
PRZEMYSŁ 
MOTORYZACYJNY  
I MASZYNOWY
Współczesny Lublin to silny ośrodek przemysłu motoryzacyjnego  
i maszynowego – działają tu przedsiębiorstwa produkujące  
m.in. ciągniki  i przyczepy, samochody, a także baki paliwowe, silniki, 
sprężyny i resory oraz części do pojazdów - kute matrycowo, odlewane  
i obrabiane mechanicznie. Ten rodzaj przemysłu znajduje mocne wsparcie 
w dobrym zapleczu techniczno-infrastrukturalnym i w profesjonalnej 
kadrze, która w dużej mierze rekrutuje się spośród absolwentów Politechniki 
Lubelskiej. Na związanych z branżą kierunkach studiuje ponad 10 tysięcy 
osób. To właśnie naukowcy z Politechniki w 2012 roku zaprezentowali 
pierwszy w Polsce samochód zasilany wodorem.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. inspiruje biznes
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W 1864 roku w Lublinie Wacław Moritz założył
fabrykę narzędzi rolniczych. W 1874 roku 
rozpoczęła działalność Fabryka Maszyn 
Rolniczych Mieczysława Wolskiego (oba zakłady 
zostały po II wojnie połączone tworząc Lubelską 
Fabrykę Maszyn Rolniczych).
W zakładach Plagego i Laśkiewicza w okresie
międzywojennym produkowano samoloty.
To tutaj w latach 1925 – 1931, w specjalnie
uruchomionym dziale karoserii, produkowane 
były nadwozia dla samochodów osobowych, 
m.in. amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego 
Chrysler, dla samochodów Buick, Hotchkiss, 
Auburu, jak również dla autobusów Ursus i Somua. 
Zakłady produkowały także ciężarówki Ursus A. 
W latach 1936 – 1939 Lublin znalazł się w strefie 
Centralnego Obszaru Przemysłowego, dzięki 
czemu miasto stało się znaczącym ośrodkiem 
przemysłowym. W 1936 roku w Lubelskiej Wytwórni 
Samolotów rozpoczęto produkcję nowoczesnych 
samolotów Mewa, Żubr i Czapla.
W latach 50-tych XX wieku w Lublinie rozpoczęła 
działalność Fabryka Samochodów Ciężarowych 
(FSC), specjalizująca się w produkcji samochodów 
dostawczych (popularne marki FSC Żuk oraz FSC 
Lublin). Był to jeden z największych podmiotów 
motoryzacyjnych w Polsce - rocznie produkowano 
tu ponad 10 000 ciężarówek.
W latach 1995 - 2001 południowokoreański 
koncern Daewoo produkował w Lublinie 
samochody osobowe marki Daewoo Nexia, 
Lublin, Musso, Konrado i wojskowe Honkery. 

RYS HISTORYCZNY |

ObECNiE
Długoletnie tradycje przemysłu samochodowego 
są obecnie odbudowywane. Jednocześnie  
ze względu na rolniczy charakter regionu  
prężnie rozwija się branża maszynowa.
Rozległe tereny, na których działał koncern 
Daewoo zostały podzielone na mniejsze  
i sprzedane firmom reprezentującym  
różne sektory. 
Produkowane są tu m.in. ciągniki i przyczepy,
samochody typu pick-up Grand Tiger,
samochody Honker i Pasagon oraz akcesoria
motoryzacyjne. Dużym atutem tego miejsca jest
rozwijająca się infrastruktura drogowa i bliskie
sąsiedztwo lubelskiego portu lotniczego.

