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AGAM | Odzyskiwanie danych

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 7J lok. 11  
tel.  81 444 64 75, tel. kom. 601 313 857
fax  81 471 31 05
e-mail: biuro@agam.lublin.pl     www.agam.lublin.pl     www.agam-it.pl

Rok powstania firmy: 1996 

Zarząd firmy:

Właściciel – Michał Dziamba
Dyrektor  – Stanisława Prokop

Przedmiot działalności:

Firma AGAM w Lublinie oferuje profesjonalne odzyskiwanie danych z uszkodzonych nośni-
ków. Wieloletnie doświadczenie pracowników to gwarancja usług na najwyższym poziomie. 
Nowoczesne laboratorium z zaawansowanym technicznie sprzętem pozwala na odzyskiwanie 
danych z najwyższą skutecznością.Specjalizujemy się w odzyskiwaniu danych ze wszystkich 
nośników danych:
- dysków twardych (EIDE, SATA, SSD, SAS, SCSI), macierzy RAID, pendrive, kart pamięci,  kart SIM,
płyt CD, DVD. Nie ma znaczenia czy doszło do usterek fizycznych, czy logicznych. Jesteśmy 
w stanie przywrócić dane bez względu na rodzaj uszkodzenia, system operacyjny oraz rodzaj 
danych. 

Oferta

- odzyskiwanie danych
- zabezpieczanie danych informatycznych
- obsługa informatyczna firm

„KATALOG REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W LUBLINIE” 
Katalog ten jest formą prezentacji firm-członków Regionalnej Izby Gospodarczej. Informacje w nim zawarte zostały opracowane na podstawie danych ankietowych przekazanych przez firmy. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

Redakcja: Andrzej Kozłowski, Marta Samosiuk-Robak, Anna Kulik

Adres redakcji:
20-079 Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8/9,  tel. (+48-81) 532 12 45, (+48-81) 532 16 88, e-mail: info@rig.lublin.pl, www.rig.lublin.pl

Opracowanie i przygotowanie do druku ukończono w sierpniu 2015r.  Projekt i skład DTP: www.xpress.com.pl ©

AGAT Biuro Usługowo-Handlowe

Siedziba
23-200 Kraśnik, Mikulin
ul. Mikulińska 37
tel. 81 884 01 30
e-mail: agat@agat.eu  www.agat.eu 

NIP: 715-132-92-85
AGAT o/Lublin
20-082 Lublin
ul. Świętoduska 20/2
tel.  81 532 07 90
tel./fax 81 532 86 97
e-mail: lublin@agat.eu

Dział Centralnej Rezerwacji  
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 31
tel. 81 884 41 09 
fax 81 825 06 96 
e-mail: krasnik@agat.eu

Rok powstania firmy: 1998 Liczba zatrudnionych: 80 osób  

Przedmiot działalności:

- międzynarodowe przewozy autokarowe
- organizator wyjazdów narciarskich
- turystyka krajowa i zagraniczna
- wynajem komfortowych autokarów i busów
- pośrednictwo turystyczne (wczasy, wycieczki, bilety lotnicze i promowe)
- portal turystyczny www.agattravel.pl 

Oferta współpracy:

- Agat to firma przewozowa oferująca międzynarodowe połączenia do: Włoch, Anglii, Grecji, 
Szwajcarii, Niemiec, Ukrainy, Słowenii, Belgii, Luksmeburga, Danii i Austrii

- Prowadzimy sprzedaż biletów autokarowych do Niemiec, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, 
Norwegii, Francji, Czech, Hiszpanii.

- Pośredniczymy w sprzedaży: biletów lotniczych i promowych; wczasów i wycieczek zagra-
nicznych.

http://www.agat.eu/
mailto:lublin@agat.eu
mailto:krasnik@agat.eu
http://www.agattravel.pl/
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AMAR Sp. z o.o.

20-447 Lublin ul. Energetyków 1
tel. 81 745 50 25
fax 81 441 01 92
e-mail: biuro@amar.lublin.pl www.amar.lublin.pl
NIP: 712 23 51 945

Rok powstania firmy: 1998. Liczba zatrudnionych: 91 osób

Zarząd Firmy:

Prezes Zarządu – Andrzej Sagan

Osoba do kontaktu: 

Edyta Namięta

Rodzaj działalności:

Nasza Firma oferuje usługi w zakresie budowy sieci wod-kan i drogowych.

 Oferta :

- budowa sieci zewnętrznych (wodociągowych i kanalizacyjnych)
- budowa nawierzchni z kostki brukowej
- rozbiórki budynków
- wynajem  sprzętu budowlanego
- sprzedaż wyrobów  sanitarno-instalacyjnych oraz budowlanych

Biuro Podróży ANAS Sp. z o.o.

20-109 Lublin, Bernardyńska 12/10
tel. 81 532 38 88
fax 81 532 48 49
e-mail: turystyka@anas.lublin.pl www.anas.lublin.pl
NIP: 946-23-77-778

Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 3 osoby

Zarząd: 

Prezes  Zarządu - Krystyna Radzik

Biuro Podróży i  Turystyki  ALMATUR-Lublin Sp. z o.o.

20-034 Lublin, ul. Langiewicza 10
tel. 81 533 54 55, 81 533 32 38
fax 81 533 32 37
e-mail: almatur@almatur.lublin.pl  www.almatur.lublin.pl
NIP: 712-01-54-092

Rok powstania firmy: 1992. Liczba zatrudnionych: 5 osób

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu - Lucjan Bukryj

Osoba do kontaktu:

Anna Litkowiec

Przedmiot działalności:

- usługi turystyczne
- ośrodek wypoczynkowy w Janowie Lubelskim
- bilety lotnicze
- przejazdy międzynarodowe
- organizacja kursów pilotów wycieczek zagranicznych
- ubezpieczenia
- kursy językowe
- organizacja: wczasów, wycieczek, trampingów, obozów, kolonii

Main products and tipe of services:

- tourism services
- Camping „ALMATUR” in Janów Lubelski
- organizing outgoing and incoming trip groups for school children, youth and adults,
- language courses,
- educational trips,
- courses for tour leaders
- international transportation and coach hiring
- Internatioanal Youth, Student and Teacher Identity Cards,
- airplane tickets and flight information
- international bus transportation tickets
- insurance polices
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Osoba do kontaktu:

Krystyna Radzik

Rodzaj działalności:

- Turystyka krajowa i zagraniczna; - Kompleksowe ubezpieczenia ; - Sprzedaż biletów na 
przejazdy międzynarodowe; - Wynajem autokarów; - Organizacja szkoleń i konferencji w kraju 
i za granicą;  - Organizacja wyjazdów na targi i wystawy;  - Usługi przewodników i pilotów 
wycieczek.

Oferta:

- Wczasy  i wyjazdy sanatoryjne na  Litwie, Białorusi, Gruzji,Ukrainie - Wczasy z delfinami na 
Rywierze Krymskiej; - Obozy młodzieżowe; - Wycieczki w kraju i za granicą; - Wyjazdy szko-
leniowe; - Rezerwacja hoteli; - Organizacja wyjazdów biznesowych; - Imprezy objazdowe po 
Skandynawii i Mołdawii, Białorusi, Litwie, Estonii i Ukrainie. - Imprezy integracyjne dla firm 
i organizacji

ARKA-TOUR Biuro Turystyczno-Usługowe

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 7
tel. 81 534 44 66
fax 81 532 91 91
e-mail: biuro@arkatour.pl www.arkatour.pl
NIP: 712-008-15-13

Rok powstania firmy: 1994. Liczba zatrudnionych: 2 osoby

Osoba do kontaktu: 

Krystyna Grzęda

Rodzaj działalności: 

Turystyka

Main product and type of services: Travel agency

Oferta:

- sprzedaż imprez turystycznych największych polskich touroperatorów; - sprzedaż biletów 
autokarowych i lotniczych; - wczasy krajowe i zagraniczne; - organizacja imprez na zamówie-
nie; - kolonie i obozy młodzieżowe; - obozy językowe; - sprzedaż kart Euro 26

 ARTPOL-Therm Sp. z o.o.
24-220 Niedrzwica Duża, Przemysłowa 80
tel. 81 517 59 36
fax 81 517 59 36
e-mail: info@artpoltherm.pl  www.artpoltherm.pl
NIP: 713-293-52-86

Rok powstania firmy: 2006 Liczba zatrudnionych: 18 osób

Zarząd:

Prezes Zarządu – Olgierd Kuna

Osoby do kontaktu:

Stanisław Kuna, Olgierd Kuna

Przedmiot działalności:

Produkcja urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych ze stali nierdzewnej.

Oferta:

- wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe JAD; - wymienniki ciepła pojemnościowe; - wymienniki 
basenowe; - wymienniki ciepła płytowe lutowane, skręcane; - podgrzewacze pojemnościowe 
ciepłej wody użytkowej; - zbiorniki ze stali nierdzewnej; - filtroodmulniki; - rury ze szwem Ø8 
x 0,6 mm, Ø10 x 0,6 mm; - frezowanie CNC; - toczenie CNC

ASAP EDUCATION
20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 23/53
tel. 81 478 52 26, fax 81 478 52 27
e-mail : biuro@asap.edu.pl    www.asap.edu.pl
NIP: 811-169-97-40

Rok powstania firmy: 2011.  Liczba zatrudnionych: 10

Właściciel:

Agnieszka Chmielewska

Przedmiot działalności:

- usługi szkoleniowe; - doradztwo
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Oferta:

Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na 
rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji.
Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar 
szkoleniom, poprzez nowoczesne metody, techniki szkoleniowe, pracę w zespole i zaufanie.
Chcemy  zapewnić  najwyższy standard i satysfakcję z naszych usług, rozwijając kapitał inte-
lektualny, tym samym tworząc lepsze otoczenie do pracy.
- szkolenia otwarte; - szkolenia zamknięte; - szkolenia branżowe; - szkolenia akredytowa-
ne; - szkoła zamówień publicznych; - szkoła zarządzania projektami; - szkoła umiejętności 
menedżerskich; - szkoła finansów; - szkoła controllingu; - prelekcje; - coaching; - doradztwo 
- wdrożenia HR

Osoba do kontaktu: 

Agnieszka Chmielewska

ASTUR Sp. z o.o.

20-827 Lublin,  ul. Poli Gojawiczyńskiej 9
Dział sprzedaży:  20-612 Lublin,  ul. Głęboka 29
tel. 81 532 44 68  tel/fax  81 532 98 64
e-mail : info@astur.com.pl www.astur.com.pl
NIP: 712-015-48-96

Rok powstania firmy: 1991. Liczba zatrudnionych: 7 osób

Właściciel:

Krystyna Woźniak

Przedmiot działalności:

- turystyka krajowa i zagraniczna, rehabilitacja, szkolenia i konferencje

Oferta:

- kolonie, obozy, wczasy krajowe i zagraniczne, warsztaty dydaktyczne, turnusy rehabilitacyjne, 
szkolenia dla firm, imprezy integracyjne
Biuro ASTUR dysponuje własnym ośrodkiem w Okunince nad Jeziorem Białym

Osoby do kontaktu:

Ewelina Woźniak - j. angielski, Zofia Dąbska

ATP Armatura

20-383 Lublin, ul. Nektarowa 12
tel.  81 749 89 05, fax  81 463 44 98
e-mail: wd@atparmatura.eu www.atparmatura.eu
NIP: 946-118-48-99 

Rok powstania firmy: 1996. Liczba zatrudnionych: 5 osób

Właściciel:

Waldemar Dobosz

Przedmiot działalności:

Dystrybucja armatury przemysłowej: Zawory, zasuwy, przepustnice, armatura na wysokie 
parametry medium

Oferta: 

Armatura przemysłowa dla ciepłownictwa, energetyki, cukrownictwa, przemysłu chemicznego. 
Sprzedaż, serwis, doradztwo techniczne, szkolenia, projektowanie. 

Osoby do kontaktu: 

Waldemar Dobosz (j. angielski, j. włoski) Franciszek Olejar (j. słowacki, j. czeski)

Main product and type of services:

Industrial fittings distribution: valves, gate valves, ball valves, butterfly valves for heavy duty 
Performance

Co-operation sought:

Industrial fittings for chemical industry, sugar industry, power plants. Sales, technical assi-
stance, training, designing.

ATP Publishing Marzanna Dobosz

20-383 Lublin, ul. Nektarowa 12
tel.  81 744 55 92
fax  81 463 44 98
e-mail: atp@atppublishing.eu  www.atppublishing.eu
NIP: 946-118-50-19 

Rok powstania firmy: 1996. Liczba zatrudnionych: 5 osób
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Właściciel:

Marzanna Dobosz

Przedmiot działalności:

Tłumaczenia techniczne dla przemysłu i nauki

Oferta współpracy:

Tłumaczenia techniczne dla przemysłu, obsługa inwestycji zagranicznych, tłumaczenia in-
strukcji, norm, dokumentacji technicznej. Wszystkie języki europejskie.

Osoba do kontaktu:

Marzanna Dobosz

Main product and type of services:

Technical translation for industry and science

Co-operation sought:

Technical translation for foreign investors, technical documentation translation. 

AT-Serwis s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak

20-135 Lublin, ul. Ponikwoda 33 
tel. 81 534 88 72;  tel. 81 748 20 59 
e-mail: info@at-serwis.pl www.dokopiarek.pl

Kierownictwo

Andrzej Kozak, Tomasz Głowacki

Rodzaj działalności

Sprzedaż, wynajem i serwis kopiarek, drukarek urządzeń MFP, maszyn inżynierskich A0 
CAD GIS, projektorów oraz pozostałej elektroniki techniki biurowej, tonerów oryginalnych 
i alternatywnych.

Oferta 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno nowe jak i poleasingowe kopiarki, drukarki, 
faxy  sieciowe urządzenia MFP oraz inne urządzenia niezbędne w Państwa biurze czy domu  
jak niszczarki, rzutniki czy projektory. 
Oferujemy pełne spektrum maszyn od kolorowych maszyn inżynierskich A0, oferujących ko-
piowanie skanowanie i drukowanie dużych formatów w jednym urządzeniu, poprzez wszystkie 
rodzaje urządzeń A3 do najprostszych urządzeń czarno-białych – drukarek jak i MFP. Sprzedaż 
tonerów laserowych do drukarek i kopiarek wszystkich marek. 

Najtańszym wyjściem dla Twojego urządzenia jest zakup zamiennika, przekonaj się, że płacąc 
mniej nie musisz tracić na jakości wydruku. 
Proponujemy Państwu również wynajem / dzierżawę sieciowych kopiarek i urządzeń MFP 
w systemie rozliczeń koszt-wydruk.

Pensjonat Bankowy  Antoni Piotr Kobielas

22-232 Okuninka
tel. 82 571 70 20, fax 82  571 79 21
e-mail: pensjonatbankowy@wp.pl
www.pensjonatbankowy.okuninka.com
NIP: 565-114-13-65

Rok powstania firmy: 1999. Liczba zatrudnionych: 10 osób

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu - Antoni Piotr Kobielas

Rodzaj działalności:  

Szkoleniowo-wypoczynkowa, hotelarska, gastronomiczna.

Oferta:

- wczasy; - szkolenia; - konferencje; - spotkania integracyjne; - wesela; - catering; - kolonie;  - 
zielone szkoły;  - turnusy rehabilitacyjne

Posiadamy: 75 miejsc noclegowych w pokojach 2 i 3-osobowych oraz w 2 apartamentach.
- Do dyspozycji gości: 3 sale konferencyjne, siłownia, plac zabaw, parking, sala restauracyjna 
na 100 miejsc z doskonałą kuchnią.

Main product and type of services:

 Instructing-resting, hotel, gastronomical

Oferta:

PENSJONAT BANKOWY (kat. dwie gwiazdki) zaprasza przez cały rok.

Offer: 

PENSJONAT BANKOWY (two stars category) invites all year.
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    BGŻ BNP Paribas S.A.

Oddział Regionalny Bankowości

Detalicznej i Biznesowej

20-410 Lublin, ul. 1-go Maja 16 A 
tel. 81 531 91 00, fax 81 531 91 43
e-mail: o.lublin@bgzbnpparibas.pl
NIP: 526-10-08-546

Zarząd: 

Józef Wancer – Prezes Zarządu
Blagoy Bochev – Wiceprezes Zarządu, Obszar Bankowości CIB
Stephane Rodes - Wiceprezes Zarządu, Obszar Bankowości Korporacyjnej
Wojciech Sass - Wiceprezes Zarządu, Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej
Michel Thebault – Wiceprezes Zarządu, Obszar Bankowości Personal i Finance
Bartosz Urbaniak – Członek Zarządu, Obszar Bankowości MSP i Agro
Jan Bujak – Wiceprezes Zarządu, Obszar Finansów
Wojciech Kembłowski – Wiceprezes Zarządu, Obszar Ryzyka
Magdalena Legęć – Wiceprezes zarządu, Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Jaromir Pelczarski – Wiceprezes Zarządu, Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu
Daniel Astraud – Wiceprezes Zarządu, Obszar Integracji, Wsparcie Działalności Operacyjnej
Francois Benaroya – Wiceprezes Obszar Integracji, Rozwój i Strategia Banku

Osoby do kontaktu w Oddziale Regionalnym w Lublinie:

Marzenna Sendecka – Dyrektor Regionu Wschodniego Bankowości Detalicznej i Biznesowej
Renata Kaszczuk – Dyrektor Regionu MSP
Marta Sokół-Olszewska – Dyrektor Regionu ds. Bankowości DP
Sławomir Wójtowicz – Dyrektor ds. Ryzyka

Oferta

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Insty-
tucja finansowa w Polsce z szeroką ofertą – od kredytów konsumpcyjnych, poprzez segment 
masowy, wyrafinowane usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, aż po obsługę 
korporacji międzynarodowych i sektora Agro.

Placówki Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w Regionie Wschodnim:

Lublin: ul. 1-go Maja 16A, tel. 81 531 91 00, ul. Krakowskie Przedmieście 49, tel. 81 503 08 57; ul. Zana 41, 
tel. 81 528 00 57; Świdnik: ul. Niepodległości 1, tel. 81 745 58 40; Łęczna:ul. S. Pawlak 20, tel. 81 752 17 36, 
Biała Podlaska: ul. Narutowicza 20, tel. 83 344 46 00; Międzyrzec Podlaski: ul. Lubelska 56, tel. 83344 46 00; 
Chełm: ul. Połaniecka 19, tel. 82 562 89 40, ul. Lubelska 64, tel. 82 56436 40; Włodawa: ul. Czworobok 17, tel. 
82 572 63 04; Krasnystaw, pl. 3 Maja 11, tel. 82 576 04 05; Opole Lubelskie: ul. Kościuszki 10A, tel. 81 827 69 

80; Parczew: ul. Bema 2, tel. 83 355 19 10, Puławy: ul. Centralna9, tel. 81 888 94 01; Ryki, ul Poniatowskiego 
22, tel. 81 865 49 81; Radzyń Podlaski: ul. Chomiczewskiego 5, tel. 83 352 77 00; Tomaszów Lubelski: ul. 
Lwowska 62, tel. 84 664 73 10; Zamość: ul. J. Piłsudskiego 27A,tel. 84 638 24 00; Hrubieszów: Pl. Wolności 
11a, tel. 84 696 22 05; Biłgoraj: ul. Kopernika 9, tel. 84 686 7187; Lubartów: ul. Lubelska 30, tel. 81 855 04 
80; Siedlce: ul. B. Joselewicza 3, tel. 25 640 90 00; Łuków: ul. Ks. Kar. S. Wyszyńskiego 25, tel. 25 798 59 22; 
Sokołów Podlaski, ul. Wolności 18, tel. 25 787 25 07; Bielsk Podlaski: ul. A. Mickiewicza 32, tel. 85 730 56 20; 
Siemiatycze: ul. Pałacowa 12, tel. 85 655 04 44; Hajnówka, ul. 3 Maja 41, tel. 85 655 04 47; Białystok: ul. Suraska 
3a, tel. 85 747 91 01; ul. Lipowa 16 tel. 85 651 74 78; ul. Mazowiecka 48, tel. 85 742 56 16; ul. Sienkiewicza 
63, tel. 85 743 54 87; ul. Orzeszkowej 17, tel. 85 749 5617; Wysokie Mazowieckie: Rynek J. Piłsudskiego 57, 
tel. 86 275 23 99; Mońki: ul. Białostocka 49, tel. 85 843 18 80; Sokółka, pl. Kościuszki 6, tel. 85 711 04 64; 
Janów Lubelski, ul. Bialska 2, tel. 15 872 29 16.

