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Zgodnie ze stanem na dzień 01.08.2019 r. w skład Lubelskiego Klastra 
Lotniczego wchodzi 41 podmiotów, spośród których:

20 stanowią przedsiębiorstwa przemysłowe (I grupa):
1. Air&D
2. Asquini Polska
3. Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol
4. Cewar
5. Czech PPHU
6. Edbak
7. Haasen Adler
8. Komech
9. Krystian PPHU
10. NOTA Zakład Mechaniki Precyzyjnej
11. PORTAL Krzysztof Głażewski
12. PZL Świdnik
13. RST Roztocze
14. United Military Systems
15. Wentworth Tech
16. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WIST Alina 

Motyl
17. Wit-Composites
18. WSK Tomaszów Lubelski
19. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1
20. Zakład Obróbki Plastycznej

12 firm zajmuje się działalnością usługową, w tym działalnością 
specjalistyczną dla przemysłu (II grupa):

1. ArcusLink
2. Best Metal Perfekt
3. EUlingo
4. EXIN
5. TPL Aeroservice
6. LBM Lab-Test
7. Lubelska Agencja Ochrony Środowiska
8. Pattonair Poland
9. Beast Global Tool Company
10. Credex-Far
11. Credex-Oil
12. Annex

6 stanowią instytucje otoczenia biznesu (III grupa):
1. Regionalny Park Przemysłowy Świdnik 
2. Lubelski Park Naukowo Technologiczny
3. Świdnicki Inkubator Lotniczy
4. Instytut Lotnictwa
5. Fundacja Polskiej Akademii Nauk
6. Port Lotniczy Lublin

3 są szkołami lub uczelniami wyższymi (IV grupa):
1. Politechnika Lubelska
2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

W ramach pierwszej grupy znajduje się szereg przedsiębiorstw, które 
zajmują się zarówno produkcją finalnych wyrobów, jak również świad-
czą usługi dla innych podmiotów, w szczególności w zakresie obróbki 
metali. 

W ramach grupy drugiej, w Klastrze znajdują się podmioty oferujące 
usługi towarzyszące producentom z grupy pierwszej w zakresie badań 
materiałowych i wytrzymałościowych metali i tworzyw sztucznych, tłu-
maczeń specjalistycznych, a także szeroko rozumianych usług lotni-
czych i wsparcia w prowadzeniu działalności

Kolejną grupę stanowią instytucje otoczenia biznesu, które oprócz ty-
powej działalności usługowej, często zbliżonej do firm z grupy drugiej, 
oferują również powierzchnię biurową i coworkingową oraz usługi do-
radcze w zakresie pozyskiwania finansowania, prowadzenia działalno-
ści B+R, a także transferu wiedzy i technologii na linii nauka-biznes.

Ostatnią wyróżnioną grupą podmiotów są szkoły i uczelnie wyższe, 
które oferują szeroki zakres współpracy badawczo-rozwojowej.

1. Wprowadzenie

1. W
prow

adzenie
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PZL Świdnik, jeden z założycieli, a zarazem największa firma wchodząca w skład Klastra, będąca częścią grupy Leonardo Helicopters. 
Jest to przedsiębiorstwo unikatowe wśród wszystkich członków Klastra, bowiem jako jedyne jest licencjonowanym zakładem 
produkującym śmigłowce. Firma zajmuje się projektowaniem, badaniem i produkcją śmigłowców OEM, a także obsługą posprzedażną 
śmigłowców oraz ich naprawami i remontami. Równocześnie PZL Świdnik zajmuje się produkcją podzespołów lotniczych (części 
i podzespoły metalowe, kompozytowe), struktur lotniczych (kadłuby śmigłowców, części kadłubów śmigłowców) oraz świadczy 
podwykonawstwo dla innych firm lotniczych. Dodatkowo spółka prowadzi prace B+R w dziedzinie lotnictwa.

na obrabiarkach CNC 3D, 4D i 5D gwarantujących powtarzal-
ność kształtów i wymiarów;

 . Precyzyjne szlifowanie; realizowane na szlifierkach do płasz-
czyzn, otworów i wałków;

 . Honowanie, realizowane na honownicach pionowych i pozio-
mych;

 . Frezowanie uzębień metodą obwiedniową, realizowane na 
obrabiarkach konwencjonalnych i CNC;

 . Głębokie wiercenie, realizowane na wiertarkach lufowych;
 . Dokładna obróbka otworów, realizowana na wiertarkach i 

szlifierkach współrzędnościowych.

· Obróbki cieplne
 . Obróbki cieplne stali, stopów miedzi, aluminium i tytanu.

· Produkcja struktur kompozytowych.

Aktualnie Zakład Kompozytów posiada infrastrukturę niezbędną do:

 . Wytwarzania łopat wirnika nośnego, łopat śmigła ogonowego 
i stateczników poziomych do śmigłowców W-3, SW-4, Kania, 
tapicerki kompozytowej:
	suszarki do kompozytów max temp. 220°C, największa o 

wymiarach szer. 2800mm x wys. 2200mm x dł. 8500mm z 
komputerową rejestracją parametrów polimeryzacji,

	lakiernia o powierzchni 115m².

 . Wytwarzania struktur kompozytowych w tak zwanej czystej 
technologii (cleanroom):
	3 czyste pomieszczenia, największe o pow. 630m,
	10-głowicowy system laserowej projekcji VIRTEK®,
	2 obrabiarki CNC do ciecia prepregów, LECTRA, HUMAN-

TEC,
	5 autoklawów, największy o średnicy 3500mm i długości 

10000mm
	9 komór chłodniczych.

 . Kontroli części za pomocą DT i NDT:
	badania ręczne UT Pulse Echo ASCAN struktur monolitycz-

nych,
	badania ręczne UT Through Transmission ASCAN struktur 

przekładkowych i klejonych,
	badania automatyczne UT Through Transmision C-SCAN 

-struktur monolitycznych, przekładkowych i klejonych 
(części płaskie i o lekkiej krzywiźnie),

2. Przedsiębiorstwa przemysłowe
Lubelski Klaster Lotniczy

W skład parku maszynowego firmy wchodzą:

· Obrabiarki CNC do stopów aluminium, stali;

· Obrabiarki do obróbki struktur kompozytowych;

· Czyste pomieszczenia, narzędzia specjalistyczne i wyposażenie, 
autoklawy do procesów wytwarzania struktur kompozytowych;

· Laboratoria chemiczne, metaloznawcze, chemiczne i techniczne;

· Laboratoria Inżynieryjne do badań statycznych, dynamicznych 
struktur i podzespołów lotniczych;

· Linie do obróbek galwanicznych i anodowania;

· Aparatura do badań NDT (ultradźwięki, rentgen, defektoskopia 
magnetyczna).

Dostępny zakres świadczonych usług obejmuje:

· Połączenia nierozłączne
 . Montaż śrubonitów;
 . Nitowanie;
 . Spawanie stali, stopów aluminium i tytanu metodą TIG;
 . Spawanie stopów aluminium metodą gazową;
 . Łukowe spawanie stali elektrodami otulonymi;
 . Zgrzewanie oporowe stali, stopów aluminium i tytanu;
 . Klejenie w autoklawie.

· Obróbka plastyczna
 . Kształtowanie części blaszanych na prasach z przeponą lub 

poduszką gumową;  
 . Gięcie blach na prasach krawędziowych;
 . Cięcie rozkrojów na maszynie Water Jet;
 . Kształtowanie profili i blach na obciągarkach;   
 . Kształtowanie blach na trójwalcarce;
 . Prostowanie blach na prostowarce; 
 . Tłoczenie na prasie podwójnego działania;
 . Na wyposażeniu są także prasy hydrauliczne i mimośrodowe do 

cięcia, wykrawania, okrawania, gięcia itp.;
 . Kształtowanie części blaszanych na prasach z przeponą lub 

poduszką gumową;
 . Obróbka skrawaniem;
 . Toczenie, realizowane na tokarkach konwencjonalnych i stero-

wanych numerycznie;
 . Zintegrowane toczenie z jednoczesnym frezowaniem, realizo-

wane na centrach CNC tokarsko-frezarskich;
 . Frezowanie skomplikowanych kształtów z dużą dokładnością 

z zachowaniem wysokiej klasy gładkości; realizowane głównie 
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	badania automatyczne UT Through Transmision C-SCAN 
struktur monolitycznych, przekładkowych i klejonych (czę-
ści o skomplikowanej krzywiźnie 3D).

 . Obróbka części:
	5-osiowe centra frezarskie CNC firmy JOBS - JOMACH 

146® (przestrzeń robocza X 6000mm, Y 4000mm, Z 
200mm) i JOBS - JOMACH 156® (przestrzeń robocza X 
4800mm, Y 3200mm, Z 200mm);

	3-osiowa frezarka (plus indeksowana oś C) NOVA 4030 3X 
ze stołem podciśnieniowym o wymiarach 3m x 4m.

 . Projektowania, modelowania i wytwarzania oprzyrządowania 
do klejenia:

 . projektowanie i modelowanie, realizowane przy pomocy nowo-
czesnych narzędzi CAD/CAM (Catia, NX, AutoCad),

 . rozwinięcia i nestingi tkanin (oprogramowanie Magestic),
 . wykonywanie oprzyrządowania metalowego, kompozytowego 

w technologii mokrej, prepregowej, infuzji, z płyt modelowych 
regeneracji oprzyrządowania.

· Obróbka pokryciowa
 . W obrębie Zakładu Powłok działa w pełni zautomatyzowana 

linia do anodowania w kwasie chromowym i chromianowania. 
Możliwości linii to: badania nieniszczące, odtłuszczanie, od-
tlenianie sodowe, uaktywnianie powierzchni, uszczelnianie, 
anodowanie w kwasie chromowym, chromianowanie (Alodine 
1200).

 . Następujące procesy certyfikowane są przez Nadcap: pasywacja 
stali nierdzewnych, anodowanie tytanu, fosforanowanie manga-
nowe, chromianowanie, anodowanie w kwasie chromowym.

· Badania laboratoryjne
 . laboratoriów zakładowych:
 . laboratorium metaloznawcze, 
 . laboratorium chemiczne,  
 . laboratorium pomiarów długości i kąta,  

 . laboratorium pomiarów temperatury i wilgotności,  
 . laboratorium pomiarów elektrycznych.

PZL Świdnik poszukuje kooperacji w zakresie:

· Usługi utrzymania ruchu / napraw maszyn / relokacji maszyn / 
dostawy części zamiennych 

· Narzędzia skrawające / ścierne / kontrolno-pomiarowe

· Prace budowlane

· Projektowanie i wykonawstwo oprzyrządowania produkcyjnego

· Gotowe struktury śmigłowców wykonane na podstawie doku-
mentacji technicznej LHD w technologiach kompozytowej, ma-
szynowej oraz blacharskiej, włączając montaże 

· obróbka mechaniczna,

· cięcie blach,

· zdejmowanie powłok lakierniczych 

· Procesy specjalne (galwanika, kulowanie, itp.) 

· Materiały hutnicze (płyty, blachy, pręty, rury, itp.) 

· Elementy znormalizowane (nity, śruby, nakrętki, podkładki, itp.) 

· Materiały kompozytowe (prepregi, błonki klejowe, itp.) 

· Materiały chemiczne i pokryciowe (podkłady, farby, rozcieńczalni-
ki, uszczelniacze) 

· Materiały niemetaliczne (materiały plexi, materiały gumowe, ma-
teriały z tworzyw sztucznych)

Najliczniejszą grupą w ramach firm przemysłowych są przedsiębiorstwa 
zajmujące się plastyczną i ubytkową obróbką metali na różnym stopniu 
i szczeblu zaawansowania. 

Kontakt: PZL Świdnik, Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik  
Tel.: (+48) 81 722 50 00, www: pzl.swidnik.pl, e-mail: swidnik.AW@leonardocompany.com

mailto:pzl.swidnik.pl
mailto:swidnik.AW@leonardocompany.com
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Air&D jest firmą zajmującą się cięciem blach – węglowych, aluminiowych 
i nierdzewnych oraz usługą grawerowania. Spółka korzysta z ze sprzętu 
OPTIFLEX NEXUS 3015 FIBER renomowanej, japoński firmy Mazak.