ATUTY
   bogate tradycje lubelskiego przemysłu 

motoryzacyjnego i maszynowego
   potencjał naukowo-badawczy
    wykwalifikowana i doświadczona kadra 

techniczna
   bliskość rynków Europy Wschodniej
   odpowiednie zaplecze techniczno - 

infrastrukturalne

POTENCJAŁ INTELEKTUALNY

Elektrotechnika

1060 273

technik pojazdów 
samochodowych  

324

technik 
elektronik   

343

technik 
mechanik 

153

technik 
mechatronik 

119

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych

67

Fizyka

66 42

inżynieria  
materiałowa

242 29

Fizyka  
techniczna

214 19

Mechatronika

263 0 

Mechanika  
i budowa  

maszyn
1499 288

Zarządzanie  
i inżynieria  
produkcji

1308 274

KIERUNEK STUDIóW |

SZKOŁY ŚREDNIE |

 liczba studentów  
– rok akademicki 2012/2013

 liczba uczniów – rok akademicki 2012/2013

liczba absolwentów   
– rok akademicki 2011/2012

*  łącznie w szkołach ponadgimnazjalnych na kierunkach technicznych kształci się ponad 13 tys. uczniów
*  Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublin 1939 r. zostało sklasyfikowane na 1. miejscu w rankingu najlepszych techników w Polsce miesięcznika Perspektywy

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z lubelskich uczelni



Centrum innowacji i Transferu Technologii  
Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego
www.citt.lublin.pl
Centrum ma za zadanie wspieranie pracowników i absolwentów uczelni, a także pracowników 
przedsiębiorstw w procesie przygotowywania i realizacji projektów innowacyjnych. Oferuje dostęp 
do  powierzchni biurowych oraz zaplecza badawczego, a także doradztwo dla przedsiębiorstw  
i jednostek naukowo - badawczych w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów 
innowacyjnych.

Centrum innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej  
/w trakcie realizacji/
www.pollub.pl
Jedna z większych inwestycji akademickich w regionie lubelskim, w ramach której powstanie  
ponad 30 specjalistycznych laboratoriów i pracowni dydaktyczno-badawczych, w tym  
m.in. laboratoria z zakresu badań pojazdów samochodowych i ich jednostek napędowych,  
ze szczególnym uwzględnieniem paliw alternatywnych.

Ośrodek badawczo-Rozwojowy przy Ursus S.A. 
www.ursus.com.pl
Projekt w trakcie rozwoju i rozbudowy. Ośrodek dysponuje doświadczoną kadrą inżynierską  
i dorobkiem w zakresie opracowywania nowych konstrukcji i wdrożeń. Powstały ośrodek ma się 
skupić na pracach zmierzających do uruchomienia produkcji niskoemisyjnych autobusów.

innowacyjne Centrum Diagnostyki, badań i Analiz WSEi /w trakcie realizacji/
www.wsei.lublin.pl
Inwestycja Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (planowane otwarcie na początku 2015 roku),  
w ramach której powstaną m.in. laboratoria transportu, w tym laboratorium diagnostyki  
materiałów konstrukcji oraz laboratorium badań systemów mechanicznych.

R&D Centre inventor
www.rndcentreinventor.pl
Centrum badawcze założone przez SIPMA S.A., specjalizujące się m.in. w poszukiwaniu 
przyszłościowych rozwiązań w dziedzinie maszyn rolniczych o wysokim stopniu zaawansowania 
technologicznego, a także realizacji projektów konstrukcyjno – badawczych, rozwojowych  
i celowych, również we współpracy z jednostkami naukowymi i biurami projektowymi  
dostawców m.in. w zakresie elektroniki, hydrauliki i automatyki.

Centrum badawczo – Rozwojowe Hajduk Group
www.hajdukgroup.pl
Instytucja utworzona w 2012 roku, posiadająca status centrum badawczo-rozwojowego nadany 
przez Ministra Gospodarki, realizująca prace badawczo-rozwojowe z różnych dziedzin techniki, 
szczególnie z zakresu m.in. górnictwa, energetyki i ochrony środowiska.

Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej 
www.lctt.pollub.pl
Centrum świadczące usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe z zakresu transferu technologii, 
techniki, organizacji oraz zarządzania i sterowania produkcją, jak również inicjowania i rozwijania 
bezpośredniej współpracy pomiędzy nauką a biznesem w zakresie techniki, organizacji, zarządzania 
i sterowania produkcją.

ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE |



AUTO NA WODóR
Zamiast benzyny wodór? To już możliwe.
Naukowcy z Politechniki Lubelskiej, pod
kierownictwem prof. Mirosława Wendekera,
opracowali uniwersalny system zasilania
samochodów wodorem. Dzięki niemu, możliwe
jest wykorzystanie tego gazu w dowolnym silniku
o zapłonie iskrowym. Samochód na wodór
jest ekologiczny, a także tańszy. Litr wodoru
to koszt ok. 4 zł – benzyny 6 zł. Dodatkowo
nie jest potrzebne instalowanie specjalnego
silnika na wodór – wystarczy w bagażniku auta
zamontować butlę na gaz.
Po dwóch latach badań, w maju 2012 roku,
naukowcy zaprezentowali prototyp tak
dostosowanego auta marki Opel.

DWUPALiWOWy SiLNiK DiESLA
Silnik Diesla zasilany olejem napędowym
i sprężonym gazem ziemnym? Nowoczesne
rozwiązanie może w przyszłości okazać się 
niezwykle przydatne dla posiadaczy
samochodów. Pozwoli ono na zmniejszenie
zużycia oleju, a tym samym powinno być
taniej i bardziej ekologicznie. Michał Biały,
doktorant Politechniki Lubelskiej, za koncepcję
dwupaliwowego zasilania bezpośrednim
wtryskiem sprężonego gazu ziemnego
do silników o zapłonie samoczynnym zajął
III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Student
– Wynalazca” oraz otrzymał brązowy medal na
40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków
w Genewie.
Pomysł ma realną szansę na wdrożenie. Dzięki
dotacji na poziomie 3 mln PLN z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, zespół prof. Mirosława
Wendekera z Wydziału Mechanicznego PL
prowadzi dalsze badania.

SiLNiK Z NOWATORSKiM  
SySTEMEM SPALANiA
Czy możliwe jest połączenie silnika benzynowego
z silnikiem Diesla? Silniki o samoczynnym zapłonie
benzyny, znane jako HCCI (ang. homogeneous
charge compression ignition) lub CAI
(ang. controlled auto-ignition) charakteryzują się 
doskonałą ekonomiką paliwową oraz
nawet stukrotnie mniejszą emisją tlenków
azotu w porównaniu z silnikami stosowanymi
dzisiaj. Przewiduje się, że już za kilka lat ta
nowatorska technika spalania może znaleźć się 
w silnikach pojazdów produkowanych
seryjnie. Badania w tym kierunku są obecnie
dominującym światowym trendem rozwojowym,
a zespół naukowców z Politechniki Lubelskiej
pod kierownictwem dr. hab. inż. Jacka
Hunicza dołączył do tego elitarnego grona,
realizując pionierskie w Polsce prace naukowe.
Badania finansowane są obecnie ze środków
Narodowego Centrum Nauki.
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LIDERZY W SEKTORZE
Daewon Europe Sp. z o.o.  
www.resory.pl
Producent felg, sprężyn i resorów. Firma  
powstała w wyniku połączenia D&D RESORY  
Polska Sp. z o.o. i Daewon Poland Sp. z o.o.  
z Wrocławia, należących do polsko-koreańskego 
koncernu.

MW Lublin Sp. z o.o.  
www.magnetto.pl
Producent felg stalowych do samochodów 
osobowych, dostawczych i terenowych,
do różnego rodzaju pojazdów ciężarowych,  
a także do motocykli i rowerów. Obręcze MW
wytwarzane są z najwyższej jakości materiałów
i posiadają stosowne certyfikaty (np. TUV).
Przedstawiciel grupy CLN - międzynarodowej
korporacji o 60-letnim doświadczeniu.