    Bank Zachodni WBK S.A. 1 Region w Lublinie

20-950 Lublin, Krakowskie Przedmieście 37
tel. 81 528 71 11, fax 81 528 71 13
www.bzwbk.pl
NIP: 896-000-36-73

Rok powstania: 2001 

Zarząd:

Dyrektor Makroregionu Południowo – Wschodniego - Andrzej Gmyrek
Dyrektor Regionu w Lublinie - Wojciech Pietras

Przedmiot działalności:

Branża finansowa

OFERTA:

Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym szeroki zakres 
usług bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla osób fizycznych i prawnych. Bank 
Zachodni WBK powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku 
Kredytowego S.A. dnia 13 czerwca 2001 roku. Siedziba banku mieści się we Wrocławiu a jego 
nazwa brzmi „Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna”. Prezesem Zarządu Banku od 1 maja 2007 
r. jest Mateusz Morawiecki. Bank Zachodni WBK należy do największych polskich banków - 
jego aktywa wynoszą ponad 100 miliardów złotych. BZ WBK posiada również swoje udziały 
w podmiotach zależnych i stowarzyszonych. W lutym 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego 
wyraziła zgodę na sprzedaż posiadanych przez Grupę Allied Irish Banks, 70,5 procenta akcji 
Banku Zachodniego WBK na rzecz jednej z największych grup finansowych Gruppo Santander. 
Od 1 kwietnia Bank Zachodni WBK dołączył do Grupy Santander - największej instytucji finan-
sowej w strefie euro. Banco Santander jest głównym udziałowcem i posiada 76,5% akcji banku. 
Po połączeniu z Kredyt Bankiem sieć placówek Banku Zachodniego WBK liczy 800 oddziałów 
w całej Polsce oraz 100 placówek partnerskich. Bank Zachodni WBK oferuje swoim klientom 
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możliwość korzystania z sieci własnych bankomatów zlokalizowanych przy oddziałach oraz 
w wielu, często odwiedzanych lokalizacjach takich jak np. markety i centra handlowe. Bank 
Zachodni WBK jest uznawany za lidera pod względem wprowadzania nowatorskich rozwiązań 
na rynku finansowym. Jako pierwszy w Polsce zaczął wydawać karty z mikroprocesorem oraz 
karty do płatności bezstykowych. Naszym klientom oferujemy także dostęp do zgromadzonych 
pieniędzy poprzez kanały elektroniczne - usługi BZWBK24 i w tej dziedzinie Bank Zachodni 
WBK jest liderem rynku w zakresie dostępnych usług i poziomu zabezpieczeń. Dla potrzeb 
klientów bankowości elektronicznej, wymagających telefonicznej informacji lub pomocy 
udostępniono nowoczesne centrum komunikacji. Bank Zachodni WBK zajmuje także wiodąca 
pozycję w kraju, w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na finansowanie działalności przed-
siębiorstw. Środki pieniężne zgromadzone w Banku Zachodnim WBK SA są objęte gwarancją 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dodatkowe informacje:

Lokalizacja placówek w Lublinie: 1 Region w Lublinie: ul. Krakowskie Przedmieście 37 1 Oddział 
w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 26, tel. 81 756 80 70, fax 81 756 80 80; 2 Oddział w Lublinie, 
ul. Krakowskie Przedmieście 56, tel. 81 524 68 83, fax 81 524 68 90; 3 Oddział w Lublinie, ul. 
Zwycięska 6A 20-555 Lublin, tel. 81 536 68 00, fax 81 536 68 10; 4 Oddział w Lublinie, ul. Kra-
kowskie Przedmieście 37, tel. 81 528 71 10, fax 81 528 71 13; 5 Oddział w Lublinie, ul. Tomasza 
Zana 39, tel. 81 537 11 10, fax 81 537 11 11; 6 Oddział w Lublinie, ul. Głęboka 10, tel. 81 528 25 
40, fax 81 528 25 42; 7 Oddział w Lublinie;ul. Jutrzenki 24 a, tel. 81 527 85 61, fax 81 527 85 63; 
Placówka Partnerska nr 1 w Lublinie, ul. Narutowicza 27, tel. 81 532 34 48, fax. 81 532 34 48;

Beatur Polska Sp. z o.o.

20-232 Lublin, ul. Kasprowicza 25
tel. 81 745 15 53, 81 743 77 76
fax 81 745 15 55
e-mail : beatur@beatur.pl www.beatur.pl
NIP: 946-24-14-574

Rok powstania firmy: 2004. Liczba zatrudnionych: 3 osoby

Zarząd: 

Prezes Zarządu - Marianna Moniuszko
Dyrektor - Beata Smoleń

Osoba do kontaktu:

Beata Smoleń

Rodzaj działalności: 

Usługi w zakresie turystyki zagranicznej i krajowej , przewóz osób, usługi w zakresie ubezpie-
czeń,  sprzedaż  biletów lotniczych - agent IATA

Co-operation sought:

Foreign and domestic tourism, transfer of people, inssurance services, flight tickets sale.

Oferta:

Wczasy (Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Bułgaria, Albania, Czarnogóra), wycieczki, 
wypoczynek dla dzieci i młodzieży.   

Main product and  type of services: 

Holidays in Greece, Spain, Italy and Croatia, travels/ resting for children and young people.

www.rig.lublin.pl   www.lidersmaku.pl   www.liderbiznesu.pl

systemy targowe - www.xpress.com.pl
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„BIOMED- LUBLIN”  Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
„BIOMED- LUBLIN” Serum  and Vaccine Production Plant JSC

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10
tel. 81 533 82 21, fax 81 533 80 60
Dział Eksportu: tel. +48 81 46 40 210
e-mail: biomed@biomed.lublin.pl
www.biomed.lublin.pl

Rok powstania firmy: 1944. Liczba zatrudnionych: 190 osób

Osoby Odpowiedzialne/Responsible Persons

Prezes Zarządu/ President - Waldemar Sierocki
Dyrektor Handlowy/ Sales and Marketing Director – Anna Smoleń

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i dystrybucja produktów leczniczych i diagno-
stycznych. Nasze produkty to: preparaty bakteryjne (probiotyki), szczepionka przeciwgruźlicza 
BCG 10, preparaty krwiopochodne, preparaty enzymatyczne oraz czopki. Produkujemy również 
preparaty do diagnostyki laboratoryjnej.

Main product and type of services: 

Basic production covers: bacterial preparations (probiotics), Anti-Tuberculosis vaccine BCG 
19, blood- derivated preparations, enzymatic preparations and suppositories. Other products 
include diagnostic preparations, used in medical and biochemical laboratories.

Osoby do kontaktu:

Magdalena Kowalska - Export Manager, e-mail: mkowalska@biomed.lublin.pl
Dariusz Kośmiej - Export Manager, tel.: +48 515-035-027, e-mail: export@biomed.lublin.pl

Broker PLUS Sp. z o.o. 
20-884 Lublin, ul. Milenijna 12 K
tel/fax 81 742 18 29
e-mail: biuro@brokerplus.pl
NIP: 712-318-22-55

Liczba zatrudnionych: 4 osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu - Wiktor Szyborski
Wiceprezes Zarządu - Sławomira Budzyńska

Przedmiot działalności:

Pośrednictwo ubezpieczeniowe - broker ubezpieczeniowy. Oferta usług brokerskich w zakresie 
kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej podmiotu gospodarczego:
1/ opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego uwzględniającego specyfikę  
Firmy
2/ zapewnienie Klientowi  wszechstronnej i pełnej ochrony przed zdarzeniami losowymi mając 
na uwadze rozsądną wysokość składki ubezpieczeniowej
3/ przygotowania i zawarcie umów ubezpieczeniowych z wybranymi zakładami ubezpieczeń   
po likwidację zaistniałych szkód
4/ współpracując z menadżerami przedsiębiorstwa  oferujemy profesjonalne doradztwo 
w zarządzaniu ryzykiem.

Osoby do kontaktu:

Wiktor Szyborski, Sławomira Budzyńska

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT Sp.J. 

22-400 Zamość, ul. Namysłowskiego 2
tel. 84 639 99 42
fax 84 639 20 66
e-mail: sekretariat@budmat.biz   biuro@budmat.biz www.budmat.biz
NIP: 922-22-24-360

Rok powstania firmy: 1998. Liczba zatrudnionych: 143 osoby

Zarząd

Tadeusz Rozmus
Józef Małysz

Osoby do kontaktu:

Tadeusz Rozmus - j.niemiecki
Józef Małysz - j.angielski

Przedmiot działalności:

Wykonywanie robót ogólnobudowlanych; Usługi projektowe; Działalność deweloperska;
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; zagospodaro-
wanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
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    Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
„CEMAR” Sp. z o.o.

20-143 Lublin , ul. Magnoliowa 2, 
 tel. 81 759 25 81 do 84
 fax 81 759 25 81 do 83
 e-mail: cemar@cemar.lublin.pl  www.cemar.lublin.pl
 NIP:  946-248-30-78

Rok powstania firmy: 2006. Liczba zatrudnionych: 8  osób

Zarząd Firmy:

Prezes Zarządu - Jan Cękalski

Osoba do kontaktu

Jan Cękalski

Przedmiot działalności:

handel, usługi

Oferta

Materiały ogniotrwałe, materiały termoizolacyjne, materiały uszczelkarskie, wysokoparame-
trowa armatura instalacyjna, wymienniki ciepła.

P.U.H. CEWAR Więch & Więch S-ka j.

20-331 Lublin, ul. Pancerniaków 1 B
tel./fax 81 748 37 82, 81 748 16 19, 81 745 90 47
e-mail: sekretariat@cewar.com.pl www.cewar.com.pl  
NIP: 712-01-58-664

Rok powstania firmy: 1991. Liczba zatrudnionych: 74  osoby

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu - Stanisław Więch

Przedmiot działalności:

Produkcja i handel artykułami technicznymi

Main product and type of services: 

Technical equipment trade

Osoba do kontaktu:

Stanisław Więch

CENTRUM ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO CEWAR oferuje :

NARZĘDZIA: do toczenia i przecinania, do frezowania, do gwintowania, do wiercenia, do cięcia, 
narzędzia pomiarowe i narzędzia ręczne;
SPAWALNICTWO: elektrody, druty i pręty, urządzenia spawalnicze, osprzęt spawalniczy, na-
rzędzia pneumatyczne i elektronarzędzia, narzędzia ścierne, liny i zawiesia;
ARMATURA: pompy, żeliwo kanalizacyjne, włazy kanałowe, wpusty ściekowe uliczne, armatura 
przemysłowa, kotły i grzejniki, układy filtracyjne;
USZCZELNIENIA I TEROMOIZOLACJA: szczeliwa i płyty uszczelniające, uszczelki, maty i płyty 
wysokotemperaturowe, filc i tkaniny techniczne, wyroby gumowe;
MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE: wyroby szamotowe, wyroby wysokoglinowe, wyroby korborun-
dowe, betony, masy, zaprawy;
AKCESORIA ODLEWNICZE:  tygle i podstawki do tygli, osłony do termopar, rotory do degaze-
rów, surówki, żelazostopy, śrut.
ARTYKUŁY TECHNICZNE I METALOWE: śruby, nakrętki, pręty gwintowane, węże ciśnieniowe, 
tworzywa konstrukcyjne, łożyska 
Zakład Produkcyjny – Lublin, ul. Cisowa 9. 
Zakład Narzędziowy
Wyroby:  - projekty i wykonanie form wtryskowych; - wykonawstwo oprzyrządowania spe-
cjalnego
Usługi: -Toczenie konwencjonalne; -Frezowanie konwencjonalne; -hartowanie niewielkich 
elementów; -obróbka elektroerozyjna; -szlifowanie; 
Zakład Obróbki Skrawaniem. Wyroby: -Precyzyjne wyroby metalowe w tym części lotnicze
Usługi:
- frezowanie CNC (w tym w 3 i 5 osiach)
- toczenie CNC
- szkiełkowanie
- pomiary na maszynie pomiarowej
- projektowanie i wykonywanie programów CNC
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Consultrix Krystyna Górak

20-883 Lublin , ul.  Szeligowskiego 8 lok. 97
tel. 81  528 03 02; fax  81 528 03 02
e-mail: biuro@consultrix.com.pl  www. consultrix.com.pl
NIP: 539-117-16-93

Rok powstania firmy: 2004.  Liczba zatrudnionych: 6 osób

Właściciel:

Krystyna Górak

Osoba do kontaktu:

Krystyna Górak - Właściciel

Rodzaj działalności:

Doradztwo unijne – pozyskiwanie dotacji, rozliczanie projektów, szkolenia.

SPECJALIZACJA CONSULTRIX

Od 2004 roku CONSULTRIX specjalizuje się w usługach doradczych związanych z fundu-
szami Unii Europejskiej. Podczas wielu lat ciężkiej i z entuzjazmem wykonywanej pracy, 
CONSULTRIX jest obecnie cenionym na rynku przedsiębiorstwem skutecznie zajmującym 
się kompleksowym pozyskiwaniem oraz rozliczaniem projektów dofinansowywanych przez 
fundusze UE, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora produkcyjnego. Cechuje 
nas pełne zaangażowanie w powierzony projekt, determinacja w rozwiązywaniu problemów 
oraz skuteczność w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji. Największą wartością CONSULTRIX są 
nasi stali, wieloletni Klienci wdrażający innowacyjne projekty inwestycyjne – ich sukcesy są 
najlepszą rekomendacją. 

NASZA OFERTA TO:

- wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji - sporządzenie wniosku o dotację wraz ze 
wszystkimi wymaganymi załącznikami - zarządzanie i rozliczenie projektu - inne dodatkowe 
usługi związane z aplikowaniem o dotacje

ATUTY CONSULTRIX

ścisła specjalizacja w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych już od 2004r.; - prawie 
100-procentowa skuteczność składanych aplikacji; - doskonała znajomość programów 
pomocowych skierowanych do MSP, dużych przedsiębiorstw, samorządów, organizacji po-
zarządowych oraz jednostek badawczo – rozwojowych; - wieloletnie kontakty z instytucjami 
udzielającymi wsparcia – pomocne we właściwym zrozumieniu ich potrzeb; - pełna odpo-

wiedzialność za opracowane dokumenty – od złożenia wniosku do wpływu dotacji na konto 
przedsiębiorstwa; -  doświadczenie – przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej i rozliczanie 
projektów w ramach funduszy PHARE 2000, 2001, 2002, 2003, ZPORR 2004-2006, SPO WKP 
2004 – 2006, PO IG 2007 - 2013, Regionalne Programy Operacyjne Województw 2007 – 2013, 
PO RYBY, Fundusze Norweskie, NCBiR i wielu innych

SUKCESY CONSULTRIX

SUKCESY CONSULTRIX 2009r.- miesięcznik FORBES, ranking „NAJSKUTECZNIEJSI W LUBEL-
SKIEM”: 1 miejsce w województwie lubelskim, 6 miejsce w Polsce; 2010r. - miesięcznik FORBES, 
ranking „NAJSKUTECZNIEJSI W LUBELSKIEM”: 1 miejsce w województwie lubelskim, 8 miejsce 
w Polsce; 2015r. - magazyn FUNDUSZE EUROPEJSKIE, ranking „NAJSKUTECZNIEJSZE FIRMY 
DORADCZE 2007-2013”: 1 miejsce w województwie lubelskim, 9 miejsce w Polsce;
JESTEŚMY LIDEREM WŚRÓD FIRM DORADCZYCH POZYSKUJĄCYCH DOTACJE W WOJEWÓDZ-
TWIE LUBELSKIM. 

PZ CORMAY S.A. Oddział LUBLIN
20-150 Lublin, ul. Rapackiego 19A
tel. 81 749 44 00 fax 81 748 34 04
e-mail:  office@cormay.pl   www.cormay.pl
NIP: 118-187-22-69

Zakład Produkcyjny:
21-030 Motycz, Marynin 61A
tel. 81 503 15 16 
Siedziba główna:
05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22
tel. 22 751 79 10; fax 22 751 79 11

Rok powstania firmy: 1985. Liczba zatrudnionych: 140 osób

Zarząd:

Prezes – Janusz Płocica
Wiceprezes – Wojciech Suchowski

Przedmiot działalności:

Produkcja i dystrybucja odczynników diagnostycznych, aparatury i  sprzętu medycznego dla 
laboratoriów medycznych, przemysłowych i naukowych. 

Oferta :

Odczynniki i analizatory do biochemii, hematologii, żele i aparatura do elektroforezy, odczynni-
ki do koagulologii, próżniowy system do pobierania krwi, czytnik i paski do analizy moczu, au-
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tomatyczny system do analizy parazytologicznej oraz analizator do badań immunologicznych.

Osoba do kontaktu: 

Grzegorz Jargiełło

Main product and type of services:

Manufacture and distribution of diagnostic reagents, analyzers and medical equipment for 
medical, industrial and scientific laboratories.

Co-operation sought:

Diagnostic reagents and analyzers for biochemistry and hematology, kits and analysers for 
electrophoresis, kits for coagulation and Vacuette blood collection system, urine analyzers 
and strips for urine analyzers, automatic system for parasitology testing and immunology 
analyser. 

Dodatkowe informacje:

Certyfikat ISO 9001 od 1998r.
 

„Dom-Lux” J.J.Suchowierscy   Przedsiębiorstwo Handlowe
22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 32c 
tel. 82 563 41 76, tel./fax  82 563 33 08
e-mail : domlux@domlux.chelm.pl
NIP: 563-000-20-49

Rok powstania firmy:  1992. Liczba zatrudnionych: 49 osób

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o

20-011 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 1A
tel. 81 532 20 11
fax 81 532 08 37
e-mail: info@doradca.lublin.pl  www.doradca.lublin.pl

Rok powstania Spółki: 1990. Liczba zatrudnionych: 70 osób

Zarząd:

Prezes Zarządu – Stefan Czerwiński
Członek Zarządu –  dr Grzegorz Matysek
Członek Zarządu – Anna Żurek

Przedmiot działalności:

Przedmiot działalności:
1/ czynności rewizji finansowej, tj.:
 - badanie sprawozdań finansowych,
 - przeglądy sprawozdań finansowych,
 - inne usługi poświadczające, zastrzeżone w odrębnych przepisach do wykonywania przez 

biegłego rewidenta,
2/ ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
3/ doradztwo podatkowe,
4/ usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
5/  prowadzenie postępowania likwidacyjnego,
6/ działalność wydawnicza i szkoleniowa.
Przedmiot działania Spółki zgodny jest z ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewiden-
tach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 
o nadzorze publicznym (DzU 2009 roku nr 77, poz. 649 ze zm.).
Scope of activity 
The Company’s scope of activity includes:
1/  audit activities, including:
 - audit of financial statements,
 - review of financial statements,
 - other assurance services reserved in separate provisions to perform by auditor,
2/ issuing economic and financial opinions,
3/ providing tax related advisory services,
4/ maintaining accounting books and tax records commissioned by Clients,
5/ carrying out liquidation proceedings,
6/ publishing and training activity.
The scope of activity is consistent with the Act of May 7, 2009 on Statutory Auditors, Their 
Self-Governing Organisation, Entities Authorised to Audit Financial Statements and on Public 
Oversight (DzU of May 22, 2009).
DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. w Lublinie powołana zo-
stała w 1990 roku jako spółka z wyłącznym kapitałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 
Obecnie, dostosowując strukturę właścicielską do przepisów obowiązujących członków Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi przewagę w organach firm audytorskich winni posiadać 
biegli rewidenci, do grona wspólników Spółki przystąpili zatrudnieni w niej biegli rewidenci. 
Corocznie badamy sprawozdania finansowe ponad 200 jednostek gospodarczych, w tym 
spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i innych 
jednostek zainteresowania publicznego, a także skonsolidowane sprawozdania finansowe grup 
kapitałowych. Badamy sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunko-
wości, jak również zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej. Realizujemy ponadto inne usługi audytorskie i doradcze, w tym między innymi 
audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych z budżetu państwa i funduszy europej-
skich, usługi świadczone na podstawie Kodeksu spółek handlowych, przepisów o obrocie 
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papierami wartościowymi i innych przepisów prawa. Świadczymy usługi doradztwa podat-
kowego i usługowego prowadzenia rachunkowości dla ponad 300 stałych Klientów. 
Miarą sukcesu Spółki jest fakt zajmowania od lat czołowych miejsc w publikowanych przez 
dziennik Rzeczpospolita rankingach największych firm audytorskich.
Należymy do grona podmiotów realizujących Program Firm Partnerskich Giełdy Papierów 
Wartościowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Wnikliwa analiza oczekiwań naszych Klientów spowodowała powstanie w 2005 roku autor-
skiego portalu internetowego www.doradca.lublin.pl, w którym na bieżąco udzielamy porad 
indywidualnych oraz opracowujemy dla potrzeb użytkowników serwis księgowo-podatkowy, 
zawierający aktualne informacje z zakresu rachunkowości i podatków. 
Mamy świadomość, że zaufanie naszych Klientów i partnerstwo w biznesie budować może 
wyłącznie profesjonalna kadra, gwarantująca wysoką jakość świadczonych usług. Nasz zespół 
tworzą specjaliści na najwyższym poziomie: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy 
oraz księgowi o potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych. To nasz niewątpliwy potencjał 
i gwarancja satysfakcji Klientów. 