Specyfikacja poszczególnych usług jest następująca:

· Cięcie blach węglowych . Maksymalna grubość: 14mm . Obszar roboczy cięcia: 1,5m x 3m

· Cięcie blach aluminiowych . Maksymalna grubość: 10mm . Obszar roboczy cięcia: 1,5m x 3m . Cięcie blach nierdzewnych
	Maksymalna grubość: 10mm
	Obszar roboczy cięcia: 1,5m x 3m . Grawerowanie
	grawerowanie laserem stali nierdzewnej, aluminium, alumi-

nium anodowanego
	Obszar roboczy: 1,5m x 3m

Kontakt:  AIR&D sp. z o. o., ul. Kuźnicza 4, 21-045 Świdnik 
tel: +48 795 467 115,  
www: www.airnd.eu | e-mail: biuro@airnd.eu 

Asquini Polska jest producentem elementów krytycznych dla lotnictwa 
i przemysłu kosmicznego. Specjalizuje się w stopach metali dedykowanych 
dla przemysłu lotniczego, a także obróbką materiałów kompozytowych. 
Elementy produkowane przez firmę są unikatowe i realizowane zgodnie ze 
szczegółową specyfikacją klienta. Firma jest dostawcą między innymi dla 
Airbusa, Airbus Helicopters oraz Paulstra. Z uwagi na specjalizację w zakresie 
obróbki mechanicznej, programowania CNC oraz kontroli wymiarowej, 
firma jest w stanie produkować różnego rodzaju elementy metalowe 
i kompozytowe, zgodne z restrykcyjnymi wymogami dla lotnictwa.

Kontakt:  Asquini Polska Sp. z o.o.,  
ul. Erazma Plewińskiego 24, 20-270 Lublin,  
tel: +48 81 441 85 35

Bukpol zajmuje się kompleksowym wykonywaniem elementów 
metalowych, począwszy od etapu projektowania, przygotowania do 
produkcji oraz samej precyzyjnej obróbki skrawaniem. Firma posiada 35 
obrabiarek CNC. W skład parku maszynowego wchodzą m.in.:

 . pionowe, czteroosiowe centra frezarskie; . poziome centra frezarskie z paletyzacją i stołem obrotowym; . nowoczesne tokarskie centra obróbcze; . frezarki i tokarki sterowane numerycznie NC;

 . konwencjonalne tokarki, frezarki, szlifierki (do płaszczyzn, 
otworów, kołków), wiertarki itp.; . urządzenia wibracyjne do obróbki powierzchniowej detali – 
polerowanie, gratowanie; . myjka ultradźwiękowa, śrutownica, bęben wibracyjny;

Bukpol oferuje wieloosiową obróbkę mechaniczną detali o wymiarach 
800x700x800 mm lub wałków o średnicy 700 mm i długości do 2000 
mm w tolerancji 6 klasy na centrach tokarskich NC i na centrach fre-
zarskich NC. Specjalizują się w produkcji średnioseryjnej. 
Firma posiada certyfikat AS9100 – lotniczy od 2018 roku

Kontakt:  Zakład Mechaniki Maszyn BUKPOL Łagodziński sp.j.,  
ul. Dolna 96, 95-006 Brójce 
Tel.: +48 42 214 01 01,  
www.bukpol.pl | e-mail: bukpol@bukpol.pl

Cewar jest to spółka zajmująca się produkcją różnego rodzaju części 
lotniczych, form wtryskowych oraz oprzyrządowania do maszyn. Cewar 
pomaga w procesie projektowania lub sam projektuje elementy i formy 
zgodnie ze specyfikacją klienta. Zakres działalności firmy obejmuje:

 . produkcję części lotniczych . produkcję oprzyrządowanie do maszyn . obróbkę skrawaniem . projektowanie i wykonywanie form wtryskowych i przyrządów . szlifowanie . handel hurtowy wyrobami metalowymi, armatura przemysło-
wą, gazami technicznymi itp.

W skład parku maszynowego wchodzą:  . frezarki CNC 5-osiowe i 3 osiowe . tokarki CNC . maszyny obróbcze konwencjonalne . elektro-drążarki . szlifierki . piece hartownicze . maszyny pomiarowe dotykowe i optyczne

Co istotne, firma jest w stanie obrabiać materiały trudnoobrabialne, ta-
kie jak tytan czy hardox. Spółka poszukuje kooperacji w zakresie: usług 
galwanicznych i obróbki pokryciowej.

Cewar posiada lotniczy certyfikat jakości AS-EN 9100, zawierający też 
standardową normę ISO  9001-2008. 

Kontakt:  CEWAR Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pancerniaków 1B, 20-331 Lublin 
tel: +48 81 748 16 19,  
www: cewar.com.pl | e-mail: cewar@cewar.com.pl

http://www.airnd.eu
mailto:biuro@airnd.eu
http://www.bukpol.pl
mailto:bukpol@bukpol.pl
mailto:cewar@cewar.com.pl
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Czech PPHU zajmuje się produkcją różnego rodzaju elementów ze 
stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Spółka wykonuje toczenie CNC, 
spawanie metodami TIG, MIG oraz MAG, a także wykonuje cięcie wodą 
oraz polerowanie części. Jest dostawcą elementów do wielu gałęzi 
przemysłu. Wykonywany typ produkcji jest mało specjalistyczny i nie 
wymaga specjalnych certyfikatów. Niemniej spółka jest zainteresowania 
współpracą w ramach Klastra w kontekście zdobywania wiedzy 
w zakresie stosowania i wykonywania bardziej zaawansowanych 
technologicznie procesów i elementów. Jest jedną z niewielu firm 
w Klastrze o tak dużym doświadczeniu w zakresie obróbki stali 
nierdzewnej i kwasoodpornej. 

Kontakt:  P.P.H.U. „CZECH” Jarosław Czech,  
ul. Zemborzycka 55 C, 20-445 Lublin 
Tel: +48 501-571-749,  
www.czech.lublin.pl | e-mail: info@czech.lublin.pl

Edbak oferuje zaawansowaną obróbkę metali. Spółka oprócz klasycznego 
frezowania oraz toczenia CNC zajmuje się również cięciem laserowym rur, 
blach oraz profili, a także obróbką powierzchni (szkiełkowanie) i łączeniem 
metali (spawanie TIG/MIG/MAG, zgrzewanie punktowe, wstrzeliwanie 
kołków, tulei i trzpieni).

Firma dysponuje takimi maszynami jak: 

· Adige LT9 Combo Fiber, Trumpf Trulaser 5040, Mazak HyperGear 
510 (cięcie laserem)

· Trumpf TruPunch 5000 (wykrawanie CNC)

· Trumpf TruBend 5230 (gięcie blach na prasach)

· Gilotyna CNC Vimercati CSI 4050×6 (cięcie na gilotynie)

· SOCO SB-80x4A-3SV (gięcie rur CNC)

· CNC MEP Shark 332 NC EVO (cięcie na piłach taśmowych CNC)

· Hass VF-3YT/50, TOS WHQ 105 CNC (frezowanie CNC)

· CNC ST-40L, CNC DS-30Y (toczenie CNC)
Edbak posiada certyfikat ISO 2008-9001 oraz certyfikaty bezpieczeń-
stwa na poszczególne wyroby TUV. 

Kontakt:  EDBAK Sp. z o.o.,  
Piotrowice 186, 23-107 Strzyżewice, tel. (81) 562 81 19,  
www: edbak.pl | e-mail: info@edbak.com

Rhema Truck jest polskim producentem wyrobów kompozytowych. Firma 
zajmuje się między innymi produkcją turbin wiatrowych.

Kontakt:  Rhema Truck, ul. Zemborzycka 116F, 20-445 Lublin 
e-mail: serwis@rhematruck.pl 

Komech również oferuje klasyczne frezowania oraz toczenia CNC, 
a dodatkowo cięcie laserem oraz plazmą, gięcie i cięcie rur oraz profili, 
spawanie robotem, spawanie TIM/MIG/MAG, śrutowanie oraz zgrzewanie 
prętów i blach. Co więcej, firma oferuje możliwość obróbki plastycznej blach 
na zimno, która jest wykonywana na prasach o nacisku od 15 do 400 T.

W zakresie poszczególnych usług, firma posiada następujące 
możliwości wykonywania:

· Wycinanie laserowe: Laser AMADA 3000W; materiał/max gru-
bość cięcia: Stal węglowa/12mm, Stal nierdzewna i kwasoodpor-
na/6mm, Aluminium/3mm; wymiary arkusza: 1500x3000 [mm]

· Cięcie plazmą: wymiar stołu - 2000 x 3000 mm, grubość cięcia 
dla stali węglowej - głowica plazmowa 25mm, palnik 120mm

· Frezowanie na centrach obróbczych pionowych: max gabaryty 
detalu 1000 x 660 x 635 mm (3D), obróbka w 4 osiach ciągła - 
max średnica 300mm

· Toczenie CNC oraz prace wiertarsko-frezarskie: max średnica 
toczenia z uchwytu 226mm, max średnica toczenia z pręta 65mm, 
max długość toczenia 508mm

· Spawanie robotem: zasięg R=1000mm

· Gięcie NC profili i rur: do ø76 mm

· Gięcie na prasie krawędziowej CNC: max grubość giętych detali 
do 6 mm, max długość gięcia: 3000 mm, możliwość gięcia pod 
dowolnym kątem

· Obróbka plastyczna blach na zimno: prasy o nacisku od 15 do 400 T

· Toczenie konwencjonalne - max średnica toczenia z pręta - 55mm, 
max. średnica toczenia - 520mm, max. długość toczenia - 2m

Kontakt:  Zakład Obróbki Metali KOMECH,  
al. Warszawska 125, 20-824 Lublin 
tel. +48 81 533 36 82,  
www: komech.com.pl | e-mail: info@komech.com.pl

Krystian PPHU oferuje możliwość wykonania obróbki mechanicznej. 
W przypadku tej spółki parametry do cięcia laserowego są następujące:

· Maksymalna grubość blachy: 22 mm (stal węglowa), 12 mm (stal 
nierdzewna i kwasoodporna), 8 mm (aluminium)

· Maksymalny rozmiar arkusza: 3000 x 1500 mm

Dodatkowo firma oferuje również szeroki zakres usług obróbki skrawa-
niem, w tym w szczególności:

1. Toczenie konwencjonalne: . maksymalna średnica przedmiotu obrabianego: Ø600 mm, 
maksymalna długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm . toczenie pojedynczych detali o średnicy max: Ø600 mm . toczenie dokładne:
	max średnica: Ø 440 mm – małe serie, max średnica: Ø 270 

mm – seryjnie, max długość: 1500 mm . toczenie, wytaczanie odlewów, odkuwek do 600 mm średnicy 
i wagi 3000 kg; . toczenie wałów do 3000 mm długości; . toczenie pierścieni, tarcz do 600 mm średnicy;

2. Przedsiębiorstw
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 . toczenie gwintów prawych, lewych o dowolnym zarysie; . toczenie śrub pociągowych do obrabiarek; . obróbka wstępna i na gotowo odlewów z form piaskowych; . toczenie powierzchni kształtowych do Ø 500mm i długości 250mm; . toczenie stożków; . toczenie powierzchni kulistych; . toczenie części typu: wałek, tarcza, tuleja

2. Toczenie CNC: . max średnica toczenia bez podparcia: Ø 500 mm; max średni-
ca toczenia z podparciem: Ø 300 mm na długości 1500 mm

3. Frezowanie:
	Frezowanie konwencjonalne: 1300 x 700 x 500 mm/2800 kg

4. Frezowanie 3-osiowe CNC w tym: 3-osiowe frezowanie po-
wierzchni krzywoliniowych 3D, . przestrzeń robocza 1600x500x 450 mm / 2800 kg . tolerancja pozycjonowania +/- 0,005 mm

5. Frezowanie kół zębatych stożkowych o zębach prostych: . maksymalna średnica kół zębatych Ø 500 mm . moduł: do 10

6. Szlifowanie: . wałków:
	max średnica Ø 200 mm; max długość 1000 mm . otworów:
	max średnica detalu Ø 250mm; max średnica otworu Ø 100 mm . płaszczyzn:
	max wymiar obrabianej powierzchni 250 x 800 mm przy 

zakresie tolerancji 0,03 mm;
	przy gabarytach przedmiotu 500 x 50 zakres tolerancji 0,01

7. Cięcie: . na pile taśmowej – max średnica Ø 350 mm

8. Spawanie: . MIG, MAG, TIG

Kontakt:  Zakład Obróbki Metali KOMECH, al. Warszawska 125, 
20-824 Lublin 
tel. +48 81 533 36 82,  
www: komech.com.pl | e-mail: info@komech.com.pl

NOTA Zakład Mechaniki Precyzyjnej zajmuje się obróbką mechaniczną 
i produkcją narzędzi. Firma specjalizuje się w produkcji i regeneracji 
ciągadeł diamentowych, których część robocza może być wykonana 
z diamentu naturalnego lub syntetycznego diamentu mono- 
i polikrystalicznego. Stosowane są technologie obróbki laserowej 
oraz ultradźwiękowej. W ofercie występują również płytki skrawające, 

mikroproszki diamentowe, ziarno azotku boru, pasty diamentowe i pasty 
z węglika tytanu, tarcze diamentowe oraz inne narzędzia diamentowe. 
Przedsiębiorstwo może pełnić rolę dostawcy dla podmiotów zajmujących 
się do obróbką materiałów supertwardych lub trudnych w obróbce. 