Inergy Automotive
Systems Poland Sp. z o.o.
www.inergyautomotive.com
Producent baków paliwowych. Firma powstała
w 2000 r. po połączeniu Solvay Automotive
i Plastic Omnium - czołowych graczy w sektorze
systemów paliwowych.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. 
www.kuznia.lublin.pl
Producent odkuwek stalowych, przeznaczonych 
przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego, 
a zwłaszcza dla producentów układu zawieszenia, 
układu kierowniczego, napędowego  
oraz producentów silników. Wyroby wytwarzane 
są na wysokim poziomie technicznym, w oparciu  
o System Zarządzania Jakością zgodny  
ze specyfikacją techniczną ISO/TS 16949:2009.

Fabryka Samochodów HONKER  
www.honker.com.pl
Producent samochodów marki HONKER 4x4
oraz samochodów dostawczych marki
HONKER CARGO, jak również tłoczonych  
i spawanych części metalowych, izolacji  
oraz wewnętrznych elementów wyposażenia 
samochodu.

ZOMECH - Zakład Obróbki
Mechanicznej Sp. z o.o.
www.zomech.lublin.pl
Producent części i podzespołów do samochodów 
osobowych i dostawczych.
Firma z dużym doświadczeniem w obróbce
mechanicznej według indywidualnych
wymagań klienta. Działa w oparciu o wdrożony
i certyfikowany System Jakości zgodny
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
ISO/TS 16949:2002 oraz normy ISO 9001:2000.

ABM Greiffenberger Sp. z o.o. 
www.abm-polska.pl
Producent silników elektrycznych i skrzyń biegów. 
Zamierza rozpocząć produkcję w nowym 
zakładzie w Lublinie pod koniec 2013 roku.  
Firma od dziesięcioleci specjalizuje się w zakresie 
produkcji napędów do podnośników i wózków 
widłowych. 

Odlewnia Żeliwa Lublin Sp. z o.o.
www.odlewniazeliwalublin.pl
Producent odlewów z żeliwa szarego 
oraz sferoidalnego dla potrzeb przemysłu 
motoryzacyjnego, maszynowego, rolniczego  
i armatury przemysłowej. Głównym asortymentem 
produkowanym w odlewni są: obudowy kół 
zamachowych, miski olejowe, piasty, tarcze  
i bębny hamulcowe, korpusy i kliny zaworów, 
obudowy sterowników, włazy, kratki, studzienki, 
obejmy, obudowy przekładni i inne.
Odbiorcami odlewów są kontrahenci krajowi
oraz z Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Holandia,
Niemcy, Węgry). Eksport firmy kształtuje się
na poziomie ok. 80%.
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URSUS S.A.
www.ursus.com.pl
Jesteśmy najstarszą, posiadającą 120-letnią
tradycję, polską marką pojazdów, maszyn i urządzeń
wytwarzanych na potrzeby rolnictwa, znaną 
nie tylko w kraju, ale i za granicą. Sukcesywnie 
utrwalamy naszą pozycję rynkową. Obecnie firma 
jest jedyną spółką z segmentu maszyn i urządzeń  
dla rolnictwa, notowaną na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych.
W lubelskim oddziale, działającym od 2010 roku
montowane są ciągniki rolnicze oraz chiński
samochód GRAND TIGER, który uzyskał świadectwo
homologacji jako pierwszy w Europie.
Decydującym czynnikiem przy wyborze lokalizacji
inwestycji w Lublinie, była istniejąca już infrastruktura
wielkoprzemysłowa w dzielnicy Zadębie.
Odpowiednie hale przemysłowe z zapewnionymi
dostawami wysokoparametrowych mediów,  
nowe strategiczne cele, właściwa technologia 
produkcyjna i wykwalifikowane kadry to niezbędne 
parametry do rozwoju innowacyjności. W zasadzie  
te warunki zostały spełnione. Realizowana  
i planowana produkcja firmy URSUS S.A. bazuje  
na potrzebach regionalnego rynku. Region lubelski 
ma przede wszystkim rolniczy charakter, produkcja 
traktorów jest tu więc szczególnie uzasadniona.  
Lublin jest także miastem, w którym od lat 
funkcjonuje największa flota trolejbusów. Z tego 
też powodu nasza firma inwestuje w programy 
rozwojowe tego typu środków transportu.
Korzystając z możliwości współpracy z lubelskimi
ośrodkami naukowymi, firma planuje także rozwijać
kolejne programy dotyczące napędów 
elektrycznych i alternatywnych źródeł zasilania 
pojazdów. Cenny jest także przychylny klimat 
tworzony przez władze Lublina.