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. in Lublin [Finance and 
Accounting Advisers, a limited liability company] was established in 1990 as a company 
wholly owned by the Association of Accountants in Poland. Lately, to adjust the ownership 
structure to European Union legislation, according to which a majority of the voting rights in 
an audit firm must be held by expert auditors,  the expert auditors employed in DORADCA 
have become the Company’s shareholders.
Each year we audit financial statements of over 200 business entities, including the companies  
which shares are listed on the Warsaw Stock Exchange and other entities of public interest, as 
well as the consolidated financial statements of capital groups. We audit financial statements 
prepared in compliance with the Act on Accounting and International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Moreover, we offer other auditing and advisory services including audits of 
projects co-financed from the state budget or within the framework of EU funds, attestation 
services required under the Code of Commercial Companies, provisions of the securities 
trading and other provisions of the law. We  deliver tax advisory services and keep tax and 
accounting records for over 300 regular Clients. 
Our success is confirmed by Rzeczpospolita daily which for years has ranked our company 
high among the biggest audit firms. 
We belong to companies implementing Warsaw Stock Exchange Partners Program to Small 
and Medium Enterprises.
A careful analysis of the expectations of our Clients resulted in launching in 2005 our own 
website www.doradca.lublin.pl, where we provide advice on an ongoing basis and edit service 
for individual users, which contains updated information on accounting and taxes.
We are aware that our customers’ trust and partnership in business can only be built by pro-
fessional staff, who guarantees high quality services. Our team consists of the highest level 
specialists: the auditors, tax advisors, lawyers and accountants with professional qualifications 
validated. This is our undoubted potential and guarantee of customers’ satisfaction.

M.S. „DRAWEX” Sp. z o.o.

20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 4 
tel.  81 740 88 07
tel./fax 81 740 88 42
e-mail: info@drawex.pl www.drawex.pl 
NIP: 713-23-83-680

Rok powstania firmy: 1998. Liczba zatrudnionych: 15 osób

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu – Krzysztof Gil

Rodzaj działalności: 

ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, instalacje sanitarne, uzdatnianie wody

Oferta:

instalacje sanitarne, ogrzewanie, klimatyzacja, uzdatnianie wody, sprzedaż urządzeń, montaż, serwis

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Gil - j. angielski, j. rosyjski

 EDBAK Sp. z o.o.

23-107 Strzyżewice, Piotrowice 186
tel. 81 562 81 19; fax 81 562 82 90
e-mail: info@edbak.pl  www.edbak.pl
NIP: 713-28-81-219

Rok powstania firmy:  1992. Liczba zatrudnionych:  97 osób

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu – Edward Bąk
Wiceprezes – Grzegorz Bąk

Rodzaj działalności: 

- produkcja i sprzedaż systemów zwieszeń ekranów dla branży Digital Signage: uchwyty do 
LED, LCD, videościany, wózki konferencyjne,  obudowy do ekranów oraz infokioski. 
- kooperacja i podwykonawstwo - obróbka metalu, 
- projektowanie wyrobów
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Oferta:

- uchwyty ścienne, - sufitowe, - biurkowe, - standy, - wózki, - infomaty, - obudowy, - ściany 
wideo, - również rozwiązania projektowane i wykonywane zgodnie ze specyficznymi wyma-
ganiami Klienta
- usługi kooperacyjne: - cięcie laserowe blach, rur i profili zamkniętych, - gięcie blach na pra-
sach krawędziowych CNC, - gięcie rur CNC, - wykrawanie CNC, - cięcie na piłach taśmowych 
CNC, na gilotynach, - prasy mimośrodowe, - obróbka powierzchni (szkiełkowanie), - obróbka 
skrawaniem, spawanie metodą MIG, TIG detali ciętych laserowo i giętych na prasach CNC - 
projektowanie CAD/CAM, - produkcja elementów i podzespołów

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje: Certyfikat ISO 9001:2009, - produkty wg standardów VESA, posiadają 
certyfikaty jakości TUV GS. Obecnie zakład jest w trakcie wdrożenie certyfikacji procesu spa-
wania według wymagań norm: PL-EN ISO 3834-2, EN 15085, EN 1090 

Company Profile:

- manufacturing mounting systems for LED/LCD  screens, projectors such as: - wall ,ceiling, 
desk brackets, - stands, - trolleys, - infomats, - enclosures, - video walls,  - also solutions de-
signed and manufactured according to specific customer requirements, - metal processing, 
- product design
Metal Processing Services: (production subcontracting) 
- laser cutting of sheet metal, pipes and hollow sections, - sheet metal bending on CNC press 
brakes, CNC tube bending,
- CNC punching, - machining, - welding, - glass blasting, - CAD/CAM, - production of compo-
nents and assemblies
Additional Informations: ISO 9001:2009, products have quality certificates TUV GS, VESA 
standards. We are preparing the plant for certification of welding process: PL-EN ISO 3834-2, 
EN 15085, EN 1090

EL-MAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

20-301 Lublin, ul. Fabryczna 2D
tel. 81 746 05 01
fax 81 746 05 00
e-mail: info@elmax.pl www.elmax.pl
NIP: 712-000-09-86

Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 70 osób

Kierownictwo:

Dyrektor –   Jacek Woźniak

Przedmiot działalności: 

Handel 

Oferta współpracy:

- artykuły elektryczne;
- artykuły oświetleniowe; 

EL-TAX Sp. z .o.o. Biuro Rachunkowe

20-304, Lublin  ul. Podlaska 12
e-mail: elzbieta.niezbecka@onet.eu, prezes@eltax.info.pl  www.elatx.info.pl
tel. 81 740-03-76,  fax 81 740-03-76
NIP: 946-264-70-31

Rok powstania firmy:  2014. Liczba zatrudnionych: 6 osób

Zarząd: 

Sławomir Zygo - Prezes Zarządu

Przedmiot działalności:

Usługi rachunkowe

Oferta:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
• pełna obsługa w zakresie podatku VAT
• zryczałtowany podatek dochodowy – pełna obsługa
• obsługa podmiotów prawnych (spółek z o.o. i innych)
• rozliczenia rolników
• obsługa stowarzyszeń i fundacji
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• wyprowadzanie zaległości podatkowych i ZUS
• rejestracja nowych podmiotów gospodarczych w KRS
• załatwianie spraw trudnych w zakresie prowadzonej działalności
• sporządzanie sprawozdań do GUS
• kompletowanie dokumentów i wniosków do Urzędu Pracy
• prowadzenie rozliczeń z PEFRON
• prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac
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• elektroniczny przekaz danych
• współpraca z podmiotami zagranicznymi
• sporządzanie biznes planu
• współpraca z bankami

PHU „EMOCJA” Teresa Barszcz
21-010 Łęczna,  ul. Akacjowa 3; 
tel. 694 790 723
NIP: 713-116-97-72

Rok powstania firmy:  2008. Liczba zatrudnionych: 4 osoby.
Restauracja - organizacja imprez okolicznościowych,imprez plenerowych, sala konferencyjna, 
pokoje gościnne.

EURO-CAR Sp. z o.o.

22-400 Zamość, Al. Jana Pawła II 2
tel. 84 638 99 66,  fax 84 638 99 62
e-mail: salonren@euro-car.com.pl www.euro-car.com.pl
NIP: 922-25-32-972

Rok powstania firmy: 1995. Liczba zatrudnionych: 27 osób

Zarząd:

Prezes Zarządu - Zenon Wilkos,
Wiceprezes Zarządu - Józef Dyjak

Osoba do kontaktu:

Janusz Wszoła - j.angielski

Offer:

Our firm offers new cars Renault and Dacia, used cars of all producers (up to 8 years old), 
spare parts and accesories Renault and Dacia, full range Renault and Dacia service and testing 
station services.

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.

20-064 Lublin, ul. Północna 22a
tel./fax 81 532 84 14, 81 534 35 50, 668 445 560, 668 445 503
e-mail: pte@lublin.net.pl  www.e-p-e.pl
NIP: 712-015-85-00 

Rok powstania firmy: 1991. Liczba zatrudnionych: 16 osób. 

Zarząd firmy: 

Prezes - Małgorzata Orzeł
Wiceprezes - Marzena Strug

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Orzeł, Marzena Strug

Rodzaj działalności: 

usługi szkoleniowe, doradztwo ekonomiczne, usługi księgowe, projekty UE

Oferta:

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych instytucji szkoleniowych 
prowadzących szeroką edukację pracowników zatrudnionych w różnych branżach. O jakości 
naszych usług świadczy: 
- Wysoki poziom merytoryczny,
- Renomowana kadra wykładowców,
- Dobór skutecznych metod podczas organizowanych zajęć, 
- Stała oraz przyjazna współpraca z klientami oraz wysoki poziom organizacji szkoleń.
Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte w Zakopanem, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 
Sopocie, Krynicy Górskiej, Lublinie, Zamościu oraz Chełmie. Tematyka szkoleń obejmuje za-
gadnienia ekonomiczne, prawo pracy, obsługę klienta, audyt i kontrolę wewnętrzną, MSSF/ 
MSR, BHP i ochronę środowiska, profesjonalny sekretariat, transport i logistykę, prawa spółek 
handlowych.

systemy targowe - tel. 603 644 881
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FTK Sp. z o.o.

22-300 Krasnystaw,  ul. Leśna 2
tel. 82 576 34 21, fax 82 576 22 14
e-mail: tyton@ftk.pl   www.ftk.pl
NIP: 564-15-42-341

Rok powstania firmy: 1951. Liczba zatrudnionych: 197 osób (średnie roczne zatrudnienie)

Zarząd:

Lionel Loutaty – Członek Zarządu
Akbar Emami - Członek Zarządu

Przedmiot działalności: 

FTK Sp. z o.o. jest Firmą o uznanej pozycji pośród polskich przedsiębiorstw branży tytoniowej. 
Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja tytoniu wstępnie przetworzonego (półprodukt 
do produkcji wyrobów tytoniowych) oraz przetworzonego w postaci tytoniu do palenia. 
Produkcja i sprzedaż tytoniu wstępnie przetworzonego jest podstawową działalnością Spółki. 
Produkowany przez FTK Sp. z o.o. tytoń przemysłowy znajduje odbiorców w Europie, Azji, 
Ameryce Północnej i Afryce. Współpracujące ze Spółką firmy to światowa czołówka branży 
tytoniowej. W zakresie skupu surowca tytoniowego FTK Spółka z o. o. współpracuje z planta-
torami indywidualnymi, a od początku 2004 r. z Grupami Producenckimi. W 2015 roku Spółka 
zawarła umowy na uprawę surowca tytoniowego w następujących grupach odmian: 1 - tytoń 
jasny odmiany typu Virginia 2 - tytoń jasny odmiany typu Burley
Na rynku surowca tytoniowego w Polsce Spółka plasuje się na 3 miejscu w skali kraju, ze 
względu na wielkość skupu i przerobu polskiego tytoniu, z 14 % udziałem w rynku. FTK Spółka 
z o.o. systematycznie rozszerza swoją bazę surowcową na terenie Polski oraz powiększa grono 
klientów z obszaru UE jak również spoza jej granic.

Biuro Turystyki  GALA-TRAVEL

20-301 Lublin, ul. Fabryczna 2  (Galeria Gala,I piętro)
tel. 81 444 50 27, fax 81 534 57 22
e-mail: info@gala-travel.pl    www.gala-travel.pl     
NIP: 712-168-66-55

Rok powstania firmy: 1997. Liczba zatrudnionych: 3 osoby

Właściciel:

Romualda Przyłuska

Rodzaj działalności: 

Usługi turystyczne

Oferta: 

- wyjazdy szkoleniowe i integracyjne dla firm
- wycieczki objazdowe po Europie
- rezerwacja hoteli na całym świecie
- bilety lotnicze
- ubezpieczenia turystyczne
- bilety na autokarowe przejazdy międzynarodowe
- wczasy krajowe i zagraniczne
- oferty last minute

Osoba do kontaktu:

Romualda Przyłuska

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Centrala: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 B
tel. 22 543 05 00, fax 22 543 08 99
www.generali.pl
NIP: Generali T.U.S.A. 526-23-49-108;
Generali Życie T.U. S.A. 526-23-49-114
Oddział Lubelski 20-883 Lublin, ul. Szeligowskiego 6A

Rok powstania Oddziału: 2000. Liczba zatrudnionych: 16 osób 

Kierownictwo:

Marek Dubas – Dyrektor Oddziału
Tel. 510 000 573 e-mail marek.dubas@generali.pl

Rodzaj działalności:

Działalność ubezpieczeniowa. 

Oferta:

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ubezpieczenia: - na życie – programy ochronne i inwe-
stycyjne; - osobowe i NNW - kosztów leczenia w podróży zagranicznej; - domów i mieszkań 
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- Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, - komunikacyjne: OC, Autocasco, NNW, 
Assistance, Autoszyby DLA PRZEDSIĘBIORSTW ubezpieczenia: - Mienia od wszystkich ryzyk, 
w tym od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku - odpo-
wiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; - transportowe 
- techniczne: sprzętu elektronicznego oraz maszyn i urządzeń od uszkodzeń - budowlano 
– montażowe: - gwarancje finansowe · grupowe ubezpieczenia na życie dla Pracowników; · 
programy emerytalne PPE

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Trześniewska Tel. 882 107 606 e-mail malgorzata.trzesniewska@generali.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „GEO” Sp. z o.o. 

Siedziba: 20-830 ul. Gnieźnieńska 54A
Biuro :  ul. Graniczna 13/5, 20-010 Lublin
tel. 81 532 58 05, tel/fax 81 532 32 30
e-mail :geo1@op.pl http://.phugeo.eu
NIP: 712 10 07 045

Rok powstania firmy: 1994 Liczba zatrudnionych: 6 osób

Właściciel:

Prezes Zarządu - Irena Iwaszkiewicz
V-ce Prezes Zarządu - Hajdar Bogoutdinow

Przedmiot działalności:

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Oferta:

Profilem naszej działalności jest sprzedaż żywego inwentarza hodowlanego i rzeźnego: bydło, 
kozy, trzoda chlewna. Biorąc pod uwagę nasz bogaty asortyment oraz wieloletnie doświadcze-
nie oferujemy doradztwo weterynaryjne a także doradztwo w zakresie budowy i wyposażenie 
obiektów rolniczych oraz hodowli bydła Oferujemy ponadto naturalny środek spożywczy 
STEVIOL GLIKOZYDOWY 95% słodzik stołowy 300-krotnie słodszy niż cukier. 

Osoby do kontaktu:

Magdalena Dworniczak - Peciak - Asystent Zarządu
Hajdar Bogoutdinow - V-ce Prezes Zarządu
Bartosz Puczyński - Konserwator Sprzętu IT

GLOPACK Sp. z o.o.

20-329 Lublin, ul. Chemiczna 7
tel. 81 748 57 07
email: glopack.biuro@wp.pl www.glopack.pl
NIP: 922-296-91-72 

Rok powstania firmy: 2008. Liczba zatrudnionych: 15 osób

Zarząd firmy: 

Prezes - Tomasz Szalas 
Członek Zarządu - Mariusz Chabros, 
Członek Zarządu - Tadeusz Szalas, Członek Zarządu - Małgorzata Saczuk

Osoba do kontaktu: 

Tomasz Szalas 

Rodzaj działalności:  

dystrybucja opakowań papierowych i foliowych, zbiór i transport opakowań z tektury, zbiór 
i transport opakowań z tworzyw sztucznych

Oferta:  

Nasza firma zajmuje się produkcją, dystrybucją opakowań papierowych i foliowych na terenie 
Polski, Słowacji, Niemiec, Norwegii. Kompleksowo obsługujemy zarówno sieci handlowe jak 
i odbiorców prowadzących własną niezależną działalność.

   Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie imienia 
Syna Człowieczego

– Organizacja Non Profit 
20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
tel. 81 747 75 40, 081 748 20 00  fax 81 747 62 02
e-mail: e mail: gz@fundacja.org.pl www.fundacja-gz.home.pl
NIP: 712-01-70-464

Rok powstania firmy: 1991. Liczba zatrudnionych: 5 osób

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu – Elżbieta Bojarska 
Wiceprezes Zarządu – Noemi Bojarska 
Wiceprezes Zarządu – Dominik Bojarski
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Przedmiot działalności:

– charytatywna; – edukacyjna; – wychowawcza; – ochrona życia i zdrowia
Poszukujemy wsparcia finansowego i rzeczowego (dary w postaci odzieży i żywności) dla 
działalności statutowej. Jesteśmy właścicielami nieczynnego (z powodu braku kapitału) wy-
ciągu narciarskiego oraz schroniska narciarskiego 50 km od Lublina (poszukujemy inwestora). 
Pomagamy dzieciom.

Osoba do kontaktu:

Tomasz Bojarski

Main product and type of services:

Charity, editorial , cultural  and educational activity

Co-operation sought:

We aid the poorest people, we work with children and numerous families.
We  look for second-hand clothes, food and sanitary  and we need any financial help.
We would welcome any  contact with organizations wishing to help us. 

Fundacja Godne Życie – Organizacja Pożytku Publicznego 
20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22   KRS 0000083782   NIP: 712-270-90-39

GRAVIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

20-315 Lublin, Al. W. Witosa 22
tel. 81 744 59 71,  fax 81 745 20 81
e-mail: info@gravit.pl   www.gravit.pl
NIP: 946-22-01-341
22-400 Zamość, 
Jatutów 93 f
tel. 84 677 56 00, fax 84 677 56 09
e-mail: info.z@gravit.pl
27-540 Lipnik,
Lipnik 100
tel. 15 824 42 91, fax 15 821 41 96
e-mail: info.o@gravit.pl

Rok powstania firmy: 1989. Liczba zatrudnionych:  43 osoby

Zarząd  firmy:

Prezes – Michał Kacprzak

Przedmiot działalności:

Sprzedaż maszyn rolniczych. Usługi rolnicze.

Greenland Technologia EM Sp. z o.o.

24-123 Janowiec, Trzcianki 6
tel. 81 888 53 25, fax 81 888 53 26
e-mail: info@emgreen.pl           www.emgreen.pl 

Zarząd  firmy:

Prezes Zarządu-Paulina Zajączkowska
Vice Prezes : Jun Matsumoto

Osoba do kontaktu

Paulina Zajączkowska

Przedmiot działalności:

Greenland Technologia EM™ jest polsko –japońską firmą, produkującą preparaty zawiera-
jące Efektywne Mikroorganizmy. Produkty przeznaczone są przede wszystkim do żywienia 
zwierząt ( mieszanki paszowe uzupełniające), do regeneracji gleb, biologicznej, ochrony 
roślin, oczyszczania wód i ścieków, odpadów oczyszczalnianych, kompostowania i wielu 
innych zastosowań. Firma Greenland stale opracowuje nowe wdrożenia i metody stosowania 
EM’ów, propaguje praktyczną ekologię w życiu codziennym, walczy o ograniczenie środków 
chemicznych w produkcji żywności. 
Wprowadza na Polski rynek oryginalne produkty z zagwarantowaną najwyższą jakością, 
certyfikowane i kontrolowane przez laboratoria PIWET w Puławach oraz EMRO w Niemczech.

PPHU GREM  Glonek Sp. j.

20-207 Lublin, ul. Turystyczna 44 
tel. 81 746 39 49
fax 81 748 22 86
e-mail: biuro@grem.com.pl www.grem.com.pl
NIP: 712-016-03-88

Rok powstania firmy: 1992. Liczba zatrudnionych: 10 osób

Zarząd firmy:

Współwłaściciel  – Zofia Glonek
Współwłaściciel  – Zbigniew Glonek 

mailto:info.z@gravit.pl
mailto:info@emgreen.pl
http://www.emgreen.pl/
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Współwłaściciel – Stanisław Glonek

Przedmiot działalności

Handel materiałami budowlanymi oraz usługi remontowo-budowlane w zakresie pokryć 
dachowych, specjalizacja tytanowo-cynkowa RHEINZINK

Oferta współpracy:

- handel detaliczny materiałami budowlanymi: blacha tytanowo-cynkowa, dachówki bitu-
miczne, ceramiczne, papy termozgrzewalne, systemy orynnowania, materiały izolacyjne,  
folie i akcesoria dachowe.

- usługi budowlane: profesjonalne wykonawstwo w zakresie dachów, hydroizolacji, dociepleń 
ścian zewnętrznych, izolacji fundamentów i tarasów. Wykonawstwo obróbek blacharskich 
na zamówienie.

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Glonek

Main product and type of services:

Trade and building cervices concerning coverang roofs.

Co-operation sought:

- building materials retail trade: RHEINZINK materials, bituminuos roofing-tiles, sheet zine, 
roofing paper, drainage, damp-proof course materials , modern plaster work, roofshield 
membranes and accessories.
- building services: doing and renovating roofs, foundations and terraces protection from 
dampness.

Hen-Bud Spółka z o.o.

20-258 Lublin, ul. Turystyczna 134D
tel. 81 751 04 09, fax 81 751 00 46
e-mail:  biuro@henbud.com.pl  www. henbud.com.pl
NIP: 946-251-10-82

Rok powstania firmy: 2006. Liczba zatrudnionych: 32 osoby

Zarząd: 

Prezes Zarządu – Krystyna Pałczyńska, 
Wiceprezes Zarządu – Henryk Kwiecień     

Rodzaj działalności: 

usługi remontowo-budowlane, handel hurtowy materiałami budowlanymi.

