na zlecenie dedykowane: aplikacje programistycz-
ne, internetowe; usługi e-biznes: programowanie aplikacji internetowych, hosting, rejestra-
cja i utrzymanie domen, tworzenie profesjonalnych projektów stron WWW, produkty: mCMS, 
eManager, mBIP, Stoper; audyt informatyczny i legalności oprogramowania; Outsourcing IT  
i wsparcie techniczne; budujemy kompletną infrastrukturę techniczną IT, doradztwo, projekt 
instalacji, budowa serwerowni i DataCenter, sprzęt, zabezpieczenie techniczne budynków, po-
mieszczeń; wirtualizacja infrastruktury IT-www.mcloud.com.pl; sprzedaż sprzętu komputero-
wego i oprogramowania dla biur oraz podpis elektroniczny-certyfikaty kwalifikowane.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Organizacja IT na terenie kraju, zaczynając od organizacji inwestycji, kończąc na 
wykonaniu instalacji, zabezpieczeniach technicznych w budynkach, budowy serwerowni  
i systemów; wykonawstwo i usługi w zakresie instalacji nisko i wysokoprądowych; usługi 
pełnego outsourcingu działów IT, serwisu komputerowego oraz HelpDesk dla oddziałów 
firm zagranicznych w Polsce; wirtualizacja infrastruktury IT-mCloud; www.panel.
mbnet.p - platforma do zarządzania hostingiem; przygotowanie i wykonanie złożonych 
serwisów internetowych i ich hosting; autorskie systemy IT MIKROBIT wspierające 
zarządzanie: webowe, dedykowane aplikacje np.: eManager – system zarządzania 
projektami i usprawniający pracę całej organizacji; tworzenie wspólnych, ciekawych 
rozwiązań z partnerami i uczestniczenie w projektach IT/ICT; wykonanie specjalnych 
zleceń programistycznych internetowych; partnerstwo biznesowe w zakresie sprzedaży 
rozwiązań informatycznych producenta zagranicznego z ewentualną lokalizacją 
do j.polskiego; sprzedaż sprzętu komputerowego i instalacja z usługami serwisu 
komputerowego dla oddziałów firm w Polsce.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

MULTI-PC 
Piotr Pyra

ul. Kustronia 12/64 
20-241 Lublin
tel.: + 48 601 308 122 
www.multi-pc.pl
e-mail: biuro@multi-pc.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1996 1 100 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Kompleksowa obsluga informatyczna firm i klientów indywidualnych poprzez doradztwo, 
sprzedaż i serwis oprogramowania oraz komputerów i akcesoriów renomowanych firm.

- sprzedaż oraz serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego
- systemy sieciowe, instalacje, wdrożenia, szkolenia
- pisanie oprogramowania na zamówienie
- szkolenia komputerowe w szerokim zakresie
- wykonawstwo i modernizacja sieci komputerowych
- profesjonalne usługi hostingowe z pozycjonowaniem stron
- tworzenie i pełna obsługa stron, portali, serwisów www

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Handel, sprzętem i usługami IT.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

QUARAL SEBASTIAN MARCINIAK

Łucka Kolonia 83F
tel.: + 48 506 790 030
www.quaral.com
e-mail: quaral@quaral.com

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2008 1 - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Firma zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych usług w zakresie 
innowacyjnych projektów internetowych.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca przy tworzeniu i przygotowaniu strategii budowy wizerunku firm w internecie 
na podstawie założeń przedstawionych przez klienta.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

SELECT Sp. z o.o.

ul. Obrońców Pokoju 6/8
20-030 Lublin
tel.: + 48 81 527 45 27
fax: + 48 81 527 15 27
www.slct.pl
e-mail: select@slct.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1996 20 3 313 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Istniejemy od 1996 toku. Specjalizujemy się w przetwarzaniu informacji. Jesteśmy 
zespołem specjalistów, którzy tworzą aplikacje ułatwiające zarządzanie czasem  
i informacją. To, co robimy najlepiej, to przetwarzanie informacji w przewagę 
konkurencyjną. Nie jesteśmy korporacją, nie jesteśmy też jednak freelancerami. Select to 
doświadczona firma i zespół składający się z ponad 20 specjalistów z zakresu IT, którzy 
lubią i cenią swoją pracę. Więcej informacji na naszej stronie WWW: http://slct.pl

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Kooperacja w zakresie podwykonawstwa modułów oprogramowania.  
Współpraca w zakresie wdrożeń i konfiguracji oprogramowania naszej produkcji.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM Sp. z o.o.

ul. F. Stefczyka 34
20-151 Lublin
tel.: + 48 81 718 78 00
fax: + 48 81 718 78 09
www.sim.com.pl
e-mail: sim@sim.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1992 45 5 408 540,54 417 090,64 381 274,02

Opis działalności przedsiębiorstwa
Produkcja systemów rejestracji rozmów, produkcja systemów automatyki budynkowej 
(BMS, BEMS), produkcja systemów inteligentnego budynku, integracja systemów tele-
informatycznych, usługi RPO.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca handlowa-dystrybucja produktów sim, wsparcie techniczne na lokalnych 
rynkach.
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ELEKTRONICZNA

WSCHODNI KLASTER ICT

ul. Nałęczowska 30
20-701 Lublin 
tel.: + 48 504 130 620 
fax: + 48 81 533 01 27 
www.ecict.eu 
e-mail: info@klaster-ict.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2007 - - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Wschodni klaster ICT jest organizacją zrzeszającą instytucje naukowe i firmy z 
sektora MŚP z całego regionu w celu wytworzenia przewagi konkurencyjnej i rozwoju 
przedsięwzięć innowacyjnych.
Cele klastra:

- Byś strategicznym centrum kompetencji dla samorządów
- Poprawa / zmiana wizerunku Lublina na rynku ICT 
-  Być zaufanym pośrednikiem pomysłów (stworzenie bazy kompetencji naukowych  

w zakresie ICT)
- Być biznesowym punktem kontaktu dla 7. Programu Ramowego

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca przy realizacji wspólnych projektów. 
Podpisanie listu intencyjnego o współpracy międzynarodowej.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

ZETO Sp. z o.o. 
ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ 

Al. Kraśnicka 35 
20-718 Lublin 
tel.: + 48 81 718 42 00 
fax: + 48 81 525 50 52 
www.zeto.lublin.pl 
e-mail: info@zeto.lublin.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1967 88 14 000 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
ZETO Sp. z o.o. to firma informatyczna z wieloletnim doświadczeniem w branży. 
Nasza kadra techniczna to wykwalifikowani projektanci, programiści oraz serwisanci 
sprzętu komputerowego. Główne obszary naszej działalności to zdalne przetwarzanie 
i obsługa baz danych z wykorzystaniem komputerów mainframe IBM, projektowanie  
i wdrażanie systemów informatycznych dla przedsiębiorstw i administracji, szkolenia 
IT, sprzedaż sprzętu i okablowania sieci komputerowych, projektowanie i budowa sieci 
komputerowych, jak również sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego i kas fiskalnych. 
Rozwiązania informatyczne naszej produkcji to między innymi: 

-  Elektroniczny system obiegu dokumentów „el-Dok System” oraz aplikacje powiązane: 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza „el-Agent”, Elektroniczny Urząd „el-Urząd” oraz 
Elektroniczne Archiwum „el-Archiwum”, 

-  System „Hermes” obsługujący sieci handlowe oraz samodzielne punkty sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, 

-  Pakiet systemów finansowo-księgowych wspomagających zarządzanie firmy lub 
jednostki budżetowej. 