Jan Wielgus
Członek Zarządu

Dyrektor ds. Rozwoju

SIPMA S.A. 
www.sipma.pl
Firma SIPMA S.A., producent maszyn rolniczych, 
już od prawie 25 lat działa na lubelskim rynku. 
Kontynuuje tym samym bogate tradycje 
przemysłowe regionu, który ze względu na swoje 
warunki geograficzne jest naturalnym odbiorcą 
naszego sprzętu. Nasycenie firmy nowoczesnymi 
narzędziami pracy i systemami informatycznymi,  
a także perfekcyjna organizacja pracy,  
są gwarancją osiągania celów określonych  
przez Misję firmy.
Dziś uczestniczymy w najważniejszych imprezach 
branżowych w kraju, a także organizujemy cykliczne 
prezentacje naszych maszyn. Tradycyjnie w maju 
organizujemy DNI OTWARTE SIPMA, podczas których 
prezentujemy pełną ofertę produktową oraz 
nowatorskie rozwiązania stosowane w dziedzinie 
konstrukcji, technologii oraz w procesie produkcji. 
Nasze starania owocują licznymi wyróżnieniami 
zdobywanymi na najwyżej cenionych wydarzeniach 
branżowych - jako jedyna polska firma zdobyliśmy  
8 złotych medali podczas Międzynarodowych Targów 
Poznańskich POLAGRA. 
Jednocześnie wprowadzamy nasze maszyny na rynki 
zagraniczne. W 2008 roku założyliśmy spółkę SIPMA 
RU w Rosji, realizując tym samym strategię ekspansji 
na rynki wschodnie. Do naszych sukcesów możemy 
zaliczyć zakwalifikowanie naszej firmy do elitarnej 
grupy podmiotów uczestniczących w realizacji umowy 
offsetowej, związanej z zakupem przez polski rząd 
samolotu F 16 w firmie Lockheed Martin,  
czy uzyskanie statusu Dostawcy Kwalifikowanego 
PZL Świdnik w podwykonawstwie dla firmy CESSNA. 
Gwarancją wysokich standardów naszych 
produktów jest przestrzeganie zasad wdrożonego 
i certyfikowanego Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, który oprócz Systemu Zarządzania 
Jakością wg norm z serii ISO 9001:2009, obejmuje 
również System Zarządzania Środowiskowego  
i System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Co więcej, nieustannie dążymy do unowocześniania 
produkcji i rozszerzania asortymentu. 
W  tym celu aktywnie szukamy możliwości 
dofinansowania naszych badań ze środków 
europejskich oraz utworzyliśmy nowoczesne centrum 
badawczo-rozwojowe.
Bliska jest nam filozofia społecznej odpowiedzialności 
biznesu, dlatego staramy się uczestniczyć w życiu 
lokalnym m.in. poprzez obejmowanie sponsoringiem 
lubelskich drużyn sportowych. Współpracujemy 
również z lokalnym samorządem, aby wspólnie 
wypracowywać rozwiązania, które mogą ułatwiać 
przedsiębiorcom prowadzenie działalności 
gospodarczej w  mieście.

Leszek Kępa
Prezes Zarządu

HISTORIA
SUKCESU

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