Oferta :

HEN-BUD Spółka z  o.o. specjalizuje się w wykonywaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i ge-
neralnych remontach budynków, zarówno mieszkalnych, w tym wielomieszkaniowych jak 
i obiektów użyteczności publicznej: obiektów handlowych, obiektów sportowych, hal maga-
zynowych, budynków szkół itp., przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii z za-
chowaniem wysokiego standardu wykonania, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.

Firma zajmuje się także sprzedażą hurtową materiałów ogólnobudowlanych i wykończenio-
wych, chemii budowlanej, materiałów izolacyjnych i termoizolacyjnych znanych producentów 
krajowych i zagranicznych zapewniając także transport (HDS). 

Poprzez ciągłe doskonalenie kadr, liczne szkolenia, kursy i seminaria możemy zapewnić naszym 
odbiorcom profesjonalną obsługę i kompleksowe doradztwo techniczne.

      Herman and Partners 
Associated Architects

20-079 Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8
tel. 601 650 400
e-mail: biuro@hermanandpartners.eu     www.hermanandpartners.eu
NIP: 712-270-82-12

Rok powstania firmy: 2007

Zarząd firmy:

Maciej Herman

Osoba do kontaktu:

Maciej Herman, maciej.herman@hermanandpartners.eu

Przedmiot działalności:

Autorska Pracownia Architektoniczna

Oferta: 

- projektowanie architektoniczne i wielobranżowe na etapie koncepcyjnym, budowlanym, 
wykonawczym i przetargowym

- organizacja procesu budowlano - inwestycyjnego
- nadzory autorskie i inwestorskie
- projektowanie wnętrz
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- doradztwo techniczne i formalno administracyjne
- międzynarodowe doświadczenie w zakresie projektowania budynków użyteczności pu-

blicznej oraz mieszkalnych

Konferencje i szkolenia:

ICSC PRE-CONFERENCE STUDY TOUR OF SHOPPING CENTERS / BELGIUM & NEDERLANDS, 
IV 2008
ICSC EUROPEAN CONFERENCE, AMSTERDAM, IV 2008
RECon THE GLOBAL RETAIL REAL ESTATE CONVETION, LAS VEGAS, USA, V 2008
ICSC STUDY TOUR / CANADA & USA, V 2008
CEE RETAIL MARKET CONFERENCE, WARSZAWA, III 2009
ICSC PRE-CONFERENCE STUDY TOUR OF SHOPPING CENTERS / PORTUGAL & SPAIN, IV 2009
ICSC CONFERENCE, BARCELONA, IV 2009

ICN SP. Z O.O.

20-148 Lublin, ul. Związkowa  4 
tel. 81 534 69 45, fax 81 463 86 01 
e-mail: biuro@icn.pl  www.icn.pl
NIP: 712-327-84-98

Rok powstania firmy: 2013

Zarząd firmy:

Prezes zarządu: Tomasz Sobkowicz

Osoba do kontaktu:

Anna Jarzębska 

Rodzaj działalności:

informatyczno-szkoleniowa

Oferta:

ICN to rozwiązania IT tworzone przez wykwalifikowany i doświadczony zespół. Jesteśmy, aby 
zmieniać Twój biznes na skuteczniejszy i efektywniejszy poprzez dostarczanie kompetencji 
i dedykowanych rozwiązań informatycznych.

Usługi:

Produkcja oprogramowania – jesteśmy dumni z programów, które stworzyliśmy dla naszych 
klientów, m.in. TOM – zarządzanie centrum szkolenia języków obcych; EDU CRM – zarządza-
nie szkoleniami, bazą klientów, trenerami oraz dostawcami; Service Desk – system wsparcia 
użytkownika poprzez jeden punkt kontaktu. Wdrożenia systemów informatycznych – od 

2001 roku specjalizujemy się we wdrożeniach systemów informatycznych dla jednostek 
administracji publicznej. Uczestniczyliśmy w realizacji ogólnokrajowych projektów wdroże-
niowych, m.in. SyriuszSTD, ZMOKU, e-Cło, system informatyczny dla WORD, Wrota Lubelsz-
czyzny. Team Leasing – zapewniamy szybki i wygodny dostęp do specjalistycznej kadry, 
skracając czas niezbędny do uruchomienia projektu oraz obniżając ryzyko niepowodzenia. 
Pozwalamy również zredukować koszty związane ze sprzętem, infrastrukturą i zarządzaniem 
personelem. Service Desk – świadczymy usługę wsparcia merytorycznego i technicznego 
dla firm implementujących systemy informatyczne u swoich klientów podczas wdrożeń oraz 
w okresie powdrożeniowym w oparciu o zasadę jednego punktu kontaktu (SPOC – Single 
Point of Contact) skupiającego różne kanały komunikacji. Szkolenia – świadczymy usługi 
szkoleniowo-doradcze z zakresu szkoleń specjalistycznych, kursów zawodowych, warsztatów 
psychologicznych i artystycznych, wyjazdów szkoleniowo-rekreacyjnych, wizyt studyjnych-
-dobre praktyki, doradztwa prawnego, zawodowego, psychologicznego, coachingu, terapii, 
poradnictwa grupowego i indywidualnego, grup samopomocowych, realizacji projektów 
EFS. Organizujemy szkolenia w formie otwartej i zamkniętej, stacjonarne i wyjazdowe, a także 
spotkania integracyjne. Współpracujemy z instytucjami administracji publicznej i klientami 
biznesowymi w ramach działań współfinansowanych ze środków UE.

IT Excellence Sp. z o.o.

01-212 Warszawa,  ul. Kolejowa 15/17
tel. 22 110 00 58  
e-mail : biuro@itexcellence.pl www.itexcellence.pl
NIP: 527-266-69-51

Rok powstania firmy: 2011. Liczba zatrudnionych: 25 osób

Właściciel:

Adam Utko
Dariusz Lenarczyk

Przedmiot działalności:

- Doradztwo w zakresie informatyki
- Sprzedaż oprogramowania 
- Sprzedaż sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

Oferta:

- Sprzedaż Systemów ERP - Dostarczanie oprogramowania w zakresie Obiegu Dokumentów 
i przepływu pracy (Work Flow) - Prowadzenie projektów IT - Kompleksowa oferta obejmująca 
sprzęt komputerowy, wraz z oprogramowaniem, Systemami Wspomagającymi Zarządzanie, 
usługami wsparcia - Szkolenia z zakresu Systemów SAGE: Symfonia, Symfonia ERP, ITE Work-
Flow - Budowa oprogramowania na zamówienie 
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Jesteśmy Partnerem firm: Sage, Elzab, Torell 

Osoby do kontaktu:

Artur Menkiewicz, Kamil Marciniak

   „KAMI” Biuro Usług Pilotarskich i Przewodnickich

ul. Koralowa 1/14, 20-583 Lublin
tel./fax 81 53 39 203, tel. kom. 502 027 717
e-mail: kami_lublin@wp.pl
NIP: 712-175-47-47

Rok powstania firmy: 2000. Liczba zatrudnionych:  1 osoba

Zarząd:

Właściciel - Irena Kowalczyk

Rodzaj działalności:

Turystyka krajowa. Wydawnicza

Oferta:

- usługi pilockie - krajowe; - usługi przewodnickie - Lublin-Majdanek, Nałęczów, Kazimierz 
Dolny, Puławy, Janowiec n/Wisłą, Chełm, Zamość, Roztocze-Roztoczański Park Narodowy, 
Sandomierz i okolice; wydawnictwo i sprzedaż Przewodników Turystycznych - Lublin, woje-
wództwo lubelskie

Osoba do kontaktu:

Właściciel - Irena Kowalczyk

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Koksanowicz

21-040 Kalinówka, ul. Dwie Topole 16
tel. 609 36 54 52
e-mail: koksanowiczkancelaria@wp.pl

Kancelaria Syndyka Sp. z o.o.
00-832 Warszawa, ul. Żelazna 40 lok.5 
tel. 22 664 29 25, 22 664 14 34, fax 22 664 14 34
e-mail: biuro@kancelariasyndyka.pl
NIP: 522-27-43-158

Rok powstania firmy: 2004. Liczba zatrudnionych: 5 osób

Zarząd firmy:

Anna Majcher - Członek Zarządu 

Przedmiot działalności:

Działalność  prawnicza (obsługa postępowań upadłościowych, układowych, wynajem nie-
ruchomości, restrukturyzacja przedsiębiorstw, consulting i doradztwo z zakresu zarządzania 
i sanacji przedsiębiorstw).

Centrum Podróży „KOLIBER”  Tomasz Jurkowski

20-026 Lublin ul. Chopina 7/26
tel. 81 534 66 30, fax 81 534 66 40
e-mail : biuro@e-koliber.pl www.e-koliber.pl
NIP: 538-127-17-08

Rok powstania firmy: 2007. Liczna zatrudnionych: 5 osób

Zarząd firmy

Tomasz Jurkowski

Przedmiot działalności

usługi turystyczne

Oferta

obozy i kolonie młodzieżowe, wczasy krajowe i zagraniczne, bilety  autokarowe, ubezpieczenia 
turystyczne, wycieczki, wyjazdy integracyjne, wyjazdy narciarskie, imprezy lotnicze.

Osoba do kontaktu

Tomasz Jurkowskiw w w . l i d e r b i z n e s u . p l
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    Przedsiębiorstwo  Budowlane „Konsbud” 
w Lublinie Sp. z o.o.

20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53
tel. 81 745 23 81
fax 81 745 23 82
e-mail: biuro@konsbud.eu   www.konsbud.eu

Zarząd:

Dyrektor- Roman Krasoń

Przedmiot działalności: 

     Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD w Lublinie Spółka z o.o. od ponad 25 lat buduje 
swoją jakość poprzez dużą niezależność finansową oraz wysokie kwalifikacje zatrudnionych 
pracowników dając tym podstawę do w pełni aktywnego i efektywnego jego rozwoju.
     Współwłaścicielami przedsiębiorstwa są czterej inżynierowie budownictwa stanowiący 
jego zarząd. Ich wiedza i doświadczenie zdobyte na wielu budowach w kraju i za granicą dają 
pełną gwarancję terminowego realizowania robót wysokiej jakości.
     Realizujemy kontrakty budowlane w zakresie budownictwa mieszkaniowego, użyteczności 
publicznej, przemysłowego od fazy projektowania poprzez stany surowe, wykończeniowe do 
stanów „pod klucz” współpracując z wieloma sprawdzonymi partnerami.
     Widocznym świadectwem profesjonalizmu jakościowego i terminowego jest realizacja 
ponad 300 kontraktów obejmujących obiekty budownictwa mieszkaniowego wielo i jedno-
rodzinnego, obiekty bankowe, hotele, stacje obsługi serwisowej samochodów, stacje paliw, 
zakłady mięsne, chłodnie, mroźnie, centra logistyczne, hale produkcyjne oraz magazynowe.
     Wszystkie zrealizowane inwestycje uzyskały wymagane prawem dokumenty odbiorowe 
a fachowość ich wykonania potwierdzają posiadane protokoły odbiorów i listy referencyjne 
wystawione przez inwestorów

Firma KONSULTANT Ewa Ozga

20-538 Lublin ul. Różana 10/29 
 tel./fax. 81 740-08-81
tel. kom. 605 076 432
e-mail: biuro@konsultant.lublin.pl  www.konsultant.lublin.pl
NIP: 712-191-84-10

Rok powstania firmy: 1997.  Liczba zatrudnionych – wyłącznie umowy zlecenia.

Zarząd:

Właściciel – Ewa Ozga

Rodzaj działalności:

Doradztwo gospodarcze

Oferta:

dotacje unijne
- programy ogólnopolskie; - programy regionalne; 
- biuro rachunkowe ;– księgowość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

oraz spółek prawa handlowego
doradztwo gospodarcze
- biznes plany;
- wnioski kredytowe;
- studium wykonalności;
- strategie rozwoju;
- strategie marketingowe;

pozostała oferta

- wirtualne biuro
- doradztwo prawne.

Osoba do kontaktu:

Właściciel – Ewa Ozga

KORNET Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Namysłowskiego 8
tel. 84 639 15 23, 84 639 84 84, fax 84 639 15 24
e-mail: transport@tkornet.pl  www.tkornet.pl
NIP: 922-293-60-66

Rok powstania firmy: 2007. Liczba zatrudnionych: 25 osób

Prezes Zarządu:

Marzena Kornet

Rodzaj działalności:

Transport międzynarodowy

Osoba do kontaktu: 

Beata Malarz 
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Grzegorz Krychowski 
Zajazd „Złoty Klucz” 

24-220 Niedrzwica Duża, Trojaczkowice 33
tel. 503 069 754
www.zajazdzlotyklucz.lublin.pl
NIP: 712-198-30-86

Rok powstania firmy: 2010. Liczba zatrudnionych: 4 osoby

Rodzaj działalności:

sprzedaż hurtowa,  placówka gastronomiczna, Zajazd „Złoty Klucz” w Trojaczkowicach z po-
kojami gościnnymi

Biuro Usług Turystycznych „KRYSTYNA”

22-100 Chełm, ul. Lwowska 13A
tel. 82 565 46 37
fax 82 562 11 83 
e-mail: biuro@krystyna.info  www.krystyna.info

Rok powstania firmy: 1991. Liczba zatrudnionych: 3 osoby

Właściciel:

Krystyna Łuczka

Przedmiot działalności:

Turystyka krajowa i zagraniczna. 

Oferta :

Wycieczki krajowe i zagraniczne dla szkół, zakładów pracy i turystów indywidualnych: wczasy 
w kraju i za granicą, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, sprzedaż biletów lotniczych, auto-
karowych i promowych, wizy  turystyczne,  wyjazdy pielgrzymkowe,  informacja i poradnictwo 
turystyczne,  legitymacje : ISIC, Planeta Młodych, EURO 26; ubezpieczenia turystyczne. 

Osoba do kontaktu:

Krystyna  Łuczka

    LIDER TOUR Biuro Usług Turystycznych 
i Edukacyjnych

20-081 Lublin, ul. Staszica 18
tel./fax 81 534 30 14 
tel./fax 81 743 76 47; tel : 605 055 399
e-mail: lidertour@lidertour.lublin.pl   www.lider.turystyka.net
NIP: 712-112-73-35

Rok powstania firmy: 1997.  Liczba zatrudnionych:  5 osób

Właściciel:

Wiesław Kałabun

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Andryszczyk – jęz. angielski

Rodzaj działalności: 

- organizacja wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży, wycieczek dla dorosłych - krajowych 
i zagranicznych (specjalizacja Czechy, Słowacja, Ukraina) 
- organizacja kolonii, obozów, wczasów  krajowych i zagranicznych
- organizacja wyjazdów dla zakładów pracy
- turnusy rehabilitacyjne
- wynajem autokarów

Cooperation sought:

- organization of excursions- for schools and adults – all over the country and Europe (we 
specialize in: Czech Republic, Slovakia, Ukraine)
- organization of summer holidays for children, Youth and adults
- organization of incentive tours for the firms

   „LOGOSTOUR”  Sp. z o.o.   Oddział Lubelski Biuro  
Turystyki  ZNP

20-033 Lublin, ul. Akademicka 4
tel. 81 533 00 77
fax 81 533 85 92
e-mail: lublin@logostour.pl  www.logostour.pl
NIP: 676-007-89-91

Rok powstania firmy: 1984. Liczba zatrudnionych: 3 osoby
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Kierownictwo firmy:

Dyrektor – Ewa Guzowska
Główna Księgowa – Irena Kapała

Przedmiot działalności:

Turystyka krajowa, zagraniczna

Oferta współpracy:

Egzotyczne, dalekie wyprawy, imprezy pobytowe w kraju i zagranicą, wycieczki szkolne,  
wyjazdy integracyjne dla firm, kolonie i obozy, wycieczki objazdowe, wyjazdy do teatru dla: 
szkół, zakładów pracy i osób indywidualnych.  

Osoby do kontaktu:

Ewa Guzowska, Anna Góra

Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.

21-045 Świdnik, ul. Kuźnicza 15
tel./fax  81 534 36 18, tel./fax  81 743 68 60
e-mail: info@laos.com.pl www.laos.com.pl
NIP: 712-10-04-762

Rok powstania firmy: 1994. Liczba zatrudnionych: 37 osób

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu - Bogdan Stolarski
Wiceprezes Zarządu - Marcin Godlewski

Przedmiot działalności:

Firma świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska.

 Oferta:

- zagospodarowywanie odpadów: odbiór, transport, wykorzystanie, składowanie, unieszko-
dliwienie (w tym odpadów niebezpiecznych);

- czyszczenie separatorów
- doradztwo specjalistyczne, pomiary, analizy, ekspertyzy stanu środowiska, opracowanie 

programów zapobiegania powstawaniu odpadów  i minimalizacji ich ilości, raporty oddzia-
ływania na środowisko, operaty;

- szkolenia specjalistyczne w zakresie ochrony środowiska i BHP, 
- działalność szkoleniowa z funduszy europejskich,
- laboratoryjne badania z zakresu ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy z wy-

korzystaniem m.in. chromatografu gazowego

Main product and type of services:

Services in the range of environmental protection

Co-opreation sought:

- waste  management: receipt of  waste, safe transportation, utilization of   industrial waste,   
storage,  rendering harmless; legal and technical consulting, expertising the state of envi-
ronmental protection in plants, measuring, analyses,  drawing up technological concepts for 
minimizing amount of  waste, environmental intact statement; professional training; laboratory 
tests in the range of environmental protection and of the operating environment.

Lubelskie Centrum Analizy Asekuracyjnej

P. Rulewski i Wspólnicy Sp.j 

20-484 Lublin, ul. Inżynierska 5
tel./fax 81 744 53 61
e-mail: lcaa@vp.pl

Filia: ul Ametystowa 1
tel./fax 81 526 26 76
NIP: 946-22-68-948

Rok powstania firmy: 2000. Liczba zatrudnionych: 5 osób

Zarząd: 

Prezes - Elżbieta Rulewska - Palichleb
Dyrektor - Piotr Dominik Rulewski

Przedmiot działalności:

Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne. Roszczenia odszkodowawcze, rzeczoznawstwo 
pojazdów samochodowych.

Osoba do kontaktu:

Dyrektor - Piotr Dominik Rulewski
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„LUBLINIANKA – TOUR”  Biuro Usług Turystycznych

20-064 Lublin, ul. Prusa 8
tel./fax 81 747 77 15
e-mail: lublinianka-tour@kki.net.pl www.turystyka.lublin.pl
NIP: 712-260-58-54

Rok powstania firmy: 1991

Właściciel:

Krzysztof Szyszka

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Szyszka

Rodzaj działalności: 

Usługi turystyczne

Makarewicz Andrzej PHU
21-550 Terespol, ul. 3 Maja 37 
tel. 510 130 310, fax 83 311 00 72
e-mail: mak_an@interia.pl
NIP: 537-150-36-43

Rok powstania firmy:  2002. Liczba zatrudnionych: 19 osób

MAX-BUD Grzegorz Pawłowski

20-050 Lublin, Szerokie 119
tel. 81 750 37 08
fax 81 750 37 08
e-mail:  biuro@max-bud.eu  www.max-bud.eu
NIP: 713-001-03-47

Rok powstania firmy: 2001. Liczba zatrudnionych: 30 osób

Zarząd Firmy

Właściciel Grzegorz Pawłowski

Osoba do kontaktu:

Izabela Łęczycka

Przedmiot działalności:

Usługi ogólnobudowlane 

Oferta

Max-Bud Grzegorz Pawłowski to firma budowlana specjalizująca się w realizacji wysokiej jakości 
robót budowlanych, drogowych, instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach 
użyteczności publicznej, służby zdrowia, obiektach sportowych, oświatowych, handlowych, 
przemysłowych i mieszkaniowych. Jako generalny wykonawca obiektów budowlanych 
realizuje, również w systemie zaprojektuj i wybuduj, na terenie całego kraju kompleksowo 
wszelkie usługi budowlane począwszy od stanu surowego, a skończywszy na robotach 
wykończeniowych.

MEGA Sp. z o.o.

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 52
tel. 81 516 20 03-04, fax 81 517 22 63
e-mail: biuro@megabelzyce.eu   www.megabelzyce.eu
NIP: 713-30-14-393

Rok Powstania firmy : 2008

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu -Wojciech Matecki
Członek Zarządu, Wiceprezes – Adam Chojna

Osoby do kontaktu:

Adam Kos – dyrektor działu handlowego
Piotr Zorychta – dyrektor regionalny
Joanna Bartnik – dyrektor ds. eksportu

Przedmiot działalności:

Maszyny dla przemysłu spożywczego, usługi

Oferta:

Produkujemy: maszyny i kompletne linie do przetwórstwa owoców i warzyw, automatyczne 
linie do pakowania świeżych i mrożonych owoców i warzyw, kwaszonek oraz ryb; urządzenia 
do podczyszczania ścieków; biogazownie kontenerowe oraz inne opracowania z zakresu 
innowacji wykonane w stali nierdzewnej. 

mailto:biuro@megabelzyce.eu
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MIKROBIT Sp. z o.o.