ZETO prowadzi również Centrum Technologii IP, w którym oferujemy urządzenia i sprzęt 
oparty na technologii IP w tym: sieci komputerowe, systemy inteligentnego budynku, 
telefonia ip, cctv, monitoring serwerowni, szafy dystrybucyjne, urządzenia sieciowe, 
narzędzia pomiarowe.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Chcielibyśmy zapoznać zagranicznych partnerów z naszą ofertą produktową jak również 
przedstawić propozycję dystrybucji naszych produktów na wskazane rynki zagraniczne. 
Poszukujemy również producentów rozwiązań opartych na protokole IP w celu 
nawiązania współpracy i ewentualnej dystrybucji ich produktów.
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BRANŻA ELEKTRYCZNA, 
ELEKTRONICZNA

ZOMAR S.A.

ul. Mełgiewska 104 
20-234 Lublin 
tel.: + 48 81 745 59 59 
fax: + 48 81 745 59 69 
www.zomar.com.pl 
e-mail: sekretariat@zomar.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

- - - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Obrót energią elektryczną na rynku hurtowym.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Realizacja wspólnych inwestycji w energetyce.



PRZEMYSŁ METALOWY
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PRZEMYSŁ METALOWY

EDBAK Sp. z o.o.

Piotrowice 186
23-107 Strzyżewice
tel.: + 48 81 562 81 19
fax: + 48 81 562 82 90
www.edbak.pl
e-mail: info@edbak.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1992 72 12 713 160,44 2 999 031,46 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Podstawową działalnością firmy jest produkcja i sprzedaż dla branży Digital Signage: 
uchwyty do LED, LCD, videościany, wózki konferencyjne, obudowy do ekranów oraz 
infokioski. EDBAK świadczy również usługi podwykonawstwa: cięcie laserowe detali 
z metalu, wykrawanie blach, gięcie na prasach krawędziowych CNC, gięcie rur i profili 
stalowych, spawanie metalu MIG, TIG detali ciętych laserowo i giętych na prasach CNC, 
cięcie laserowe profili zamkniętych i rur, szkiełkowanie detali ze stali kwasoodpornej i 
aluminium, cięcie na piłach taśmowych CNC.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca kooperacyjna kompleksowa w dziedzinie:

-  cięcia laserowego detali o wymiarach max 2000-4000 mm z blach,  
rur i profili zamkniętych: 16-160 mm, 200-100 mm, rur fi 16-225 mm,  
stalowych, aluminiowych, nierdzewnych, brąz i miedzi,

- wykrawanie blach, 
- gięcia na prasach krawędziowych CNC detali o długości do 4000 mm,
- gięcia rur i profili stalowych (po uzgodnieniu rodzaju oprzyrządowania),
- spawania metodą MIG, TIG detali ciętych laserowo i giętych na pracach CNC,
- obróbka powierzchniowa – kuleczkowanie,
- cięcia na piłach taśmowych CNC,
- dystrybucji własnych produktów dla Digital Signage.



FORUM LUB-INVEST 2013

PRZEMYSŁ METALOWY

GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI Sp. z o.o.

ul. Międzyrzecka 47/49-51
21-300 Radzyń Podlaski
tel.: + 48 83 352 87 01
fax: + 48 83 352 87 08
www.gfn.com.pl
e-mail: p.stanko@gfn.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1903 79 17 087 727,12 1 664 908,91 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji 
wyrobów dla kolejnictwa, górnictwa i rolnictwa. Jesteśmy współwłaścicielem wielu 
patentów. Nasza oferta obejmuje swoim zakresem produkcję wielotysięcznego 
asortymentu m.in.: wkręty kolejowe, śruby łubkowe, akcesoria kolejowe do nawierzchni 
tramwajowych, śruby na potrzeby przemysłu cementowego, petrochemicznego, 
energetycznego i wydobywczego, elementy zamienne do maszyn rolniczych oraz kule do 
młynów kulowych.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Od partnerów zagranicznych oczekujemy długotrwałej współpracy z obopólnymi 
sukcesami finansowymi.
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PRZEMYSŁ METALOWY

LUBSTA Sp. z o.o.

ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin
tel.: + 48 81 748 75 56
fax: + 48 81 748 75 56
www.lubsta.pl
e-mail: biuro@lubsta.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2008 1 4 533 232,49 4 342 224,98 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Lubsta Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się produkcją konstrukcji stalowych o różnych 
zastosowaniach oraz świadczeniem usług w zakresie remontu wyrobów metalowych  
i obróbki metali. Znaczna część wyrobów sprzedawana jest do krajów skandynawskich, 
gdzie dzięki niekwestionowanej jakości i konkurencyjnym cenom znajduje uznanie 
przedsiębiorców.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca w zakresie produkcji przemysłowych konstrukcji stalowych.
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PRZEMYSŁ METALOWY

ODLEWNIA ŻELIWA LUBLIN Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 7-9
20-952 Lublin
tel.: + 48 81 749 27 11
fax: + 48 81 749 27 99
www.odlewniazeliwa.pl
e-mail: tomaszkrauze@odlewniazeliwa.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2002 180 28 000 000 21 500 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Odlewnia żeliwa Lublin Sp. z o.o. jest producentem odlewów z żeliwa szarego oraz 
sferoidalnego w gatunkach:

- żeliwo szare: EN-GJL-200, EN-GJL-250, EN-GJL-300 wg normy PN-EN 1561
- żeliwo sferoidalne: EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7, EN-GJS-600-3 wg normy PN-EN 1563

Głównym asortymentem produkowanym w Odlewni są: obudowy kół zamachowych, 
miski olejowe, piasty, tarcze i bębny hamulcowe, korpusy i kliny zaworów, obudowy 
sterowników i przekładni, włazy, kratki, studzienki, hydranty, obejmy dla porzeb 
przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, rolniczego i armatury przemysłowej. 
Produkcja odbywa się na dwóch liniach automatycznych. Produkcja jednostkowa 
prowadzona jest na wydziale formierni ręcznej.
Spółka oferuje kompleksową obsługę klientów od projektu do dostawy obejmującą: 
projektowanie technologii wykonywania odlewów, wykonywanie oprzyrządowania 
odlewniczego, produkcję odlewów, obróbkę mechaniczną i cieplną, malowanie, pakowanie 
i wysyłkę.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Spółka poszukuje kontrahentów na rynku zagranicznym i krajowym oferując: organizację 
procesu technologicznego i produkcyjnego na najwyższym europejskim poziomie, 
realizację zapotrzebowania klienta zgodnie z jego najbardziej surowymi wymaganiami, 
utrzymanie wysokiej jakości odlewów, gwarancję terminowości dostaw, zapewnienie 
najlepszej obsługi klienta w obszarze technologicznym i informacyjnym. Spółka 
poszukuje również kooperantów do obróbki mechanicznej odlewów.
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PRZEMYSŁ METALOWY

WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI

ul. Szewska 4
20-086 Lublin
tel.: + 48 81 532 13 39
fax: + 48 81 532 13 39
www.wktir.pl
e-mail: info@wktir.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1962 13 Ok. 1 mln zł - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Jesteśmy organizacją współpracującą z przedsiębiorstwami regionu w zakresie wdrażania 
innowacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Koordynujemy działalność 
Wschodniego Klastra Obróbki Metali poprzez organizację misji branżowych, udziału  
w targach, spotkań z jednostkami naukowymi. Wspomagamy transfer wiedzy z nauki do 
biznesu.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy firm, które chcą zlecić podwykonawstwo z zakresu obróbki metali (obróbka 
skrawaniem, cięcie, gięcie, laser, itd.) Poszukujemy również organizacji branżowych 
zainteresowanych współpracą w ramach branży metalowej.
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PRZEMYSŁ METALOWY

„WSK-TOMASZÓW LUBELSKI” Sp. z o.o.
ul. Łaszczowiecka 1
22-600 Tomaszów Lubelski
tel.: + 48 84 664 24 21
fax: + 48 84 664 36 25
www.wsktl.pl
e-mail: sekretariat@wsktl.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1969 175 12,25 mln 3,2 mln -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Produkcja skomplikowanych oraz precyzyjnych części dla lotnictwa, wytwarzanych 
metodą obróbki skrawaniem na nowoczesnych maszynach sterowanych numerycznie 
(CNC).