Kontakt:  NOTA Zakład Mechaniki Precyzyjnej,  
ul. Inżynierska 8Ł, 20-484 Lublin 
tel. +48 81 444 11 25,  
www: nota.pl | e-mail: nota@nota.pl

PORTAL Krzysztof Głażewski oferuje obróbkę metali. Przedsiębiorstwo 
zajmuje się głównie działalnością usługową w zakresie obróbki blach 
obejmującej cięcie, gięcie i wykrawanie. Wykrawanie, gięcie, tłoczenie 
i inne operacje wykonywane są na prasach hydraulicznych sterowanych 
numerycznie (CNC). Dodatkowo spółka oferuje specjalistyczne usługi 
i konstrukcje inżynierskie, doradztwo techniczne w zakresie naprawy 
oraz doboru maszyn do obróbki metalu w zależności od profilu 
przedsiębiorstwa.

Firma posiada następujący park maszynowy:

· prasy krawędziowe CNC – 4 szt.

· wykrawarki młoteczkowe: . Trumpf TC500R . Trumpf TC240R

· prasa hydrauliczna

· gilotyna do blach

· zgrzewarki do blach

· przecinarka taśmowa

· giętarka do rur 3D CNC

· centrum tokarskie CNC

Z kolei zakres świadczonych usług jest następujący:

· cięcie blach na gilotynie CNC

· zautomatyzowane gięcie blach na prasach krawędziowych CNC

· wykrawanie i tłoczenie na wykrawarkach młoteczkowych CNC

· gięcie rur na giętarce CNC

· zgrzewanie

· obróbka skrawaniem i toczenie CNC

· spawanie metali

Kontakt:  PORTAL Krzysztof Głażewski, Prawiedniki-Kolonia 61, 
20-515 Lublin 
tel.: +48 601 05 04 00,  
www: glazewski.lublin.pl | e-mail: info@glazewski.lublin.pl 

mailto:info@komech.com.pl
mailto:nota@nota.pl
mailto:info@glazewski.lublin.pl


9

RST Roztocze oferuje bardzo szeroki wachlarz usług w zakresie obróbki 
metali. Spółka produkuje głównie zamki, zawiasy, systemy zamykania, 
zaciski śrubowe typu V-klema oraz elementy wyposażenia rozdzielni 
elektrycznych. Zakres możliwości firmy jest następujący:

· wtrysk stopów cynku na maszynach gorącokomorowych,

· przetwórstwo tworzyw sztucznych,

· obróbka skrawaniem na wysoko specjalizowanych obrabiarkach CNC,

· obróbka blach - laser, prasy krawędziowe CNC,

· spawanie,

· malowanie proszkowe.

Firma posiada park maszynowy, w skład którego wchodzi 250 maszyn, w 
tym tokarki CNC, frezarki CNC 3-, 4-, 5-osiowe, elektrodrążarki (wgłęb-
ne i drutowe), szlifierki, lasery, prasy rewolwerowe, prasy korbowe i kra-
wędziowe, wtryskarki gorącokomorowe, wtryskarki tworzyw sztucznych, 
urządzenia do obróbki wibrościernej (trowalizacja) i piły taśmowe. Do-
datkowo firma posiada własny Dział Badań i Rozwoju oraz Laboratorium.

W przypadku laserowej obróbki blach maksymalna grubość obrabia-
nych blach wynosi: stal konstrukcyjna do 20 mm, stal nierdzewna do 10 
mm, aluminium do 8 mm. Maksymalna wielkość arkusza blachy: 3000 
mm x 1500 mm. Z kolei plastyczna obróbka blach wykonywana jest na 
prasach krawędziowych CNC (max. dł. 2000 mm – nacisk do 60T), mi-
mośrodowych (nacisk do 200 T) i hydraulicznych (nacisk do 70 T). 

Dostępny zakres świadczonych usług:

· wtrysk stopów cynku na maszynach gorąco-komorowych

· przetwórstwo tworzyw sztucznych

· obróbka skrawaniem na wysoko specjalizowanych obrabiarkach CNC

· obróbka blach – laser

· prasy krawędziowe CNC

· spawanie

· malowanie proszkowe

· konstrukcja oprzyrządowania

· badania laboratoryjne.

Firma poszukuje kooperacji w zakresie:

· malowania proszkowego

· KTL

· obróbki galwanicznej

Kontakt:  Zakład Usługowo – Produkcyjny „ROZTOCZE”,  
ul. Roztocze 18, 22-600 Tomaszów Lubelski 
tel.: +48 84 664 35 01,  
www: roztocze.eu | e-mail: rst@roztocze.eu  

United Systems to producent bezzałogowych statków powietrznych, 
który opracowuje drona własnej konstrukcji, dedykowany zarówno 
dla wojska, jak i innych służ mundurowych. Dodatkowo spółka 
tworzy rozwiązania w zakresie oprzyrządowania do badania stopnia 
zanieczyszczenia powietrza oraz całego systemu monitorującego stan 
powietrza na danym obszarze. Oprócz statycznych stacji pomiarowych 
w skład systemu wchodzą również stacje mobilne, które podczepiane 
są pod drony. Ponadto prowadzone są prace nad stworzeniem lekkiego, 
bezzałogowego śmigłowca dla służb mundurowych.

Firma poszukuje kooperacji w zakresie materiałów kompozytowych.

Kontakt:  USM Sp. z o. o., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin 
tel.: +48 882 430 055, www: usm.net.pl,  
e-mail: kontakt@usm.net.pl 

Wentworth Tech zajmuje się obróbką metalu. Jest jedną z wiodących 
firm na rynku oprzyrządowania do produkcji opakowań i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji form 
rozdmuchowych, wtryskowo-rozdmuchowych IBM, form wtryskowych 
jedno- i wielokomponentowych. Wykonuje narzędzia specjalne typu 
wykrojniki i tłoczniki oraz prowadzi obróbkę mechaniczną różnego 
rodzaju detali, między innymi dla przemysłu lotniczego. 

Spółka oferuje wykonywanie jedno- oraz dwukomponentowych wtry-
sków, a także obtryski tworzywem. Elementy są wykonywane na nowo-
czesnych wtryskarkach o sile zwarcia od 50T do 500T. Wenworth Tech 
posiada doświadczenie w przetwórstwie:  PA, PP, PE, PS, PC, POM, ABS 
z dodatkami, np. włóknem szklanym. 

Kontakt:  Wentworth Tech Sp. z o.o.,  
ul. Przemysłowa 19, 24-320 Poniatowa 
tel.: +48 608 417 976,  
www: wt.com.pl | e-mail: info@wt.com.pl

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WIST Alina Motyl zajmuje się 
produkcją różnego rodzaju opakowań z tworzyw sztucznych.

Kontakt:  Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WIST Alina 
Motyl, ul. Kwiatowa 14, 21-007 Nowy Krępiec 
tel.: +48 81 751 49 18 | e-mail: aga14351@wp.pl 

2. Przedsiębiorstw
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Wit-Composites jest to spółka, która zajmuje się wykonywaniem 
elementów z materiałów kompozytowych, w tym:

· elementów strukturalnych,

· elementów poszyć,

· uchwytów i oprzyrządowania,

· elementów izolacyjnych,

· narzędzi.

W ofercie firmy znajduje się:

· prototypowanie – firma konstruuje, prototypuje i konsultuje po-
mysły, koncepcje i projekty konstrukcji z kompozytów polimero-
wo-włóknistych;

· produkcja serii wyrobów tj. oprzyrządowanie specjalistyczne dla 
przemysłu lotniczego, części dla przemysłu, próbki materiałów 
kompozytowych służących do badań naukowych, 

· naprawa struktur kompozytowych wymagających specjalistycz-
nej wiedzy i zaplecza technologicznego, 

· współpraca w ramach projektów B+R związanych z rozwojem 
zastosowania kompozytów w lotnictwie,

W skład zaplecza technicznego firmy wchodzą:

· pomieszczenia czyste do montażu struktur (2 pomieszczenia wypo-
sażone w specjalistyczne urządzenie filtrująco-wentylacyjne po-
zwalające na zachowanie bezpyłowego powietrza), klimatyzowane; 

· zespół urządzeń chłodząco-mrożących do przechowywania włó-
kien preimpregnowanych;

· frezarka narzędziowa Bridgeport Interact 2;

· frezarka 3-osiowa do obróbki materiałów kompozytowych, Routo-
mat RT3 (pole pracy: X: 2600 mm, Y: 1600 mm, Z: 400mm );

· autoklaw do polimeryzacji wytwarzanych struktur kompozyto-
wych (średnica 90cm dł. 250cm); 

· suszarki do materiałów kompozytowych;

· mikroskop optyczny do badań powierzchni zewnętrznej kompozytów;

· spawarki MIG i TIG; 

· tokarka TUM 25 B;

· tokarka TSZ-3;

· plazma do cięcia;

· współrzędnościowe sześcio-osiowe ramię pomiarowe wraz z 
oprogramowaniem PowerInspect i stołem ustawczo-pomiarowym, 
o wymiarach 1600mmx1800mm oraz 1000mmx4000mm;

· statyczna maszyna wytrzymałościowa do 100kN;

· statyczna maszyna wytrzymałościowa do 500N.

Wit-Composites poszukuje kooperacji w zakresie: . dostawcy narzędzi skrawających diamentowych . ostrzenia narzędzi skrawających . dostawcy klejów specjalistycznych do kompozytów . środków do przygotowania powierzchni pod klejenie metali

Kontakt:  WIT-COMPOSITES Stanisława Michalina Rusiecka,  
ul. Teodora Leszetyckiego 10/6, 20-861 Lublin 
tel.: +48 505 963 753,  
www.wit-composites.com | e-mail: ws@wit-composites.com 

WSK-Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z dużym 50-letnim 
doświadczeniem i specjalizujące się w zakresie precyzyjnej obróbki 
mechanicznej, głównie dla potrzeb przemysłu lotniczego. Spółka jest 
zatwierdzonym i sprawdzonym dostawcą wyrobów dla takich korporacji 
lotniczych jak PRATT & WHITNEY, LEONARDO HELICOPTERS, LIEBHERR 
AEROSPACE, MTU Aero Engines, AERO GEARBOX czy SAFRAN.

Obecnie firma posiada takie maszyny jak:

· 5-osiowe centra frezarskie CNC: MAZAK oraz DMG

· 3-osiowe centra frezarskie CNC: MAZAK oraz AGIE CHARMILLES

· 3-osiowe frezarki CNC: HAAS

· tokarki CNC: MAZAK, HAAS, DOOSAN, ZM Tarnów

· prasy mimośrodowe,

· prasy hydrauliczne,

· automaty tokarskie,

· szlifierki.

WSK-Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. produkuje także części dla sektora 
maszynowego (produkcja precyzyjnych elementów przeznaczonych 
do różnych urządzeń przemysłowych), motoryzacyjnego oraz lotni-
czego (produkcja części znormalizowanych i różnych do śmigłowców 
- SOKÓŁ, SW-4, Mi-2, AGUSTA - oraz samolotów - CESSNA, AIRBUS, 
SKYTRUCK, BRYZA, ISKRA). Posiadamy także badania nieniszczące 
NDT: MPI (magnetycznno-proszkowe) i FPI (fluoroscencyjne).