Centrala:
20-601 Lublin, ul. Zana 39
tel.  81 528 03 51-3, fax  81 536 90 18
e-mail: IT@mikrobit.pl  handel@mikrobit.pl    www.mikrobit.pl www.mcloud.com.pl
www.mdysk.com.pl      www.mbnet.pl www.pomoc.mbnet.pl
NIP: 712-015-49-56
Oddział Zamość
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 66
tel./fax  84 639 18 53

Rok powstania firmy: 1989. Liczba zatrudnionych: 50 osób

Zarząd firmy / Właścicele:

Prezes Zarządu: Urszula Czyndacka
Prokurent:   Anna Czyndacka

Przedmiot działalności:

Kompleksowo rozwiązujemy wszystkie problemy z zakresu IT/ICT MIKROBIT powstał w 1989 
roku w Lublinie i jest firmą rodzinną ze 100% kapitałem polskim. Z mikroprzedsiębiorstwa 
stał się spółką z wielkimi perspektywami, które rozwinął Jerzy Czyndacki (współzałożyciel, 
pomysłodawca), do końca życia sprawujący funkcję Prezesa. Dziś to solidny i doświadczony 
Partner, który dostarcza kompleksowe rozwiązania dla Przedsiębiorstw i Administracji Pu-
blicznej- JST oraz rozwija sieć sprzedaży partnerskiej obejmującą całą Polskę. Spółka udziela 
pełnego wsparcia i doradztwa: technicznego, informatycznego, internetowego.  

Oferta:

• Autorskie oprogramowanie ERP wspierające zarządzanie i obsługę różnych obszarów dzia-
łalności organizacji np. Finanse i Księgowość, Logistyka i Sprzedaż, Obieg Dokumentów, 
Kadry i Płace, Produkcja, Podatki. Posiadamy bogatą ofertę dedykowanych systemów- 
branżowych, jak i programów budżetowych. 

• Budowa na zlecenie aplikacji: programistycznych, internetowych, mobilnych 
• Budowa stron www 
• Platforma Internetowa mBnet umożliwia dostęp do rozwiązań, jak np: panel zarządzanie 

hostingiem mPanel (domeny, konta email, www, bazy danych), poczta internetowa mMail, 
system do zarządzania projektami eManager www.emanager.mbnet.pl, zarządzanie e-fak-
turami mFaktury, biuletyn informacji publicznej mBIP, system sklepowy, serwis rozliczania 
wodomierzy eWoda www.ewoda.gov.info.pl, serwis gospodarka odpadami eOdpady www.
eodpady.gov.info.pl, itp. 

• Szkolenia specjalistyczne m.in. dotyczące bezpieczeństwa w aspekcie ochrony danych 
osobowych 

• Przechowywanie danych na serwerach- w wirtualnym środowisku mCloud. Usługa re-
alizowana jest w profesjonalnym Data Center (w Lublinie). Wirtualizacji mogą podlegać 
m.in.: serwery, desktopy, urządzenia aktywne, aplikacje, dokumenty. MIKROBIT buduje 
także prywatne chmury w siedzibie Klienta. Posiadamy wysokie kryteria bezpieczeństwa, 
ustanowione na podstawie prawa polskiego i europejskiego. 

• Wirtualna przestrzeń dyskowa mDysk umożliwia
• przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć, filmów itp. oraz dostęp do nich w dowol-

nym momencie i miejscu. Istnieje możliwość umieszczenia wybranych danych za pomocą 
urządzenia mobilnego, stacji roboczej lub klienta sieci Web. Usługa zapewnia niezawodną 
synchronizację: plików, terminów kalendarza oraz kontaktów. 

• Integrator i wykonawca instalacji nisko/wysokoprądowych (instalacje teletechniczne, 
elektryczne); spawanie i mierzenie instalacji światłowodowych 

• Kompleksowa budowa serwerowni i Data Center, zabezpieczenie techniczne budynków, 
powierzchni biurowych, pomieszczeń technicznych i serwerowni 

• Dostawa, instalacja: sprzętu i oprogramowania dla biur 
• Wsparcie IT: administracja, zarządzanie, monitoring infrastruktury IT; usługi m.in. instalacje, 

konfiguracje, serwis sprzętu, sieci; stałe umowy na opiekę techniczną: sprzętu, sieci kom-
puterowych i oprogramowania; dbałość o bezpieczeństwo danych 

• Audyt infrastruktury IT i oprogramowania 
• Szwajcarskie symulatory lotu -jesteśmy głównym autoryzowanym dystrybutorem w Polsce

MODUS Renata Wasiewicz

Siedziba:  20-538 Lublin, ul. Różana 10/70
Biuro:  20-484 Lublin,  ul. Inżynierska 8, lok. 16
tel. 607 469 556, tel/fax  81 441 77 20
e-mail : biuro@modus.lublin.pl     www.modus.lublin.pl
NIP: 712-006-46-38

Rok powstania firmy: 2004,  Liczba zatrudnionych: 2 osoby

Właściciel:

Renata Wasiewicz

Przedmiot działalności:

Doradztwo gospodarcze

Oferta:

- dotacje unijne, strategie marketingowe, biznes plany, studia wykonalności, analizy rynku

Osoba do kontaktu:

Renata Wasiewicz - j. angielski
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MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.

24-110 Puławy, ul. Budowlanych 5
tel. 81 473 12 40, 81 473 12 41
fax.  81 473 12 44
e-mail: info@mostostal-pulawy.com.pl  www.mostostal-pulawy.com.pl
NIP 716-00-23-456

Rok powstania firmy: 1963/1964. Liczba zatrudnionych: 1200 osób

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu - Tadeusz Rybak
Wiceprezes Zarządu : Jerzy Świeca

Rodzaj działalności:

Mostostal Puławy S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
- produkcji budowlano-montażowej
- produkcji przemysłowej (wykonawstwo konstrukcji stalowych)
- usług sprzętu i transportu
- usług dźwigowych (udźwig w zakresie od 10t do 200t)
- usług świadczonych przez pracownię badań nieniszczących

Type of activity:

Mostostal Puławy S.A. scope of activities is as follows:
- building and assembly production
- industrial production (manufacture of steel construction)
- equipment and transportation services
- crane services (lifting capacity from 10t to 200t)
- non-destructive testing by our laboratory

Oferta:

Mostostal Puławy S.A. w ramach Generalnego Wykonawstwa realizuje obiekty w następują-
cych segmentach rynku:
Budownictwo kubaturowe: obiekty sportowe, obiekty infrastruktury miejskiej (budynki
handlowe, budynki biurowe, multikina, parkingi wielopoziomowe itp.)
Budownictwo przemysłowe, w tym przemysł: chemiczny, petrochemiczny, energetyczny
(kotły, elektrofiltry), spożywczy (cukrownie, zakłady przetwórstwa mięsnego i owocowo-wa-
rzywnego, browary) oraz cementowy
Ochrona środowiska: instalacje oczyszczania powietrza (odsiarczanie, odazotowanie
i odpylanie spalin), instalacje oczyszczania wody (spalanie osadow, oczyszczanie ściekow),
Infrastruktura komunikacyjna: mosty, wiadukty, stacje benzynowe, przejścia graniczne, 
terminale

Posiadane certyfikaty:
• Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
• Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
• Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości wg standardów NATO zgodnych z AQAP-2110
• Certyfikat Systemu Zarządzania Higieną i Bezpieczeństwem Pracy wg normy SCC 2008/5.1 
– aktualnie wdrażany
• Certyfikat Systemu Zarządzania Higieną i Bezpieczeństwem Pracy wg normy PN-N- 18001- 
i OHSAS 18001 aktualnie wdrażany
• Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych
• Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg. PN–EN 1090+A1:2012

Offer:

Mostostal Puławy S.A. as a general contractor performs objects in the following market 
segments:
Volume building construction: sport facilities, urban infrastructure buildings: shopping
facilities, offices, multiplex cinemas, multi-storey car parks etc. 
Industrial construction: chemical industry, petrochemical industry, power industry (boilers, 
electrofilters), food industry (sugar factories, meat and fruit-vegetable processing plants, 
breweries), cement industry
Environment protection: air purification systems for: sulphur removal, denitriding, fume
dedusting; water purification systems for: sewage treatment, deposit incineration; Traffic 
infrastructure: bridges, flyovers, petrol stations, border crossings, terminals

Certificates held:

• Quality Management System Certificate ISO 9001
• Environment Management System Certificate ISO 14001
• Quality Assurance System Certificate in compliance with NATO’s standards of AQAP 2110
• Industrial Safety Management System Certificate accourding to SCC 2008/5.1 -  currently 

implemented 
• Industrial Safety Management System Certificate accourding to PN-N-18001-  and OHSAS 

18001currently implemented 
• Certificate of Steelworks Producer
• Certyficate of Factory Production Control to PN-EN 1090+A1:2012
Referencje krajowe:
1. Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach - generalne 
wykonawstwo, w tym: wykonanie dokumentacji technicznej (projekty wykonawcze, budowlane i techno-
logiczne), budowa hali przyjęć odpadów, budowa kompostowni, budowa składowiska odpadów, budowa 
budynku socjalno administracyjnego, budowa zadaszonych boksów magazynowych. 2. Budowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Wincentowie”. 3. Wykonanie projektu, dostawa i montaż zbiorników kulistych dla Synthos Dwory Sp. z o.o. 
4. Budowa hali segregacji z częścią administracyjną i obsługą      wewnętrzną Zakładu dla Regionalnego 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. 5. Dostawa konstrukcji stalowej elementów elektrofil-
tru, wykonanie prac demontażowych i montażowych w Elektrociepłowni Białystok. 6. Dostawa konstrukcji 
stalowej elementów elektrofiltru, wykonanie prac demontażowych i montażowych w Elektrowni Łaziska. 
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7. Przebudowa estakady transportu hydraulicznego popiołu i żużla oraz rurociągów wody powrotnej ze 
składowiska w Elektrowni Kozienice 8. Wykonanie budynku Solowni z Przybudówką oraz Budynku Serowni 
i Magazynu w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki 9. Budowa instalacji do neutralizacji monohydratu siarczanu 
żelaza w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. 10. Przebudowa estakady transportu hydraulicznego popiołu 
i żużla oraz rurociągów wody powrotnej ze składowiska w Elektrowni Kozienice 11. Wykonanie zbiorników 
magazynowych B1A i B1B roztworu saletrzano mocznikowego RSM w ZAP. 12. Wykonanie zbiorników 
stalowych dla Kawasaki Heavy Industries 13. Dostawa i montaż aparatów, urządzeń i orurowania w ramach 
zadania pn. “Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Zakładach Azotowych “Puławy” S.A. 14. Dostawa 
konstrukcji stalowej przewodu komina w ramach kontraktu „Budowa komina IOS w Zakładach Azotowych 
„Puławy” S.A. 15. Wykonanie budynku krystalizacji i magazynu siarczanu amonu w ramach zadania pn. 
“Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Zakładach Azotowych “Puławy” S.A. 16. Dostawa konstrukcji 
mechanicznej, prace montażowe, oraz wykonanie izolacji termicznej, nowo projektowanego elektrofiltru 
w Elektrowni Konin 17. Montaż kotła (1359) w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Szczecinie 18. Budowa 
Wytwórni Gazów Technicznych W Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. 19. Wykonanie, dostawa i montaż 
konstrukcji stalowej w ramach zadania pn. „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Zakładach Azotowych 
„Puławy” S.A. 20. Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej Surowców Roślinnych z za-
stosowaniem CO2 21. Wykonanie robót branży budowlanej, instalacyjnej i technologiczno – montażowej, 
wraz z dostawą armatury,osprzętu i materiałów montażowych w ramach zadania inwestycyjnego Nr 562 
pn. „Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku – wymiana absorberów 150 K2 na 
dwóch liniach” – linia III 22. Rozbudowa hali kwiatowej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce 23. 
Wykonanie konstrukcji stalowej wraz z zabezp. antyk., transportem i montażem dla Wytwórni Etoksylatów 
w Płocku 24. Generalne Wykonawstwo Toru Kolarskiego w Pruszkowie 25. Budowa hali wielofunkcyjnej 
w Łodzi przy ul. Unii Lubelskiej 2 – wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej zadaszenia
Referencje zagraniczne:
1. Montaż kotła w spalarni odpadów Cardiff w Anglii 2. Montaż dwóch kotłów dla obiektu SODC Orlean oraz 
obiektu BES VSG Vielle Saint Girons we Francji 3. Dostawa, montaż i izolacja instalacji oczyszczania spalin 
w miejscowości Västerås w Szwecji 4. Montaż konstrukcji stalowej budynku i kotła wraz z urządzeniami 
w m. KARLSTAD w Szwecji 5. Montaż kotła w spalarni odpadów Ridham Dock w Anglii 6. Montaż kotła 
w Elektrociepłowni Jönköping Enegi Ab Sweden w Szwecji
7. Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej dla SCA Ortviken, Sundsvall w Szwecji 8. Montaż kotła w spa-
larni odpadów Cardiff w Anglii 9. Montaż dwóch kotłów dla obiektu SODC Orlean oraz obiektu BES VSG 
Vielle Saint Girons we Francji 10. Dostawa konstrukcji stalowej kanałów i konstrukcji wsporczej dla spalarni 
odpadów MVA Spittelau w Wiedniu w Austrii 11. Dostawa, montaż i izolacja instalacji oczyszczania spalin 
w miejscowości Västeras w Szwecji 12. Montaż dwóch kotłów (1755T) oraz kanałów spalin dla projektu Ardley, 
Oxfordshire, w Anglii. 13. Montaż kotła w elektrociepłowni Fortum Heat and Power Oy’s Järvenpää Power 
plant w Szwecji 14. Dostawa konstrukcji stalowej silosów i opodestowania dla projektu NARVA w Estonii 
15. Montaż kotła w elektrociepłowni E.On Värme Sverige w miejscowości Örebro w Szwecji 16. Montaż 
kotła na biomasę w Elektrociepłowni HaVo Kyroskoski w Finlandii 17. Montaż kotła sodowego w papierni 
Iggesund w m. Hudiksvall w Szwecji 18. Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej dla czterech wiaduktów 
kolejowych w ramach projektu „Nordhavnsvej – Vej – og Tunnelentreprise” w Kopenhadze 19. Montaż kotła 
i części ciśnieniowych w Spalarni Odpadów EGE Oslo w Norwegii 20. Montaż dwóch kotłów w Spalarni 
Odpadów Roosendaal w Holandii 21. Montaż kotła w technologii BFB wraz z rurociągami wewnętrznymi 
w papierni Smurfit Kappa w Biganos we Francji 22. Budowa trzech kotłów w nowobudowanej spalarni 
odpadów „Riverside” w Belvedere nad Tamizą k. Londyn 23. Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej, 
filtra workowego i kanałów spalin dla instalacji oczyszczania spalin w Brista w Szwecji 24. Montaż kotła 
typu HybexR w technologii BFB (788t) elektrociepłowni w Kalmar w Szwecji 25. Montaż kotła CFB 460MWt 
wraz z kanałami powietrza i spalin oraz obrotowym podgrzewaczem powietrza (łącznie 4750t) w elektrocie-
płowni w Jyvaskyla w Finlandii 26. Montaż kotła (1515t) w Mannheim w Niemczech 27. Montaż kotła CFB 

w Norrkóping w Szwecji 28. Montaż elektrofiltra i elementów ciśnieniowych w spalarni śmieci w Zistersdorf 
w Austrii 29. Montaż kotła AZN 4 ok. 1650 t w spalarni odpadów Moerdijk w Holandii

Osoba do kontaktu:

Dyrektor ds. Marketingu i Przygotowania Produkcji – Andrzej Łucjanek

MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie

20 - 407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15
tel. 81 532 37 56, fax  81 532 19 10
e-mail: sekretariat@mpwik.lublin.pl www.mpwik.lublin.pl
NIP: 712-015-02-95

Rok powstania firmy: 1899.  Liczba zatrudnionych: 950 osób.

Rodzaj działalności

Usługi w zakresie poboru, uzdatniania i  dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Nowoczesność i technologia

W procesie dostarczania wody zautomatyzowano większość procesów technologicznych,
zwiększono niezawodność, zmniejszono energochłonność, dzięki czemu lepiej wykorzy-
stane są zdolności produkcyjne. Spółka stale dąży do optymalizacji procesu produkcji 
wody, stąd stale postępująca automatyzacja całej infrastruktury. Stacje wodociągowe 
objęte są systemem monitoringu komputerowego, a w przyszłości cały proces produkcji 
ma być w pełni zautomatyzowany, co zapewni wysoką niezawodność i bezpieczeństwo. 
Także w dziedzinie uzdatniania wody Spółka stosuje najnowocześniejsze rozwiązania, 
wzbogacając proces produkcji wody o urządzenia UV eliminujące wszelkie potencjalne 
zanieczyszczenia  bakteriologiczne. Wdrożono  innowacyjny  system komputerowego 
monitoringu pracy sieci wodociągowej, który kontroluje ciśnienie wody w strategicznych 
punktach sieci oraz nadzoruje pracę pompowni. Szczególnym priorytetem Spółki jest 
doskonalenie technologii oczyszczania ścieków. Koncentrując się na sprawach bliskich 
ludziom, Spółka podejmuje działania, które mają na celu promowanie i wzmacnianie 
zrównoważonej  eko-gospodarki. Dąży do poprawy  stanu  środowiska,  co ma wpływ 
na czystość wody, gleby i atmosfery oraz na jakość życia każdej jednostki. Przykłada 
dużą wagę nie tylko do zapewnienia wystarczającej ilości wody na chwilę obecną, ale 
również dla przyszłych pokoleń.
MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, dzięki środkom unijnym pochodzącym z Funduszu Spój-
ności, prowadzi prace związane z kompleksową rozbudową i modernizacją systemu 
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zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie. W ramach dwóch aktualnie 
realizowanych projektów przewidziano budowę i przebudowę sieci wod.-kan. oraz mo-
dernizację stacji wodociągowej Zemborzycka i Oczyszczalni Ścieków Hajdów. Pierwszym 
z nich jest projekt: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzania ścieków w Lublinie” o wartości 254.246.882,32 netto PLN i dofinansowaniu 
wynoszącym 147.360.713,00 PLN, dzięki któremu ponad siedem tysięcy osób zyska 
możliwość odprowadzania ścieków do systemu miejskiej kanalizacji, a prawie sto osób 
zyska dostęp do wody z sieci miejskiej. Drugim jest projekt: „Rozbudowa i modernizacja 
systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap II” o wartości 
17.571.785,00  netto PLN  i  dofinasowaniu wynoszącym 10.586.649,02 PLN,  dzięki 
któremu kolejne pół tysiąca osób będzie mogło korzystać ze zbiorczego systemu ka-
nalizacji sanitarnej, a ponad sto osób zostanie podłączonych do miejskiego wodociągu. 
Oba projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007-2013. Z kolei, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, w MPWiK 
Sp. z o.o. w Lublinie realizowany jest obecnie trzeci projekt: „Zwiększenie możliwości 
energetycznego wykorzystania biogazu  z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie 
do produkcji energii odnawialnej”, o wartości 6.042.900,00 netto PLN i dofinasowaniu 
wynoszącym 2.621.250,00 PLN, który ma na celu zwiększeniewykorzystania energii 
z biogazu pochodzącego z oczyszczalni ścieków komunalnych Hajdów w Lublinie. 
Działalność prospołeczna i edukacyjna:

Spółka prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, uczestnicząc w podnoszeniu
świadomości  ekologicznej  społeczeństwa,  ze  szczególnym  ukierunkowaniem  na 
dzieci i młodzież. W tym celu aktywnie włącza się do projektów realizowanych przez 
przedszkola,  szkoły,  uczelnie  i  instytucje  naukowe poprzez udostępnianie własnych 
obiektów do zwiedzania w rożnych formach: zorganizowanych wycieczek okazjonal-
nych, dni otwartych, pokazów technicznych. Od 2010 roku organizowane są lekcje dla 
najmłodszych o tematyce ekologicznej pt.: „Przygody Kropelki Wody”. W sezonie letnim 
Spółka uczestniczy w licznych festynach organizowanych przez Spółdzielnie Mieszka-
niowe i inne podmioty, zachęcając do picia zdrowej wody wodociągowej i zapewniając 
ochłodę w postaci kurtyn wodnych. Spółka współorganizuje również imprezy kulturalne 
dla mieszkańców Lublina. Ponadto MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie udostępnia materiały 
do projektów, szkoleń, wielu prac naukowych i dyplomowych z zakresu prowadzonej 
działalności. MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie przyczynia się do rozwoju małej architektury 
miasta. Atrakcją  Lublina  stały  się  zrealizowane przez Spółkę:  zdrój  uliczny  przy  ul. 
Koziej- mosiężny Koziołek,
fontanna na Placu Wolności, której głównym elementem jest miniatura wieży ciśnień, 
a także fontanna „Koziołek w dżinsach” na Placu przy ul. Okopowej i Narutowicza. Spółka 
posiada certyfikaty: systemu zarządzania jakością – zgodnego z normą ISO 9001:2008,
systemu  zarządzania  środowiskowego –  zgodnego  z  normą  ISO 14001:2004,  sys-
temu  zarządzania  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  –  zgodnego  z  normą PN-N 
18001:2004 oraz akredytacji laboratorium – zgodnej z normą PN-EN/IEC 17025:2005. 