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Zlecenia produkcji i zamówienia.
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PRZEMYSŁ METALOWY

ZAKŁAD OBRÓBKI METALI KOMECH
Edward Kostrubiec

Al. Warszawska 125
20-824 Lublin
tel.: + 48 608 465 933
fax: + 48 81 742 35 66
www.komech.com.pl
e-mail: info@komech.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1980 45 10 000 000 8 000 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Wykonujemy części metalowe z dokładnością rzędu 0,002 mm do samochodów, traktorów 
dla potrzeb przemysłu maszynowego oraz spożywczego. Posiadamy nowoczesny park 
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (wycinarka laserowa, wycinarka plazmowa HD, 
prasa krawędziowa, centra obróbcze frezarskie i tokarskie, giętarkę trzpieniową). Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych maszyn i technologii jesteśmy w stanie uzyskać detale  
o skomplikowanych kształtach i większą dokładnością wykonania.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Otrzymanie zleceń na wykonanie części ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium  
dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i spożywczego.



PRODUKTY  
FARMACEUTYCZNE
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PRODUKTY  
FARMACEUTYCZNE

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
tel.: + 48 81 886 34 31
fax: + 48 81 565 28 56
www.pulawy.com
e-mail: krzysztof.cochon@azoty.pulawy.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1966 3 287 3 662 097 tys. 1 548 770 tys.

Opis działalności przedsiębiorstwa
Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. od ponad 50 lat są liderem polskiego przemysłu 
nawozowo-chemicznego. Początkowo działalność ZAP S.A. była ukierunkowana na 
wytwarzanie nawozów azotowych dla potrzeb rolnictwa, lecz w trakcie rozwoju Spółka 
systematycznie zwiększała produkcję chemikaliów. Sprzedaż produktów chemicznych 
przynosi obecnie ponad 40% ogólnej wartości przychodów ZAP S.A. i sukcesywnie rośnie. 
Oferta produktów ZAP S.A. to: produkty chemiczne (melamina, kaprolaktam), nawozy 
azotowe (RSM, saletra amonowa, mocznik, siarczan amonu), związki nadtlenowe 
(nadtlenek wodoru), AdBlue (wodny roztwór mocznika), gazy techniczne (ciekły 
azot, wodór, ciekły dwutlenek wegla). Wybrane tereny ZAP S.A. zostały objęte, we 
wrześniu 2007 roku granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Obecnie 
przedsiębiorstwo prowadzi intensywne działania zmierzające do pozyskania inwestorów, 
którzy lokowaliby swoje inwestycje na terenie Podstrefy Puławy.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Oferta skierowana jest do firm planujących realizację inwestycji z wykorzystaniem 
technologii, generujących kooperację ZAP S.A. a inwestorem. Zakłady Azotowe PUŁAWY 
S.A. są zainteresowane możliwością kooperacji z potencjalnymi inwestorami zarówno 
w zakresie technologii jak również w postaci udostępnienia bazy surowcowej Podstrefy 
Puławy i Puławskiego Parku Przemysłowego oraz półproduktów i produktów gotowych 
oferowanych przez Spółkę. Pod uwagę będą brane również aplikacje inwestycyjne z branż 
niezwiązanych z podstawową działalnością ZAP S.A., których lokalizacja będzie możliwa 
w granicach Podstrefy Puławy lub Puławskiego Parku Przemysłowego. 
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PRODUKTY  
FARMACEUTYCZNE

LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” S.A.

ul. Wojciechowska 42
20-704 Lublin
tel.: + 48 81 525 91 11
fax: + 48 81 533 73 89
www.polfa.pl
e-mail: marketing@polfa.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1953 148 15 000 000 1 700 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
POLFA Lublin S.A. jest uznanym w kraju i za granicą producentem sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych: strzykawek, przyrządów do infuzji  
i transfuzji, linii krwi do hemodializy oraz innego sprzętu medycznego.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
1.  Poszukujemy partnerów do współpracy handlowej, zainteresowanych zakupem 

naszych produktów.
2. Poszukujemy partnerów do współpracy w dziedzinie kontraktów produkcyjnych.
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PRODUKTY  
FARMACEUTYCZNE

MEDI-SEPT Sp. z o.o. 

Konopnica 159C 
21-030 Motycz
tel.: + 48 81 535 22 36 
fax: + 48 81 535 22 37 
www.medi-sept.com.pl 
e-mail: info@medi-sept.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1995 61 25 300 000 500 000 6 000 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
Medi-Sept Sp. z o.o. od 18 lat zajmuje się dystrybucją oraz produkcją środków 
dezynfekcyjnych, profesjonalnych środków czystości oraz sprzętu dla takich klientów 
jak szpitale, firmy sprzątające, biura, hotele itp. Asortyment przeznaczony na eksport 
występuje pod trzema markami własnymi. Mediline to marka preparatów dezynfekcyjnych 
dla służby zdrowia (spółka wdrożyła system zarządzania jakością ISO-13485 dla wyrobów 
medycznych). Marka Steriline to grupa produktów jednorazowych, obejmująca rękawy  
i torebki do sterylizacji dla służby zdrowia. Mediclean to profesjonalne środki czystości 
oraz sprzęt do sprzątania (wózki, mopy, odkurzacze, szorowarki, polerki itp.). Wszystkie 
oferowane produkty posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Firma Medi-Sept Sp. z o.o. zainteresowana jest nawiązaniem współpracy w zakresie 
dystrybucji środków dezynfekcji oraz środków czystości i sprzętu. Oferujemy naszym 
klientom bardzo atrakcyjne warunki współpracy, szkolenia, materiały reklamowe oraz 
inne formy wsparcia dostosowane do specyfiki danego rynku. Spółka posiada dobre 
warunki umożliwiające rozwój eksportu, bazę logistyczno-sprzedażową, doświadczony 
personel z biegłą znajomością języków obcych.



MASZYNY  
I WYPOSAŻENIE



FORUM LUB-INVEST 2013

MASZYNY I WYPOSAŻENIE

LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG S.A.

ul. Łęczyńska 58
20-954 Lublin
tel.: + 48 81 745 06 39
fax: + 48 81 745 06 41
www.fawag.pl
e-mail: fawag@fawag.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1996 35 6 590  187 - 105 858

Opis działalności przedsiębiorstwa
Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. są firmą o 130 – letniej tradycji, jednym z najstarszych 
producentów wag w Europie. Oferta FAWAG obejmuje szeroki asortyment nowoczesnych 
wag elektronicznych, będących często składnikami większych systemów komputerowych 
i znajduje zastosowanie w wielu sektorach gospodarki (handlu, przemyśle, usługach  
i transporcie).

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. poszukują partnerów zagranicznych w celu nawiązania 
współpracy handlowej.



FORUM LUB-INVEST 2013

MASZYNY I WYPOSAŻENIE

MEGA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 52
24-200 Bełżyce
tel.: + 48 81 516 20 03, 04
fax: + 48 81 517 22 63
www.megabelzyce.eu 
e-mail: biuro@megabelzyce.eu

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2003 62 19 200 tyś. 6 500 tyś 2 500 tyś

Opis działalności przedsiębiorstwa
Produkujemy maszyny i urządzenia pojedyncze jak i kompletne linie służące do przerobu 
owoców i warzyw w przetwórniach i zamrażalniach. Posiadamy duże doświadczenie  
w produkcji tych maszyn i ciągle poszukujemy lepszych rozwiązań oraz nowych 
technologii co wpływa na dalszy rozwój naszej firmy. Produkowane przez nas maszyny 
spełniają normy UE i HACCP.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy zakładów zainteresowanych naszą produkcją oraz kooperacją z zakresu 
naszego profilu produkcji. Zakład nasz kupuje do swoich linii produkcyjnych podzespoły, 
których nie produkujemy a wstawiamy w oferowane przez nas linie np. odpestczarki do 
wiśni czy krajalnice.
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MASZYNY I WYPOSAŻENIE

SIGMA S.A.