Kontakt:  WSK-Tomaszów Lubelski Sp. z o.o., ul. Łaszczowiecka 1, 
22-600 Tomaszów Lubelski 
tel.: +48 84 664 24 21,  
www.wsktl.pl | e-mail: sekretariat@wsktl.pl 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 są ściśle związane z produkcją 
dla sektora lotniczego. Jest to zakład wchodzący w skład Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej, a jego działalność koncentruje się głównie na 
remontach silników lotniczych: SO-3/W, TW3-117, remontach agregatów 
i wyposażenia samolotów PZL-130 „Orlik”, MiG-29, TS-11, SU-22, AN-2 
oraz obsłudze i serwisowaniu TS-11 „Iskra”. Dodatkowo zakład produkuje 
elementy kompozytowe oraz obsługuje awioniki samolotów zgodnie 
z PART 145.

Zakres możliwych usług jest następujący:

· remonty i usprawnienia podzespołów i agregatów statków po-
wietrznych,

· projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych do sprawdzania 
agregatów statków powietrznych i sprzętu radioelektronicznego,

· badania i sprawdzanie parametrów lotniczych silników odrzuto-
wych i turbinowych,

· malowanie statków powietrznych,

· wykonywanie wiązek elektrycznych,

· wykonywanie pokryć galwanicznych,

· spawanie gazowe i elektryczne,

http://www.wit-composites.com
mailto:ws@wit-composites.com
http://www.wsktl.pl
mailto:sekretariat@wsktl.pl
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· obróbki mechaniczna,

· produkcja wyrobów gumowych,

· produkcja elementów kompozytowych,

· obsługa awioniki w zakresie PART 145.

WZL Nr 1 dysponują szeregiem maszyn i urządzeń będących uni-
katami w skali całego Klastra:

· systemy pomiarowe (pomiar geometrii i Reverse Engineering, tj. 
Skanowanie 3D),

· fotogrametria,

· system pomiarów dynamicznych,

· współrzędnościowa maszyna pomiarowa ZEISS Prosmo Navigator 
7 o wymiarach maksymalnych 1500x900x700 [mm],

· wyważarka do dynamicznego wyważania wałów i wirników (Ømax 
= 600 mm, Lmax = 1200 mm, mmax = 100 kg),

· autoklawy -2szt. : mniejszy 1x1,5m; większy 1,8x8m,

· ploter do ciecia tkanin szwajcarskiej firmy ZUND o wymiarach 
roboczych 1800x5000 mm,

· centrum obróbcze CNC 5-cio osiowe o wymiarach (przestrzeń 
robocza) 2600x1500x1200 [mm] – dedykowane do kompozytów i 
stopów aluminium,

· myjnie automatyczne i półautomatyczne dla elementów o wymia-
rach maksymalnych 600x600x600 [mm], w tym z zastosowaniem 
linii technologicznej automatycznego mycia wykorzystując meto-
dy ultradźwiękowe oraz zanurzeniowe,

· urządzenia do badań NDT (metody: magnetyczna, ultradźwięko-
wa, wiroprądowa),

· oraz szereg innych specjalistycznych urządzeń dedykowanych do 
prób, sprawdzeń remontowanych  i obsługiwanych podzespołów 
statków powietrznych.

Kontakt:  Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A.  
Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin 
tel.: +48 81 883 01 22,  
www.wzl1.mil.pl, e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl 

Zakład Obróbki Plastycznej oferuje odkuwki matrycowe i swobodnie 
kute z przeznaczeniem na rynek lotniczy. Obecnym właścicielem firmy 
jest WSK PZL-Świdnik S.A./Leonardo Helicopters. Zakład specjalizuje się 
w procesach obróbki plastycznej stopów na bazie aluminium, miedzi, 
żelaza i tytanu. We własnym zakresie projektuje i wykonuje niezbędne 
oprzyrządowanie kuźnicze: matryce, okrojniki, obudowy, elektrody 
i różnego rodzaju przyrządy obróbcze. Odkuwki dostarczane są z wstępną 
lub finalną obróbką mechaniczną, pokryciami galwanicznymi oraz pełnym 
pakietem badań laboratoryjnych.

Park maszynowy zakładu jest następujący:

· Maszyny i urządzenia kuźnicze: . młoty do kucia swobodnego . młoty do kucia matrycowego typ MPM 3150, MPM 6300 i 
MPM 10000 . prasy kuźnicze śrubowe o naciskach 160T, 250T i 630T . prasy okrojcze o naciskach 63T, 100T, 160T i 400T

· Urządzenia pomocnicze:

 . piły taśmowe, tarczowe i nożyce do cięcia materiałów . śrutownice i oczyszczarki wibracyjne . piece do nagrzewu przed kuciem dedykowane dla stopów Al, 
Cu, Fe, Ti . nagrzewnica indukcyjna do mosiądzu i stali . linia do obróbki cieplnej odkuwek ze stopów Al. . piece elektryczne komorowe do obróbki cieplnej odkuwek . linia do trawienia stopów Al i Cu

· Maszyny do obróbki skrawaniem: . frezarka narzędziowa 3-osiowa CNC RAMBAUDI . centrum obróbcze 3-osiowe MIKRON VCE 800W pro . centrum obróbcze 5-osiowe MIKRON UCP 800 Duro . centrum obróbcze 5-osiowe FEELER U-600 . centrum tokarskie DOOSAN Puma 2600M . tokarka narzędziowa CNC TUR MN 560x2000 . szlifierki do płaszczyzn . konwencjonalne obrabiarki narzędziowe

· Wyposażenie badawczo-pomiarowe: . maszyna pomiarowa Mitutoyo EURO C-776 (700x700x600) z 
systemem tłumienia drgań BILZ . defektoskop Magnaflux MAG50/6FR/15 do badań magnetycz-
no-proszkowych MPI . tunel do rozmagnesowywania Magnaflux SB1416 . linia do badań fluorescencyjnych FPI: typ I, poziom czułości 3, 
metoda A oraz wywoływacz typ „a”  według wymagań normy 
ASTM E 1417 . przyrząd do badania przewodności elektrycznej właściwej 
Foerster SIGMATEST 2.069 . twardościomierze Brinella i Rockwella

ZOP świadczy usługi w następującym zakresie:

· Odkuwki ze stopów aluminium . Stosowane procesy kuźnicze: obróbka plastyczna na zimno i 
na gorąco na prasach śrubowych i młotach. . Materiał: stopy aluminium serii EN AW-2XXX, EN AW-3XXX, EN 
AW-4XXX, EN AW-5XXX, EN AW-6XXX i EN AW-7XXX . Stan dostawy: utwardzony dyspersyjnie T4, T6, T73 lub wyża-
rzony

· Odkuwki ze stopów miedzi . Stosowane procesy kuźnicze: obróbka plastyczna na zimno i 
na gorąco na prasach śrubowych i młotach. . Materiał: czysta miedź, miedź chromowa, brązy, mosiądze 
ołowiowe i aluminiowe . Stan dostawy: surowy, przesycony lub wyżarzony

· Odkuwki ze stopów żelaza
	Stosowane procesy kuźnicze: obróbka plastyczna na zimno 

i na gorąco na młotach.
	Materiał: stale konstrukcyjne niskostopowe i stopowe, 

nierdzewne, kwasoodporne, żaroodporne i żarowytrzymałe, 
narzędziowe oraz specjalne

	Stan dostawy: surowy, normalizowany, przesycony lub 
ulepszony cieplnie

· Odkuwki ze stopów tytanu
	Stosowane procesy kuźnicze: obróbka plastyczna na gorą-

co na prasach śrubowych i młotach.
	Materiał: stopy tytanu
	Stan dostawy: wyżarzony izotermicznie lub dwustopniowo
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· Obróbka mechaniczna odkuwek
	Stosowane procesy: frezowanie na obrabiarkach CNC 3 i 

5-cio osiowych, toczenie na tokarkach CNC i konwencjo-
nalnych, wiercenie, szlifowanie, itp.

	Wykonujemy we własnym zakresie wstępną lub finalną ob-
róbkę mechaniczną produkowanych przez zakład odkuwek 
oraz wszystkie niezbędne matryce i narzędzia kuźnicze.

Firma zgłosiła zapotrzebowanie na kooperację w zakresie:

· materiały do produkcji bezpośredniej – pręty okrągłe ze stopów 
Al, Cu, Fe, Ti

· materiały do produkcji pośredniej – stale narzędziowe do pracy 
na zimno i gorąco

· obróbka cieplna stali narzędziowych

· obróbka cieplna lotniczych stopów typu 17-4PH i 253MA

· pokrycia galwaniczne: srebrzenie i cynowanie na miedzi, cynko-
wanie

· piaskowanie

· badania laboratoryjne wytrzymałościowe i metalograficzne (ISO 
17025)

· badania ultradźwiękowe UT

· ostrzenie narzędzi pełnowęglikowych (razem z pokryciem PVD)

Kontakt:  Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.,  
ul. Kuźnicza 13, 21-045 Świdnik 
tel.: +48 81 751 26 00, www.kuznia-zop.pl, e-mail: kuz-
nia-zop@kuznia-zop.pl 

ArcusLink zajmuje się tłumaczeniami specjalistycznymi. Zakres usług 
firmy obejmuje tłumaczenia:

· umów i kontraktów na potrzeby klientów instytucjonalnych

· przysięgłe dokumentów dla kancelarii prawnych, finansowych i paten-
towych

· techniczne instrukcji obsługi urządzeń i maszyn przy okazji zakupów 
inwestycyjnych

· specjalistyczne stron WWW

· dokumentów na potrzeby przygotowywanych wniosków unijnych

· dokumentów finansowych podczas rozliczania uzyskanych dotacji

· procedur korporacyjnych w firmach z kapitałem zagranicznym

· prezentacji, sprawozdań finansowych i raportów rocznych dla instytu-
cji i firm

· opisów leków i ulotek do rejestracji leków oraz dla potrzeb marketingo-
wych a także dokumentów rejestrujących przebieg badań klinicznych

· dokumentacji medycznych

· list dialogowych do filmów reklamowych

· dla branży E-COMMERCE (aplikacje, sklepy internetowe, regulaminy)

· dokumentów dla obcokrajowców

Kontakt:  ArcusLink Tłumaczenia Specjalistyczne s.c. , ul. Ptasia 
5 lok.36, 93-571 Łódź 
tel.: +48 42 640 47 54,  
www.arcuslink.pl |  e-mail: biuro@arcuslink.pl 

Best Metal Perfekt świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne 
w zakresie pomiaru długości i kąta wyrobów, produktów i prototypów, 
jak również badanie wytrzymałości mechanicznej wyrobów, 
produktów i struktury materiałów. Codziennym wyzwaniem firmy  
jest zagwarantowanie najwyższej jakości procesu pomiarowego, 
przy utrzymaniu jego wydajności. Profesjonalizm usług zapewnia 
kadra, certyfikowani metrolodzy z wieloletnim doświadczeniem oraz 
najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy światowej klasy.

Firma realizuje zlecenie stałe i jednorazowe w zakresie: . Pomiarów geometrycznych metodą stykową dokonywaną za 
pomocą maszyny współrzędnościowej i narzędzi ręcznych, . Pomiarów geometrycznych metodą bezstykową dokonywaną 
za pomocą maszyny wizyjno-optycznej, . Odchyłek kształtu położenia, . Wytrzymałościowe, . Nieniszczące NTD, . Spektroskopowe, . Pomiary twardości, . Chropowatości powierzchni.

BM Perfekt wykonuje pomiary niemal wszystkich typów detali z 
wielu gałęzi przemysłu takich jak: . Automotive . Lotniczy . Kolejowy . Medyczny . Tekstylny . RTV , AGD

Wyposażenie badawczo-pomiarowe spółki jest następujące: . maszyna pomiarowa Mitutoyo Crystal Apex 9106 
(1000x900x650) z systemem tłumienia drgań, obciążenie 
stołu <1300kg . przenośny twardościomierz Leaba HH411 który umożliwia 
konwertacje w skale (Brinella, Rockweia, Vickensa) . maszyna wizyjno-optyczna Quick Scope QS-L3017Z/AFC 
200x300, obciążenie stołu <20kg . przenośny chropowatościomierz SJ-210 . wysokościomierz LH-600 . szeroki zakres narzędzi ręcznych

3. Firmy usługowe
Lubelski Klaster Lotniczy
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Spółka kooperuje z firmami oferującymi odkuwki matrycowe od 0,5 do 
55 kg lub kute swobodnie do 5 ton, odlewy ze stali - do 45 ton, odlewy 
z żeliwa, w tym sferoidalnego - do 30 ton, usługi obróbki mechanicz-
nej metali przy użyciu maszyn CNC oraz konwencjonalnych, matryc 
odlewniczych.
Best Metal Perfekt posiada normę ISO 9001-2015.