Od 27.04.2012r. MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie jest również zarejestrowana w Krajowym 
Systemie Ekozarządzania  i Audytu EMAS prowadzonym przez Generalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska pod numerem PL 2.06-002-33.

Mrugała Stacja Kontroli Pojazdów

20-106 Lublin, ul. Przemysłowa 10
tel./fax 81 534 04 65
tel./fax 81 532 84 58 
Oddział w Krasnymstwie:
22-300 Krasnystaw, ul. Szkolna 21 -Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
tel : 82 576 11 11
NIP: 712-100-02-21

Rok powstania firmy: 1994. Liczba zatrudnionych: 15 osób   

Zarząd:

Leszek Mrugała

Rodzaj działalności:

Handlowo - usługowo - produkcyjna, eksport-import

Oferta:

- autoryzowana stacja obsługi samochodów i obsługi pojazdów 
- autoryzowany dystrybutor regionalny Royal Europa
- dystrybutor produktów VALVOLINE
- podsufitka, siding i inne produkty Royal Europa

w w w . l i d e r b i z n e s u . p l

w w w . l i d e r s m a k u . p l
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MUSI Lublin Sp. z o.o.

20-143 Lublin, ul. Magnoliowa  2
tel. 81 747 48 02
fax 81 747 71 14
e-mail: biuro@musi.lublin.pl                                www.musi.lublin.pl
NIP: 946-263-97-70

Rok powstania firmy: 1964. Liczba zatrudnionych: 77 osób

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu –  Jan Jarmołowicz

Przedmiot działalności: 

MUSI LUBLIN Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i handlu 
wyrobami ortopedyczno-rehabilitacyjnymi oraz usług nieprzemysłowych (ochrona osób 
i mienia, sprzątanie biur, hal, itp. ). W nowoczesnym Centrum Zaopatrzenia Ortopedyczno-
-Rehabilitacyjnego Spółka oferuje kompleksową obsługę klientów w zakresie wykonawstwa, 
doboru, napraw i zakupu sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego. W Zakładzie Ortopedycz-
nym – wykonywane są protezy kończyn górnych i dolnych z nowoczesnych elementów re-
nomowanych firm, aparaty, ortezy, tutory, gorsety i kołnierze ortopedyczne, obuwie i wkładki 
ortopedyczne. Produkowane wyroby cechuje najwyższa jakość zastosowanych materiałów.
Spółka posiada sieć Specjalistycznych Sklepów Zaopatrzenia Medycznego na terenie wo-
jewództwa lubelskiego i w Lublinie. Prowadzi sprzedaż wyrobów medycznych będących 
przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi oraz sprzętu rehabilitacyjnego, m.in. 
wózków inwalidzkich, balkoników i podpórek, indywidualnych przedmiotów pionizujących, kul 
łokciowych i pachowych , ortez kończyn górnych, dolnych i tułowia, wkładek ortopedycznych 
, poręczy i uchwytów łazienkowych , materacy i poduszek p/odleżynowych i ortopedycznych, 
łóżek ortopedycznych. Wysoką jakość produkowanych wyrobów oraz obsługę klienta zapew-
nia funkcjonujący od 2003 roku i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny 
z wymogami normy ISO 9001-2008.

Osoby do kontaktu: 

Prezes Zarządu – Jan Jarmołowicz
Kierownik Centrum Zaopatrzenia Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego – Piotr Okoński 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach

21-050 Piaski, ul. Zamojska 26 
tel. 81 582 10 23, fax. 81 582 14 56
e-mail: osmpiaski@osmpiaski.pl www.osmpiaski.pl
NIP: 713-000-55-25

Rok powstania firmy: 1948. Liczba zatrudnionych: 123 osoby

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu – Mirosław Domański
Z-ca Prezesa – Franciszek Sobieszczański

Przedmiot działalności: 

Skup mleka surowego od producentów mleka, produkcja i sprzedaż artykułów mleczarskich

Oferta: 

Twarogi m.in. śmietankowe, śmietany m.in. jogurtowe, koktajle, Rarytas Piasecki, Jogurt Grecki, 
Mozzarella z przeznaczeniem na pizze i zapiekanki, Piasecki na chlebuś do smarowania, Zsiadłe 
Mleko. Były zakład produkcyjny w miejscowości Stryjno.

Osoba do kontaktu: 

Franciszek Sobieszczański - (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski)

   Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Geodezyjno-Kartograficzne  w Lublinie Sp. z o.o.

20-072 Lublin , ul. Czechowska 2
tel./fax 81 532 52 34
e-mail: opgk@opgk.lublin.pl www.opgk.lublin.pl
NIP: 712-015-05-91

Rok powstania firmy: 1950. Liczba  zatrudnionych: 56 osób

Kierownictwo Firmy:

Prezes Zarządu – Waldemar Wapiński
Dyrektor Techniczny – Marek Kłopotek
Główny Księgowy – Anna Szponder-Gutek

Przedmiot działalności:

- usługi geodezyjno-kartograficzne 
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Oferta:

- opracowania numerycznych map dla celów projektowych i prawnych, - ewidencja gruntów 
i budynków w systemie informatycznym, - podziały i rozgraniczenia nieruchomości, - obsłu-
ga budowy inwestycji przemysłowych, budowli wieżowych, budowy dróg i autostrad, linii 
kolejowych, budowli wodnych ... itp., - realizacja osnów geodezyjnych,
- opracowanie numerycznych map topograficznych i tematycznych, - uzgadnianie doku-
mentacji projektowych - aktualizacja baz danych obiektów topograficznych, - skanowanie 
wielkoformatowe kolor A-0, również plansz do 16mm grubości, - kopie kolor formatu A-0 
na papierze i folii, - komparacje dalmierzy elektromagnetycznych, - kalibracja, wpasowanie 
i montaż map, - wydruki wieloformatowe ploterowe

Osoba do kontaktu:

Dyrektor Techniczny - Marek Kłopotek tel. 81-532-19-30

Main product and type of services:

- geodetic and cartographic services 
- commerce (shop “atlas”)

Co-opreation sought:

- development of numerical maps necessary for design works, - development of maps for legal 
purposes,, - complex surveying of industrial plants, water doms, cooling houses, motorways, 
highways end establishment of geodetic horizontal and vertical networks, - cartographic 
reproduction of maps and documents, - digital reproduction, scaning, plotting.

Biuro Podróży „OLIMP” Józef Mrozowicz

20-016 Lublin , ul. Narutowicza 35/2B
tel./fax 81 743 76 28, 81 534 58 45 
e-mail: travel@olimp.lublin.pl  www.olimp.lublin.pl
NIP: 712-163-64-79

Rok powstania firmy: 1992. Liczba zatrudnionych: 2 osoby

Kierownictwo firmy:

Dyrektor – Józef Mrozowicz

Przedmiot działalności: 

- Organizacja wyjazdowej turystyki zagranicznej.  - Turystyka zagraniczna przyjazdowa. - Usługi 
ubezpieczeniowe. - Transport turystyczny.

Oferta współpracy: 

Wycieczki krajowe i zagraniczne, wycieczki i wypoczynek dla dzieci i młodzieży, pielgrzymki 
(oferta dotyczy zarówno klientów zbiorowych jak i indywidualnych), sprzedaż biletów auto-
karowego transportu międzynarodowego, ubezpieczenia turystyczne. 

Osoby do kontaktu:

Anna Kawka (j. hiszpański, j. francuski, j.portugalski), Dorota Mańko (j. angielski, j. włoski).

Ośrodek Usług Edukacyjnych Sp. z o.o.
20-459 Lublin, ul. Kunickiego 95
ADRES DO KORESPONDENCJI
20-816 Lublin, ul. Choiny 2
tel./fax 81 740 72 40, 81 740 25 08
e-mail: info@wssp.edu.pl  www.wssp.edu.pl

Rok powstania firmy: 1996. Liczba zatrudnionych: 6 osób

Zarząd: 

Prezes - Henryk Stefanek

Przedmiot działalności: 

Ośrodek Usług Edukacyjnych jest organem założycielskim Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrod-
niczej im. W. Pola w Lublinie, która kształci na studiach II STOPNIA (stacjonarne /niestacjonarne)
− kierunek fizjoterapia
− kierunek turystyka i rekreacja
specjalności:
- organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
- hotelarstwo i gastronomia
- turystyka zdrowotna
Studia I stopnia (stacjonarne / niestacjonarne)
− kierunek filologia
specjalności:
 filologia angielska
 filologia iberyjska
− kierunek fizjoterapia
− kierunek kosmetologia
− kierunek pedagogika specjalna
specjalności:
 oligofrenopedagogika z edukacja zdrowotną
 oligofrenopedagogika z kynoterapią (dogoterapią)
− kierunek turystyka i rekreacja
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specjalności:
 organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
 hotelarstwo i gastronomia
 turystyka zdrowotna 
 eko-i agroturystyka 
 turystyka religijna
− kierunek wychowanie fizyczne
− kierunek zdrowie publiczne
kierunki studiów podyplomowych ( niestacjonarne)
− analityka laboratoryjna w badanich żywności i toksykologii
− animator i menedżer kultury
− arteterapia
− gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
− informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
− integracja europejska
− kynoterapia (dogoterapia)
− obrót towarowy z zagranicą
− obrót towarowy i zarządzanie funduszami unii europejskiej
− ochrona środowiska 
− odnowa biologiczna  - fizjoterapia
− oligofrenopedagogika
− pielęgnacja urody – kosmetologia
− promocja zdrowia z edukacją zdrowotną 
− rachunkowość
− rolnictwo ekologiczne
− zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
− organizacjia i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomi
− zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji
− wychowanie fizyczne
Przy Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie zostało utwo-
rzone Akademickie Centrum Fizjoterapii, które świadczy usługi rehabilitacyjne oraz prowadzi 
zajęcia praktyczne dla studentów Fizjoterapii. W swojej działalności oferuje profesjonalne 
zabiegi z zakresu fizjoterapii, które mają na celu jak najpełniejsze przywrócenie sprawności 
fizycznej osobom dotkniętym procesem chorobowym.
Ośrodek Usług Edukacyjnych jest również właścicielem Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynko-
wego „Zielona Szkoła” w Piotrawinie, który oferuje: doskonałe miejsce dla edukacji, biznesu 
i prywatnego wypoczynku. Można tu zorganizować konferencje, wyjazdy integracyjne dla 
szkół i firm oraz aktywnie spędzić wolny czas. Baza szkoleniowa obejmuje:
• 2 sale konferencyjne, mieszczące 30 i 40 osób, ze stałym dostępem do internetu
• Pokoje 2 i 3-osobowe, nowocześnie wyposażone, z łazienkami i dostępem do internetu
• Restaurację oraz catering w trakcie konferencji i zjazdów
• Zorganizowane zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczestników konferencji, mi.in.: węd-

kowanie, plenerowe ogniska z pochodniami, wycieczki rowerowe, grill, przejażdżki dorożką 
po pięknej okolicy i lesie oraz 1,5-godzinne rejsy po Wiśle, zimą kuligi.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie.
Kontakt: ul. Choiny 2, 20-816 lublin, tel./fax 81 740 72 40, 81 740 25 08
e-mail: info@wssp.edu.pl

PAULAINVEST PL Beata Kołtun

20-411 Lublin, ul. Wolska  11/314
tel. 81 526 51 19
e-mail : biuro.fhpaula@home.pl  www.paulainvest.pl
NIP: 712-180-77-16

Rok powstania firmy: 2002 Liczba zatrudnionych: 20 osób

Właściciel:

Beata Kołtun

Przedmiot działalności:

Kompleksowe usługi remontowo-budowlane. W firmie PAULAINVEST PL Beata Kołtun znajduje 
się również salon kosmetyczny Slim Line –ul. Wolska 11; 20-411 Lublin

Osoba do kontaktu:

  Beata Kołtun tel: 603 609 682

www.xpress.com.pl

http://www.wssp.edu.pl
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PERKOZ Biuro Turystyki Przyrodniczej Małgorzata Styła

20-111 Lublin,  ul. Rynek 14
tel. 81 534 24 62, 531 86 63
fax  81 534 42 23
e-mail :biuro@perkoz.lublin.pl    www.perkoz.lublin.pl
NIP: 712 182 41 52

Rok powstania firmy: 1998  Liczba zatrudnionych: 4 osoby

Właściciel: 

Małgorzata Styła

Przedmiot działalności: 

- organizator turystyki

Oferta:

- wycieczki
- kolonie letnie, zimowiska

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Styła, Krzysztof Styła

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS LUBLIN S.A.

20-218 Lublin , ul. Hutnicza 3
tel./fax  81 746 28 22 
e-mail: biuro@pkssa.lublin.pl  www.pkssa.lublin.pl
NIP: 946-21-44-063

Rok powstania firmy: 1946. Liczba zatrudnionych: 55 osób

Zarząd:

Prezes Zarządu – Tadeusz Tolisz

Osoba do kontaktu:

Tadeusz Tolisz

Przedmiot działalności: 

- usługi w zakresie: towarowego transportu międzynarodowego i krajowego; - badań tech-
nicznych pojazdów; - szkolenia kandydatów na kierowców

Oferta współpracy: 

- przewozy ładunków po terenie Europy i kraju  /8-24 ton/; - badania techniczne wszystkich 
rodzajów pojazdów; - szkolenie kandydatów na kierowców wszystkich kategorii; - naprawy 
pojazdów ciężarowych naczep i przyczep.

POL-INOWEX Sp. z o.o. S.K.A

20-387  Lublin, ul. Handlowa 8
tel.  81 751 80 56
fax  81 751 80 59
e-mail: info@polinowex.pl www.polinowex.pl
NIP: 712-015-32-53

Rok powstania firmy: 1991. Liczba zatrudnionych: 201 osób

Zarząd:

Prezes Zarządu - Jerzy Świderek
Wiceprezes Zarządu - Bartosz Świderek
Członek Zarządu: Magdalena Mulak

Osoby do kontaktu: 

Wiceprezes Zarządu: Bartosz Świderek – j. angielski, j .niemiecki, j. rosyjski
Dyrektor Zarządzający: Piotr Rakowski - j. angielski

Rodzaj działalności: 

Relokacja urządzeń i obiektów przemysłowych.

Oferta: 

POL-INOWEX Sp. z o.o. S.K.A. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w usługach demon-
tażu i montażu urządzeń przemysłowych oraz relokacji fabryk.

Offer: 

POL-INOWEX Sp. z o.o. S.K.A offers services of dismantling and assembling industrial facilities 
and relocating industrial plants.
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POL-SKONE Sp. z o.o.

20-328 Lublin, ul. Lucyny Herc 8
tel. 81 728 52 00, fax 81 744 24 89, 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu  www.pol-skone.eu
NIP: 712-015-29-57

Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 920 osób

Rodzaj działalności:

Producent drzwi  i okien

Main product and type of service:

Door and window manufacturer

Oferta:

-drzwi wewnątrzlokalowe (malowane, ECO TOP, HIGH TOP,  LAMISTONE, SILKSTONE, lamino-
wane, fornirowane); 
-drzwi techniczne (dźwiękoizolacyjne, przeciwpożarowe, dymoszczelne); 
-drzwi antywłamaniowe; 
-drzwi zewnętrzne; 
-drzwi wejściowe dla budownictwa mieszkaniowego;
-okna drewniane; 
-okna pasywne EC90;
-ościeżnice stałe i regulowane
-korony, listwy
-naświetla
-okiennice

Offer:

- interior doors (coated, ECO TOP, HIGH TOP,  LAMISTONE, SILKSTONE, laminated, veneered); 
-technical doors (fire doors, acoustical doors, smokeproof); 
-anti-burglar doors
- exterior doors; 
-front interior doors; 
-wooden windows; 
-passive windows EC90; 
-frames-door and window accessories; 
-crowns, strips; -sidelights, 
-window shutters

     „PRO-PROJECT” Henryk Kartaszyński

22-105 Okszów, ul. Kwiatowa 43A
tel. 668 024 874, 668 453 266
fax 82 545 24 40
e-mail: kontakt@pro-project.pl                             www.pro-project.pl
NIP: 563-115-74-23

Rok powstania firmy: 1991

Zarząd Firmy:

Właściciel - Henryk Kartaszyński 
Dyrektor Zarządzający - Rafał Henryk Kartaszyński

Osoba do kontaktu:

Rafał Henryk Kartaszyński - +48 668 453 266

Rodzaj działalności:

Projektowanie i produkcja przyrządów do kontroli jakości aparatury medycznej do diagno-
styki obrazowej oraz radioterapii; handel krajowy i zagraniczny technicznym wyposażeniem 
medycznym; usługi z zakresu ochrony radiologicznej (opracowywanie dokumentacji Systemu 
Zarządzania Jakością oraz projekty ochrony radiologicznej wraz z obliczeniami osłon stałych); 
wytwarzanie oprogramowania do zarządzania i wspomagania kontroli jakości aparatury 
medycznej do diagnostyki obrazowej i radioterapii

Oferta:

Kompleksowe wyposażenie do kontroli jakości w stomatologii, radiografii, fluoroskopii, an-
giografii, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie 
nuklearnej i radioterapii. Na polskim rynku oferujemy dodatkowo sprzęt innych firm zagra-
nicznych takich jak MedSet (Niemcy), Fluke (USA), Unfors RaySafe (Szwecja).

tel. 603 644 881
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Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp.  z o.o.

20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13 i
tel. 81 46 32 349, 81 46 32 631
fax 81 46 32 298, 46 32 358
e-mail: lublin.pszczolka@fcpszczolka.pl  www.fcpszczolka.pl
NIP: 946-261-66-22

Rok powstania firmy 1952. Liczba zatrudnionych: 102 osoby.

W dniu 8.11.2010r. zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, rozpo-
czął działalność samodzielny podmiot prawa handlowego Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. 
z o.o., który przejął obowiązki dotychczas istniejącego Oddziału KSC S.A. „Fabryka Cukierków 
Pszczółka” w Lublinie.

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu – Leszek Wertejuk

Rodzaj działalności:

Produkcja i sprzedaż cukierków:
- karmelki nadziewane w szerokim asortymencie
- karmelki twarde w szerokim asortymencie
- cukierki oblewane czekoladą
- bakalie oblewane czekoladą
- praliny

Oferta 

 Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie znana jest z produkcji karmelków 
twardych i nadziewanych. Różnorodność smaków oraz efektowne i nowoczesne opakowania 
są atutem produktów lubelskiej fabryki. 
Oferta producenta obejmuje tradycyjne „Kukułki”, znane i cenione cukierki „Miętowe Lubelskie 
z czekoladą”, musujące cukierki „Musss”, doskonałe mleczno – owocowe „Jogusie” oraz wiele 
innych cukierków owocowych i miętowych
  W ciągu ostatnich trzech lat spółka wprowadziła na rynek kilkanaście nowych produktów.
     Firma, dzięki ugruntowanej pozycji na krajowym rynku cukierniczym, z sukcesem współ-
pracuje z wieloma odbiorcami na terenie całej Polski, a także z coraz większą grupą klientów 
zagranicznych. 
 Firma wdrożyła System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008, a także System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według normy ISO 22000:2005. Przestrzeganie tych 
norm, ciągłe modernizacje zakładu, wprowadzanie nowych technologii oraz podnoszenie 
kwalifikacji pracowników gwarantują wytwarzanie produktów o najwyższej jakości.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna

24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
tel. 81 565 30 00
fax 81 565 28 56
e-mail: biuro@pulawy.com www.pulawy.com
NIP: 716-000-18-22

Rok powstania firmy: 1961. Liczba zatrudnionych: 3 300 osób

Zarząd:

Marian Rybak, Wojciech Kozak, Zenon Pokojski

Osoba do kontaktu:

Zenon Pokojski- tel. 81 565 22 94

Rodzaj działalności:

Produkcja oraz sprzedaż nawozów i chemikaliów

Oferta:

Mocznik, saletra amonowa, roztwór saletrzano-mocznikowy („RSM”), siarczan amonu, me-
lamina, kaprolaktam, nadtlenek wodoru, dwutlenek węgla, suchy lód, amoniak ciekły, kwas 
azotowy, sprężony wodór, energia cieplna, energia elektryczna, AdBlue.

„PZL - Świdnik” S.A. 