Barak 6
21-002 Jastków (k/Lublina)
tel.: + 48 81 502 33 33
fax: + 48 81 502 25 33
www.sigmasa.pl
e-mail: info@sigmasa.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1996 156 51 592 808,58 4 857 493,97 177 947,86 

Opis działalności przedsiębiorstwa
Podstawowy cel działalności SIGMA S.A. to SYSTEMOWE WDRAŻANIE NOWYCH 
ROZWIĄZAń w zakresie projektowania oraz produkcji maszyn dla górnictwa i ochrony 
środowiska. W ofercie znajdują się m.in. wentylatory lutniowe, podajniki, podścianowe 
przenośniki zgrzebłowe, odpylacze, urządzenia do przetwarzania odpadów, elektrownia 
wiatrowa. Maszyny produkowane przez SIGMę pracują w Polsce, Rosji, Argentynie, 
Rumunii, Wietnamie, Ukrainie, Kolumbii. Firma współpracuje m.in. z CATERPILLAR, 
SANDVIK, KOPEX, FAMUR.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Zakup maszyn produkowanych przez SIGMę lub/i reprezentowanie firmy SIGMA S.A.  
w celu sprzedaży urządzeń znajdujących się w aktualnej ofercie.



TRANSPORT 
I LOGISTYKA
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TRANSPORT I LOGISTYKA

FABRYKA SAMOCHODÓW HONKER Sp. z o.o. (GRUPA DZT)

ul. Mełgiewska 7-9
20-952 Lublin 
tel.: + 48 81 749 32 09
fax: + 48 81 749 32 09
www.honker.com.pl
e-mail: honker@honker.com.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

DZT – 1991
fabryka samo-
chodów – 1951

540 66 800 000 25 500 000 1 111 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
1.   Produkcja samochodów dostawczych HONKER Cargo (DMC do 3,5t): podwozia  

pod zabudowę, skrzyniowe, kontenerowe, furgony, kombi itp.
2.   Produkcja samochodów terenowych HONKER 4x4 (DMC do 3,5t) dla górnictwa, 

poszukiwań geologicznych, energetyki, leśnictwa, rolnictwa, agencji bezpieczeństwa, 
firm komunalnych itp.

3.   Producja: wykładzin samochodowych, podsufitek, izolacji, elementów 
termoformowalnych, zagłówków, części metalowych i z tworzyw sztucznych,  
części zamiennych.

4.   Usługi techniczne: tłoczenie blach, gruntowanie elektrolityczne (kataforeza), 
malowanie nawierzchniowe (natryskowe).

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Eksport: 

1) dystrybucja samochodów HONKER, organizacja serwisu, 
2) uruchomienie montowni pojazdów, 
3) oferta eksportowa na części samochodowe,

Import: części i podzespoły do samochodów użytkowych, materiałów do produkcji  
części i podzespołów.
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TRANSPORT I LOGISTYKA

LEX-TRANS 
Urszula Misiejuk

ul. Gen. Andersa 38 lok. 606
15-113 Białystok
tel.: + 48 85 688 31 89
fax: + 48 85 662 33 21
www.lex-trans.com
e-mail:  office@lex-trans.com 

sekretariat@lex-trans.com

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2004 3 5 040 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Firma LEX-TRANS jest operatorem logistycznym specjalizującym się w transporcie 
międzynarodowym wszelkiego rodzaju towarów. Oferujemy transport drogowy, spedycję 
lotniczą, organizację i obsługę magazynową oraz organizację odpraw celnych. Nasze 
działania intensyfikujemy w kierunkach wschodnich, dlatego też współpraca w krajach 
takich jak Białoruś, Kazachstan, Mołdawia i Ukraina szczególnie nas interesują.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy do współpracy partnerów zagranicznych oraz krajowych, którzy są 
zainteresowani eksportowaniem swoich lub importowaniem innych towarów. Zapewnimy 
pełną obsługę transportową, magazynową oraz pomagamy w organizacji odpraw celnych.
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TRANSPORT I LOGISTYKA

„HELISECO” Sp. z o.o.
LOTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE  

ul. Gen. Bryg. S. Kaliskiego 57
01-476 Warszawa
tel.: + 48 81 751 23 49
fax: + 48 81 468 09 23
www.heliseco.pl
e-mail: heliseco@heliseco.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1992 64 25 000 000 22 000 000 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Usługi lotnicze – transport lotniczy.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca przy realizacji połączeń lotniczych (transport pasażerów i cargo).
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TRANSPORT I LOGISTYKA

PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA Sp. z o.o. 

ul. Szczebrzeska 1 
22 – 400 Zamość 
tel.: + 48 84 638 62 23 
fax: + 48 84 638 52 36 
www.lhs.com.pl 
e-mail: info@pkp-lhs.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

2001 1 239 404 690 478,37 - 378 373 504,57

Opis działalności przedsiębiorstwa
PKP LHS Sp. z o.o. to firma, która efektywnie i optymalnie zarządza kolejową infrastrukturą 
szerokotorowej linii LHS i jednocześnie świadczy usługi związane z transportem towarów 
na tej linii. Firma oferuje kompletną usługę spedycyjno–logistyczną. Realizuje przewozy 
towarowe zaspokajając potrzeby transportowe regionu południowo–wschodniej Polski.
Linia LHS (tzw. szeroki tor), którą zarządza spółka PKP LHS jest najdłuższą na terenie 
Polski kolejową linią szerokotorową (o prześwicie torów 1520 mm), przeznaczoną 
do transportu towarowego. Liczy blisko 400 km, obejmując swoim zasięgiem region 
południowo-wschodniej Polski (woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie 
i śląskie). Łączy granicę polsko-ukraińską w Hrubieszowie ze Śląskiem, gdzie 
w Sławkowie kończy swój bieg.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
1.  Elastyczność polityki towarowej na Ukrainie oraz w prowadzonych negocjacjach 

handlowych.
2. Zaangażowania w rozwój projektów kontenerowych z udziałem Ukrainy i Polski.
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P.P.H. „PARYS” Sp. z o.o.

ul. Lucyny Herc 3
20-328 Lublin
tel.: + 48 81 443 12 10
fax: + 48 81 744 57 19
www.parys.pl
e-mail: sekretariat@parys.pl

Rok powstania
Aktualna liczba 

pracowników
/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

1991 73 117 379 516 23 259 138 72 222 100

Opis działalności przedsiębiorstwa
Dystrybucja kosmetyków samochodowych w pełnym zakresie, akcesoriów 
motoryzacyjnych, żarówek samochodowych, profesjonalnej chemii dla warsztatów  
oraz myjni samochodowych ręcznych, automatycznych oraz self service, chemii 
czyszczącej dla przemysłu, w tym również spożywczego. Produkcja oraz dystrybucja 
letnich oraz zimowych płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych. Dodatkowo firma 
oferuje do wynajęcia powierzchnie biurowe we własnych budynkach.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca w zakresie wzajemnego obrotu produktami z branży motoryzacyjnej, głównie 
szeroko pojętą chemią motoryzacyjną. Poszukujemy również dystrybutorów produktów  
z naszej oferty na rynkach eksportowych.
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TRANSPORT I LOGISTYKA

TREEDEN GROUP Sp. z o.o.

ul. Wolska 11/303
20-411 Lublin
tel.: + 48 81 746 16 00
fax: + 48 81 746 16 00
www.treeden.eu
e-mail: treeden@treeden.eu

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2006 17 17 600 000 230 500 2 660 000 Towary
2 000 000 Usługi

Opis działalności przedsiębiorstwa
Treeden Group Sp. z o.o. to międzynarodowy operator logistyczny działający w Polsce, 
Ukrainie, Białorusi, Rosji i Kazachstanie. Głównym profilem działalności firmy jest 
transport kolejowy. Posiadamy własne oraz partnerskie terminale przeładunkowe, hale 
magazynowe oraz dział spedycji samochodowej, zapewniamy kompleksową obsługę 
ładunków, w imporcie jak i eksporcie.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Oczekujemy nawiązania długotrwałej współpracy biznesowej w sferze eksportu/importu 
oraz przewozów artykułów budowlanych, paliw stałych, kamienia, kruszywa, drewna, 
papieru, wyrobów metalowych i przemysłowych, a także zbóż, owoców, warzyw.