Firma poszukuje partnera do projektowania matryc kuzienniczych.

Kontakt:  Best Metal Perfekt Sp. z o.o.,  
ul. Mełgiewska 74, 20-234 Lublin 
Tel. +48 505 388 800,  
www: bmperfekt.pl | e-mail: biuro@bmperfekt.pl 

EUlingo zajmuje się tłumaczeniami dokumentów. Firma oferuje zarówno 
tłumaczenia zwykłe, jak i przysięgłe, a także tanie i szybkie tłumaczenia 
maszynowe. W skład zespołu wchodzi przeszło 200 tłumaczy oraz 5 
specjalistów obsługi klienta. 

Kontakt:  eulingo.eu Mariusz Paweł Lasota,  
ul. Witosa 94 b, 22-300 Krasnystaw 
tel.: +48 82 576 22 22,  
www.eulingo.eu, e-mail: eulingo@eulingo.pl 

EXIN to spółka, która zajmuje się szkoleniem lotniczym. Obecnie Szkoła 
Lotnicza ATO Exin posiada trzy samoloty typu Cessna 152, jeden 150, 
oraz Piper Arrow PA-28. Firma oferuje możliwość szkolenia pilotów oraz 
kandydatów na pilotów w pełnym zakresie, poczynając od uprawnień 
PPL(A), CPL(A), IR(A), MEP(L) kończąc na ATPL(A) – teoria. W związku 
z powstaniem lotniska komunikacyjnego Lublin – EPLB, które jest 
wyposażone w pomoce nawigacyjne, takie jak ILS i VOR, EXIN może 
wykonywać szkolenia IFR w lotach kontrolowanych. Szkolenia z zakresu 
IFR wykonywane są bez dodatkowych przelotów na inne lotniska. 

Kontakt:  Przedsiębiorstwo Exin Sp. z o.o.,  
ul. Żwirki i Wigury 49, 21-040 Świdnik 
tel.: +48 607 780 399,  
www.szkola.exin.pl | e-mail: andrzejfarian@exin.pl 

TPL Aeroservice jest spółką powiązaną do firmy EXIN i oferuje usługi 
lotnicze w zakresie transportu lotniczego oraz wynajmu statków 
powietrznych.

Kontakt:  TPL Aeroservice Sp. z o.o.,  
ul. Żwirki i Wigury 47, 21-040 Świdnik 
tel.: +48 607 780 399, e-mail: andrzejfarian@exin.pl 

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” oferuje szeroki 
zakres usług badawczych. Spółka jest akredytowanym laboratorium 
badawczym w obszarze inżynierii materiałowej oraz w obszarze 
badań właściwości fizykochemicznych paliw stałych. Laboratorium 
realizuje badania wyrobów metalowych tj.:  własności mechaniczne 
i technologiczne, badania metalograficzne,  makroskopowe 
i mikroskopowe oraz badania składu chemicznego. Laboratorium 
posiada kompletne wyposażenie do przygotowania prób do w/w badań. 
Poza tym Laboratorium „LAB TEST” wykonuje badania właściwości 
fizykochemicznych paliw stałych takich jak węgiel kamienny, biomasa 
oraz odpadów paleniskowych oraz poza obszarem akredytowanym 
wykonuje badania właściwości  fizykochemicznych wody. Laboratorium 
posiada kompletne wyposażenie do realizowania w/w badań oraz 
do przygotowania prób do badań. Laboratorium świadczy usługi 
w zakresie pobierania próbek węgla. Badania laboratoryjne realizowane 
są w oparciu o Normy Polskie, ASTM, ISO oraz zgodnie z innymi 
procedurami badawczymi jakich wymagają kontrahenci. Laboratoriów 
współpracuje z Uczelniami Wyższymi oraz z Instytutami Badawczymi 
między innymi z Politechniką Lubelską, UMCS jak również Instytutem 
Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Oprócz Akredytacji PCA 
Laboratorium posiada Certyfikat Kwalifikacji do wykonywania badań 
dla Firm lotniczych wchodzących w skład Grupy Safran.

Oferowany zakres usług Laboratorium „LAB TEST”: . Statyczna próba rozciągania w temperaturze pokojowej; zakres 
do 400kN . Próba udarności metodą Charpy’ego w temperaturze pokojo-
wej oraz w temperaturach obniżonych do -50°C . Pomiary twardości metodą Brinella, Vickersa i Rockwella . Próby technologiczne: próba zginania, próba roztłaczania i 
spłaszczania rur oraz próba hartowności metodą Jominy’ego . Badania metalograficzne wyrobów metalowych w zakresie: 
oceny mikrostruktury, wielkości ziarna, wtrąceń niemetalicz-
nych, grubości warstw powierzchniowych, głębokości warstw 
utwardzonych oraz pomiar głębokości odwęglenia oraz bada-
nia makroskopowe pod kątem oceny wad . Badania składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej 
ze wzbudzeniem iskrowym wyrobów stalowych, żeliw oraz 
aluminium i stopów aluminium . Badania węgla w zakresie oznaczania: zawartości popiołu, 
części lotnych, wilgoci, siarki, węgla całkowitego oraz wyzna-
czanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej . Badania biomasy w zakresie oznaczania: zawartości popiołu, 
wilgoci, siarki, węgla całkowitego oraz wyznaczanie ciepła 
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spalania i obliczanie wartości opałowej  . Badania wody w zakresie wyznaczania m.in.  oznaczanie twardo-
ści ogólnej, oznaczanie utlenialności metodą nadmanganianową, 
oznaczanie zawartości wolnego dwutlenku węgla,  pH, oznacza-
nie przewodności elektrolitycznej za pomocą konduktometru, 
oznaczanie zawartości chlorków metodą Mohra, oznaczanie 
zawartości wapnia obok magnezu, oznaczanie zawartości ma-
gnezu w wodzie, oznaczanie zawartości sumy wapnia i magnezu, 
oznaczanie suchej pozostałości po prażeniu i strat po prażeniu . Sprawdzanie/wzorcowanie wyposażenia pomiarowego do 
długości i kąta: suwmiarki, mikrometry, kątomierze, kątowniki, 
pasametry, czujniki, przymiary oraz sprawdzenie wyposażenia 
do pomiaru temperatury i ciśnienia: regulatory, rejestratory i 
czujniki temperatury oraz manometry.

Spółka „LAB TEST” poszukuje kooperacji w zakresie materiałów eksplo-
atacyjnych do przygotowania prób oraz do realizowania badań.

Kontakt:  Laboratorium Badań Materiałowych LAB TEST Sp. z o.o., 
ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin 
tel.: +48 81 749 10 39,  
www.lab-test.pl | e-mail: labtest.lublin@lab-test.pl 

Lubelska Agencja Ochrony środowiska zajmuje się badaniami i analizami. 
Firma świadczy usługi w zakresie:

· akredytowanych usług laboratoryjnych i badawczych z zakresu 
ochrony środowiska oraz pomiaru i badań czynników szkodliwych 
na stanowiskach pracy,

· odbioru i gospodarki odpadami - kompetentne usługi w zakresie 
organizacji odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów,

· doradztwo i outsourcing - wykonywania ekspertyz, opracowań i 
diagnostyk stanu środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz 
kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony środowiska i bez-
pieczeństwa pracy

· szkolenia i seminaria z zakresu ochrony środowiska

Laboratorium Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska dysponuje no-
woczesnym sprzętem pomiarowo-badawczym oraz pomocniczym re-
nomowanych firm polskich i zagranicznych, posiadającym świadectwa 
wzorcowania wydane przez akredytowane laboratoria: . Chromatograf gazowy SHIMADZU ze spektrometrem mas 

GCMS-QP2010 SE  . Spektrometr absorpcji atomowej Agilent 240FS z przystawką 
do analiz techniką generowania wodorków oraz zimnych par . Spektrofotometr SHIMADZU UV-1800 . Miernik mikroklimatu typ HD32.1 prod. Delta OHM . Miernik pola elektromagnetycznego ESM-100 firmy Maschek 
Elektronik . Fotoradiometr HD 2402 do pomiarów promieniowania optycz-
nego prod. Delta OHM . Mierniki do pomiaru hałasu i wibracji: SVAN 955, SVAN 958, SVAN 971

 . Detektory wielogazowe Multigas III oraz MX4 . Mineralizator mikrofalowy Magnum II . Aspiratory indywidualne (seria 224 SKC, AP-2, AP-8, AP-16 
PLUS) oraz przepływomierz Gilibrator 2.

Kontakt:  Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.,  
ul. Kuźnicza 15, 21-045 Świdnik 
tel.: +48 81 534 36 18,  
www.laos.com.pl | e-mail: info@laos.com.pl 

Pattonair oferuje unikatowy dla Klastra zakres usług. Firma jest globalnym 
dostawcą rozwiązań w zakresie tworzenia i zarządzania łańcuchem 
dostaw dla sektora lotniczego i obronnego. Zakres usług obejmuje:

· „Direct line feed” – potrzebny firmie produkt jest składowany jak 
najbliżej zakładu zlecającego w celu zapewnienia ciągłości i sta-
bilności dostaw produktu

· Elastyczne magazynowanie – dostarczanie niezbędnych elemen-
tów i części poprzez specjalne, łatwe w transporcie boxy

· Wsparcie w zakresie handlu drobnego

· Akrivis – dedykowane narzędzie usprawniające logistykę i przewi-
dywalność prognoz

· Kitting

· Kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw

Firma posiada w swojej ofercie produkty wielu renomowanych marek, 
w tym również certyfikowanych dostawców dla lotnictwa takich ele-
mentów jak: . elementy złączne . uszczelki i zaciski . łożyska . akcesoria elektryczne . UNISEAL® . Inne produkty, takie jak: filtry, zawiasy, rozpórki, wsporniki, 

zatrzaski, sprężyny

Kontakt:  Pattonair Poland Sp. z o.o.,  
ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa 
www.pattonair.com | e-mail: sprzedazpolska@pattonair.com

Annex jest przedsiębiorstwem, które działa w zakresie kompleksowego 
zaopatrzenia firm, sklepów, biur i instytucji w różnego rodzaju artykuły 
biurowe, papiernicze, materiały eksploatacyjne, chemię gospodarczą oraz 
opakowania. Ponadto wykonują usługi z wykorzystaniem lasera: wyrób 
pieczątek, ekskluzywne wizytówki na papierze dekoracyjnym, znakowanie 
na długopisach, kubkach, tabliczki znamionowe, puchary i trofea. 

Kontakt:  „Annex” sp. z o.o., ul. Kolejowa 20, 23-200 Kraśnik 
tel.: +48 81 825 15 85 
www.annex.pl | e-mail: annex.krasnik@biuroklub.pl
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Beast Global Tool Company zajmuje się handlem różnego rodzaju 
narzędziami, a jednocześnie świadczy usługi logistyczno-celne. Firma 
posiada skład celny oraz oferuje magazyn czasowego składowania. 
Świadczy również usługi w zakresie spraw celnych oraz przeładunku 
towarów.

Kontakt:  Beast Global Tool Company Sp. z o.o.,  
ul. Piasecka 20, 21-040 Świdnik 
tel.: +48 81 740 24 01,  
www.beast-tools.com | e-mail: info@globtc.com 

Credex-Far firma zajmuje się handlem urządzeniami specjalistycznymi. 

Kontakt:  Credex Far Sp. z o.o.,  
Al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik 
tel.: +48 607 780 399, e-mail: andrzejfarian@tlen.pl 

Credex-Oil firma zajmuje się handlem paliwami i olejami silnikowymi. 