21-045 Świdnik Al. Lotników Polskich 1
tel. 81 722 5000, 81 446 8000
fax 81 468 0919, 81 722 5655
e-mail: swidnik@agustawestland.com  www.pzl.swidnik.pl
NIP: 713-000-55-02

Rok powstania firmy\ Year established: 1951. Liczba zatrudnionych\ Headcount: 3 330 osób

Zarząd\Management Board:

Krzysztof Krystowski – Dyrektor Zarządzający PZL Świdnik oraz Członek Zarządu Operacyjnego 
AgustaWestland / PZL-Świdnik Managing Director and Member of the Operating Management 
of AgustaWestland 
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Mieczysław Majewski – Dyrektor Polskiej Rządowej Jednostki Biznesowej, Członek Zarządu 
PZL-Świdnik \ Director of Polish Government Bussines Unit, Member of the Management 
Board of PZL-Świdnik 
Członek Zarządu, Gianmario Prato – Dyrektor Zarządzania Centralnego, Członek Zarządu PZL-
-Świdnik \ CentralGovernance Director, Member of the Management Board of PZL-Świdnik 
Giovanni De Filippis – Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PZL-Świdnik \ Chief Operating 
Officer, Member of the Management Board of PZL-Świdnik

Rodzaj działalności:

Produkcja lotnicza. Kooperacja. Obsługa posprzedażna. Szkolenia

Main product and type of services: 

Aviation manufacturer. Cooperation. After sales support. Training.

Oferta:

Śmigłowce wielozadaniowe: Sokół W-3A, SW-4, AW149; Śmigłowiec bezzałogowy SW-4 ‘Solo’ 
RUAS. Offer: Multipurpose helicopters: Sokół W-3A, SW-4, AW149; Unmanned helicopter SW-4
‘Solo’ RUAS. Usługi kooperacyjne: Obróbka mechaniczna. Kształtowanie blach. Obróbki pokry-
ciowe. Technologie kompozytowe i klejone. Montaże zespołów lotniczych. Badania i pomiary. 
Industrial cooperation: Aviation structures. Tooling. Surface treatment. Mechanical treatment. 
Welding & bonding. Aluminum profiles. Plastic treatment. Laboratorial testing.

    REALL Agencja Zaopatrzenia Technicznego 
Arkadiusz Króżel

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 7 L
tel. 81 536 13 00, tel. 81 536 13 01
fax 81 441 51 81
tel. kom. 602 29 20 44
www.reall.eu

Właściciel

Arkadiusz Króżel

Rodzaj działalności

Firma REALL powstała w 1990 roku w Lublinie, od początku swojego istnienia dostarcza 
najwyższej jakości systemy transportowe i transmisji mocy. Podczas swojej długoletniej 
działalności firma zdobyła wiele prestiżowych nagród oraz certyfikatów w tym tytuł Firmy 
10-lecia Lubelszczyzny w kategorii przedsiębiorstwo małe oraz w roku 2007 uzyskała tytuł 
Wojewódzkiego Lidera Biznesu. W roku 2006 wdrożono system ISO 9001. Długoletnia dzia-
łalność oraz sukcesywne podnoszone standardy pozwoliły firmie na osiągnięcie pozycji 
jednego z liderów techniki napędowej W swojej ofercie posiadamy łańcuchy, koła pasowe, 
sprzęgła, taśmy transportowe, kubełki elewatorowe, przyssawki i wiele innych. Podążając za 

dynamicznym rozwojem rynku w ostatnich latach rozbudowaliśmy nasz park maszyn. Obecnie 
świadczymy również usługi w zakresie gięcia rur CNC, cięcia laserowego, obróbki materiałów 
na centrach CNC. Posiadamy najnowocześniejsze maszyny do hartowania indukcyjnego, 
plotery CNC, prasy krawędziowe CNC, centrum obróbcze CNC, tokarki, piły taśmowe Zakres 
naszych działań to również doradztwo techniczne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów 
z tym związanych. Zajmujemy się również całodobowo serwisem taśm transportowych. Duży 
magazyn oraz szeroki asortyment zgromadzonych tam produktów pozwala na sprawną 
i szybką realizację zamówień.

SAMET  Spółka z o.o.

24-300 Opole Lub. , Al. 600-Lecia 1
tel. 81 827 22  34 ;  81 827 51 40
fax 81 827 22  34
e-mail:  samet@samet.pl www.samet.pl
NIP: 716-10-01-942

Rok powstania firmy: 1995. Liczba zatrudnionych: 80 osób.

Zarząd:

Prezes -  Franciszek Mazur
Wiceprezes - Mieczysław Jarosz
Wiceprezes - Marek Mazur

Osoba do kontaktu:

Mieczysław Jarosz

Rodzaj działalności: 

Produkcja  kontenerów stalowych wyposażonych w system transportu linowy, hakowy,  
hakowo-linowy o pojemności od 6 do 50 m3 oraz różnego rodzaju pojemników i konstrukcji 
stalowych.

Main product and type of services:

Production of steel containers with linear, hooked, linear-hooked transportation’ system – 
capacity vary from 6 to 50 m3; production of different steel containers.
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    Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 
Wydział Zamiejscowy w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50
tel.  82 563 18 00, 82 563 24 96-7
e-mail: dziekanat@chelm.janski.edu.pl  www.chelm.janski.edu.pl
NIP:  521 108 15 12

Rok powstania firmy: 1993. Liczba zatrudnionych: 30 osób

Kolegium Wydziału:

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chełmie – dr Artur Sępoch
Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
Założyciel i Kanclerz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego ks. Marian Piwko CR
Prorektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego dr Mariusz Szajda
Dyrektor finansowy Michał Krekora
Główny Specjalista ds. Organizacyjno – Prawnych - Tadeusz Popłonkowski
Kierownik duchowny ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

Osoba do kontaktu:

dr Artur Sępoch

Rodzaj działalności: 

edukacyjna 

Oferta

Kształcimy na kierunkach: - Zarządzanie Szeroka oferta studiów podyplomowych kursów 
i szkoleń Nasze atuty: - Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna - Dogodny 
system opłat czesnego i pakiety promocyjne - Atrakcyjne praktyki zawodowe oraz staże w re-
nomowanych firmach - Najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej - Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami „Wiarygodna Szkoła”, 
Polish Product 2012, Dobra Uczelnia Dobra Praca 2012 - Nowoczesna oferta edukacyjna, atrak-
cyjne kierunki, interesujące specjalności, ciągle poszerzana oferta studiów podyplomowych 
oraz szkoleń - Dla najlepszych studia za darmo już od pierwszego roku - Bogaty program 
stypendialny dla najlepszych i najbardziej potrzebujących - Wysokie stypendia naukowe 
i socjalne - Nauka języków obcych na wysokim poziomie - Organizowane konferencje nauko-
we, seminaria oraz sympozja - Możliwość publikacji tekstów naukowych w dwumiesięczniku 
„Zarządzanie i Edukacja” – 6 pkt. KBN - Dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych - 
Współpraca z uczelniami na Ukrainie - wymiana studentów i kadry dydaktycznejj

    „Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 16
tel. 83 343 20 42
fax 83 343 81 29
e-mail pss@pssbiala.pl www.pssbiala.pl
NIP: 537-000-11-12

Rok powstania firmy: 1931. Liczba zatrudnionych: 180 osób.

Zarząd Firmy

Prezes Zarządu - Eugeniusz Mazur
Zastępca Prezesa Zarządu - Lechosław Wietraszuk

Osoba do kontaktu

Lechosław Wietraszuk – Zastępca Prezesa Zarządu

Rodzaj działalności

handel detaliczny, gastronomia, produkcja piekarsko – ciastkarska, przetwórstwo ryb, wy-
najem nieruchomości.

Oferta

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej prowadzi działalność 
od 1931 roku. Zajmuje się głównie handlem detalicznym, produkcją i gastronomią. Handel 
detaliczny to sieć sklepów oferujących szeroką gamę różnorodnych towarów spożywczych 
i przemysłowych. Największymi placówkami handlowymi są: Spółdzielczy Dom Handlowy 
„SAWKO” przy ul. Janowskiej, sklepy „LUX” przy ulicy Jatkowej, Kolejowej i Terebelskiej, „LUX 
MINI” przy ul. Literackiej i Witoroskiej, „SAM” przy ulicy Warszawskiej i Wąskiej  oraz „Delikatesy” 
przy Al. Tysiąclecia.
Spółdzielnia produkuje pieczywo i ciasto w Zakładzie Piekarsko - Ciastkarskim oraz przetwory 
ze śledzi w Zakładzie Przetwórstwa Ryb. Oba zakłady mieszczą się przy ul. Północnej 6. W ra-
mach działalności gastronomicznej „Społem” świadczy usługi w restauracji „Stylowa” położonej 
w centrum miasta w budynku siedziby Spółdzielni. Posiadamy do wynajęcia powierzchnie 
magazynowe i inne.
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„SPOMASZ” Bełżyce Spółka Akcyjna

24-200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2
tel. 81 517 22 81 ÷ 85, fax 81 517 22 86
e-mail: info@spomasz-belzyce.com.pl www.spomasz-belzyce.com.pl
NIP: 713-291-69-23 

Rok powstania firmy: 1971. Liczba zatrudnionych: 167 osób.

Zarząd:

Prezes Zarządu – Jerzy Iwanowicz
Wiceprezes  Zarządu – Marek Jusyn

Osoba do kontaktu:  

Dyrektor ds. Handlowych – Jan Nagrodzki

Rodzaj działalności: 

Projektowanie, wykonywanie oraz montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego i cie-
płownictwa. Współpraca kooperacyjna w zakresie dostaw podzespołów ze stali kwasoodpornej.

Oferta produkcyjna:

- pasteryzatory płytowe spełniające wymagania Unii Europejskiej zgodne z systemem HACCP
- automatyczne stacje mycia CIP
- homogenizatory do płynów i produktów gęstych
- odgazowywacze i odpowietrzacze
- kompletne linie dla mleczarstwa
- układy płytowe i rurowe do grzania, oziębiania, pasteryzacji i sterylizacji
- zbiorniki magazynowe oraz zbiorniki procesowe
- młyny do czekolady
- topiałki do tłuszczu i czekolady
- wieloprocesory do produkcji ketchupu i sosów
- pompy dozujące i pompy krzywkowe,wieloprocesor do ketchupu i majonezu
- młynki koloidalne
- przenośniki śrubowe i taśmowe
- płytowe i rurowe wymienniki dla ciepłownictwa
- zasobniki ciepłej wody ze stali nierdzewnej
- pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody ze stali nierdzewnej

Our product offer:

- plate pasteurizers which fulfil the requirements valid in the European Union in accordance 
with the HACCP system

- automatic CIP cleaning systems (Cleaning-in-Place)
- homogenisers for liquids and thick products
- degasifiers and flash chambers
- complete lines for dairy industry
- plate and tube systems for heating, cooling, pasteurising and sterilizing
- storage tanks and in-process tanks
- mills for chocolate
- melting devices to fat and chocolate
- multiprocessors for ketchup and sauces
- metering pumps and lobar pumps
- colloidal mills
- screw and belt conveyor
- plate and tube heat exchangers for heat engineering
- hot water containers made of stainless steel
- capacitive hot water heaters made of stainless steel
Kind of production.
Designation, manufacturing and assembling of machines and devices for food industry and 
for heating. Cooperation in supplying of elements made from stainless steel.

„STANDARD” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe

20-481 Lublin, ul. K.Olszewskiego 10
tel. 81 710 05 00
fax 81 710 05 05
e-mail: chemia@standard.pl  www.standard.pl
NIP: 712-015-28-51

Rok powstania firmy: 1990.  Liczba zatrudnionych: 233 osoby

Zarząd przedsiębiorstwa:

Anna Mączka, Jan Krawczyk

Przedmiot działalności: 

Dystrybucja surowców i odczynników chemicznych na rynek polski i zagraniczny.

Oferta:

Surowce chemiczne, nieorganiczne i organiczne dla różnych branż przemysłu tj.: chemicznego, 
budowlanego, farb i lakierów, szklarskiego, ceramicznego, gumowego i tworzyw sztucznych, 
rafineryjno-petrochemicznego, galwanotechnicznego, metalurgicznego, spożywczego, 
farmaceutycznego, weterynaryjnego, kosmetycznego, chemii gospodarczej, paszowego, 
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nawozowego, włókienniczego, garbarskiego, gospodarki komunalnej i uzdatniania wody, 
pirotechnicznego, zapałczanego, produkcji świec a także odczynniki chemiczne, szkło labo-
ratoryjne i chemikalia przemysłowe według indywidualnych potrzeb klienta.  

Osoba do kontaktu:

Magdalena Szałkiewicz

Main product and type of services:

Supplying chemical raw materials and pure chemical reagents on domestic and foreign market.

Offer: 

Inorganical and organical raw materials for different branches of industry: chemical, building, 
paints and varnishes, glass, rubber and plastic, refinery-petrochemical, electroplating, metal-
lurgical, food, pharmaceutical, vet, cosmetic, detergents, feed, fertilizers, textile, tannig, water 
& waste water treatment, pyrototechnical, matches production, candle production, laboratory 
equipment and industrial production chemicals on a customer demand.

Dodatkowe informacje:

Certyfikat ISO 9001:2000, kompleksowa obsługa, -koncesja na prowadzenie hurtowni farma-
ceutycznej, certyfikat FAMI-QS

Stock Polska Sp. z o.o.

20-402 Lublin, ul. Spółdzielcza 6
tel. 81 531 02 00
fax 81 531 02 02
e-mail: biuro@stock-polska.pl  www.stock-polska.pl
NIP: 701-003-54-75

Rok powstania firmy: 1906. Liczba zatrudnionych: 488 osób

Zarząd firmy:

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny – Ian Croxford
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji – Ewan MacLean
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy – Paula Cardwell
Członek Zarządu – Christopher Heath

Przedmiot działalności:

Produkcja i sprzedaż alkoholu
Nasze główne marki/ Core Products: 1. Wódki gatunkowe/Flavoured Vodka: Żołądkowa 
Gorzka, Lubelskie: Cytrynówka, Grejpfrutowa, Żurawinówka, Ananasówka, Wiśniówka, Limonka 

z miętą, Pomarańczówka, Brzoskwiniowa. 
2. Wódki czyste/Clear Vodka: Stock Prestige, Amundsen, Czysta de Luxe, Orkisz, 1906, Żubr, 
Lubelska Trzy Zboża 
3. Brandy Stock 84, Stock XO 
4. Inne/Other: Stock Gin, Stock Rum, Blue Barrel, Gold Barrel, Wino Villa Julia, Spirytus Lubelski

STUDIO X PRESS Agencja Reklamowa

20-857 Lublin, ul. Harnasie 11
tel. +48 603 644 881
e-mail: studio@xpress.com.pl  www.xpress.com.pl
NIP: 712-182-44-71

Rok powstania firmy: 2000

Właściciel:

Jacek Orzeł

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Orzeł - j.angielski

Rodzaj działalności:

Studio X Press jest agencją reklamową działającą w branży reklamowo-poligraficznej. Naszym 
celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi reklamowej od projektu - poprzez realizację 
- do produktu finalnego. 

Oferta:

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, POLIGRAFIA, WYDRUKI WIELKOFORMATOWE
Projektowanie, przygotowanie i druk wszelkich graficznych elementów identyfikacji firm  
i towarów: znaków firmowych, wizytówek, papierów firmowych, naklejek, opakowań  
oraz materiałów reklamowych i promocyjnych: folderów, ulotek, katalogów, teczek, plakatów, 
kalendarzy, ogłoszeń prasowych, planerów, zaproszeń, kart świątecznych itp. 

GADŻETY REKLAMOWE, 
Bogaty wybór gadżetów reklamowych z nadrukiem. Najtańsze długopisy z nadrukiem! pla-
stikowe i metalowe.

INFORMACJA  WIZUALNA
Systemy wystawiennicze - ROLL - UP Baner;  POP-UP - Pajączki;  Trybunki; 
Nasza oferta obejmuje systemy prezentacyjno-wystawiennicze niemal każdego rodzaju. 
System zawiera projekt, przygotowanie i druk informacji pod roll-up.
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SYSTEMY TARGOWE i EVENTOWE. Pełna oferta na stronie www.xpress.com.pl

FOTOGRAFIA REKLAMOWA plenerowa i studyjna
Fotografia produktów, modelki, reportaże. Sesje wyjazdowe.

„SUPER-TRAMP” s.c. Biuro Usług Turystycznych

20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 8/1
tel. 81 532 30 00
fax 81 532 53 88
e-mail: biuro@super-tramp.pl stramp@powernet.pl    www.super-tramp.pl
NIP: 712-10-21-246

Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 2 osoby

Zarząd firmy:

Właściciel – Andrzej Jeżewski
Właściciel – Małgorzata Wolanowska-Jeżewska

Przedmiot działalności:

Organizacja imprez turystycznych w Polsce i za granicą; organizacja kolonii, obozów mło-
dzieżowych, wycieczek szkolnych, imprez integracyjnych oraz szkoleniowych, organizacja 
wycieczek objazdowych oraz trampingów.

Oferta:

Imprezy objazdowe po Polsce i za granicę, zimowiska, kolonie i obozy młodzieżowe, wycieczki 
szkolne, imprezy integracyjne, wyjazdy szkoleniowe, itp.

Osoba do kontaktu:

Anna Drączkowska i Andrzej Jeżewski

TB SYSTEM Tadeusz Bubeła

23-210  Kraśnik  ul. Konopnickiej 36
e-mail : biuro@tbsystem.pl www.tbsystem.pl 
TB SYSTEM LABORATORIUM BADAWCZE
23-210  Kraśnik  ul. Konopnickiej 27 A
e-mail: laboratorium@tbsystem.pl www.tbsystem.pl 
NIP: 715-113-31-97

Rok powstania firmy: 2003  Liczba zatrudnionych: 3 osoby

Właściciel: 

Tadeusz Bubeła

Oferta:

- szkolenia dotyczące systemów zarządzania (ISO 9001; ISO 14001, 18001; OHSAS 18001; ISO 

KSIĘGI ZNAKÓW FIRMOWYCH. Przygotowanie znaków w najpopularniejszych formatach 
plików drukarskich i internetowych.

WIRTUALNE SPACERY GOOGLE BUSSINES VIEW. 
REKOMENDOWANY FOTOGRAF GOOGLE.

TB SYSTEM
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19011; ISO/TS 16949; ISO 15378; ISO 17025; ISO 3834; HACCP; ISO 22000, AS 9100), bhp oraz 
szkolenia i kursy zawodowe
- Badania środowiska pracy (akredytacja PCA nr AB 1475)
- FISHFEED sprzedaż zanęt wędkarskich 

Osoby do kontaktu:

TB SYSTEM – Tadeusz Bubeła, tel. 504199838
TB SYSTEM LABORATORIUM BADAWCZE – Witold Jocek, tel. 693250970
FISHFEED – Jacek Bubeła tel. 500 124 200

TIM Biuro Usług Sp. z o.o.

20-810 Lublin, ul. Sempołowskiej 13
tel.  603 744 250  fax 81 742 89 48
e-mail: office@tim.lublin.pl
www.tim.lublin.pl
NIP: 712-10-19-692

Rok powstania firmy: 1995. Liczba zatrudnionych: 3 osoby

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu – Zenon Marczuk

Przedmiot działalności:

Konsulting (doradztwo), restrukturyzacja.

Oferta współpracy:

- konsulting, 
- usługi dla przedsiębiorstw
- usługi dla samorządów 
- zarządzanie podmiotami gospodarczymi
- posiadamy licencję zarządcy nieruchomości

Osoba do kontaktu:

Zenon Marczuk

Main product and type of services:

Consulting, companies restructuring.

Co-opreation sought:

- consulting
- services for Municipal and Local Governments: analysis, restructuring,

TopSearch | Agencja SEM

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 7J lok. 11
tel.  81 444 64 75, tel. kom. 601 313 857
fax  81 471 31 05
e-mail: biuro@topsearch.pl    www.topsearch.pl

Rok powstania firmy:  1996.  Liczba zatrudnionych: 5 osób

Zarząd firmy:

Właściciel – Michał Dziamba

Przedmiot działalności:

 Nasza firma powstała w 1996 roku. Od początku istnienia przedsiębiorstwa działamy 
w branży IT, świadcząc szeroki zakres usług z zakresu technologii informatycznych oraz in-
ternetowych. W 2001 r. stworzyliśmy pierwszą stronę internetową, a 4 lata później w 2005 r. 
rozpoczęliśmy pierwszy projekt z obszaru marketingu w wyszukiwarkach (pozycjonowanie 
strony oraz kampania w Google AdWords).
 Następnie przez blisko 4 lata zdobywaliśmy doświadczenie we współpracy z jedną z wiodą-
cych agencji marketingu internetowego w Polsce. Przez ten czas mieliśmy okazję zrealizować 
projekty SEO i kampanie PPC dla największych polskich i międzynarodowych marek m.in 
w takich branżach jak finanse, FMCG, motoryzacja, nieruchomości czy turystyka.
 Zrealizowaliśmy kilkaset kampanii PPC, w tym duże kampanie z pokaźnymi budżetami. 
Nie są nam obce kampanie rozliczane w modelu efektywnościowym (Success Fee za lead lub 
sprzedaż). W wielu przypadkach efekty naszych działań miały bezpośrednie przełożenie na 
wyniki finansowe promowanych firm i ich rozwój. 
 Od 2011 roku działamy na rynku jako wyspecjalizowana agencja SEM w obszarze pozycjo-
nowania stron oraz kampanii reklamowych w Google. Usługi marketingu w wyszukiwarkach 
rozbudowaliśmy o dodatkowe kompetencje uzupełniające takie jak obsługa kreatywna 
(tworzenie stron, kreacji graficznych i video), zaawansowana analityka internetowa czy opty-
malizacja konwersji poprzez testy witryny. Rozwiązania i strategie wypracowane w obsłudze 
dużych firm, teraz z powodzeniem przenosimy na mniejsze firmy z sektora MŚP.
 Od zawsze celem naszej działalności jest zadowolenie i satysfakcja Klienta. Wyróżniamy 
się indywidualnym podejściem, a nasze motto: „Słuchamy naszych Klientów” realizujemy 
w praktyce. Przekonaj się!