USŁUGI
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USŁUGI

APP - SYSTEMY

ul. Okopowa 5
20-022 Lublin
tel.: + 48 81 743 61 21
www.efekt-reklama.pl
e-mail: appsystemy@gmail.com

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2006 2 - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Obsługa biur projektowych, architektonicznych, firm budowlanych itp. w zakresie: 
skanowanie, drukowanie, kopiowanie wielkoformatowe w kolorze i monochromatyczne.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
-



FORUM LUB-INVEST 2013

USŁUGI

AGPOL Sp. z o.o.

ul. Energetyków 24
20-468 Lublin
tel.: + 48 81 441 83 11, 81 441 83 12
fax: + 48 81 448 08 47
www.agpol.com.pl
e-mail: agpol@agpol.com.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2007 7 380 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
AGPOL Sp. z o.o. jest przede wszystkim Agencją Celną, która reprezentuje klientów przed 
Urzędem Celnym na terenie Lubelszczyzny. Świadczy usługi w zakresie udzielanego 
pełnomocnictwa we wszystkich procedurach celnych. Biuro zatrudnia agentów celnych z 
wieloletnim doświadczeniem. Poza Lublinem, firma posiada również oddziały w Chełmie, 
Korczowej i Dorohusku.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Firma poszukuje współpracy z potencjalnymi importerami i eksporterami, oferując 
pomoc przy procedurach celnych i sporządzaniu dokumentacji.



FORUM LUB-INVEST 2013

USŁUGI

ATLAS BUSINESS SERVICE Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 26/U9
02-306 Warszawa
tel.: + 48 22 627 33 48
fax: + 48 22 627 33 48
www.atlasbusiness.pl
e-mail: abs@atlasbusiness.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1994 - - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Atlas Business Service jest firmą specjalizującą się we wprowadzaniu i promocji 
polskich przedsiębiorstw na rynek ukraiński. Organizujemy misje gospodarcze, 
spotkania branżowe, stoiska na targach promujące polską i ukraińską przedsiębiorczość, 
konferencje, szkolenia i imprezy integracyjne na skalę międzynarodową. Naszy rynki 
docelowe obejmują: Ukraina, Rosja, Kazachstan i Chiny. Chcemy nawiązać współpracę ze 
stroną polską i ukraińską w zakresie organizacji i współorganizacji konferencji, projektów 
branżowych, misji gospodarczych oraz targów dla konkretnych branż. Interesują nas 
również polskie i ukraińskie firmy branży energetycznej, energii odnawialnej, ochrony 
środowiska i branży rolno-spożywczej.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca polsko-ukraińska w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. Możliwości 
współpracy gospodarczej i rozwoju wymiany handlowej z firmami z Ukrainy.  Możliwości 
współpracy gospodarczej i rozwoju wymiany handlowej z firmami z Polski. Instrumenty 
wspierania eksportu polskich firm. Energetyka i odnawialne źródła w przemyśle  
z Polski i Ukrainy a współpraca transgraniczna. Wizyta studyjna – Oferta inwestycyjna 
samorządów woj. lubelskiego.
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USŁUGI

BOBI-DECOR Sp. j. 
Jerzy Kociuba i Paweł Siwko

ul. Gospodarcza 23 G
20-211 Lublin
tel.: + 48 81 748 48 48
fax: + 48 81 748 77 48
www.bobidecor.pl
e-mail: info@bobi-decor.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2005 15 1 335 tys. 50 tys. 32 tys.

Opis działalności przedsiębiorstwa
Produkcja, sprzedaż i montaż zewnętrznych i wewnętrznych, okiennych systemów 
osłonowych tj. rolety, żaluzje aluminiowe i drewniane, żaluzje plisowane, verticale, rolety 
zewnętrzne, bramy garażowe, markizy, moskitiery.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca obustronna, ze strony Partnera odbiór wyrobów gotowych naszej firmy tj. jw. 
rolet, żaluzji, verticali, ze strony Bobi-Decor zakup zaoferowanych produktów.
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BONUM CONSULTING 
PIOTR NAKONIECZNY

tel.: + 48 695 223 336
fax: + 48 81 524 15 00
www.bonumconsulting.com
www.polishwindows.com
e-mail:  info@bonumconsulting.com 

info@polishwindows.com

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2011 1 - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
BONUM CONSULTING jest sprawdzonym partnerem w dziedzinie outsourcingu sprzedaży 
eksportowej. Specjalizujemy się szczególnie w branży stolarki budowlanej; w ramach 
projektu POLSKIE OKNA (www. polishwindows.com) zrealizowaliśmy szereg transakcji 
na rynkach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych 
oraz Malezji.
Pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów handlowych, obsługujemy transakcje na 
rynku nieruchomości.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
-  Nawiążemy współpracę z firmami handlowymi, wykonawcami prac budowlano-

remontowych, inwestorami, biurami projektowymi oraz architektami zainteresowanymi 
zakupem polskich okien i drzwi.

-  Oferujemy pomoc inwestorom zainteresowanym zakupem lub wynajmem nieruchomości 
w Polsce.

-  Poszukujemy eksporterów oraz importerów, oferując analizę rynku, pomoc w nawiązaniu 
kontaktów i obsługę transakcji.
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CRH ŻAGIEL MED Sp. z o.o. Sp. j.

ul. Roztocze 4A 
20-722 Lublin 
tel.: + 48 81 441 08 50
fax: + 48 81 441 08 51 
www.zagielmed.pl
e-mail: info@zagielmed.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2009 38 - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Szpital z przygodnią przyszpitalną – Tetmajera 21 Lublin, 
przychodnia POZ, lekarze specjaliści – Zana 32A Lublin,
przychodnia POZ – Onyksowa 12 Lublin.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca w zakresie turystyki medycznej.
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EKO USŁUGI ANNA ŻURAWSKA

ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin 
tel.: + 48 81 534 26 62
fax: + 48 81 534 26 62 
www.eumaak.pl
e-mail:  biuro@eumaak.pl 

eulublin@gmail.com

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2006 1 ok 250 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Sporządzanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do środowiska. 
Obsługa inwestora dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowsko na lokalnym 
rynku.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Podjęcie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.
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HOMEPLACE Sp. z o.o.