Kontakt:  Credex Oil Sp. z o.o., Łaziska 64, 24-335 Łaziska 
tel.: +48 607 780 399, e-mail: andrzejfarian@tlen.pl  

Regionalny Park Przemysłowy Świdnik świadczy usługi  
okołobiznesowe w tym:

· Wynajem lokali  biurowych, sal konferencyjnych

· Usługa „Wirtualne biuro”

· Wynajem oprogramowania CATIA, NX, AutoCad

· Wynajem komputerowych stacji roboczych

· Skan i wydruk 3D, 

· Wydruk wielkoformatowy 

Firma dysponuje następującym sprzętem i oprogramowaniem:

· Skaner 3D

· Drukarka 3D monochromatyczna

· Drukarka 3D  kolorowa

· Ploter wielkoformatowy

· Komputerowe stacje robocze

· Oprogramowanie CATIA v.5, NX, AutoCAD

Kontakt:  Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK Sp. z o.o.,  
Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik 
tel.: +48 81 722 60 22,  
www.park.swidnik.pl, | e-mail: biuro@park.swidnik.pl 

Lubelski Park Naukowo Technologiczny oferuje usługę wirtualnego 
biura, a także wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych. Ponadto 
zadaniem LPNT jest ułatwianie przepływu wiedzy między biznesem 
a nauką. Pracownicy parku pomagają początkującym przedsiębiorcom 
w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności oraz w transferze 
technologii. Są operatorem wielu projektów finansowanych ze środków 
europejskich, a także aktywnie działają na rzecz rozwoju sieci startupów. 

Kontakt:  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.,  
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin 
tel.: +48 81 534 61 00,  
www.lpnt.pl | e-mail: biuro@lpnt.pl 

Świdnicki Inkubator Lotniczy to relatywnie nowy podmiot, 
który powołany został na rzecz wspierania szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości. W chwili obecnej SIL nie posiada infrastruktury 
w postaci nieruchomości, którą mógłby wykorzystywać do inkubowania 
nowych przedsiębiorstw. Wobec powyższego spółka koncentruje się na 
działalności doradczej, w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich 
oraz transferu innowacyjnych rozwiązań z nauki do biznesu. 

Kontakt:  Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o., Al. Lotników 
Polskich 1, 21-045 Świdnik 
tel.: +48 81 468 70 80,  
www.sil.org.pl | e-mail: inkubator@starostwo.swidnik.pl 

Instytut Lotnictwa to polski państwowy instytut badawczy funkcjonujący 
od 1926 roku. Działalność placówki skupia się na świadczeniu usług 
projektowych, inżynierskich i badawczych w zakresie lotnictwa 
i kosmonautyki. Instytut podzielony jest na 6 pionów:

· Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, które świadczy usługi 
w zakresie badań materiałów i struktur wysoko obciążonych me-
chanicznie i cieplnie. Znacząca ilość certyfikowanych stanowisk 
jednorodnych stawia go na pierwszym miejscu w Polsce.

· Centrum Nowych Technologii - realizuje duże projekty innowa-
cyjne wspólnie z partnerami Unii Europejskiej. Specjalizuje się 
w lotnictwie lekkim.

· Centrum Technologii Kompozytowych - dostarcza rozwiązania 
oraz przeprowadza testy w zakresie materiałów kompozytowych 
dla przemysłu lotniczego.

· Centrum Technologii Kosmicznych - prowadzi badania z zakresu 
napędów lotniczych, technologii kosmicznych, pozyskiwania 
i przetwarzania danych.

· Centrum Transportu i Konwersji Energii - prowadzi prace badaw-
czo-rozwojowe w zakresie technologii konwersji i akumulacji ener-
gii oraz w obszarach związanych ze środkami transportu.

· Engineering Design Center - współpracuje w ramach partnerstwa 

4. Instytucje otoczenia biznesu
Lubelski Klaster Lotniczy
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strategicznego z firmą General Electric. Specjalizuje się w eksper-
tyzach i pracach badawczo-rozwojowych w zakresie lotniczych 
silników odrzutowych oraz dziedzin pokrewnych.

Instytut Lotnictwa oferuje bardzo szeroki zakres możliwych badań, 
usług projektowych, a także analiz, ekspertyz oraz certyfikacji. Spół-
ka poszukuje partnerów do udziału w międzynarodowych i krajowych 
projektach obejmujących, m.in.:

 . pozyskiwanie funduszy z programów krajowych, Unii Europej-
skiej, instytucji grantowych, źródeł finansowania przemysłu, . tworzenie konsorcjów przemysłowo-naukowych, . prowadzenie badań dla przemysłu, . prowadzenie badań naukowych, . współpracę w zakresie publikacji naukowych, . wymianę naukową badaczy, . organizację konferencji naukowych.

Kontakt:  Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256  
Warszawa 
tel.: +48 22 846 00 11,  
www.ilot.edu.pl | e-mail: bogdan.papis@ilot.edu.pl 

Fundacja PAN została powołana do funkcjonowania przez Polską 
Akademię Nauk oraz wybitnych przedstawicieli środowisk gospodarczych 
i naukowych regionu lubelskiego. Do zadań Fundacji należy między 
innymi: 

· Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych 
związanych z rozwojem nauki i gospodarki.

· Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu nauko-
wo-technicznego i gospodarczego.

· Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, gospodarki opartej 
na wiedzy, techniki, oświaty i kultury.

· Udzielanie pomocy polskiemu środowisku naukowemu, a w szcze-
gólności wywodzącemu się z regionu lubelskiego, w realizacji 
zadań w dziedzinie nauki i rozwoju kadry naukowej, dydaktyki 
i tworzenia nowych, międzyuczelnianych kierunków kształcenia.

· Propagowanie w kraju i za granicą polskiego dorobku naukowego 
i gospodarczego oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej.

· Wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademic-
kiej oraz innych form aktywności przyczyniających się do rozwoju 
naukowego, gospodarczego i technologicznego, między innymi 
poprzez transfer technologii oraz promocja innowacyjności.

Kontakt:  Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,  
Plac Litewski 2, 20-080 Lublin 
tel.: +48 81 745 06 00,  
www.fundacjapan.pl | e-mail: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl 

Port Lotniczy Lublin to spółka powołana przez lokalny samorząd do 
zarządzania lotniskiem zlokalizowanym w Świdniku. Firma oprócz 
bieżącego utrzymania infrastruktury, aktywnie działa na rzecz budowy 
profesjonalnego terminalu cargo na lotnisku oraz prowadzi rozmowy 
z liniami lotniczymi w zakresie uruchamiania nowych kierunków. 
PLL cyklicznie zwraca się do przedsiębiorców oraz mieszkańców 
województwa lubelskiego z pytaniami dotyczącymi zapotrzebowania 
na usługi lotnicze. Następnie dane te są wykorzystywane przez władze 
lotniska do tworzenia siatki połączeń.

Kontakt:  Port Lotniczy Lublin S.A.,  
ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin 
tel.: +48 81 458 14 00, www.airport.lublin.pl 
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Politechnika Lubelska oprócz swojej podstawowej misji kształcenia 
młodzieży studenckiej na kompetentnych specjalistów oraz światłych 
i odpowiedzialnych obywateli, prowadzi w szerokim zakresie 
tematycznym badania naukowe oraz usługowe na rzecz podmiotów 
gospodarczych. Zgodnie z „Wynikami kompleksowej oceny jakości 
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 
2017” opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej (kategoria naukowa 
A+) został najlepiej oceniony spośród wydziałów mechanicznych 
lub ich odpowiedników. W klasyfikacji generalnej wydziałów uczelni 
technicznych zajął drugą lokatę, zaś w ogólnej ocenie poszczególnych 
jednostek – pozycję dziewiątą. Według rankingu szkół wyższych 
„Perspektywy” w 2016 roku Politechnika Lubelska zajęła pierwsze miejsce 
w kraju w kategorii innowacyjności. Obecnie jest liderem innowacyjności 
w opracowaniu i realizacji nowych technologii oraz narzędzi w obszarze 
badawczo-rozwojowym wśród uczelni wyższych.

Warto podkreślić, że Politechnika Lubelska jest członkiem kilkunastu 
klastrów, stowarzyszeń oraz współpracuje z organizacjami zrzeszają-
cymi przedsiębiorców. Kontakty, jakie uczelnia nawiązuje i utrzymuje 
dzięki uczestnictwu w tych inicjatywach przyczyniają się do pozna-
wania potrzeb przedsiębiorców oraz nawiązywania nowych kontaktów 
z firmami. 

Obecnie w strukturze organizacyjnej Politechniki Lubelskiej 
funkcjonuje sześć wydziałów:

	Wydział Mechaniczny,
	Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
	Wydział Budownictwa i Architektury,
	Wydział Inżynierii Środowiska,
	Wydział Zarządzania,
	Wydział Podstaw Techniki

Wydział Mechaniczny jest największym wydziałem Politechniki Lu-
belskiej i posiada kategorię naukową A+. Jednostka umożliwia studia 
dzienne i zaoczne, studia doktoranckie oraz uzyskanie tytułu nauko-
wego doktora habilitowanego.

Misją Wydziału Mechanicznego jest interdyscyplinarne kształcenie 
studentów w sposób zapewniający nabycie wiedzy i umiejętności 
kreowania twórczych rozwiązań, w powiązaniu z nauką, rozwojem 
technicznym, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem oraz 
w zgodzie z najlepszymi standardami międzynarodowymi i poziomem 
współczesnej cywilizacji. Wydział Mechaniczny dąży do realizacji ba-
dań naukowych na najwyższym poziomie, ukierunkowanych na zapo-
trzebowanie przemysłu, umożliwiając swoim pracownikom i doktoran-
tom wszechstronny rozwój, w oparciu o najlepsze wzorce, aparaturę, 
narzędzia i metody.

W ramach Wydziału Mechanicznego funkcjonuje Katedra Termo-
dynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, która świad-
czy usługi w zakresie: . Badania symulacyjne procesów termodynamicznych (prze-

pływ, wymiana ciepła i masy, spalanie) Ansys, AVL . Projektowanie i konstruowanie elementów mechatronicznych:
	systemy zasilania silników spalinowych (silniki turbinowe, 

silniki tłokowe: ZI, ZS; paliwa klasyczne i alternatywne: E85, 
biodiesel, LPG, CNG, wodór)

	alternatywne napędy stacjonarne, samochodowe i lotnicze 
(elektryczne, hybrydowe, ogniwa paliwowe)

	napędy przepływowe (silniki turbinowe, turbiny wiatrowe)
	elektroniczne systemy sterowania (projektowanie i budowa 

algorytmów, wykonywanie systemów badawczych, budowa 
aparatury kontrolno-pomiarowej)

 . Badania stanowiskowe:
	tłokowe silniki spalinowe (pomiar ciśnienia w komorze 

spalania, pomiar drgań)
	układy zasilania paliwem silników spalinowych
	elektroniczne systemy sterowania silnikami

 . Rapid prototyping: wydruki 3D proszkowe i polimerowe . Inżynieria odwrotna: skanowanie przestrzenne . Szkolenia adresowane dla pracowników przemysłu w zakresie:
	budowy i eksploatacji silników spalinowych
	budowy i eksploatacji alternatywnych systemów zasilania 

silników tłokowych
	budowy i diagnostyki elektronicznych systemów sterowa-

nia pojazdów samochodowych

Uczelnia w swojej ofercie dla biznesu oferuje między innymi: . badania własności mechanicznych materiałów . analiza struktur i właściwości mechanicznych materiałów . pomiary dotyczące procesu obróbki skrawaniem . projektowanie, wytwarzanie i badanie struktur kompozytowych . pomiary właściwości mechanicznych i statycznych . wytwarzanie struktur z kompozytów wzmacnianych włóknem 
ciągłym

Politechnika Lubelska w swojej ofercie posiada ponad 350 różnego ro-
dzaju ofert badań, opracowywania technologii, ekspertyz czy szkoleń. 
Pełny zakres usług uczelni można pobrać w formie pdf lub przeglądać 
za pomocą wyszukiwarki na stronie dlabiznesu.pollub.pl. 

Kontakt:  Politechnika Lubelska,  
ul. Nadbystrzycka 38 D, 20 – 618 Lublin 
tel.: +48 81 538 41 00,  
www.pollub.pl | e-mail: politechnika@pollub.pl 
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi kształcenie na 11 Wydziałach 
w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na 80 kierunkach 
studiów oraz blisko 250 specjalnościach. Uczelnia dysponuje nowoczesnymi 
laboratoriami i pracowniami. UMCS otworzył m.in. Instytut Informatyki 
czy Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii. Wraz 
z czterema jednostkami badawczo-naukowymi uczelnia powołała do życia 
Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii 
Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX. 