Oferta:

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO)
- pozycjonowanie stron; - audyt SEO strony; - pozycjonowanie Long Tail; - SEO wizerunkowe
- consulting SEO
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REKLAMA W WYSZUKIWARCE GOOGLE (PPC): - reklama w Google; - reklama kontekstowa; - 
reklama video na YouTube; - reklama mobilna na telefon; - retargetowanie reklam; 
 MARKETING INTERNETOWY: - marketing internetowy; - tworzenie stron i kreacji; - analityka 
internetowa; - optymalizacja konwersji; - reklama na Facebooku

TARGI LUBLIN S.A. 

20-406 Lublin , ul. Dworcowa 11
tel. 81 458  15  11
fax 81 534 92 95
e-mail: info@targi.lublin.pl www.targi.lublin.pl
NIP: 946-21-83-910

Rok powstania firmy: 1999. Liczba zatrudnionych: 35  osób
Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego w Poznaniu.
Member of Polish Chamber of Exhibition Industry.

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu - Krystyna Węclewicz-Grajek 

Oferta : 

Organizacja międzynarodowych i krajowych targów i wystaw. Kompleksowe wyposażenie 
i pełen zakres usług związanych z obsługą stoisk targowych. Organizacja i obsługa pokazów, 
wystaw, kiermaszy, zjazdów, sympozjów, konferencji i seminariów. Akcje promocyjne i kam-
panie reklamowe.

Main product and type of services: 

Organization of international and national trade fair events and exhibitions. Full range of 
related services. Organization and service rendered to shows, exhibitions, fairs, conferences, 
conventions and seminars. Promotional events and advertising campaigns.

     THORG-STUDIO Stanisław Pliszko 
AGENCJA PRODUKCJI FILMOWYCH

20-207 Lublin, ul. Turystyczna 9 lok. 120
tel. 81 444 333 2,  tel. 606 946 847
e-mail: staszek.pliszko@ap-film.pl www.ap-film.pl
NIP: 539-118-76-13

Rok powstania firmy: 2008. Liczba zatrudnionych: 1 osoba

Zarząd Firmy:

Stanisław Pliszko

Osoba do kontaktu:

Stanisław Pliszko

Rodzaj działalności:

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, reklamami i programami tv.

Oferta :

Firma THORG-STUDIO specjalizuje się w realizacji spotów, reklam, teledysków, filmów instruk-
tażowych, dokumentów oraz reportaży z wszelkich imprez. Z naszej oferty skorzystało już 
wiele Lubelskich firm oraz instytucji Państwowych.

REKLAMA FILMOWA

Ralizujemy:
Spoty filmowe
Spot filmowy to najczęściej wykorzystywana forma reklamy telewizyjnej. Jest to forma naj-
skuteczniejsza, ale i związana z największymi kosztami produkcji. Spoty filmowe w warunkach 
lokalnych najczęściej znajdują zastosowanie w reklamie wizerunkowej firmy, produktów  
i usług. Spot filmowy realizowany jest zarówno w studiu jak i w plenerze; z udziałem aktorów, 
scenografii, ekipy technicznej. W warstwie dźwiękowej możliwy jest udział dowolnej ilości 
lektorów oraz podkładu muzycznego. 

Spoty filmowe animowane
Spot filmowy animowany to spot realizowany techniką montażu komputerowego zawierający 
niestandardowe animacje oraz efekty specjalne. Spot realizowany jest w całości w studiu 
montażowym z możliwym wykorzystaniem logotypów, innych znaków firmowych, tekstu  
i zdjęć. Spoty filmowe animowane w warunkach lokalnych najczęściej znajdują zastosowanie 
w reklamie konkretnych produktów, usług i promocji cenowych. W warstwie dźwiękowej 
możliwy jest udział dowolnej ilości lektorów oraz podkładu muzycznego. 

Reklamy planszowe
Reklamy planszowe to krótkie formy reklamowe (statyczna plansza zawierająca przekaz re-
klamowy - tekst, logo, zdjęcie, grafikę komputerową). Czas obecności reklamy planszowej na 
antenie to około  8 sekund. W warstwie dźwiękowej możliwy jest udział wyłącznie jednego 
lektora, reklama realizowana jest bez podkładu muzycznego. Reklamy planszowe w warunkach 
lokalnych najczęściej znajdują zastosowanie w reklamie „małego biznesu”. Charakteryzują się 
bardzo niską ceną emisji oraz produkcji. 

Billboardy reklamowe
Billboardy reklamowe to krótkie formy reklamowe, których emisja odbywa się w pasmach 
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niekomercyjnych, czyli poza blokami reklamowymi. Mogą towarzyszyć one programom 
takim jak: prognoza pogody czy publicystyka. Mogą także towarzyszyć zwiastunom progra-
mów telewizyjnych. Ich zawartość reklamowa ogranicza się do zaprezentowania logotypu 
oraz informacji teleadresowych. Ich elementem składowym jest komunikat, np. „Sponsorem 
Programu jest...”. W warstwie dźwiękowej możliwy jest udział wielu lektorów, reklama może 
być realizowana z podkładem muzycznym. Ze względu na obecność kontrahenta w pasmach 
niekomercyjnych, billboard reklamowy należy zaliczyć do szczególnie ekskluzywnej rekla-
my telewizyjnej, jego sugerowane zastosowanie reklamowe to promocja wizerunku firmy, 
utrwalenie marki, produktu, itp.

TUiR „WARTA” S.A. 

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 12
tel. 81 454 01 80 fax 81 454 00 26
e-mail: jan.dziuba@warta.pl
NIP: 521-04-20-047
Reprezentant „Warty” w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Lublinie: – Jan Dziuba 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A
Siedziba firmy/centrala:
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Rok powstania firmy: 1920

Zarząd TUiR „WARTA” S.A.:

Prezes Zarządu – Jarosław Parkot
Wiceprezes Zarządu – Paweł Bednarek
Wiceprezes Zarządu – Maciej Friedel
Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Kudelski
Wiceprezes Zarządu – Hubert Mordka
Wiceprezes Zarządu – Jarosław Piątkowski
Wiceprezes Zarządu – Rafał Stankiewicz
Wiceprezes Zarządu – Witold Walkowiak 

Rodzaj działalności:

Ubezpieczenia indywidualne i korporacyjne 

Oferta:

Ubezpieczenia indywidualne: komunikacyjne, mieszkań i domów, NNW, turystyczne i spor-

towe, rolne, OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenia podmiotów gospodarczych: finansowe, ochrona pracowników, ubezpieczenia 
dla dużych podmiotów gospodarczych, ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw, 
ubezpieczenia dla przedstawicieli grup zawodowych, ubezpieczenie flot samochodowych, 
firm budowlano-montażowych, morskie i przedsiębiorstw gospodarki morskiej, lotnicze, 
kolejowe, ubezpieczenia dla banków, ubezpieczenia kadry menedżerskiej
 
Ubezpieczenia życiowe, indywidualne i grupowe, oferowane przez należącą do Warty spółkę 
życiową TUnŻ WARTA S.A.: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia posagowe, programy in-
westycyjne, programy emerytalne, grupowe ubezpieczenie na życie WARTA EKSTRABIZNES, 
grupowe ubezpieczenie na życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Osoby do kontaktu: 

Katarzyna Maciejewska – Starszy Kierownik tel. +48 081 454 01 59 kom. +48 506 432 683 e-
-mail: katarzyna.maciejewska@warta.pl Jan Dziuba – Starszy Ekspert tel. +48 081 454 01 80 
kom. +48 500 116 063 e-mail: jan.dziuba@warta.pl

WATRA TRAVEL Sp. z o.o.

Siedziba spółki:
20-016 Lublin ul. Narutowicza 30
tel. 81 743 76 56,  fax 81 743 77 75, tel. 22 389 76 56, tel kom. 726 06 56 66
e-mail: biuro@watra-travel.pl  www.watra-travel.pl
NIP: 712-25-06-738

Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 5 osób

Zarząd: 

Prezes  Zarządu – Robert Mazur
Członek Zarządu – Renata Mazur

Osoba do kontaktu:

Kierownik Biura Obsługi Klienta –  Joanna Kowalik

Rodzaj działalności:

Biuro Podróży WATRA TRAVEL Sp. z o.o. w Lublinie prowadzi działalność gospodarczą od roku 
1990. Jesteśmy biurem wyspecjalizowanym w obsłudze ruchu turystycznego i organizacji 
imprez dla dzieci, młodzieży i studentów oraz wycieczek i wczasów dla seniorów. Jesteśmy 
członkiem Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Klastra 
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Lubelska Medycyna. Atutem prowadzonej przez nas działalności turystycznej jest wieloletnie 
doświadczenie, duża ilość kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz wykwalifikowana 
kadra pracowników etatowych, rezydentów, pilotów wycieczek, instruktorów sportu i opie-
kunów wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Podstawowy zakres działalności i propozycje współpracy w zakresie usług: 
- wycieczki krajowe i zagraniczne (autokarowe, kolejowe i lotnicze) 
- wczasy krajowe i zagraniczne 
- organizacja imprez dla seniorów 
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (wycieczki szkolne, kolonie, zimowiska, obozy 

młodzieżowe krajowe i zagraniczne) 
- kompleksowa obsługa turystów zagranicznych i krajowych 
- organizacja imprez i obsługa klientów indywidualnych w zakresie zagranicznej turystyki 

przyjazdowej do Regionu Lubelskiego i po Polsce  
- turystyka medyczna i prozdrowotna 
- usługi w zakresie turystyki indywidualnej (rezerwacje noclegów i wyżywienia, transportu, 

biletów, itp.) 
- organizacja spotkań integracyjnych, kursów, szkoleń, narad, konferencji i innych imprez 

w kraju i za granicą 
- turystyka aktywna i kwalifikowana (trampingi, jeździectwo, żeglarstwo, rowery, kajaki, 

windsurfing, wędrowne, obozy tenisowe, koszykówka itp.) 
- transport turystyczny (autokary, mikrobusy, bilety na autokarowe przejazdy międzynaro-

dowe, bilety promowe, bilety lotnicze) 
- ubezpieczenia turystyczne.

Main product and type of services:

- full tourist and travel service

Cooperation sought:

- tourism in Poland and abroad for children, youth, adults and seniors
- organization of business tramp, training and meetings.

WODROL Sp. z o.o.
20-107 Lublin, ul. Misjonarska 20 
tel/fax.  81 532 20 48
wodrol@wodrol.lublin.pl  www.wodrol.lublin.pl
NIP: 946-229-12-03

Rok powstania firmy:  2000. Liczba zatrudnionych: ok.100

Zarząd: 

Prezes  Zarządu – Leszek Kalinowski
Wiceprezes Zarządu – Joanna Ziemichód
Wiceprezes Zarządu– Magdalena Kusiak-Mazur

Wiceprezes Zarządu – Piotr Żaba

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Wojtysiak- Asystentka Zarządu tel. 81 534 75 20

Rodzaj działalności: budowlana

WODROL Sp. z o. o. stanowi część grupy kapitałowej WODROL
• WODROL Sp. z o.o.
• WODROL Inwestycje Sp. z o.o.
• WODROL Nieruchomości Sp. z o.o.
• CORNER HOUSE Sp. z o.o.

Budowa  obiektów usługowo- handlowych oraz biurowych
Wynajem powierzchni usługowo- handlowych oraz biurowych
Realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z przyłączami
Realizacja stacji wodociągowych i uzdatniania wody
Budowa oczyszczalni ścieków
Realizacja instalacji wod-kan wewnętrznych i zewnętrznych
Budowa bezodpływowych zbiorników na ścieki

WODROL Sp. z o.o. powstała w 2000 r. Jest przodującą firmą budowlaną kontynuującą długo-
letnią tradycję przedsiębiorstwa państwowego. Właścicielami są Leszek Kalinowski, Tomasz 
Kalinowski.
Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji inwestycji „pod klucz” z dziedziny inżynierii sanitar-
nej i ochrony środowiska oraz w budowie i wynajmie powierzchni biurowo-handlowych, takich 
jak: markety, galerie, biurowce, banki, restauracje, hotele, a także osiedla z apartamentami. 
Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę (ok. 90 osób), w tym doświadczonych i kompetent-
nych specjalistów z dziedziny inżynieryjno-technicznej. Dysponuje bogatym wyposażeniem 
sprzętowym. Domeną firmy jest solidność, uczciwość oraz respektowanie terminów prac i płac.
Spółka do tej pory zbudowała ponad 700 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Do-
starcza wodę dla ok. 6.000 punktów odbioru w gminach: Jabłonna Majątek, Strzyżewice, 
Głusk, Prawiedniki i część Gminy Lublin. Utrzymuje w ciągłym ruchu 5 stacji wodociągowych 
w gminach Prawiedniki, Kolonia Czerniejów, Jabłonna Majątek, Piotrków, Chmiel. Zajmuje się 
eksploatacją przepompowni w Żabiej Woli gm. Strzyżewice. Jako pierwsza prywatna firma 
w Polsce, w 2008 r. zrealizowała ogromną inwestycję budowy linii energetycznej z Białorusi 
do Polski. Od 2004 r. projektuje i wykonuje obiekty usługowo-handlowe oraz biurowce. Przy 
realizacji tych inwestycji starannie dobiera lokalizacje gwarantując sukces najemcom.
Spółka realizuje projekty przy zachowaniu najwyższych standardów wykonania, potwierdzo-
nych certyfikatem ISO 9001.
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    P. W.  „WOKS” Ośrodek Wypoczynkowy 
RIVIERA-KRASNE

21-109 Uścimów Stary, Krasne 187
tel 501 336 789, 501 330 152
tel./fax 81 723 22 00 
e-mail:  biuro@krasne.com.pl  www.krasne.com.pl
NIP 713-020-10-77

Rok powstania firmy: 1992

Zarząd firmy:

Właściciel - Anna Kurek

Osoby do kontaktu:

Anna Kurek (j.angielski), Piotr Kurek (j.angielski, j. hiszpański)

Rodzaj działalności:

Ośrodek Wypoczynkowy RIVIERA w Krasnym na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, 200 
miejsc, pokoje 2-,3,- 4- i 7-osobowe z łazienkami, stołówka, karczma ludowa,  bar, pizzeria.

Oferta:

10ha ośrodek wypoczynkowy położony nad brzegiem j. Krasne, z własną plażą i sprzętem 
pływającym. Organizacja wczasów rodzinnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, zielone szko-
ły, imprezy  plenerowe, kurso-konferencje i pikniki, imprezy integracyjne i kolonie, wesela.

Main product and type of services:

Holiday camp RIVIERA near Leczynsko-Wlodawskie Pojezierze –200 beds (apartments and 2, 
3 or 4 beded rooms), restaurant, café, drink bar.

Co-opreation sought:

Reciving tourist groups from foreign countries in holiday camp. RIVIERA, arranging family and 
summer rest for children and youth.

Dodatkowe informacje:

Powierzchnia ośrodka-10 ha, miejsce wyznaczone do kąpieli, wypożyczalnia sprzętu pływającego.

Spis treści
3 – AGAM | Odzyskiwanie danych
3 – AGAT Biuro Usługowo-Handlowe
4 – Biuro Podróży i  Turystyki  ALMATUR-Lublin Sp. z o.o.
4 – AMAR Sp. z o.o.
4 – Biuro Podróży ANAS Sp. z o.o.
5 – ARKA-TOUR Biuro Turystyczno-Usługowe
5 –  ARTPOL-Therm Sp. z o.o.
5 – ASAP EDUCATION
6 – ASTUR Sp. z o.o.
6 – ATP Armatura
6 – ATP Publishing Marzanna Dobosz
7 – AT-Serwis s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak
7 – Pensjonat Bankowy  Antoni Piotr Kobielas
8 – BGŻ BNP Paribas S.A.  Oddział Regionalny Bankowości Detalicznej i Biznesowej
8 – Bank Zachodni WBK S.A. 1 Region w Lublinie
9 – Beatur Polska Sp. z o.o.
10 – „BIOMED- LUBLIN”  Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
10 – Broker PLUS Sp. z o.o. 
10 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT Sp.J. 
11 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „CEMAR” Sp. z o.o.
11 – P.U.H. CEWAR Więch & Więch S-ka j.
12 – Consultrix Krystyna Górak
12 – PZ CORMAY S.A. Oddział LUBLIN
13 – „Dom-Lux” J.J.Suchowierscy   Przedsiębiorstwo Handlowe
13 – DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o
14 – M.S. „DRAWEX” Sp. z o.o.
14 – EDBAK Sp. z o.o.
15 – EL-MAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
15 – EL-TAX Sp. z .o.o. Biuro Rachunkowe
16 – PHU „EMOCJA” Teresa Barszcz
16 – EURO-CAR Sp. z o.o.
16 – Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.
17 – FTK Sp. z o.o.
17 – Biuro Turystyki  GALA-TRAVEL
17 – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
17 – Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
18 – Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „GEO” Sp. z o.o. 
18 – GLOPACK Sp. z o.o.
18 – Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie imienia Syna Człowieczego 
19 – GRAVIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
19 – Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
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19 – PPHU GREM  Glonek Sp. j.
20 – Hen-Bud Spółka z o.o.
20 – Herman and Partners Associated Architects
21 – ICN Sp. z o.o.
21 – IT Excellence Sp. z o.o.
22 – „KAMI” Biuro Usług Pilotarskich i Przewodnickich
22 – Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Koksanowicz
22 – Kancelaria Syndyka Sp. z o.o.
22 – Centrum Podróży „KOLIBER”  Tomasz Jurkowski
23 – Przedsiębiorstwo  Budowlane „Konsbud” w Lublinie Sp. z o.o.
23 – Firma KONSULTANT Ewa Ozga
23 – KORNET Sp. z o.o.
24 – Grzegorz Krychowski Zajazd „Złoty Klucz” 
24 – Biuro Usług Turystycznych „KRYSTYNA”
24 – LIDER TOUR Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych
24 – „LOGOSTOUR”  Sp. z o.o.   Oddział Lubelski Biuro  Turystyki  ZNP
25 – Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.
25 – Lubelskie Centrum Analizy Asekuracyjnej P. Rulewski i Wspólnicy Sp.j 
26 – „LUBLINIANKA – TOUR”  Biuro Usług Turystycznych
26 – Makarewicz Andrzej PHU
26 – MAX-BUD Grzegorz Pawłowski
26 – MEGA Sp. z o.o.
27 – MIKROBIT Sp. z o.o.
27 – MODUS Renata Wasiewicz
28 – MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.
29 – MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
30 – Mrugała Stacja Kontroli Pojazdów
30 – MUSI Lublin Sp. z o.o.
31 – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach
31 – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne  w Lublinie Sp. z o.o.
32 – Biuro Podróży „OLIMP” Józef Mrozowicz
32 – Ośrodek Usług Edukacyjnych Sp. z o.o.
33 – PAULAINVEST PL Beata Kołtun
34 – PERKOZ Biuro Turystyki Przyrodniczej Małgorzata Styła
34 – Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS LUBLIN S.A.
34 – POL-INOWEX Sp. z o.o. S.K.A
35 – POL-SKONE Sp. z o.o.
35 – „PRO-PROJECT” Henryk Kartaszyński
36 – Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp.  z o.o.
36 – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
36 – „PZL - Świdnik” S.A. 
37 – REALL Agencja Zaopatrzenia Technicznego Arkadiusz Króżel

37 – SAMET  Spółka z o.o.
38 – Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie
38 – „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej
39 – „SPOMASZ” Bełżyce Spółka Akcyjna
39 – „STANDARD” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
40 – Stock Polska Sp. z o.o.
40 – STUDIO X PRESS Agencja Reklamowa
41 – „SUPER-TRAMP” s.c. Biuro Usług Turystycznych
41 – TB SYSTEM Tadeusz Bubeła
42 – TIM Biuro Usług Sp. z o.o.
42 – TopSearch | Agencja SEM
43 – TARGI LUBLIN S.A. 
43 – THORG-STUDIO Stanisław Pliszko AGENCJA PRODUKCJI FILMOWYCH
44 – TUiR „WARTA” S.A. 
44 – WATRA TRAVEL Sp. z o.o.
45 – WODROL Sp. z o.o.
46 – P. W.  „WOKS” Ośrodek Wypoczynkowy RIVIERA-KRASNE
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