GALA, ul. Fabryczna 2, III piętro lok.3.3
20-301 Lublin
tel.: + 48 81 469 96 40
www.homeplace.com.pl
e-mail: biuro@homeplace.com.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2012 11 500 000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
HomePlace Sp. z o.o. powstała w 2012 roku w oparciu o wieloletnie doświadczenie 
jej założycieli i pracowników. Posiadamy w swojej ofercie, oprócz nieruchomości  
z rynku wtórnego, największą bazę nieruchomości lubelskich deweloperów. Jesteśmy 
profesjonalnym biurem świadczącym usługi nie tylko w zakresie typowego obrotu 
nieruchomościami tj. kupna, sprzedaży, zamiany i najmu. Oferujemy również 
kompleksową obsługę nieruchomości m.in. przeprowadzki, remonty, usługi geodezyjne 
oraz aranżację wnętrz.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Nawiązanie kontaktów w zakresie sprzedaży/kupna obiektów komercyjnych,  
lokali usługowych, mieszkań i działek w całej Polsce (zwłaszcza w Lublinie) i nie tylko.
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LINGWAY S.C.

ul. Artura Grottgera 8 lok.2
20-029 Lublin
tel.: + 48 81 479 82 28
www.lingway.pl
e-mail: kontakt@lingway.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2010 - - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Świadczymy usługi oraz wszelką pomoc z zakresu tłumaczeń pisemnych, ustnych 
oraz kompleksowej obsługi konferencji. Doświadczenie, specjalistyczna wiedza oraz 
rozwiązania precyzyjnie dostosowane do indywidualnych wymagań Klientów stanowią 
fundament, na którym opieramy naszą działalność. Dążymy do tego, aby BT Lingway 
stanowiło narzędzie Państwa pracy, które ułatwia komunikację ze światem a przy tym 
oszczędza Państwa czas, energię oraz gwarantuje, że dokumenty będą przygotowane 
rzetelnie i terminowo.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Lingway oferuje szeroko rozumiane usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 
specjalistycznych, uwierzytelnionych oraz ustnych, mających na celu wsparcie partnerów 
krajowych oraz zagranicznych w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej, 
jak również pomoc translatorską podczas realizowania umów i współpracy handlowej.
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LUBELSKI RYNEK HURTOWY S.A.

Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn/k.Lublina
tel.: + 48 81 756 39 30
fax: + 48 81 756 39 31
www.elizowka.pl
e-mail: info@elizowka.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1995 36 12 003 044,57 104 615 16 968,39

Opis działalności przedsiębiorstwa
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. to największe centrum handlu hurtowego, zlokalizowane 
w południowo-wschodniej części Polski. Jest to jednocześnie najdalej wysunięty na 
wschód rynek hurtowy w Unii Europejskiej. W ofercie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. 
znajduje się pełny asortyment owoców i warzyw, kwiatów oraz mięsa i wędlin, produktów 
nabiałowych i innych artykułów spożywczych. W ramach Spółki działa Centrum Handlu 
Zagranicznego i Promocji, utworzone dla pośrednictwa handlowego w zakresie hurtu 
wysoko tonażowego, w obrocie krajowym i zagranicznym. Pośrednictwo handlowe 
dotyczy: owoców, warzyw, artykułów spożywczych, artykułów sypkich, mięsa i wielu 
innych artykułów.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. wyraża gotowość podjęcia nowej współpracy do której 
zaprasza firmy z branży handlowej oraz usługowej. Oczekujemy nawiązania nowych 
kontaktów handlowych, zarówno z firmami krajowymi, jak i zagranicznymi.
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MAIK Sp. j. AGENCJA REKLAMOWA
Janusz Babicz, Barbara Tynecka-Babicz

ul. Inżynierska 8p
20-484 Lublin
tel.: + 48 81 748 78 00 
fax: + 48 81 745 58 10
www.maik.pl
e-mail: info@maik.pl 

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1993 21 5 581 768,45 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Usługi Reklamowe – planowanie oraz prowadzenie kampanii promocyjno-reklamowych, 
obsługa medialna oraz poligraficzna, komunikacja marketingowa oraz działania PR.
Reklama zewnętrzna – dobór nośników outdoorowych, ich lokalizacji (ok. 600 nośników 
– billboardy – w klasie STANDARD oraz PREMIUM, wielki format – rozwiązania klasy 
UNIVERSAL oraz PREMIUM do 30m2, citylight, airboardy), opracowanie graficzne, druk, 
wyklejanie i nadzór nad ekspozycją;
Drukarnia – druk na materiałach elastycznych oraz sztywnych, dwustronny wydruk na 
backlight, druk solwentowy i technologią UV, laminowanie wydruków, zgrzewanie folii 
elastycznych, druk banerów.
Produkcja i montaż reklam – reklamy z obszaru działań wizerunkowych, montaż i serwis 
tablic outdoorowych, standy, roll-upy, banery.
Kompleksowe systemy Identyfikacji Wizualnej.
Eventy.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Eksport - Import materiałów reklamowych i wydruków wielkoformatowych, przygotowanie 
graficzne wizualizacji kampanii marketingowych dla partnerów zagranicznych, usługi 
reklamowe.
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SMAGA JAROSZYŃSKI SPÓŁKA ADWOKACKA S.K.A

ul. Kołłątaja 3
20-006 Lublin
tel.: + 48 81 442 55 99
fax: + 48 81 464 35 41
www.smagajaroszynski.pl
e-mail: info@smagajaroszynski.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2000 25 - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Kancelaria Smaga Jaroszyński jest specjalistyczną firmą prawniczą oferującą rozwiązania 
dedykowane dla przedsiębiorców, związane z ich bieżącym funkcjonowaniem, 
działaniami strategicznymi oraz sytuacjami kryzysowymi. Specjalizuje się w obsłudze 
prawnej przedsiębiorców oraz organizacji działających w sferze gospodarki, w oparciu o 
rozwiązania prawne, podatkowe, a także z zakresu rachunkowości.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Kancelaria oferuje współpracę w zakresie kompleksowego, bieżącego doradztwa 
Prawnego i podatkowego, a także organizacji obsługi rachunkowej przedsiębiorstw.



FORUM LUB-INVEST 2013

USŁUGI

SYNTEA S.A.

ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel.: + 48 81 45 21 400
fax: + 48 81 45 21 401
www.syntea.pl
e-mail: biuro@syntea.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2003 60 16 575 032,39 - 668 310,43

Opis działalności przedsiębiorstwa
Syntea dostarcza kompleksowego wsparcia edukacyjnego i konsultingowego w zakresie 
technologii informacyjnych, kompetencji zawodowych, biznesowych i językowych dla 
indywidualnych osób, a także dla firm, instytucji publicznych i sektora edukacji. Firma 
świadczy następujące usługi kompetencyjne wpisujące się w strategię „uczenia się 
przez całe życie” (Lifelong Learning): szkolenia i certyfikacja kompetencji, dostosowanie 
do zdiagnozowanych potrzeb konkretnych grup docelowych i spełniające globalne 
standardy w zakresie edukacji oraz potrzeb rynku pracy, praktyki i staże we współpracy  
z przedsiębiorstwami oraz pośrednictwo pracy.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy partnerów – firm szkoleniowych, konsultingowych, agencji pośrednictwa 
pracy, uczelni wyższych na rynkach wschodnich, w szczególności w Rumunii, Turcji, 
Chorwacji, Serbii, Czechach, Słowacji i Bułgarii zainteresowanych wprowadzeniem 
i rozwojem na lokalnych rynkach systemu szkoleń i certyfikacji zawodowych VCC 
(Vocational Competence Certificate), spójnego z Europejskimi Ramami Kwalifikacji 
Zawodowych. System jest kompleksowym modelem obejmującym proces od szkolenia 
do zatrudnienia, a certyfikaty VCC zyskują coraz większe uznanie pracodawców 
zagranicznych. Współpraca na zasadach licencji/franczyzy.
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TARGI LUBLIN S.A.

ul. Dworcowa 11
20-406 Lublin
tel.: + 48 81 458 15 11
fax: + 48 81 532 92 95
www.targi.lublin.pl
e-mail: info@targi.lublin.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1999 33 412 6000 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Targi Lublin S.A. to jedyne centrum targowo-wystawiennicze we Wschodniej Polsce o tak 
dużym potencjale w zakresie zaplecza i specjalistycznego zespołu branży targowej. Obiekt 
doskonale nadaje się do organizacji targów, a także kongresów, konferencji, wydarzeń 
sportowych, bankietów i koncertów. Spółka systematycznie rozszerza ofertę targową 
i wystawienniczą. Imprezy targowe obejmują tematykę budowlaną, motoryzacyjną, 
rolniczą, ogrodniczą, energetyczną i wiele innych. Targi Lublin S.A. to rzetelny partner  
i kreatywny inicjator aktywności biznesowej i kulturalnej.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy firm zainteresowanych udziałem w targach i wystawach w charakterze 
wystawcy, współorganizatora lub partnera. Chcemy również zaprosić specjalistów  
z różnych dziedzin do uczestnictwa w naszych wydarzeniach jako zwiedzający. Dział 
pozatargowy oferuje rozmaite możliwości wynajmu infrastruktury i sprzętu oraz 
organizacji wydarzeń biznesowych, kulturalnych i sportowych na niespotykaną dotąd  
w regionie skalę.