Jednym z istotniejszych wydziałów dla firm z Klastra wydaje się być 
Wydział Chemii, który specjalizuje się w następujących dziedzinach: 
fizykochemii granic międzyfazowych, chromatograficznych metodach 
rozdziału, preparatyce i modyfikacji sorbentów, w tym specyficznych 
sorbentów bioselektywnych i katalizatorów, modelowaniu procesów 
fizykochemicznych z wykorzystaniem technik symulacji komputerowej, 
teoretycznych badaniach adsorpcji na powierzchniach niejednorod-
nych energetycznie, chemii polimerów, chemii związków fosforoorga-
nicznych, chemii pierwiastków ziem rzadkich, chemicznych i radio-
chemicznych aspektach ochrony środowiska, kinetyce i mechanizmie 
reakcji elektrodowych, chemii koloidów, katalizie heterogenicznej, 
technologiach produkcji światłowodów, dydaktyce chemii, analizie 
chemicznej preparatów biologicznych. Na wydziale prowadzone są 
badania laboratoryjne między innymi w zakresie: . badania twardości . badania właściwości mechanicznych polimerów, tworzyw 

sztucznych oraz kompozytów . badania odporności materiałów polimerowych na starzenie . badanie trwałości termicznej materiałów wraz z analizą gazo-
wych produktów rozkładu

Kontakt:  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-
-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
tel.: +48 81 537 51 07,  
www.umcs.pl | e-mail: biznes@umcs.pl 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie jest techniczną szkołą 
wyższą będącą członkiem Klastra. Szkoła posiada kilka instytutów, 
spośród których wyróżnić warto Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, 
który kształci studentów w zakresie:

 . Elektrotechnika
	Automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne - NOWOŚĆ
	Automatyzacja i elektryfikacja kopalń
	Odnawialne źródła energii
	Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

 . Mechanika i Budowa Maszyn
	Mechanika lotnicza
	Inżynieria lotnicza ze specjalizacjami:

	Pilotaż samolotowy
	Pilotaż śmigłowcowy

	Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

	Mechanizacja górnictwa
	Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania 

CAD/CAM
	Budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie
	Automatyka i robotyka przemysłowa

W ramach szkoły funkcjonuje Centrum Lotnicze, korzystające z infra-
struktury lotniska w Depułtyczach Królewskich. 

W centrum możliwe są szkolenia w zakresie:

· szkolenia teoretycznego i praktycznego do licencji pilota samolo-
towego turystycznego – PPL(A),

· szkolenia teoretycznego i praktycznego do licencji pilota samolo-
towego zawodowego – CPL(A),

· szkolenia zintegrowanego do licencji pilota zawodowego smi-
głowcowego - CPL(H),

· szkolenia teoretycznego do licencji pilota samolotowego linowe-
go – ATPL(A),

· szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania uprawnie-
nia – IR(A),

· szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania uprawnienia 
na samoloty wielosilnikowe - MEP(L)

· szkolenia teoretycznego i praktycznego do uprawnienia do lotów 
VFR w nocy - VFR Night.

Dodatkowo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie rozsze-
rzyła ofertę kształcenia o  szkolenia dla operatorów bezzałogowych 
statków powietrznych. Wiąże się to z uruchomieniem nowej specjal-
ności w ramach kierunku Mechanika i budowa maszyn - Bezzałogowe 
statki powietrzne.

Szkolenia mają na celu przygotowanie do bezpiecznego wykonywa-
nia lotów dronami oraz do zdania egzaminu państwowego i uzyskania 
świadectwa UAVO.

Rodzaj i zakres prowadzonych szkoleń: . teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora 
statku powietrznego używanego w celach innych niż rekre-
acyjne i sportowe (UAVO) . teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podsta-
wowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku 
operatora (VLOS). . teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawo-
wego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora 
(BVLOS).

Kontakt:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. 
Pocztowa 54, 22-100 Chełm 
tel.: +48 82 565 88 95, www.pwszchelm.edu.pl, e-mail: 
rektorat@pwszchelm.edu.pl 
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6. Katalog firm Klastra według wybranych rodzajów procesów
Obróbka metalu

Nazwa firmy Zakres usług Szczegółowe parametry

Asquini Polska Obróbka mechaniczna, programowanie CNC, 
kontrola wymiarowa -

Air&D

Cięcie blach węglowych Maksymalna grubość: 14mm, obszar roboczy cięcia: 1,5m x 3m
Cięcie blach aluminiowych Maksymalna grubość: 10mm, obszar roboczy cięcia: 1,5m x 3m
Cięcie blach nierdzewnych Maksymalna grubość: 10mm, obszar roboczy cięcia: 1,5m x 3m

Grawerowanie Grawerowanie laserem stali nierdzewnej, aluminium, aluminium anodowanego, ob-
szar roboczy: 1,5m x 3m

Bukpol Precyzyjna obróbka skrawaniem Detale o wymiarach 800x700x800 mm lub wałki o średnicy 700 mm i długości do 
2000mm w tolerancji 6 klasy

CEWAR
Projektowanie i przygotowanie do produkcji

Obróbka materiałów trudnoobrabialnych (hardox, tytan); certyfikat lotniczy AS-EN 
9100Obróbka skrawaniem ze szlifowaniem i harto-

waniem

Czech PPHU
Toczenie CNC

Obróbka elementów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornejSpawanie TIG, MIG oraz MAG
Cięcie wodą i polerowanie części

Edbak

Frezowanie i toczenie CNC

Obróbka rur, blach oraz profili, certyfikat ISO 2008-9001 oraz certyfikaty bezpie-
czeństwa na poszczególne wyroby TUV

Cięcie laserowe
Obróbka powierzchni (szkiełkowanie)
Łączenie metali (spawanie TIG/MIG/MAG, zgrze-
wanie punktowe, wstrzeliwanie kołków, tulei 
i trzpieni)

Komech

Frezowanie i toczenie CNC

Frezowanie na centrach obróbczych pionowych: max gabaryty detalu 1000 x 660 x 
635 mm (3D), obróbka w 4 osiach ciągła - max średnica 300mm

Toczenie CNC oraz prace wiertarsko-frezarskie: max średnica toczenia z uchwytu 
226mm, max średnica toczenia z pręta 65mm, max długość toczenia 508mm

Toczenie konwencjonalne - max średnica toczenia z pręta - 55mm, max. średnica 
toczenia - 520mm, Max. długość toczenia - 2m

Cięcie laserem materiał/max grubość cięcia: Stal węglowa/12mm, Stal nierdzewna i kwasoodpor-
na/6mm, Aluminium/3mm; wymiary arkusza: 1500x3000 [mm]

Cięcie plazmą wymiar stołu - 2000 x 3000 mm, grubość cięcia dla stali węglowej - głowica pla-
zmowa 25mm, palnik 120mm

Gięcie i cięcie rur oraz profili
do ø76 mm

Gięcie na prasie krawędziowej CNC: max grubość giętych detali do 6 mm, max dłu-
gość gięcia: 3000 mm, możliwość gięcia pod dowolnym kątem

Spawanie robotem, spawanie TIM/MIG/MAG Zasięg robota R=1000mm
Śrutowanie oraz zgrzewanie prętów i blach -
Obróbki plastyczna blach na zimno Prasy o nacisku od 15 do 400 T

Krystian PPHU

Cięcie laserowe
Maksymalna grubość blachy: 22 mm (stal węglowa), 12 mm (stal nierdzewna i kwaso-
odporna), 8 mm (aluminium)

Maksymalny rozmiar arkusza: 3000 x 1500 mm

Toczenie konwencjonalne

maksymalna średnica przedmiotu obrabianego: Ø600mm, maksymalna długość 
przedmiotu obrabianego: 3000 mm

toczenie pojedynczych detali o średnicy max: Ø600mm

toczenie dokładne: max średnica: Ø 440 mm – małe serie, max średnica: Ø 270 mm – 
seryjnie, max długość: 1500 mm

toczenie, wytaczanie odlewów, odkuwek do 600mm średnicy i wagi 3000kg;

toczenie wałów do 3000mm długości;

toczenie pierścieni, tarcz do 600 mm średnicy;

toczenie gwintów prawych, lewych o dowolnym zarysie;

toczenie śrub pociągowych do obrabiarek;

obróbka wstępna i na gotowo odlewów z form piaskowych;

toczenie powierzchni kształtowych do Ø 500mm i długości 250mm;

toczenie stożków;

toczenie powierzchni kulistych - toczenie części typu: wałek, tarcza, tuleja

Toczenie CNC max średnica toczenia bez podparcia: Ø 500 mm; max średnica toczenia z podpar-
ciem: Ø 300 mm na długości 1500 mm

Frezowanie Frezowanie konwencjonalne: 1300 x 700 x 500 mm/2800 kg

Frezowanie 3-osiowe CNC w tym: 3-osiowe 
frezowanie powierzchni krzywoliniowych 3D

przestrzeń robocza 1600 x500x 450mm / 2800kg

tolerancja pozycjonowania +/- 0,005mm

Frezowanie kół zębatych stożkowych o zębach 
prostych

maksymalna średnica kół zębatych Ø 500 mm

moduł: do 10

Szlifowanie

wałków: max średnica Ø 200 mm; max długość 1000 mm

otworów: max średnica detalu Ø 250mm; max średnica otworu Ø 100 mm

płaszczyzn: max wymiar obrabianej powierzchni 250 x 800 mm przy zakresie tole-
rancji 0,03 mm; przy gabarytach przedmiotu 500 x 50 zakres tolerancji 0,01

Cięcie na pile taśmowej – max średnica Ø 350 mm
Spawanie MIG, MAG, TIG -
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NOTA Zakład 
Mechaniki 
precyzyjnej

Obróbka mechaniczna metalu Materiały trudne w obróbce i materiały supertwarde
Produkcja i regeneracja ciągadeł diamentowych diament naturalny lub syntetyczny diamentu mono- i polikrystalicznego
Obróbka laserowa -
Obróbka ultradźwiękowa -

PORTAL  
Krzysztof  
Głażewski

cięcie blach na gilotynie CNC -
zautomatyzowane gięcie blach na prasach kra-
wędziowych CNC -

wykrawanie i tłoczenie na wykrawarkach mło-
teczkowych CNC -

gięcie rur na giętarce CNC -
zgrzewanie -
obróbka skrawaniem i toczenie CNC -
spawanie metali -

RST Roztocze

Wtrysk stopów cynku na maszynach gorąco-ko-
morowych -

Przetwórstwo tworzyw sztucznych -
Obróbka skrawaniem -

Obróbka blach - laser maksymalna grubość obrabianych blach wynosi: stal konstrukcyjna do 20 mm, stal 
nierdzewna do 10 mm, aluminium do 8 mm

Obróbka plastyczna blach na prasach krawędziowych CNC (max. dł. 2000 mm – nacisk do 60T), mimośrodo-
wych (nacisk do 200T) i hydraulicznych (nacisk do 70T)

Spawanie -
Malowanie proszkowe -

Obróbka skrawaniem CNC

Frezowanie CNC (max x=1600, y=652, z=550mm), Toczenie CNC (z podajnikiem od 
Ø 0,8 do Ø 65mm), Toczenie CNC (bez podajnika max Ø 600mm), Drążenie elektro-
erozyjne CNC, Wycinanie drutem CNC, Frezowanie CNC w 5-ciu osiach, Szlifowanie 
wałków i otworów CNC

Wentworth 
Tech

Obróbka mechaniczna detali (w tym dla przemy-
słu lotniczego) -

Projektowanie i produkcja form rozdmucho-
wych, wtryskowo-rozdmuchowych IBM, form 
wtryskowych jedno i wielo komponentowych

Wtryskarki o sile zwarcia od 50T do 500T

Przetwórstwo tworzyw sztucznych PA, PP, PE, PS, PC, POM, ABS z dodatkami, np. włóknem szklanym

WSK Tomaszów 
Lubelski Obróbka skrawaniem

5-osiowe  centra frezarskie CNC: MAZAK oraz DMG, 3-osiowe centra frezarskie CNC: 
MAZAK oraz AGIECHARMILLES, 3-osiowe frezarki CNC: HAAS, tokarki CNC: MAZAK, 
HAAS, DOOSAN, ZM Tarnów, prasy mimośrodowe, prasy hydrauliczne, automaty 
tokarskie, szlifierki