INNE
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AGRO-POLI Sp. z o.o.

ul. Brzozowa 4
Stróża Kolonia
23-206 Stróża k/Kraśnika
tel.: + 48 81 884 55 57
fax: + 48 81 821 03 61
www.agropoli.com.pl
e-mail: sekretariat@agropoli.com.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1996 39 14 000 000 5 000 000 5 200 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
AGRO-POLI Sp. z o.o. jest jedną z większych i nowocześniejszych firm na terenie Polski 
zajmującą się produkcją przędzy i worków wytwarzanych z polipropylenu.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszerzenie rynków zbytu dla wyrobów produkowanych przez Spółkę.
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ANWO J. I A. DAWID Sp. j.

ul. Bursaki 18 A
20-150 Lublin
tel.: + 48 81 444 10 66
fax: + 48 81 444 15 33
www.anwo.com.pl
e-mail: anwo@anwo.com.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1993 13 6 634 464,57 130 998,10 -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Sprzedaż hurtowa i detaliczna elementów dekoracyjnych wyposażenia wnętrz tj. firan, 
zasłon, karniszy, rolet materiałowych, żaluzji aluminiowych, rolet zewnętrznych. 
Prowadzimy sprzedaż tekstylii domowych tj. obrusy, serwety, nakładki, bieżniki, pościel, 
ręczniki.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Sprzedaż naszych produktów na rynki wschodnie.
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BITSTREAM Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 7/9
20-209 Lublin
tel.: + 48 81 743 86 43
fax: + 48 81 442 02 98
www.bitstream.com.pl
e-mail: marketing@bitstream.com.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2006 15 2 792 220,37 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
BITSTREAM jest polskim producentem profesjonalnych urządzeń transmisji danych, 
głosu i video dla przewodowych i optycznych sieci. Do największych klientów można 
zaliczyć firmy z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, służby mundurowe, służby 
użyteczności publicznej i administracji państwowej, a także projektanci, integratorzy 
usług teleinformatycznych, instalatorzy urządzeń telekomunikacyjnych oraz firmy  
z branży automatyki przemysłowej.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Na rynkach zagranicznych poszukujemy integratorów usług telekomunikacyjnych, 
firm pośredniczących w instalowaniu urządzeń telekomunikacyjnych, ISP – Internet 
Service Provider, dystrybutorów rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, 
operatorów telekomunikacyjnych. Oczekujemy współpracy na płaszczyźnie dystrybucji 
naszych urządzeń, wspólnego uczestniczenia w międzynarodowych projektach 
badawczo-rozwojowych.
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CENTRUM MEDYCZNE SANITAS Sp. z o.o.

ul. Hempla 5
20-008 Lublin
tel.: + 48 81 528 75 93
fax: + 48 81 528 75 90
www.cmsanitas.pl
e-mail: info@cmsanitas.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2002 66 14 389 373,41 - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. jest w pełni profesjonalną placówką oferującą 
kompleksowe usługi doświadczonych specjalistów przy zapewnieniu wysokich 
standardów świadczonych usług i wykonywanych zabiegów. Nasza oferta obejmuje:

- Podstawową Opiekę Zdrowotną
- Lekarzy specjalistów
- Rehabilitację medyczną
- Medycynę pracy
- Stomatologię
- Diagnostykę medyczną:
- Badania laboratoryjne
- Pracownia USG
- Pracownia RTG
- Badania wzroku
- Pracownia endoskopowa
- Szpital jednego dnia

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Profesjonalna pomoc w dotarciu do potencjalnego klienta z zagranicy oraz w dostosowaniu 
oferty Centrum Medycznego Sanitas Sp. z o.o. do zapotrzebowania usług medycznych na 
rynku zagranicznym.
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FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A.

ul. Fabryczna 6
23-210 Kraśnik
tel.: + 48 81 825 71 54
fax: + 48 81 825 73 33
www.flt.krasnik.pl
e-mail: info@flt.krasnik.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1938 1961 265 338 000 167 000 000 85 000 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
FŁT-Kraśnik S.A. jest największym polskim producentem łożysk tocznych. Produkuje 
łożyska kulkowe, stożkowe, wahliwe i walcowe oraz łożyska specjalne. Od początku 
istnienia FŁT-Kraśnik S.A. wyprodukowała ponad miliard sztuk łożysk głównie dla 
motoryzacji, energetyki, hutnictwa, górnictwa, rolnictwa, przemysłu stoczniowego  
oraz przemysłu zbrojeniowego.
Główną działalnością jest produkcja łożysk, ale fabryka posiada w ofercie także usługi  
w zakresie obróbki plastycznej na zimno i na gorąco, obróbki skrawaniem i inne.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca handlowa.
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FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
BARTŁOMIEJ KAWALEC

ul. Wapienna 10K
20-502 Lublin
tel.: + 48 81 442 53 79
fax: + 48 81 442 53 79
www.wedki.pl
e-mail: wedki@wedki.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1973 1 50 000 5 000 10 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
Budowa wędek na indywidualne zamówienie, naprawa, tuningi.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Handel, współpraca technologiczna.
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„FS HOLDING” S.A.

ul. Czechowska 19A
20-072 Lublin
tel.: + 48 81 442 17 90
fax: + 48 81 740 51 33
www.fsholding.pl
e-mail: info@fsholding.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1951 28 10,52 mln - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
FS Holding S.A. jest podmiotem z 60-letnim doświadczeniem.
Spółka działa na rynku nieruchomości posiadając w swojej ofercie budynki oraz grunty 
przeznaczone do zabudowy lub sprzedaży, m.in.:

- osiedle domów jednorodzinnych „Aleja Kasztanowa” w Młochowie k.Warszawy,
- grunty budowlane w Jastkowie k.Lublina oraz Grodzisku Mazowieckim k.Warszawy.

FS Holding świadczy również usługi w zakresie najmu oraz zarządzania nieruchomościami, 
posiadając zlokalizowane w Lublinie: biura, akademiki i mieszkania.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
FS Holding S.A. poszukuje partnerów do współpracy mającej na celu zagospodarowanie 
posiadanych nieruchomości:

- budynki biurowe przy ul. Czechowskiej 19 i 19 A w Lublinie,
- grunty budowlane w Jastkowie k.Lublina – 8 ha,
- grunty budowlane w Grodzisku Mazowieckiem k.Warszawy – 8 ha.

Spółka oferuje również nieruchomości przeznaczone na sprzedaż.
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IN TEMPORIS Sp. z o.o.

ul. 1-maja 16A
20-410 Lublin
tel.: + 48 81 532 24 32
fax: + 48 81 532 24 33
www.intemporis.eu
e-mail: e.kurzyna@intemporis.eu

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

2005 628 28 656 000 21 480 000 3 800 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
Agencja pracy tymczasowej świadczy usługi w zakresie: pracy tymczasowej  
oraz pośrednictwa pracy, rekrutacji, outsourcingu, szkolenia pracowników niskiego/
średniego/wyższego szczebla (pod marką In Tensive Work Polska).

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca w zakresie rekrutacji oraz szkoleń dla pracowników.
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LIFT SERVICE S.A.  
LUBELSKA WYTWÓRNIA DźWIGÓW OSOBOWYCH

ul. Roztocze 6
20-722 Lublin
tel.: + 48 81 528 95 00
fax: + 48 81 528 95 70
www.lift.pl
e-mail: info@lift.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1991 163 55 179 803 2 522 080 13 858 388

Opis działalności przedsiębiorstwa
Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja urządzeń dźwigowych do nowych 
obiektów oraz na potrzeby modernizacji i wymiany dźwigów w istniejących szybach 
oraz usługi montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych. Ponadto firma zajmuje się 
sprzedażą części zamiennych do urządzeń dźwigowych oraz projektowaniem (w tym 
projekty indywidualne pod potrzeby Klienta) wszystkich rodzajów dźwigów. Produkty Lift 
Service spełniają wymagania europejskiej normy dźwigowej EN 81 wraz z dodatkiem A3 
oraz dyrektywy dźwigowej 95/16/WE.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszerzenie obszaru sprzedaży produktów na nowe rynki europejskie, naszymi 
dotychczasowymi Klientami zagranicznymi są firmy dźwigowe z Litwy, Niemiec, 
Włoch i Ukrainy. Zainteresowani jesteśmy nawiązaniem współpracy z firmami z innych 
krajów, licząc na rozwinięcie sieci sprzedaży naszych produktów. Posiadamy certyfikat 
uprawniający do wprowadzania naszych wyrobów na rynek ukraiński.
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„PROTEKTOR” S.A. 
LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO 

ul. Władysława Kunickiego 20/24
20-417 Lublin
tel.: + 48 81 532 76 47
fax: + 48 81 532 02 00
www.protektorsa.pl
e-mail: sekretariat@protektorsa.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1944 61 11 656 882 2 589 354 1 517 273

Opis działalności przedsiębiorstwa
Grupa Kapitałowa PROTEKTOR specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości 
obuwia specjalistycznego (zawodowego, bezpiecznego, strażackiego oraz militarnego) 
przeznaczonego dla szerokiego spektrum odbiorców, głównie z obszaru UE, ale także 
Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Pozyskanie partnera handlowego, rozwinięcie współpracy.
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HBP Sp. z o.o. 
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN

Centrala nasienna w Zamościu
ul. Kilińskiego 80
22-400 Zamość
tel.: + 48 84 638 68 72
fax: + 48 84 639 20 92 
www.hbp.pl 
e-mail: zamosc@hbp.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1872 111 28 000 000 2 255 000 1 800 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
Hodowla twórcza i zachowawcza buraków pastewnych, kukurydzy, traw, zbóż i innych 
roślin rolniczych. Produkcja nasienna, obrót materiałem siewnym, działalność rolnicza  
i usługowa. Spółka gospodaruje na powierzchni ok.7000 ha i sprzedaje ponad 50 000 ton 
nasion rocznie.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Współpraca w zakresie sprzedaży/kupna materiału siewnego roślin rolniczych oraz 
reprodukcja nasienna.
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ORZEŁ S.A.

Ćmiłów
ul. Willowa 2-4
20-388 Lublin
tel.: + 48 81 751 80 87
fax: + 48 81 751 80 87
www.orzelsa.com
e-mail: info@orzelsa.com

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1984 35 31 mln 2 mln 0,1 mln

Opis działalności przedsiębiorstwa
Grupa Kapitałowa ORZEŁ zajmuje się handlem oponami przez internet, we własnych 
serwisach oraz w hurcie. Posiadamy spółkę dedykowaną obsłudze dużych flot 
samochodowych. W nowowybudowanym zakładzie prowadzimy produkcję wysokiej 
jakości granulatu gumowego z zużytych opon.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Poszukujemy partnerów zainteresowanych dystrybucją na rynkach wschodnich 
produkowanego przez nas granulatu i regranulatu gumowego.
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PORT LOTNICZY LUBLIN S.A.

ul. Hempla 6
20-008 Lublin
tel.: + 48 81 45 81 400
fax: + 48 81 47 04 600
www.portlotniczy.lublin.pl
e-mail: info@portlotniczy.lublin.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

154 95 866,61 - 6 553 000

Opis działalności przedsiębiorstwa
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy pasażerski, transport lotniczy 
towarowy, przeładunek towarów, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Realizacja projektów wspierających transport powietrzny na terenie „LUBLIN AIRPORT” 
lub z udziałem „LUBLIN AIRPORT”
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RANDSTAD POLSKA Sp. z o.o.

Siedziba:
Al. Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa
Biuro Lublin:
ul.Tomasza Zana 32a
20-601 Lublin
tel.: + 48 81 458 11 11
fax: + 48 81 458 11 12
www.randstad.pl
e-mail: lublin@pl.randstad.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1999 383 457 mln - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Randstad Polska jest jedną z wiodących na rynku usług HR agencją doradztwa 
personalnego i pracy tymczasowej. Poprzez sieć ponad 60 biur na terenie całego kraju 
codziennie wspieramy naszych Klientów  wiedzą i doświadczeniem z zakresu rekrutacji, 
zatrudnienia oraz innych aspektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Biuro 
Randstad w Lublinie działa od 2000 roku. Dzięki wieloletniej obecności na lubelskim 
rynku doskonale znamy potrzeby zarówno pracodawców, jak i osób poszukujących pracy.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Naszym partnerom oferujemy usługi:

-  doboru i zatrudnienia personelu tymczasowego, w tym rekrutacji i zarządzania 
dużymi grupami pracowników tymczasowych w siedzibie Klienta

-  rekrutacji pracowników stałych, w tym specjalistów z dziedziny finansów, IT, 
produkcji i łańcucha dostaw

-  zatrudnienia zewnętrznego pracowników poprzez oddelegowanie ich do pracy  
w siedzibie Klienta zachowującego kontrolę nad personelem

- administracji wynagrodzeniami oraz dokumentacją kadrową
- projektów outplacementowych.
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VERANO 
RYSZARD MIAZGA

ul. Vetterów 7a
20-277 Lublin
tel.: + 48 81 44 08 330
fax: + 48 81 44 08 333
e-mail: info@v-k.pl

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1997 43 - - -

Opis działalności przedsiębiorstwa
Verano jest producentem innowacyjnego systemu grzejników kanałowych, stojących  
i naściennych. Naszym celem jest zbudowanie wiodącej pozycji na innowacyjnym rynku 
ogrzewania pomieszczeń. Jesteśmy firmą przyjazną środowisku naturalnemu i dbamy  
o ekologię w procesie produkcyjnym.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
Zwiększenie sprzedaży oraz promowanie produktów firmy Verano za granicą.
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„PZL - ŚWIDNIK” S.A.
WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO 

Aleja Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik
tel.: + 48 81 722 50 00
fax: + 48 81 722 60 07
www.pzl.swidnik.pl
e-mail: swidnik@agustawestland.com

Rok  
powstania

Aktualna liczba 
pracowników

/etatów/

Obroty  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Eksport  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w 
PLN

Import  
przedsiębiorstwa  

w 2012 roku w PLN

1951 3 434 756 441 tyś. 644 408 tyś. 324 681 tyś.

Opis działalności przedsiębiorstwa
PZL-Świdnik S.A., firma z ponad 60-letnim doświadczeniem, która wyprodukowała 
więcej niż 7400 świgłowców, to jedyny polski wytwórca OEM z pełną zdolnością  
w zakresie projektowania, badań i rozwoju, integracji systemów, produkcji, realizacji 
wsparcia i szkoleń oraz modernizacji śmigłowców. Wszechstronna gama produktów  
PZL-Świdnik powoduje, że mogą być one z powodzeniem wykorzystywane we wszelkiego 
rodzaju misjach cywilnych i wojskowych. PZL-Świdnik pełni również rolę kluczowego 
partnera przemysłowego w sektorze lotniczym, dostarczając struktury lotnicze dla wielu 
wiodących producentów śmigłowców i samolotów na całym świecie. PZL-Świdnik jest 
częścią grupy AgustaWestland od 2010 roku.

Rodzaj współpracy z partnerem zagranicznym 
-
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