Wojskowe 
Zakłady  
Lotnicze Nr 1

Obróbka mechaniczna przestrzeń robocza 2600x1500x1200 [mm] – dedykowane do kompozytów i stopów 
aluminium

Wykonywanie pokryć galwanicznych -
Cięcie plazmą -

Zakład Obróbki 
Plastycznej

Obróbka plastyczna metali Aluminium, miedź, żelazo, tytan
Frezowanie CNC -
Toczenie CNC -
Obróbka konwencjonalna -

Obróbka kuźnicza
młoty do kucia swobodnego, młoty do kucia matrycowego typ MPM 3150, MPM 
6300 i MPM 10000, prasy kuźnicze śrubowe o naciskach 160T, 250T i 630T, prasy 
okrojcze o naciskach 63T, 100T, 160T i 400T
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Wentworth Tech
Jedno i dwukomponentowe wtryski wtryskarki o sile zwarcia od 50T do 500T
Obtrysk tworzywem -

Zakład Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych 
WIST Alina Motyl

Przetwarzanie tworzyw sztucznych (opakowania) -

Wit-Composites

Wykonywanie elementów z materiałów kompo-
zytowych

Wykonywanie elementów strukturalnych, elementów poszyć, uchwytów 
i oprzyrządowania, elementów izolacyjnych, narzędzi

Wyposażenie: frezarka narzędziowa Bridgeport Interact 2; frezarka 3-osiowa 
do obróbki materiałów kompozytowych, Routomat RT3 (pole pracy: X: 2600 
mm, Y: 1600 mm, Z: 400mm ); autoklaw do polimeryzacji wytwarzanych struktur 
kompozytowych (średnica 90cm dł. 250cm); suszarki do materiałów kompozy-
towych; mikroskop optyczny do badań powierzchni zewnętrznej kompozytów; 
spawarki MIG i TIG; tokarka TUM 25 B; tokarka TSZ-3; plazma do cięcia; współ-
rzędnościowe sześcio-osiowe ramię pomiarowe wraz z oprogramowaniem 
PowerInspect i stołem ustawczo-pomiarowym, o wymiarach 1600mmx1800mm 
oraz 1000mmx4000mm; statyczna maszyna wytrzymałościowa do 100kN; 
statyczna maszyna wytrzymałościowa do 500N.

Naprawa struktur kompozytowych

Wojskowe Zakłady 
Lotnicze Nr 1

Produkcja elementów kompozytowych
autoklawy - 2szt. : mniejszy f1x1,5m; wikszyf1,8x8m

centrum obróbcze CNC 5-cio osiowe o wymiarach (przestrzeń robocza) 
2600x1500x1200 [mm] – dedykowane do kompozytów i stopów aluminium

Spawanie gazowe i elektryczne -
PZL Świdnik Produkcja elementów kompozytowych -

Produkcja i serwisowanie statków powietrznych

Nazwa firmy Zakres usług Szczegółowe parametry

PZL Świdnik
Produkcja i modernizacja śmigłowców -
Produkcja śmigłowców bezzałogowych -

Haasen Adler Produkcja wiatrakowców -

USM Produkcja bezzałogowych statków powietrznych 
(drony) -

Wojskowe Zakłady 
Lotnicze Nr 1

Remonty i usprawnienia podzespołów i agrega-
tów statków powietrznych -

Projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych 
do sprawdzania agregatów statków powietrznych 
i sprzętu radioelektronicznego

-

Obsługa awioniki w zakresie PART 145 -

Wyważanie wałów i wirników Ømax = 600 mm, Lmax = 1200 mm, mmax = 100 kg
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Arcus Link Tłumaczenia specjalistyczne -

Best Metal Perfekt

Pomiary geometryczne metodą stykową dokonywaną za pomocą maszyny współrzędno-
ściowej i narzędzi ręcznych maszyna pomiarowa Mitutoyo Crystal 

Apex 9106 (1000x900x650) z systemem 
tłumienia drgań, obciążenie stołu <1300kg

przenośny twardościomierz Leaba HH411 
który umożliwia konwertacje w skale (Bri-
nella, Rockweia, Vickensa)

maszyna wizyjno-optyczna Quick Scope 
QS-L3017Z/AFC 200x300, obciążenie 
stołu <20kg

przenośny chropowatościomierz SJ-210

wysokościomierz LH-600

szeroki zakres narzędzi ręcznych

Pomiary geometryczne metodą bezstykową dokonywaną za pomocą maszyny wizyjno-
-optycznej

Pomiary odchyłka kształtu położenia

Badania wytrzymałościowe

Badania nieniszczące NTD

Badania spektroskopowe

Pomiary twardości

Pomiary chropowatości powierzchni

Eulingo Tłumaczenia specjalistyczne -

EXIN Szkolenie pilotów – szkoła lotnicza
Cessna 152, jeden 150, oraz Piper Arrow 
PA-28; uprawnienia PPL(A), CPL(A), IR(A), 
MEP(L), ATPL(A)

TPL Aeroservice
Transport lotniczy -

Wynajem statków powietrznych -

LBM Lab-Test

Statyczna próba rozciągania do 400kN, Udarność sposobem Charpy’ego -

Pomiar  twardości  metodami: Brinella, Rockwella HRC, Vickersa -

Próby technologiczne: Próba hartowności metodą Jominy’ego, Próba zginania, Próba 
roztłaczania i spłaszczania rur -

Badania metalograficzne metali i wyrobów metalowych w zakresie: mikrostruktury, wiel-
kości ziarna, wtrąceń niemetalicznych, pomiaru odwęglenia powierzchni, makrostruktu-
ry, pomiaru grubości warstw utwardzonych)

-

Analiza składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym: 
stali i żeliw, aluminium i stopów aluminium -

Badania węgla w zakresie oznaczania: zawartości popiołu, zawartości węgla, zawartości 
siarki, zawartości wilgoci, wyznaczania ciepła spalania, obliczania wartości opałowej -

Badania odpadów paleniskowych w zakresie oznaczania: zawartości węgla całkowitego -

Badania biomasy w zakresie oznaczania zawartości: zawartości popiołu, zawartości 
węgla, zawartości siarki, zawartości wilgoci, wyznaczania ciepła spalania, obliczania 
wartości opałowej

-

Okresowa weryfikacja wskazań przyrządów do pomiarów długości i kąta oraz tempera-
tury: suwmiarki, mikrometry, czujniki, passametry, kątomierze, kątowniki, sprawdziany, 
termometry manometryczne, regulatory temperatury, rejestratory temperatury, czujniki 
temperatury

-

Statyczna próba rozciągania do 400kN, Udarność sposobem Charpy’ego -

Pomiar  twardości  metodami: Brinella, Rockwella HRC, Vickersa -

Próby technologiczne: Próba hartowności metodą Jominy’ego, Próba zginania, Próba 
roztłaczania i spłaszczania rur -

Badania metalograficzne metali i wyrobów metalowych w zakresie: mikrostruktury, wiel-
kości ziarna, wtrąceń niemetalicznych, pomiaru odwęglenia powierzchni, makrostruktu-
ry, pomiaru grubości warstw utwardzonych)

-

Analiza składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym: 
stali i żeliw, aluminium i stopów aluminium -

Lubelska Agencja 
Ochrony Środowiska

Akredytowane usługi laboratoryjne i badawcze z zakresu ochrony środowiska oraz po-
miaru i badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, -

Odbiór i gospodarka odpadami - kompetentne usługi w zakresie organizacji odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów, -

Doradztwo i outsourcing - wykonywania ekspertyz, opracowań i diagnostyk stanu środo-
wiska naturalnego i środowiska pracy oraz kompleksową obsługę firm w zakresie ochro-
ny środowiska i bezpieczeństwa pracy

-

Szkolenia i seminaria z zakresu ochrony środowiska -

Pattonair Rozwiązania w zakresie tworzenia i zarządzania łańcuchem dostaw dla sektora lotnicze-
go i obronnego -

Annex

Handel artykuły biurowymi, chemią gospodarczą, materiałami papierniczymi oraz opako-
waniami -

Usługi z wykorzystaniem lasera: wyrób pieczątek, ekskluzywne wizytówki na papierze 
dekoracyjnym, znakowanie na długopisach, kubkach, tabliczki znamionowe, puchary 
i trofea

-

Beast Global Tool 
Company

Handel narzędziami -

Usługi logistyczno-celne -

Magazyn czasowego składowania -

Credex Far Handel urządzeniami specjalistycznymi -

Credex Oil Handel paliwami i olejami silnikowymi -
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Regionalny Park Przemy-
słowy Świdnik

Dzierżawa powierzchni biurowych i pomieszczeń konferencyjnych

Dzierżawa oprogramowania 3D (Catia, NX, AutoCAD)

Druk i skan 3D

Druk i skan wielkoformatowy

E-biuro

Lubelski Park Naukowo 
Technologiczny

Wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych

Wirtualne biuro

Inkubacja startupów

Operator projektów finansowanych ze środków unii europejskiej

Wsparcie na linii nauka-biznes i w zakresie komercjalizacji wyników badań

Świdnicki Inkubator 
Lotniczy

Działalność doradcza, w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich

Wsparcie na linii nauka-biznes

Instytut Lotnictwa

Usługi projektowe, inżynierskie i badawcze w zakresie lotnictwa i kosmonautyki

Pozyskiwanie funduszy z programów krajowych, Unii Europejskiej, instytucji grantowych, źródeł finansowania przemysłu

Tworzenie konsorcjów przemysłowo-naukowych

Prowadzenie badań dla przemysłu

Prowadzenie badań naukowych

Współpraca w zakresie publikacji naukowych

Wymianę naukowa badaczy

Organizacja konferencji naukowych

Fundacja PAN

Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki i gospodarki

Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu naukowo-technicznego i gospodarczego

Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, gospodarki opartej na wiedzy, techniki, oświaty i kultury

Udzielanie pomocy polskiemu środowisku naukowemu, a w szczególności wywodzącemu się z regionu lubelskiego, w realizacji 
zadań w dziedzinie nauki i rozwoju kadry naukowej, dydaktyki i tworzenia nowych, międzyuczelnianych kierunków kształcenia

Propagowanie w kraju i za granicą polskiego dorobku naukowego i gospodarczego oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej

Wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz innych form aktywności przyczyniających się do roz-
woju naukowego, gospodarczego i technologicznego, między innymi poprzez transfer technologii oraz promocja innowacyjności

Wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki i gospodarki

Działalność szkoleniowa związana z krzewieniem postępu naukowo-technicznego i gospodarczego

Wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, gospodarki opartej na wiedzy, techniki, oświaty i kultury

Udzielanie pomocy polskiemu środowisku naukowemu, a w szczególności wywodzącemu się z regionu lubelskiego, w realizacji 
zadań w dziedzinie nauki i rozwoju kadry naukowej, dydaktyki i tworzenia nowych, międzyuczelnianych kierunków kształcenia

Propagowanie w kraju i za granicą polskiego dorobku naukowego i gospodarczego oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej

Wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz innych form aktywności przyczyniających się do roz-
woju naukowego, gospodarczego i technologicznego, między innymi poprzez transfer technologii oraz promocja innowacyjności

Politechnika Lubelska

Kształcenie kadry inżynierskiej

Wsparcie naukowe w procesach B+R

Organizacja konferencji naukowych

Wymiana naukowa badaczy

Wykonywanie ekspertyz, eksperymentów i analiz

Prowadzenie badań dla przemysłu

Współpraca w zakresie publikacji naukowych

UMCS

Kształcenie kadry inżynierskiej

Wsparcie naukowe w procesach B+R

Organizacja konferencji naukowych

Wymiana naukowa badaczy

Wykonywanie ekspertyz, eksperymentów i analiz

Prowadzenie badań dla przemysłu

Współpraca w zakresie publikacji naukowych

PWSZ Chełm

Kształcenie pilotów

Kształcenie kadry inżynierskiej

Wsparcie naukowe w procesach B+R

Organizacja konferencji naukowych

Wymiana naukowa badaczy

Wykonywanie ekspertyz, eksperymentów i analiz

Prowadzenie badań dla przemysłu

Współpraca w zakresie publikacji naukowych
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